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

סיוע לחולים בישראל בלחיצת כפתור

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 הציבור – מטופלים ומשפחות,

צרכני מערכת הבריאות.

עגל/י לטובת האגודה לזכויות החולה!
לוקח דקה, לחצ/י כאן

5 מיליארד לבריאות!

שר הבריאות יואל (יולי) אדלשטיין חתם על אמנה שניסח פורום 5 מיליארד לבריאות אשר מתייחסת
לשיקום מערכת הבריאות, במעמד החתימה אמר שר הבריאות: "שנת הקורונה שיקפה לנו את

החשיבות האקוטית בטיפוח מערכת הבריאות. מערכת עוצמתית חיונית לחוסנה של מדינת ישראל.
אסור להחזיר את מערכת הבריאות לתת תקצוב. דבר כזה הוא כפגיעה ביטחונית במדינה".

פורום 5 מיליארד מאגד תחתיו למעלה מ-80 ארגונים - האגודה לזכויות החולה, ארגון רופאי ורופאות
המדינה, הסתדרות האחים והאחיות בישראל, תנועת הנוער והבוגרים המחנות העולים, עשרות ארגוני

חולים, ארגונים פרה רפואיים וארגונים אזרחיים. בתמונה, שר הבריאות ונציגי הפורום.

״הטיפול לא מסייע למטופל״

במרץ האחרון פורסם נייר עמדה של נציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות על חולה סרטן שהרופא
המטפל שלו מצא לנכון להמשיך עם הטיפול הרפואי שלו, בעוד שהקופה סירבה להמשיך לכסות את

הטיפול בטענה כי "הטיפול לא מסייע למטופל". בנייר העמדה קבעה הנציבה כי "כל עוד הרופא המטפל
סבור כי יש תועלת בהמשך הטיפול בחולה, חלה חובה על קופת החולים להמשיך במימון הטיפול ולא

תתקבל הטענה כי הבקשה לתרופה אינה בהתאם להנחיות הסל".
זהו מסר חשוב לנו - ציבור המטופלים: לא להסס לפנות לקבלת סיוע למימוש זכויותינו.

לאתר האגודה לחצו כאן

הזכות שלי לבריאות

״כועסים עלינו, צועקים עלינו, מתעלמים מאיתנו, קשה לסלוח אחר כך ואנחנו זקוקים לאנושיות". 
דני רופ משתף ברגעים הקשים בהם מערכת הבריאות גרמה בצורה רשלנית, למות אביו.

גלו מהן זכויותיכם בבריאות, וכיצד לשמור על עצמכם ועל יקיריכם.

לצפייה בסרטון לחצו כאן

תמכו בפעילות שלנו

החודש עלתה קריאה לכלל הציבור הישראלי ולמקבלי ההחלטות בנוגע לזכות שלנו לבריאות. בחודשים
הקרובים נפיץ מודעות בנושא זכויות, הזכות של כל אחד מאיתנו, לבריאות. אנו מבקשים את תמיכתכם
לתקופה הקרובה: לייק, שיתוף, תגובה או דיון יסייעו בהפצת המסר, הנוגע לבריאות של כולנו, תושבי

ישראל.

למידע נוסף

אנחנו כאן בשבילכם/ן!
בברכת חודש טוב וקיץ נעים  

הצטרפו אלינו לעמוד הפייסבוק הרשמי

info@patients-rights.org | 03-6022934

נשמח לשמוע ממך!

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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