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בוחרים בריאות!

קואליציית ארגוני החולים קיימה פאנל לקראת הבחירות בנושא בריאות בהשתתפות  ח"כ טטיאנה
מזרסקי מיש עתיד, ח"כ יאיר גולן ממרצ, ח"כ עידית סילמן מהליכוד, ח"כ עימאן חט'יב יאסין מרע"ם, 
ח"כ נעמה לזימי מהעבודה, עו"ד ענבר יחזקאלי מהמחנה הממלכתי ופרופ' ליאוניד אידלמן, מועמד
ישראל ביתנו לתפקיד שר הבריאות , בהנחיית העיתונאית נורית קנטי ובניצוחו של עו"ד אייל צור, יו"ר
עמותת קרוהן קוליטיס. חברי הפאנל התחייבו להוספת נציג ארגוני חולים לוועדת סל הבריאות, לקדם

תוספת קבועה של 2% לסל הבריאות, להגדלת תקציב הבריאות ולשינוי מנגנון הקפיטציה והסדרי
הבחירה.

אנו קוראים לכל אחד ואחת, ממי שהבריאות חשובה לו ולה, לצאת ולהצביע למפלגה שבעיניכן/ם
תקדם את תחום הבריאות בצורה הטובה ביותר.

פנתה אלינו מטופלת הסובלת מפיברומיאלגיה קשה ומכורה לתרופות הרגעה ושינה, בעלת רקע נפשי
סבוך והיסטוריה טיפולית ענפה.

בשל מצבה הירוד וחוסר התפקוד בו היא מצויה, מתחננת לטיפול בבית מאזן, עליו גם המליצו הרופאים
המטפלים. לצערה, קיבלה סירוב מהפסיכיאטרית המחוזית בקופת החולים אליה משתייכת וכך מצאה

עצמה ללא טיפול.
לאחר שיחה עם הפונה, איסוף המידע הרלוונטי פנינו לקופת החולים ולמשרד הבריאות בדרישה

לאפשר לה טיפול מותאם, לה היא זכאית על פי החוק ובעקבות פנייתנו  הקופה הציעה למטופלת 2
בתים מאזנים לבדיקת התאמתה אליהם. בנוסף, הופנתה למרפאה לברה"נ לצורך פגישת אבחון

והתאמת טיפול בהתאם למצבה.
אל תוותרו על זכויותיכם - אל תתייאשו, פנו אלינו ונשמח לסייע.

רפורמה בהסדרי בחירה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע רשימה של שירותים רפואיים שכלל התושבים במדינת ישראל זכאים
לקבל", לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח,.."
בהתאם לחוק, מבוטח זכאי לבחור נותן שירותים, מבין נותני השירותים שהקופה הגיע להסדר איתם.

משרד הבריאות מבצע עבודת מטה לבחינת המתווה של הסדרי הבחירה הנהוגים בקופות, לאור
הקשיים שהם מעמידים בפני המטופלים, ופנה לקבל את עמדת הציבור.

לעמדת האגודה לזכויות החולה ביטול הסדרי הבחירה היא הצעד הנדרש לטובת המטופלים
ובשלה השעה לבצע זאת. מוזמנים לקרוא את עמדתנו.

הרחבת סל שירותי השיניים לקשישים מעל גיל 72

החל מיום 1/7/2022 סל שירותי השיניים לקשישים מעל גיל 72 הורחב בצורה משמעותית בתחום
תותבות וטיפולים משמרים. מעבר לכך, החל מיום 01/9/2022, קופות החולים חייבות להפעיל מרפאות

שיניים ניידות ולספק את השירותים הכלולים בסל הבריאות למטופלים השוהים במוסדות בהם גרים
מעל 150 קשישים.

למידע מקיף על הזכויות הקיימות לאוכלוסייה זו ראו באתר "כל הבריאות".
 

אנו קוראים לקופות החולים לעדכן באופן יזום אוכלוסייה זו באמצעות משלוח
מסרונים ו/או הודעות מייל אישיות!

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

זה לוקח רק דקה, האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר 25 שנה למען בריאות הציבור
בישראל. האגודה מסייעת לאלפים מידי שנה לממש את זכויותיהם הרפואיות ומובילה שינויים רוחביים

למען כלל המטופלים, בעזרת תרומה זו תוכלו גם אתם.ן להשפיע ולהיות חלק מהשינוי!

גאות וגאים בעשייתנו למען ציבור החולים בישראל

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.patients-rights.org/
https://msmltd.inwise.net/patientsRights
https://www.patients-rights.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.patients-rights.org/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94
https://cdn-media.web-view.net/i/ztwwfdhcc2/___________-________________________________________0.docx
https://cdn-media.web-view.net/i/ztwwfdhcc2/___________-_______________________________________.docx
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL12236&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1666667153106
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL12236&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1666667153106
https://bit.ly/3D2hmVv
https://bit.ly/3D2hmVv
https://www.patients-rights.org/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53404402EBD2F42C2690BE03F61F56173B90B95D29F255FEE7606F04B3FFA18E95307C1CD1395241FB41BFA19C57546167EC1603DE791398666F5A8923BA4C25CCD83D6DDAAE5FE1AEBE9984675BDDB0AF1B.htm

