הכנס ה 14-של האגודה לזכויות החולה קרב ובא!

להרשמה לחצו כאן

תהיתם מה הנהלים בנושא "חיסיון רפואי" בזמן הגשת תביעה?
עו״ד אבישי פלדמן ,היועץ המשפטי של האגודה לזכויות החולה בראיון שני בנושאים :הפרת סודיות
וחיסיון תיק רפואי" .מי שמגיש תביעה בנזקי גוף חושף בפני הצד השני את מצבו הבריאותי".
להמשך קריאה לחצו כאן

מפגש פסגה עם שר הבריאות וארגוני החולים בישראל
האגודה קיימה מפגש עם שר הבריאות ניצן הורוביץ וצוות ההנהלה בשיתוף כ 100 -נציגי אירגוני חולים
שונים .השר הורוביץ ברך על השיח והדגיש את חשיבות העשייה של אירגוני החולים ,כמו כן ,ברך את
האגודה לזכויות החולה וארגוני החולים על הרוח הגבית שנתנו סביב התקציב.
המנכ״ל פרופ' אש ציין כי ״השת”פ חשוב ,יש דברים מרכזיים בהם נכון לשתף פעולה ,זו מגמה שיש
להרחיבה" והתייחס לסוגיות שונות שהעלו הארגונים במהלך הפגישה .מדברי יו״ר האגודה ,שמוליק בן
יעקב :אנו מברכים את הנהלת המשרד שיזמה את המפגש עם ארגוני החולים לאור החשיבות
שהמשרד רואה בתרומה של הארגונים למטופלים .זו הייתה יריית פתיחה בלבד ולפי בקשתו של מנכל
המשרד ,תזומן פגישה עם הארגונים לדיון משותף בחוזר המשרד לגבי תרופות ביולוגיות
וביוסימילאריות.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אל תוותרו על בריאות ילדכם!
השבוע צוין יום בריאות הילד ברחבי העולם .בישראל ,לאחרונה ,הוציא משרד הבריאות חוזר המחייב
את קופות החולים לספק שירותי התפתחות הילד במרחק ובזמן סביר .בחוזר צוין שמשך ההמתנה
לאבחון וטיפול לילד/ה מתחת לגיל שנה לא יעלה על  3חודשים וכי הקופות חייבות לספק שירות של מכון
להתפתחות הילד ,הכולל את מכלול השירותים ,בתחום של עד  30ק"מ.
למידע נוסף ועיון בחוזר ראו ב:
אתר "כל הבריאות" בעמוד "התפתחות הילד" בעמוד "מידע משפטי" :לחצו כאן
ובאתר "כל זכות" בעמוד שירותי התפתחות הילד :לחצו כאן
בכל מקרה בו הקופה לא עומדת בדרישות כמפורט בחוזר ,אל תהססו לפנות לנציבות קבילות הציבור
במשרד הבריאות ,בכדי שתסייע לכם בקבלת השירות מן הקופה ,כנדרש'
להגשת תלונה ישירה :לחצו כאן

לא נאפשר לקופות להשיב בשלילה כשמדובר בבריאות ילדינו!
מידי שנה מטפלת האגודה לזכויות החולה מטפלת באלפי פניות של מטופלים ומשפחות.
מידי חודש נשתף אתכם בסיפור אישי אחר ,בו הצלחנו לסייע למטופל/ה במימוש זכותו/ה.
הוריו של א' ,פעוט המתמודד עם וירוס זיהומי בשם  RSVנענו בסירוב למתן חיסון מטעם קופת החולים.
הפעוט שעבר שני ניתוחי לב ,סבל מזיהום והחרפה נשימתית ,ואולם הקופה סירבה לחסן אותו בטענה
שאינו נכלל בהתוויות המתאימות ,וזאת ללא התייחסות למצבו הבריאותי הקשה.
הורי הפעוט לא ויתרו ופנו לקבלת סיוע במוקד האגודה הממוקם במתחם "אישיבא" ,בביה"ח שיבא.
מנהלת המוקד פנתה עבורם לוועדת חריגים ולשמחת כולנו ,החיסון אושר בדחיפות.
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