הזכות שלי לבריאות!
האם את.ה מודע.ת לזכויות שלך?

מרגיש.ה כי הרופא המטפל התייחס אליך לא כראוי – אל תהסס.י
להתלונן
"חוק זכויות החולה קובע כי מטופלים זכאים לטיפול נאות הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות
הרפואית ,והן מבחינת יחסי האנוש" ,כך אומר יו"ר האגודה בכתבה )במאקו( המתארת יחס מבזה מצד
רופאים כלפי מטופלים/ות.
לכתבה המלאה לחצ.י כאן

דילמה בסל התרופות :חיסון קורונה או טיפולים.
לאירגוני החולים אין התלבטות  -סל התרופות נועד לאפשר טיפולים )תרופות וטכנולוגיות( הניתנים
לאזרחי ישראל באופן שוטף .למשבר הקורונה הוקצה תקציב מיוחד וממנו יש לממן חיסונים.
שמוליק בן יעקב ,יו"ר האגודה לזכויות החולה" :בעיניי זו התנהלות שערורייתית .הוועדה מחליטה על
טכנולוגיות חדשות ,ולא על משבר לאומי כמו קורונה .אם נלך על המדיניות הזו  -כל התקציב ילך
לקורונה .כמו שניתן תקציב מיוחד לבתי החולים לטפל בקורונה ולא על חשבון השוטף  -כך צריך לנהוג
גם בתרופות .זו שערורייה לקחת תקציב לתרופות על חשבון חולים במחלות רבות .החולים ייצאו
למחאה על זה .אסור להתעלם מהחולים בכל יתר המחלות בתקופת הקורונה".
לכתבה המלאה לחצ.י כאן

על הרופא המטפל להמליץ על מינון לתרופה לפי שיקול דעת מקצועי
בלבד ואין לכפות עליו מתן טיפול במינון אחר שאינו רשום משיקולים
כלכליים של הקופה
כך נקבע בנייר עמדה של האיגוד לאונקולוגיה ורדיותרפיה )קישור( ,בעקבות החלטת אחת מקופות
החולים לתת תרופה במינון שונה מהרשום בעלון התרופה .בעקבות כך גם הוציאה נציבת קבילות
הציבור נייר עמדה )קישור( לפיו  ,כאשר יש מספר מינונים רשומים ,ניתן להשתמש בכל אחד מהם,
והכל לפי שיקול דעתו המיטבי של הרופא המטפל.
לחצ.י למידע נוסף בנוגע לזכות שלך לבריאות

בעקבות פעילותנו במסגרת קואליציה של ארגונים 5 :מיליארד לבריאות,
הבריאות הוכנסה לראשונה להסכם הקואליציוני!
לאחר שנתיים וחצי של השקעה של כל השותפים בפורום  5מיליארד לבריאות ,השגנו הישג משמעותי:
נושא הבריאות נכנס בחלק מההסכמים הקואליציוניים!

קליק להמשך קריאה

אנחנו כאן בשבילכם.ן!
בברכת חודש טוב וקיץ נעים
גאים בעשייה למען ציבור החולים בישראל.

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי
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