 28.2.22הוא יום המחלות
הנדירות
מחר ,מציינים ברחבי העולם את יום המחלות
הנדירות .האגודה הקימה לפני כעשור קואליציה
למחלות נדירות והיא מלווה אותה באופן שוטף.
הקואליציה כוללת כ 60-ארגונים וקבוצות
מטופלים הפועלים יחד לקידום מטרות
משותפות.
מחר בערב תעניק הקואליציה בטקס חגיגי
אותות הוקרה לפועלים באופן יוצא דופן בתחום
המחלות הנדירות ,במסגרת כנס מקוון בשיבא.

להרשמה לכנס ,לחצו כאן

אשפוז ביתי
אשפוז בית מציע טיפול בסביבה אינטימית
ומוכרת ,תוך מניעת חשיפה לזיהומים .בבריאות
הנפש זו חלופה חשובה לתנאי האישפוז הקשים
והצפופים בבתי החולים הפסיכיאטריים.
משרד הבריאות פרסם לאחרונה חוזרים
חשובים בנושא .מומלץ לעיין בהם.

אשפוז בית פסיכיאטרי  -לחצו לקישור

אשפוז בית לחולים החולים במחלות חריפות –
לחצו לקישור

מי קובע מינוני תרופות?
ב 21.02.2022-התקיים בהר"י שולחן עגול
ביוזמה משותפת של ההסתדרות הרפואית
והאגודה לזכויות החולה .הדיון עסק בחירות
שנוטלות לעצמן קופות החולים בנוגע למינוני
תרופות ממניעים שאינם בהכרח ,טובת החולה,
ולטיוטת חוזר מנכ"ל המשרד המכשירה זאת.
עמדת האגודה ,מאז ומתמיד ,הייתה ,כי יש
לשמור על החלטה אוטונומית רפואית ,וזאת,
מבלי לתת לשיקולים זרים להשפיע על
ההחלטה.

להלן נייר העמדה הרשמי
של האגודה בנושא

ישראל :2022
במקום להרחיב את אפשרויות הבחירה,
מצמצמים למטופלי מכבי את האפשרות לקבל
מענה רפואי בבי"ח שיבא.
להלן תגובתנו "הופתענו לגלות בעקיפין כי קופת
החולים החליטה להפסיק התקשרותה עם בי"ח
מוביל במרכז ,למעט לחבריה בצפון ובדרום.
החלטה זו פוגעת ישירות במבוטחים רבים,
שוודאי אינם מודעים לה ,וזאת חרף חובת
הקופה לעדכן מראש .מקרה זה נוגע לבעיה
רחבה הנובעת מעצם קיומם של הסדרי
הבחירה בין קופות החולים לבתי החולים.

למידע נוסף

חדש באתר!
ריכוז ניירות העמדה שהוציאה האגודה בשנים
האחרונות בנושאים עקרוניים ובהם :ועדת הסל,
הגדלת תקציב למערכת הבריאות ורבים
נוספים.

לביקור בעמוד ,המתעדכן
מעת לעת ,לחצו כאן

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור
עגל/י לטובת האגודה לזכויות החולה! לוקח דקה ,תודה רבה.
האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר  25שנה למען בריאות הציבור בישראל .האגודה מסייעת לאלפים
מידי שנה לממש את זכויותיהם הרפואיות ומובילה שינויי רוחב למען כלל המטופלים.

לחצו כאן

גאים בעשייה למען ציבור החולים בישראל

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי
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