
    חוות דעת שניה יכולה להציל חיים
פנה אלינו ד' אשר אביו בן ה 80 אושפז במחלקה
שיקומית לאחר ניתוח החלפת מפרק. במחלקה

רצו לשחררו הביתה בטענה שאינו משתף
פעולה ולכן אינו בר שיקום.

יעצנו לו להזמין רופא/ה מומחה לחוות דעת דעת
שניה. היועץ החיצוני הראה כי למטופל
יש פוטנציאל שיקומי וכן בעיות רפואיות

המחייבות טיפול. בעקבות חוות דעת זו המטופל
נשאר שבועיים נוספים בשיקום. 

הטיפ שלנו אליכם - לא לוותר!
סבורים כי בן משפחה שלכם המאושפז הוא בר

שיקום והמחלקה סבורה אחרת? הזמינו חוות
דעת שניה.

זכותכם לוודא כי בן משפחתכם מקבל את
הטיפול הראוי וחובת המוסד הרפואי לשתף

פעולה בקבלת חוות הדעת.

תומכ/ת בבן משפחה או תומכ/ת מקצועי/ת
בקבלת החלטות? חשוב שתדע/י

מתי ממנים אפוטרופוס? מתי נעזרים בייפוי כוח
מתמשך ואיזו הכשרה נדרשים לעבור

תומכים בקבלת החלטות?
בימים אלו המדינה מגדירה תקנות בנושא תומך
בקבלת החלטות תוך הבחנה בין תומך מקצועי

לתומך שהינו קרוב משפחה. אם תרצו ללמוד
יותר ולהביע עמדתכם - היכנסו לאתר משרד

המשפטים.

אפשר להשפיע - לחצו כאן

להסרה | דווח כספאם

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

תמיכה באגודה לזכויות חולה היא תמיכה בציבור החולים בישראל
האגודה לזכויות החולה נאבקת כבר 25 שנה למען בריאות הציבור בישראל. האגודה מסייעת לאלפים

מידי שנה לממש את זכויותיהם הרפואיות ומובילה שינויי רוחב למען כלל המטופלים.
עגלו למען המטופלים בישראל. תודה רבה.

לעגל לטובה לחצו כאן

תמונה מתוך ישיבה בנושא "יום זכויות החולים" בכנסת, שנת 2014 

נפרדים מח"כ אילן גילאון
האגודה לזכויות החולה, נפרדת בצער מח"כ אילן גילאון, לוחם זכויות ותיק ורב הישגים.

בשנת 2014, העניקה האגודה לח"כ גילאון אות הוקרה "נאמן זכויות החולה", על עשייתו רבת השנים
בתחום:" מאז נבחר לכנסת , פועל ח"כ גילאון להובלת שינוי ממשי במערכת הבריאות ומקדם חוקים

שונים למען זכויות החולה.  כיו"ר השדולה למען שוויון בבריאות בכנסת, יו"ר השדולה למען זכויות אנשים
עם מוגבלויות, וכיושב ראש ועדת המשנה לנגישות בכנסת הוא מוביל ללא לאות את קידום תקנות חוק

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ומקדם חוקים שונים למען זכויות החולה".
אנו מוקירים את פועלו ומצרים על לכתו בטרם עת, יהי זכרו ברוך.

האגודה לזכויות החולה שותפה בקואליציית הארגונים לקידום בריאות הנשים בישראל, הפועלת בצמוד
לוועדת בריאות. בחודש מרץ 2022 התקיים דיון חגיגי להשקת הקואליציה, בוועדת הבריאות בכנסת,

בהובלת ח"כ עידית סילמן וקרן בריאה. בדיון הוצגו סוגיות מרתקות על התמודדויות של נשים מול
מערכת הבריאות, ומחוצה לה. מנכ"לית האגודה יסמין ענבר היתה אחת הדוברות.

אם נתקלת בבעיה מול מערכת הבריאות - אל תהססי לפנות אלינו.

גאות וגאים בעשייתנו למען ציבור החולים בישראל

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי

info@patients-rights.org | 03-6022934

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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