ב 25.7.21-התקיים מפגש של עשרות נציגים ונציגות של אירגוני חולים עם מגר' טל מורגנשטיין ,מנהלת
אגף להערכת טכנולוגיות בסל התרופות .במפגש למדנו כיצד ניתן להשפיע ולהשמיע את קול
המטופלים בנוגע לעבודת ועדת הסל הקרובה .כבר שנים שאנו דורשים להשמיע את קולנו במסגרת
הליך קבלת ההחלטות לגבי התרופות והטכנולוגיות הנוגעות לבריאותנו וחיינו ונקווה כי שר הבריאות מר
ניצן הורוביץ ,יביא לשינוי המיוחל.
אז אם גם אתם רוצים להשפיע על הרחבת הסל
ולהשמיע קולכם מול הוועדה לחצו כאן

חשוב לזכור ,זכותנו להתעקש על קבלת שירות רפואי גם אם נתקלנו
בסירוב מקופת החולים!
פנתה אלינו מ' בבקשה לסיוע עבור קבלת שירות הוספיס בבית מקופת החולים של אמה ,לאחר אשפוז.
מ' ביקשה המשך טיפול ביתי ,בהמלצת האונקולוגית שמטפלת באמה  -אך הקופה סירבה ,בטענה
שאינה זכאית כיון שהוספיס בית ניתן רק למי שנותרו לו * 6שבועות* בלבד.
בעקבות פנייתה לאגודה ובסיוע של האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים ,אושר עבורה השירות.
זיכרו  -אתם לא לבד ,אירגוני החולים ישמחו לסייע לכם! אל תהססו לפנות אליהם!
לחיפוש שירותים ועמותות לחצו כאן

קיבלת הפניה לבדיקה שהרופא/ה קבע/ה שהיא דחופה ואין תור זמין? – זו לא בעיה שלך! על הקופה
למצוא עבורך פתרון ,גם אם אצל ספק שאינו בהסדר עם הקופה.
למידע נוסף על הזכויות שלך

בעקבות החלטה של אחת מקופות החולים לספק תרופה במינון לפי משקל המטופל ולא במינון לפיו
רשומה התרופה במשרד הבריאות ,הוציאה נציבת נייר עמדה חשוב ביותר של הנציבות שבשורה
תחתונה קובעת כי על הרופא המטפל להמליץ על מינון לתרופה לפי מיטב שיקול דעתו המקצועית ואין
לכפות עליו מתן טיפול במשטר שאינו כלול ברישום התרופה בארץ ,משיקולים כלכליים של הקופה .נייר
עמדה זה בא בהמשך לנייר עמדה של האיגוד האונקולוגים לפיה המינון המחייב בטיפול תרופתי
בישראל הוא זה המופיע בעלון לרופא כפי שנרשם במשרד הבריאות .בהתאם ,כאשר יש מספר מינונים
רשומים ,ניתן להשתמש בכל אחד מהם ,והכל לפי שיקול דעתו המיטבי של הרופא המטפל.
בכל מקרה בו הקופה מספקת לך תרופה בניגוד לעמדת הרופא/ת המטפל/ת ,אל תהסס/י לפנות
בתלונה לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות.
לאתר האגודה לזכויות החולה לחצו כאן

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