
להסרה | דווח כספאם

אנחנו שמחים להזמין אתכם ואתכן לכנס הקרוב של האגודה לזכויות
החולה, מהרו להירשם ולהבטיח מקומכם!

האגודה מנצחת בשבילכם!

אנו שמחים לדווח כי בג"ץ קיבל את העתירה שהגישו האגודה לזכויות החולה והעמותה הישראלית
לסרטן העור (בייצוג של משרד מרקמן-טומשין), ביחד עם לשכת עורכי הדין.

בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו בדבר הקשר הפסול שבין המוסד לביטוח לאומי לבין רופאי
הוועדות הרפואיות – כאשר בפועל המוסד לביטוח לאומי קובע עבור הרופאים את קבלתם לעבודה,
הקידום שלהם, הפיקוח עליהם והפסקת עבודתם, ובכך הופך את הרופאים לתלויים במוסד לביטוח

לאומי.
בתום הדיון הורה בית המשפט העליון למדינה לגבש בתוך 90 ימים נוהל חדש שיביא להעברת

האחריות בכל ההליך של מנוי רופאים פוסקים והארכת כהונתם והכשרתם, ישירות לשר העבודה
והרווחה, תוך ניתוק של הביטוח הלאומי מכל התהליך ובכך יאפשר לראשונה אחרי עשרות שנים,

עצמאות לרופאי הוועדות הרפואיות.
מוזמנים לקרוא את הכתבה בקישור הבא:

התייעצות עם הציבור בנושא:
שינוי האסדרה על רישום תרופות אופיואידים במרשם רפואי

בעשור האחרון ניכרת מגמה כלל עולמית של עלייה בשיעורי השימוש בתרופות אופיואידים במרשם.
המגמה נקשרת לעלייה משמעותית בשיעורי התמותה מאופיואידים, שנצפתה בעיקר בארצות הברית,
קנדה ואוסטרליה. לצד מגמה כלל עולמית זו, גם בישראל תועדה עלייה משמעותית בעשור האחרון

ברישום אופיואידים.
בעקבות כך, משרד הבריאות ביקש לקבל הערותיו של הציבור ושל בעלי עניין לאור כוונתו לשנות

אסדרה הנוגעת לרישום וניפוק אופיואידים במרשם, להלן 
חוזר משרד הבריאות:

מוזמנים לקרוא את התייחסות האגודה לזכויות החולה לעניין זה:

בוחרים בבריאות

לקראת בחירות 2022, התאגדו עמותות החולים בישראל המייצגות למעלה ממיליון חולים ויזמו פאנל
בריאות מיוחד בהשתתפות חברי כנסת, שמטרתו לשים מחדש את הבריאות במרכז סדר היום

הציבורי-פוליטי ולקדם סוגיות חשובות ובוערות במערכת הבריאות הציבורית הנוגעות לכלל החולים
בארץ.  הצטרפו אלינו ללייב בחירות.

פנתה אלינו אישה שבשל כאבים אורתופדיים עזים מהם היא סובלת הופנתה על ידי הרופא המטפל
לבצע בדיקת MRI שאחריה יוכל להתאים את הטיפול המיטבי. הרופא הדגיש את הצורך

.CT בשל כך שאותה אישה בעלת רקע אונקולוגי ולכן נמנעת מביצוע ,CT על פני MRI בביצוע
הקופה סירבה לאשר לה את הבדיקה וכך הגיעה אלינו.

לאחר שיחה ובחינת המידע נשלחה בקשה מפורטת על ידי האגודה לפניות הציבור של אותה קופה.
לשמחתנו לאחר הפניה הקופה החליטה לאשר את הבדיקה המבוקשת. הקופה מסרבת לכם.ן?

מוזמנים.ות להשאיר לנו פניה בטלפון - 03-6022934 או לחצו על הכפתור:

שמענו בצער רב על פטירתה של כבוד השופטת שושנה נתניהו.
השופטת שושנה נתניהו עמדה בראש "ועדת נתניהו"  וועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה
ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל. יחד עם שאר חברי הועדה פרופ' מרדכי שני,  פרופ' שמואל

פנחס,  פרופ'  אריה שירום וד"ר  דב צ'רניחובסקי כתבו את דו"ח ועדת נתניהו המהווה ציון דרך
משמעותי והבסיס שעל פיו נחקק בישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המושתת על עקרונות של צדק,

שוויון ועזרה הדדית.
האגודה לזכויות החולה, גאה להמשיך לפעול לאורה של המורשת שהנחילה לנו השופטת נתניהו לדאוג

למימוש מלא של זכויות תושבי המדינה הזכאים לשירותי בריאות "באיכות סבירה, בתוך זמן סביר
ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח."

אנו שולחים תנחומים למשפחתה, נוקיר את זכרה בעשייתנו.

גאות וגאים בעשייתנו למען ציבור החולים בישראל
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