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ברכת יו”ר האגודה לזכויות החולה, שמוליק בן יעקב

שלום רב, 

אנחנו שמחים להציג בפניכם את 57 הפרויקטים שהוגשו השנה במסגרת אות שר הבריאות לפעילות יוצאת 
דופן לקידום, הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי.

בבסיס היוזמה עומדת מטרה ברורה: העלאת  מודעות ומתן במה לאנשים וגופים העושים מעל ומעבר על 
מנת להפוך את המציאות המורכבת של מערכת הבריאות לנגישה יותר עבור ציבור החולים בישראל.

השנה סווגו הפרויקטים בארבע קטגוריות )ארגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים; ארגונים גדולים; בתי”ח 
ומוסדות בריאות; קופות חולים( וזאת מתוך הבנה שלא ניתן להשוות בין קופ”ח גדולה לעמותת חולים קטנה, 

וכי לכל ארגון יש יכולת שונה לפעול, וזאת בהתאם לאופיו ולאמצעים העומדים לרשותו. 

ברווחתם  משמעותיים  לשינויים  להביא  קטנות  בעמותות  בודדים  אנשים  של  ליכולתם  להיחשף  מרשים 
וחייהם של אנשים רבים, כמו גם של “משוגעים לדבר”, בארגונים, בתי חולים וקופות חולים. מאחורי כל יוזמה 
עומדים אנשים חדורי אמונה, הפועלים באופן יזום ויצירתי להנגשת מידע אודות זכויות רפואיות וסיוע לחולים 

במימוש זכויותיהם, ללא כל עלות מצד החולה. 

פעילות מרשימה מתבצעת בבתי חולים, אשר מעבר לטיפול הרפואי מחפשים דרכים לקיצור תור לקבלת 
למשרד  השראה  מקור  שמהווה  במודל  זכויותיהם  במימוש  למטופליהם  ולסייע  השירות  לשיפור  הטיפול, 
בתחום  החולים  קופות  של  המרשימה  הפעילות  החולים.  בתי  בשאר  דומים  מרכזים  להקמת  הבריאות 
זה, מלמדת שעל אף האילוצים הכלכליים הקשים שבהן נתונות הקופות, הן רואות חשיבות גבוהה בסיוע 

למטופלים גם בתחומים שהם מעבר לטיפול הרפואי ה”רגיל”.

אנחנו מודים לשר הבריאות, ח”כ הרב יעקב ליצמן, על העידוד והתמיכה,  לאיילת גרינבאום אריזון - מנהלת 
אגף איכות ושירות ולנטע הבלין – מנהלת תחום מיצוי זכויות במשרד הבריאות, על שיתוף הפעולה הפורה 
אנו  בנוסף,  הציבורי.  היום  לסדר  והעלאתו  הנושא  חשיבות  של  משותפת  תפיסה  מתוך  היוזמה,  וקידום 
מבקשים להודות לחברי וועדת השיפוט, בראשות פרופ’ שאול שאשא, אשר השקיעו מזמנם ומרצם לטובת 

העניין.

ומעל לכל, אנחנו מודים לכל המועמדים על עשייה יצירתית וחדשנית,
על חשיבה מוכוונת אנשים, ועל פעילות פורצת דרך לטובת ציבור החולים בישראל.

ברכת שר הבריאות, ח”כ הרב יעקב ליצמן

שלום רב,

בעיניי, קיימת חשיבות מיוחדת לקידום והנגשת המידע לציבור החולים. עצם הבאת המודעות לחולה ובני 
משפחתו לזכויותיו הקיימות, מהווה קפיצת מדרגה לשוויון הזדמנויות ולצדק חברתי. 

לכן, אני רואה ערך עליון בפעילות החשובה של האגודה לזכויות החולה, בראשות שמוליק בן יעקב, ששמה 
דגש מיוחד לקידום תחום הנגישות ומימוש זכויות למען ציבור החולים. 

יוזמתם  על  הוקרה  באות  שזוכים  חולים,  וקופות  חולים  בתי  ואישים,  יחידים  עמותות,  לארגונים,  ברכותיי 
ופעילותם בתחום חשוב זה. זו יוזמה משותפת של משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה שאני מברך 
עליה בכל פה, בכדי לעודד ולחזק את אלה שלקחו על עצמם משימה וייעוד ופועלים למען מטופלים אחרים 

ולמען קידום מערכת הבריאות לטובת הכלל.

הוקרתי לפרופ’ שאול שאשא יו”ר וועדת השיפוט, וחברי הוועדה. ברור לי שההכרעה לא היתה קלה ופשוטה, 
מתוך כלל המועמדויות ממערכת הבריאות, מארגונים חברתיים ומאנשים פרטיים.

אני רואה את מטרת האות – להוקיר, אבל גם לשמש פלטפורמה להעלאת המודעות לנושא, להפצת מידע 
ולקידום שיתופי פעולה, לצורך מימוש זכויות, גם שירותים וזכויות בתוך מערכת הבריאות וגם מכלל משרדי 

הממשלה והרשויות, להם יש ממשק לתחום הבריאות.

משרד הבריאות פועל לקידום הנגשה ומימוש של זכויות במגוון דרכים, כחלק מתפיסת המטופל במרכז ואני 
מלא תודה והערכה לכל מגישי המועמדויות, העושים עבודת קודש למען המטופלים ומשפחותיהם.

בהוקרה

ח”כ הרב יעקב ליצמן
שר הבריאות
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האגודה לזכויות החולה בישראל
האגודה לזכויות החולה הינה גוף ללא מטרות רווח, הפועל מזה 20 שנה לשמירה ומימוש זכויות המטופלים 
של  כוחה  אלה.  זכויות  למימוש  הציבורי  המאבק  הובלת  על  ואמון  הבריאות  במערכת  משפחותיהם  ובני 
האגודה טמון בעצם היותה גורם בלתי תלוי, שלנגד עיניו ניצבת מטרה ברורה - לפעול לטובת ציבור החולים 

בישראל, להשמיע את קולו ולקדם את האינטרסים שלו.

למימוש מטרותיה פועלת האגודה לזכויות החולה ב-3 ערוצים עיקריים:
זכויות מול ספקי שירותי הבריאות, כך  - האגודה מסייעת במימוש  סיוע במימוש הזכויות הלכה למעשה 

שאדם המתמודד עם חולי, לא ימצא עצמו נאבק במקביל גם עם כבלי הבירוקרטיה.
האגודה    - ותקשורת  ממשלה  פרלמנט,  הציבורית:  בזירה  הציבורי  היום  לסדר  הבריאות  תחום  העלאת 
פועלת לעידכון חקיקה ואכיפת תקנות, מנהלת קשרי עבודה שוטפים עם משרד הבריאות וקופות החולים 
ועוסקת בפעילות תקשורתית שנועדה להעלות למודעות סוגיות בוערות בתחום הבריאות ולקדם פתרונות.

הקואליציה   פעילות   - הבריאות  בשיח  מעמדם  וחיזוק  חולים  ארגוני  כ-70  של  ארצית  קואליציה  הובלת 
מחזקת את מעמדם של אירגוני החולים ושל החולים עצמם במערכת הבריאות וכן מאפשרת טיפול בסוגיות 

רוחביות לטובת ציבור החולים.

פרויקטים לדוגמא: 

“מקדימים תרופה” : השגת תרופה שאינה בסל אמצעות ביטוח )פרטי, שב”ן(, חיבור לאירגוני סיוע ועוד.

מוקד זכויות החולה בבי”ח שיבא: מענה אישי ואנושי לחולים ובני משפחה, וסיוע לצוותים רפואיים. 

“סרטוני זכויות” בערוץ הרופאים:  הפקת סירטונים בנושא זכויות, בהשתתפות מומחי האגודה

הישגים לדוגמא:
)“יש עתיד”( ביחד עם האגודה הובילו לתיקון  הזכות למלווה בעת טיפול רפואי - ח״כ פנינה תמנו-שטה 
חקיקה מהותי לפיו המוסדות חייבים לאפשר נוכחות מלווה. כך, לצד כל המטופל נמצא אדם התומך בו, 

ומלווה אותו. 
העברת תיק רפואי בהחלפת קופה - האגודה היתה מהיוזמים להוצאת חוזר משרד הבריאות המחייב את 

הקופות להודיע ולספק לעובר קופה על זכאותו לקבל את תמצית התיק הרפואי.
תקרת השתתפות עצמית למזון רפואי – האגודה יזמה הוצאת חוזר משרד הבריאות המנחה את הקופות 

להפעיל בקרה אוטומטית על תקרת חיוב בתשלום השתתפות עצמית ברכישת מזון רפואי.

yasmin@patients-rights.org    |   03-6022934 :יסמין ענבר   |   סמנכ”לית  |   טל

אודות תחום מיצוי זכויות באגף השירות, משרד הבריאות
והובלת  מדיניות  הגדרת  על  אמון  אריזון,  גרינבאום  איילת  של  בניהולה  הבריאות,  במשרד  השירות  אגף 
תהליכים לקידום איכות השירות הניתן לציבור במערכת הבריאות וללקוחות משרד הבריאות. במסגרת זו 
מקדם האגף הטמעה של ערכי שירות לשיפור חוויות המטופלים והלקוחות, טיפול איכותי, מקצועי ושירותי 
מיצוי  שיעור  להעלאת  ופעולות  לציבור  מידע  הנגשת  ארגונית,  למידה  תהליכי  הציבור,  ובתלונות  בפניות 
הזכויות בקרב מטופלים ומשפחותיהם. בתחומי אחריותו של האגף נכללים המוקדים הטלפוניים של משרד 

הבריאות ופניות על פי חוק חופש המידע.

שינויים במצב רפואי או תפקודי של מטופלים עשויים להביא לזכאות להטבות שונות ממגוון גורמים – משרדי 
להיות  עשוי  הזכאות  מימוש  ועוד.  לאומי, הרשויות המקומיות  לביטוח  ממשלה, מערכת הבריאות, המוסד 
תהליך מורכב, המידע לא תמיד נגיש ומטופלים רבים מתקשים במיצוי זכויותיהם ולא מגיעים לכדי מימוש. 
על מנת שיוכלו לממש את זכויותיהם נזקקים המטופלים ובני משפחותיהם למידע אודות הזכויות המגיעות 

להם, למידע אודות הדרכים למיצוי הזכויות ולעיתים לסיוע אקטיבי בתהליך המימוש. 

תחום מיצוי זכויות נועד לסייע לאזרחי ישראל ותושביה במימוש הזכויות המגיעות להם כתוצאה ממצבם 
משרדיים  בין  פעולה  שיתופי  יצירת  הבריאות,  במערכת  לנושא  מודעות  העלאת  באמצעות  זאת  הרפואי. 
ופנים מערכתיים, הרחבת ערוצי הנגשת הזכויות במערכת הבריאות והקמת מערך ארצי של מרכזי מיצוי 

זכויות במוסדות הבריאות. המרכזים הראשונים במערך זה צפויים לקום כבר בשנת 2018.

אות ההוקרה “מקדמי זכויות” נוסד במסגרת קידום הנושא במערכת הבריאות. אות זה נועד להוקיר ולכבד 
את הפועלים לקידום הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי, לפרסם מגוון פעילויות בתחום ולייצר 

פלטפורמה להחלפת מידע ויצירת שיתופי פעולה.

בחוברת זו ריכזנו את המועמדות לשנת תשע”ח, עשיה יפה ועשירה למען המטופלים ומשפחותיהם.

תודתנו נתונה לכל מגישי המועמדויות על פעילותם השוטפת למען מטרה חשובה זו. 

חברי ועדת השיפוט:  

ד”ר   – החולה  לזכויות  האגודה  נציג  לגליל;  הרפואי  המרכז  )לשעבר(  מנהל  שאשא,  שאול  פרופ’   – יו”ר 
יצחק ברלוביץ, מנהל )לשעבר( המרכז הרפואי וולפסון וחבר הנהלה באגודה לזכויות החולה; נציגי משרד 
הבריאות – גב’ נטע הבלין, מנהלת תחום מיצוי זכויות; עו”ס מלכה פרגר, מנהלת השרות הארצי לעבודה 
עו”ד שמעון רייפר, סגן נציבת הקבילות לחוק  עו”ד חן וונדרסמן, מנהלת תחום פניות הציבור;  סוציאלית; 
ביטוח בריאות ממלכתי; נציגי ציבור – הרב אריה מונק, מנכ”ל עמותת “בית חם”; מר ערן זיני, מנכ”ל חברת 

“המשקם”; גב’ אורלי מיכה, רכזת הסברה ותרבות, העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי כליות. 

netta.havlin@moh.gov.il    | הבריאות    משרד  זכויות,  מיצוי  תחום  מנהלת     | הבלין    נטע 
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זוכה בקטגוריית אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטייםזוכה בקטגוריית אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים

info@cdb.org.il   |  03-6316361  |  המרכז לחרש-עיוור עמותת מכון בית דוד  |  יד לבנים 13 תל אביב

מר יעקב ביבאס - פעיל מרכזי בהנגשת פעילויות לימודיות
וחברתיות לאנשים חירשים-עיוורים

המרכז לחרש-עיוור בישראל מבית מכון בית דוד הוקם בשנת 1989 והוא הראשון והיחיד מסוגו בישראל. 
בנוסף, מקיים  אנשים מכל הארץ.  בה  ומשתתפים  הלן קלר בתל-אביב  בבית  פעילות המרכז מתקיימת 
המרכז פעילויות בפריסה ארצית. אנשים שמצבם הרפואי אינו מאפשר שמיעה וראייה נידונים לחיי תלות 
וניתוק חברתי ותקשורתי. יעקב ביבאס, בעל לקות כפולה )חירשות ועיוורון(, מועסק במרכז לחרש-עיוור מעל 
שלש עשרה שנה ונמנה על הצוות הבכיר במרכז. מר ביבאס, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, הינו 

פעיל מרכזי בהנגשת פעילויות לאנשים חירשים-עיוורים. 

זכויות: ופועל, ללא לאות, בארבעה תחומים מרכזיים הנוגעים למיצוי  יזם, מקדם  מר ביבאס 

וכישורי . 1 מחשבים  לאוריינות  למידה  מרכז   – מחשב  לאוריינות  ‘קרטן’  הלמידה  מרכז  להקמת  שותף 
מונגשות,  מחשב  ומיומנויות  ידע  הלמידה  במרכז  רכשו  חירשים-עיוורים  אנשים  מאות  כה,  עד  חיים. 

הפותחים בפניהם עולם ומלואו ומאפשרים להם תקשורת מקוונת.

הקמת והפעלת שרות התומכים החזותיים – שירות ייחודי המאפשר לאדם חרש-עיוור לצאת מביתו . 2
למטלות חיוניות ויומיומיות בליווי תומך חזותי, המנגיש לו את תיאור הסביבה החזותית באמצעות שפת 

סימנים במגע, ולמעשה מספק לו מידע שבעזרתו יוכל להתנהל במרחב  ולממש את רצונו.

ריכוז פעילות ספורט אתגרי – פעילות הספורט לצעירים חירשים-עיוורים כוללת אופני טנדם, גלישה . 3
בשיתוף מועדון גלישה בתל אביב, קירות לטיפוס אתגרי ועוד.

מחייבת . 4 חירשים-עיוורים  לאנשים  קבוצתית  פעילות   – סימנים  מעתיקי  שירות  של  והפעלה  פיתוח 
‘מעתיקי’ שפת  סימנים במגע לכל משתתף. לשם כך פותח שרות חדש של  אישית בשפת  הנגשה 
סימנים במגע.  מעתיק הינו אדם הרואה את המתורגמן ומעביר את סימני המתורגמן לאדם החירש-

עיוור בשפת סימנים במגע. מדובר במקצוע חדש לחלוטין, שראשיתו בקורס העשרה בבי”ס לעבודה 
סוציאלית וסופו שירות מובנה בתקנון העבודה הסוציאלית, שהמרכז מפעיל עבור משרד הרווחה.

מר ביבאס נבחר לייצג את אוכלוסיית החרשים עיוורים בישראל בתהליך לשיפור הנגישות לשרותי בריאות 
במשרד הבריאות. במסגרת זו ערך סקר נרחב בקרב חרשים-עיוורים רבים, סקר ספרות מקצועית מהארץ 
כ-700  ההנגשה  מפעילות  נהנים  כיום,  הבריאות.  במוסדות  נרחבת  שטח  עבודת  וביצע  בנושא  ומהעולם 

אנשים, מתוך כלל אוכלוסיית החירשים-עיוורים בישראל המוערכת בכאלפיים.

      dolevfoundation@gmail.com  |  077-3179741  |  054-6665442  :גילעד רוגל, ראש הצוות המשפטי  |  טל

עמותת קרן דולב לצדק רפואי

עמותת קרן דולב לצדק רפואי נקראת ע”ש קרן דולב ז”ל, שנפטרה בינואר 2007, בהיותה בת 26, לאחר 
שנתיים וחצי של מאבק עיקש במחלת הסרטן. בשלהי ימיה נאלצה קרן להיאבק לקבלת טיפול מציל חיים 
שלא היה מותווה עבור מחלתה בסל התרופות. העמותה נוסדה בתום ימי השבעה למותה וחרטה על דגלה 
בעיקר בשדה המשפטי ובכלים  את קידום מימושן של הזכויות הרפואיות של הציבור בישראל והרחבתן, 

משפטיים. 

קרן דולב לצדק רפואי עוסקת בייצוג משפטי חינם לחולים הנאבקים על זכותם לטיפול רפואי במימון ציבורי. 
במשך עשור יצרה העמותה שורת תקדימים בבית הדין הארצי לעבודה ובבג”ץ, שעיצבו את זכויותיהם של 
בקופות  החריגים  ועדות  על  שיפוטית  לביקורת  כלים  ויצרו  הבריאות  בסל  מזור  מוצאים  שאינם  מטופלים 
רוחבי  חוללה מפנה  אישית של חברי העמותה,  הנעשית בהתנדבות, מתוך מחויבות  זו,  פעילות  החולים. 
הבריאות,  בסל  כלול  שאינו  רפואי  טיפול  לקבל  לזכאות  הציבורית  ובמודעות  בישראל  לבריאות  בזכות 

במסגרת ועדת חריגים.

נאמנה לעקרונותיה, העמותה מקפידה על מספר קווים מנחים:

התאמתה  מידת  של  ראשוני  סינון  המבצע  הפניות,  לצוות  מגיעה  בקשה  כל   – וקל  נגיש  קליטה  תהליך 
לפעילות העמותה. פניות רלוונטיות מועברות לצוות המשפטי. אם הפניה מתאימה לטיפול משפטי, מוצמד 

לתיק עורך דין, שמלווה את המטופל עד למימוש זכותו ומתן הטיפול באופן מלא. 

סיוע - מרגע שהפניה עוברת לטיפול עורך דין, העמותה מבצעת עבור המטופל ומשפחתו את כל הדרוש 
)למעט קבלת מסמכים רפואיים(: הכוונה למסלול הביורוקרטי הנכון, ניסוח והגשת פניה לוועדת חריגים, ליווי 

החולה לדיון בוועדה, מעקב אחר תשובתה ובעת הצורך - ייצוג בתביעה בפני בית הדין לעבודה.

מבנה פעילות – העמותה מתנהלת בשיטת “משרד וירטואלי”, בו כל אחד מהמתנדבים מבצע את מטלותיו 
באופן עצמאי וממשרדו. התקשורת בין חברי העמותה מבוססת על אמצעים אלקטרוניים מתקדמים לרבות 
מערכת תקשורת וידע ארגוני. מבנה פעילות זה, מאפשר לעמותה להנגיש את שירותיה לפונים מכל רחבי 

הארץ, תוך שמירה על הוצאות מינימליות והפניית עיקר המשאבים למימון הפעילות. 

בשנה הקרובה מתכוונת העמותה להרחיב את הנגשת המידע אודות ועדות החריגים לציבור, ליידע מטופלים 
באופן אקטיבי אודות זכותם לפנות לוועדת החריגים ואודות האפשרות לקבל טיפולי חמלה במקביל, עבור 
טכנולוגיות או תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. העמותה תקיים ימי עיון והשתלמויות בנושא ותהדק את 

שיתופי פעולה עם גורמים באקדמיה העוסקים בתחום זכויות רפואיות.

קרן דולב לצדק רפואי

לשנת 2017אות ההוקרהזוכה
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זוכה בקטגוריית אירגונים חברתיים גדולים זוכה בקטגוריית אירגונים חברתיים גדולים

shireen@onein9.org.il   |   )2 עו”ד שירין ג’יריס   |   טל: 03-6021717 )שלוחה

תחום מיצוי זכויות – עמותת “אחת מתשע”
וקרוביהן. העמותה  1994 על מנת לסייע לנשים חולות סרטן השד  “אחת מתשע” הוקמה בשנת  עמותת 
מקצוע  אנשי  ידי  על  רגשית  תמיכה  לצד  השד,  מסרטן  שהחלימו  מתנדבות  באמצעות  תמיכה  מעניקה 
ומסייעת במידע ובמיצוי זכויות. העמותה מקיימת פעילויות הסברה ומהלכים תקשורתיים להעלאת המודעות 

לגילוי מוקדם למחלה. 

הגופים  מול  מלא  וייצוג  משפטי  סיוע  כולל  הזכויות,  מלוא  במיצוי  סיוע  מספקת  מתשע”  “אחת  עמותת 
הרלבנטיים, ללא תשלום, ובכך מייתרת את הצורך להיעזר בגורמים מסחריים הגובים תשלום עבור שירות 

דומה.

מול  קשיים  עם  המתמודדות  לנשים  לסייע  נועד  ג’יריס,  שירין  עו”ד  ידי  על  המנוהל  הזכויות,  מיצוי  תחום 
המערכת הממסדית. בשנה האחרונה כ-500 נשים המתמודדות עם סרטן שד קיבלו סיוע במגוון נושאים. 
העמותה מנגישה מידע על זכויות החולה בסרטן שד ועל שירותי מיצוי הזכויות באמצעות אתר אינטרנט, 
הרצאות בעברית, ערבית ואנגלית, מתן מידע ומענה לשאלות של גולשות באמצעי מדיה שונים: טלוויזיה, 
עיתונים, פורומים ורשתות חברתיות. המענה ניתן לנשים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של חתכי אוכלוסייה, 

מעמד סוציו-אקונומי, והשתייכות מגזרית.

הסיוע ניתן במגוון נושאים הנוגעים למיצוי זכויות:

זכויות רפואיות מול קופות חולים ובתי חולים. 1

זכויות כלכליות מול ביטוח לאומי, כולל הגשת בקשות ועררים. 2

זכויות מתוקף ביטוחים פרטיים . 3

מס הכנסה . 4

זכויות מדיני עבודה: סיוע וייעוץ בדיני עבודה - פיטורין, התפטרות, ימי מחלה וכו’.. 5

ייעוץ טלפונית  והוא כולל: שיחת  תהליך מיצוי הזכויות נעשה באופן פשוט ככל האפשר עבור המטופלת, 
ראשונית עם עו”ד שירין ג’יריס; פגישה פנים אל פנים; במידת הצורך, עזרה בהתמודדות עם ביורוקרטיה 
על ידי סיוע בהגשת בקשות, מילוי טפסים ושליחתם; ייצוג משפטי מול הגופים השונים ומעקב עד לקבלת 

תשובה סופית. 

העמותה תמשיך ותיתן מענה רחב לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולמשפחותיהן, בכל הנוגע למיצוי 
זכויותיהן. זאת, תוך ניסיון מתמיד להנגיש מידע ושירותים לכמה שיותר נשים וקרובי משפחה.

amitay.korn@kolzchut.org.il  |  054-4497272 :אמתי קורן, מנכ״ל  |  טל

כל זכות
ארגון “כל-זכות” הוא מיזם ציבורי שהוקם ב-2010 על ידי יזמי ההייטק אמיתי קורן וארז פרלמוטר. מטרת 
לזכויות,  בנוגע  הציבוריים  ובמוסדות  הממשל  ברשויות  המצוי  המידע  כל  את  לציבור  להנגיש  היא  המיזם 
במיגוון תחומים רחב ככל האפשר: ביטוח הלאומי, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכיו”ב. ייחודו של המיזם 

הוא בכך שמרכז במקום אחד מידע מקיף ועדכני על כל הזכויות, בכל התחומים. 

“כל זכות” הינו פלטפורמה ייחודית של שקיפות, הדואגת להעלאת מודעות הציבור לזכויותיו, בחינם וללא 
כוונות רווח. במהלך 2017 שירת האתר למעלה מ-4.7 מליון משתמשים ייחודיים.

“כל-זכות” פועלת כיום במסגרת מיזם הזכויות הלאומי, המשותף למשרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית 
במשרד לשוויון חברתי ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג’וינט ישראל. מאגר המידע הוא תוצר של שיתוף 
החזון  ומהאקדמיה.  חברתיים  מארגונים  מהממשלה,  מובילים  זכויות  ומומחי  ארגונים  עשרות  בין  פעולה 
שעמד ביסוד הקמת ‘כל זכות’, הוא צמצום משמעותי של הפער במיצוי זכויות, בכלל ובעיקר באוכלוסיות 

החלשות, באמצעות גישור על פער המידע בנושא. 

מאז הקמתה ‘כל זכות’ עוסקת באופן בלעדי ואינטנסיבי, בהנגשה של מידע ציבורי וקידום 
השקיפות באמצעות:

לציבור . 1 הניתנים  ושירותים  זכויות  לגבי  מידע  מקסימום  המרכז   ,)www.kolzchut.org.il( אינטרנט  אתר 
ציבוריים  מוסדות  הממשלה,  ידי  על  הניתנים  וזכויות  התוכן.שירותים  עולמות  בכלל  ישראל  תושבי 

ועמותות.

סוכני הזכויות – הטמעת המודעות והשימוש המושכל באתר, באופן ישיר על ידי הציבור הרחב ובפרט . 2
באמצעות ‘סוכני זכויות’ )עובדות סוציאליות בבתי חולים ובקופות חולים, מתנדבות בעמותות(.

ובמגזר השלישי, על . 3 ומתנדבים בארגונים ממשלתיים, ציבוריים  זכות’ מדריכה עובדים  ‘כל   – הדרכה 
שימוש באתר לטובת לקוחותיהם.

מודל השותפויות – הפעילות נעשית באסטרטגיה של שותפויות עם משרדי ממשלה, המגזר השלישי . 4
וכן  באתר,  המידע  של  ועדכון  בקרה  בכתיבה,  ולסייע  תוכן’  ‘שותפי  להיות  מוזמנים  כולם  והאקדמיה. 

להיות “שותפי הנגשה”.

בשנים הקרובות יתמקד הארגון בהתנעה ומיסוד של התהליכים שנוצרו במסגרת מיזם הזכויות הלאומי. . 5
הבריאות,  משרד  ובפרט  הממשלה  משרדי  עם  העבודה  קשרי  והעמקת  מיסוד  הם:  מרכזיים  יעדים 
בו בקרב הציבור; תרגום האתר לערבית  וקידום השימוש  ובקרת התוכן באתר כל-זכות  בתחום עדכון 
סוכני  ידי  על  באתר  השימוש  הטמעת  ומחלות;  בריאות  בנושא  המידע  לרבות   ,)20% מתורגמים  )כיום 
הזכויות  באמצעות הדרכות ותרגולים בשטח והצבת עמדות מידע מקוון )“קיוסק זכויות”( במקומות אלה.
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קטגורית בתי חולים ומוסדות בריאות קטגורית בתי חולים ומוסדות בריאות

kivunim@hadassah.org.il   |   02-6779711  :נועה ריבלין, מנהלת מרכז “כיוונים”   |   טל

מרכז “כיוונים” לזכויות רפואיות –
בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין-כרם

מרכז “כיוונים” לזכויות רפואיות עוסק במתן מידע וסיוע במיצוי זכויות רפואיות ופועל בשני בתי החולים של 
הדסה מאז פברואר 2008. המרכז, הנמצא באחריות המחלקה לעבודה סוציאלית, מעניק מידע וסיוע  בנוגע 
לכלל הזכויות הרפואיות מכלל הגופים והארגונים בארץ. העזרה כוללת הנגשת מידע, סיוע במילוי טפסים, 

מעקב אחר הפונים וטיפול בבעיות שמתעוררות לאחר הפנייה, כל זאת ללא עלות מצד הפונה. 

שירותי המרכז מיועדים למטופלים ולבני משפחה המעוניינים בכך, בין אם הם מטופלים בהדסה ובין אם 
לאו. הסיוע ניתן על ידי צוות המתנדבים – כ 30 פנסיונרים צעירים בעלי ניסיון בתחומים רלוונטיים, שעברו 
ולאורך שנות ההתנדבות פיתחו מומחיות בתחום )חלקם  הכשרה אינטנסיבית לקראת עבודתם במרכז, 
מתנדבת,  היא  שאף  מתנדבים  ורכזת  סוציאלית  עובדת  ידי  על  מנוהל  המרכז  כעשור(.  מזה  מתנדבים 

גמלאית המחלקה לעבודה סוציאלית. מרכז “כיוונים” מסייע לכ-2,400 פונים בשנה.

קיומו של שירות למיצוי זכויות בתוך בית החולים חושף את הציבור לקיומו של גורם מקצועי אליו ניתן 
לפנות לברור זכויות במצבי חולי ומאפשר לחולים ולבני המשפחה לטפל ביעילות ובמהירות בענייניהם. 
אדם מגיע למרכז - בעת אשפוז שלו או של בן משפחה, או בעת קבלת טיפול במרפאות בית החולים - 
ומקבל את כל המידע הרלוונטי לו וכן סיוע במילוי הטפסים. במידת הצורך ניגש האדם למחלקה הרלוונטית 
להשלמת האישורים הרפואיים הנדרשים, וחוזר למרכז לסיום התהליך ושליחת טפסי הבקשה. במקרים 
מסוימים צוות המרכז פונה לגורמים בבית החולים, על מנת לסייע למטופל לקבל מסמכים רפואיים בעניינו.

שיתופי פעולה פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים – העובדים הסוציאליים וכל צוות בית החולים מפנים מטופלים 
למרכז. בנוסף, המרכז עובד תוך שיתוף פעולה הדוק עם המוסד לביטוח לאומי לבירור חסמים בתהליך 
בכל  הרווחה  שירותי  עם  גם  מתקיים  פורה  פעולה  שיתוף  מסובכות.  עקרוניות  שאלות  או  הזכויות  מימוש 

הארץ, ובפרט עם המערכת העירונית בירושלים, כמו גם עם קופות החולים ברמה העירונית והארצית.

מיקום אסטרטגי – המרכז ממוקם בסמוך לכניסה הראשית של בית החולים, במקום בולט ונגיש במיוחד, 
המאפשר הגעה עצמאית ונוחה.

וקיצור תהליכים. לפיכך  ייעול  תחום הגשת הביעות מקוונות הופך לערוץ מרכזי בעבודת המרכז, לטובת 
הושם דגש על קליטת מתנדבים בעלי כישורי מחשב גבוהים, כמו גם הכשרת הצוות הקיים למימוש זכויות 
בהן  ובמחלקות  החולים  בית  במרפאות  הפעילות  של  הרחבה  מתוכננת  בנוסף,  האינטרנט.  באמצעות 
לבניית  היווה השראה  מודל הפעילות של המרכז  בסיוע.  מיוחד  צורך  על  העובדים הסוציאליים מצביעים 

מערך מרכזי זכויות על ידי משרד הבריאות, נושא המקודם בימים אלה.

michalo@mhmc.co.il    |    מיכל אופן, אחות אחראית במלר’’ד ובמיון הגניקולוגי

קיצור תורים לגרידה בשל הפלה נדחית

המרכז הרפואי מעייני הישועה  נמצא בבני ברק ומשרת את תושבי גוש דן בכלל ואת תושבי בני ברק בפרט. 
מאפייניו הייחודיים של בית החולים נגזרים מעצם היותו מנוהל בקפדנות על פי כללי ההלכה ולפיכך הוא 
המאפיינים  והערכים  המטופלת  האוכלוסייה  של  הדתי  מהאופי  הנובעות  לרגישויות  גם  מענה  לתת  ערוך 

אותה.

הריון בדרך כלל מהווה תקופה מיוחדת ושמחה בחייה של אישה. עם זאת, במקרים לא מעטים ההיריון נפסק 
בטרם עת. על אף הידיעה שאירוע כזה יכול להתקיים, רוב הנשים אינן מוכנות לו והוא מעורר תגובות רגשיות 
מגוונות. ברוב המקרים, נשים חוות מתח, חרדה, אכזבה ודיכאון. רגשות אלה נובעים מהרכיב הטראומטי 
והפתאומי בתהליך, וגם מהעובדה שהפלה היא אירוע של אבדן, ותגובות של אבל ושכול אופייניות בעקבותיה. 
הפלה נדחית היא מצב בו העובר מת ברחם, אבל צוואר הרחם נותר סגור ולא מאפשר את יציאתו. במקרה 
כזה נדרשת גרידה. ברוב בתי החולים בארץ ביצוע גרידה בהפלה נדחית נחשב כהליך לא דחוף ועל כן 

נשים ממתינות שבוע ואף שבועיים לביצוע ההליך. 

לגרידה  ההמתנה  זמן  כי  נמצא  החולים,  בבית  שנעשתה  גניקולוגית  ברפואה  השירות  בחינת  במסגרת 
עמד על 7 ימים. זמן זה נתפס בעיני הצוות הרפואי כארוך מדי בהתחשב במצבה הנפשי של המטופלת. 
לכן החליט המרכז הרפואי על פרויקט קיצור תורים לגרידה מתוך התחשבות במצבן הרפואי והנפשי של 

המטופלות.

בבית החולים נכתב פרוטוקול קליני, בוצעה הדרכה לצוות הרפואי והסיעודי ונקבעה מדיניות טיפול, הכוללת 
קביעת תור לגרידה בטווח 3 ימים, והתאמת הזמינות של חדר ניתוח לפעולה.

בחינת הפעילות העלתה את הנתונים הבאים: מתוך 62 מטופלות שעברו גרידה בחודשי הבדיקה, 61 נשים 
יום המחרת. מטופלת  יום או  41 מהמטופלות עברו את הפרוצדורה באותו  3 ימים.  עברו את הגרידה תוך 
אחת נאלצה לחכות 5 ימים כיוון שההפלה היתה סמוכה לסוף השבוע. המרכז הרפואי עומד ביעד החדש 

שקבע לעצמו, דבר הפועל לטובת המטופלות, משפר את רווחתן ומסייע לתהליך ההתמודדות הקשה. 
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זוכה בקטגורית קופת חוליםזוכה בקטגורית קופת חולים

segal_av@mac.org.il  |  03-7952970 טל:   | מומה  מוקד  מנהלת  סגל-בורוביק,  אביטל 

טיפול איכותי בחולה הכרוני במוקד מומה

מוקד “מומה” הוא מוקד רב-תחומי מתקדם הפועל משנת 2012 לתמיכה וטיפול בחולים כרוניים. המוקד 
החדשני נועד לנטר ולטפל במגוון קבוצות מטופלים עם מצבים בריאותיים כרוניים, לשפר את איכות חייהם, 
ולהעצים מטופלים ומטפלים בתהליך הטיפול. שירותי המוקד כוללים טיפול ומעקב באמצעות שיחות טלפון, 
שיחות וידאו וטכנולוגיות מתקדמות נוספות. המוקד פועל בשיתוף פעולה מלא עם רופא המשפחה, רופאים 
מומחים ומטפלים בתחומים שונים, לרבות אחיות, עובדים סוציאליים, יועצי תזונה ורוקחים וזמין 24 שעות 

ביממה.

שירותי מוקד מומה ניתנים בהפניית רופא לחברים המאובחנים במחלות ובמצבים הבאים: אי ספיקת לב, 
מחלת ריאות חסימתית, לחברים המשויכים ליחידה לטיפולי בית, חולי סוכרת שהחלו שימוש באינסולין, חולי 
סוכרת לא מאוזנים, חולי סטומה, חולים כרוניים המרותקים לביתם, חולים בעלי פצעים קשי ריפוי וחולים 

אונקולוגים שנמצאים בטיפולים כימותרפיים או קרינתיים.

בחמש שנות קיומו טיפל המוקד בלמעלה מ- 20,000 מבוטחים וכיום נמצאים במעקב כ-5,000.

הגישה הטיפולית במוקד רואה את המטופל באופן הוליסטי והשירות ניתן על-ידי צוות רב מקצועי בכל 
היבטים הביו-פסיכו-סוציאליים, כאשר המוקד מהווה רשת סיוע לניהול המחלה מרחוק ופועל בפריסה 
ארצית. התוכנית שפיתחה מכבי בשיתוף מכון גרטנר כוללת גישה טיפולית חדשנית העוזרת לצוות הרפואי 
להעריך את מצב המטופל מרחוק. במידת הצורך מפנה המוקד לטיפול במרכזי שירות בקהילה, מרפאות, 

מרכז טיפול יום ומוקדי רפואה דחופה.

מוקד מומה הוא שירות שאינו כלול בסל הבריאות ולכן היקף השימוש בו מוגבל. עם זאת, מומה מהווה כר 
מטופלים  בקרב  הבריאותי  המצב  של  עצמי  לניהול  והעצמה  מתמיד  ניטור  פרואקטיבית,  לרפואה  לימוד 
כרוניים. היות ומומה הוא פלטפורמה לניהול וניטור רפואי – פרויקטים רפואיים וחברתיים נמצאים בו בתהליכי 
פיתוח ויישום מתמידים. כך, למשל, פרויקט קידום בריאות המיועד לאוכלוסיות מוחלשות בפריפריה שנמצא 
בעיצומו. כמו כן, ניתן דגש מיוחד לבטיחות המטופל בביתו ובסביבתו, על ידי הדרכה בנושא נפילות ותשאול 
לשירותי  יותר  גבוהה  נגישות  הארץ  בכל  כרוניים  למטופלים  מאפשר  זה  שירות  האישי.  הביטחון  בנושא 
בריאות איכותיים. מספר המטופלים הכרוניים צפוי לגדול בשנים הקרובות, בהתאם להזדקנות האוכלוסייה 
ומוקד מומה מהווה פריצת דרך בטיפול בהם. למידה נכונה משירות זה והרחבתו בעתיד ישפרו את יכולת 

ההתמודדות של מערכת הבריאות עם אתגר זה.
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תוכנית אסטרטגית לשיפור איכות הטיפול והנגשת זכויות לאוכלוסיות 
מיוחדות על רצף החיים

איכות  לקידום  ובמחוזות,  במטה  מקצועי,  רב  עבודה  מודל  מאוחדת  חולים  בקופת  פותח   2012 בשנת 
הטיפול וצמצום פערים בבריאות, כמהלך אסטרטגי ארוך טווח. כתוצאה מכך, בשנים 2015-2017 נבנתה 
קבוצת תכניות ארוכות-טווח שמטרתן לשפר את איכות השירות ואיכות הטיפול, תוך קידום הנגשה ומימוש 
זכויות הנובעות ממצב בריאותי, על רצף מעגל החיים – מינקות ועד זקנה. האוכלוסיות הראשונות שנבחרו 
להתערבות הן נשים הרות ותינוקות, ילדים אוטיסטים, ילדי עובדים זרים, אנשים במצוקה נפשית ללא נגישות 

לשירותי בריאות הנפש, אנשים בסיכון לאבדנות, אנשים עם דמנציה ושורדי שואה. 

בשנים אלה הוקמו 8 תכניות מפתח ראשונות: 

מגן הריון – יעוץ גנטי לכל אישה בהריון בזמן קצר. . 1

התחלה בריאה – מעטפת רחבה לליווי נשים הרות מתחילת ההיריון ועד 6-8 שבועות לאחר הלידה.. 2

איתור יזום של ילדים על הרצף האוטיסטי – איתור יזום לטובת טיפול מותאם אישית, הנגשת זכויות . 3
למשפחות ומעקב אחר ילדים עם חשד לאוטיזם. 

הנגשה שפתית ותרבותית לילדי עובדים זרים – שיפור איכות הטיפול והעצמת ההורים לשימוש מיטבי . 4
בשירותי בריאות. הדרכת צוותים והכוונה להסרת חסמים ובניית אמון בממסד ובמטפלים. 

עצמית . 5 השתתפות  ללא  וזמין,  נגיש  וידאו  שיחת  באמצעות  פסיכותרפיה  טיפול   – טלה-פסיכותרפיה 
וללא צורך בחשיפה עצמית. זוהי הפעם הראשונה שקופה מפתחת שירות מרחוק בתחום זה. 

מניעת אובדנות – מניעת ניסיונות אובדניים בקרב אנשים בסיכון על ידי הכשרת אנשי צוות כ”שומרי סף”, . 6
בניית “רשם אובדנות” – אנשים שעשו ניסיון אובדנות ואושפזו והטמעת תהליכי היוועצות למטפלים, 

הפנייה וטיפול. התוכנית הראשונה מסוגה בארץ במסגרת קופת חולים. 

טיפול בשורדי השואה – סיוע בהנגשת זכויות ושירותים וכן התערבות פסיכו-סוציאלית יזומה. . 7

טיפול בחולים הסובלים מדמנציה – העלאת מודעות של צוותים מטפלים לתהליך הירידה הקוגניטיבית; . 8
הכשרה לאיתור, אבחון וטיפול והפעלת תכנית התערבות בשיתוף עמותת “עמדא”.

בבסיס העבודה הענפה לשיפור איכות הטיפול והנגשת זכויות לאוכלוסיות מיוחדות על רצף החיים בונה 
הוקמה  תכנית  לכל  תכנית.  לכל  עבודה  ותשתיות  הדרכה  כלי  מחשוביים,  כלים  מאוחדת  חולים  קופת 
החלטות,  לקבלת  כבסיס  אמינה  נתונים  תשתית  יצירת  תוך  ויישום,  לפיתוח  מקצועית  רב  עבודה  קבוצת 
ובשנים הקרובות הפעילות  שונים,  יישום  נמצאות בשלבי  והערכה שוטפת. התכניות  תיעדוף להתערבות 

בכל מסגרת צפויה להתרחב.



1617 אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים

פורום לבריאות – מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות

אלומות – פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי

עמותת אלומות– פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתי” הוקמה בשנת 2012 כדי לטפח פעילות של אנשים 
עם מוגבלות בישראל כמנוע מרכזי להשתלבותם השווה בחברה.

פורום לבריאות / ِصحة– מובילים לבריאות של אנשים עם מוגבלות” הוא פורום ארצי, רב-נכותי ורב-תרבותי, 
חברתיים  ופעילים  בארגונים,  בכירים  תפקידים  בעלי  מוגבלות,  עם  אנשים  של  ארגונים  מנציגי  המורכב 
הפועלים למען אנשים עם מוגבלות ובריאותם. כל הפעילים בעלי יכולת השפעה בקהילות של אנשים עם 

מוגבלות.

הפורום מקדם שלושה נושאים שנבחרו על-ידי החברים בו:

חיזוק תפקידם של רכזי נגישות במוסדות בריאות והרחבתו – חידוד תפקידי הרכזים במוסדות הבריאות . 1
וקידום קשר בין הרכזים לבין קהילת אנשים עם מוגבלות לשיפור ההנגשה במוסדות.

סיוע בכתיבת תקנות הנגישות במערכת הבריאות – הפורום הוא שותף קהילתי-אסטרטגי של משרד . 2
הבריאות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בקידום תקנות הנגישות הפיזית 

ונגישות השירות במוסדות הבריאות.

דפוסי . 3 לאמץ  הקהילה  חברי  לעידוד   – מוגבלות  עם  אנשים  בארגוני  בריאות  רכזי  של  מודל  יצירת 
התנהגות בריאים יותר, ולסייע בפתרון בעיות הקשורות להנגשה במערכת הבריאות.

הפורום הוביל עד כה שתי הצלחות מזהירות:

בקופות . 1 הנגישות  רכזי  של  ההתקשרות  פרטי   – הנגישות  רכזי  כל  של  ההתקשרות  פרטי  חשיפת 
החולים ובבתי החולים לא היו גלויים לציבור עד להתערבות הפורום בנושא, זאת בניגוד לחוק, באופן 

שסרבל ואף מנע את הנגשת המידע לבעלי מוגבלויות.

כינוס חדשני רב משתתפים – במסגרתו נפגשו לראשונה נציגי מוסדות מתחום הבריאות, יותר מ–30% . 2
מרכזי הנגישות, נציגי קהילה, אקדמיה וקובעי מדיניות. הכינוס הוביל ליציקת תוכן משמעותי לתפקיד 

רכזי הנגישות, פיתוח תוכנית עבודה להכשרתם ופתיחת ערוצי תקשורת ישירים לקהילה. 

בשנים הקרובות יפעל הפורום לאיתור, הכשרה והצבה של רכזי בריאות בארגוני אנשים עם מוגבלות. בנוסף, 
לנגישות  תקנות  וכתיבת  עצמאיות  במרפאות  הנגישות  לקידום תקנות  הפעולה  בשיתוף  הפורום  ימשיך 
לעידוד שיתופי  העת  כל  פועל  הפורום  והטמעתן.  לקהילה  הפצתן  אישורן,  הבריאות,  במוסדות  השירות 

פעולה בין ארגוני בריאות וארגוני אנשים עם מוגבלות.

Alumot.info@gmail.com  |  www.alumot.org    |  20136 ,פטריק לוי   |    תובל, ד.נ. בקעת בית הכרם

שרה שומוביץ-וקסלר, יו”ר העמותה למושתלי כבד 

שומוביץ  שרה  ישראל.  במדינת  הראשונה  המשולבת  והכיליה  הכבד  השתלת  בוצעה   1991 בפברואר 
וייחודי. שרה זוכרת היטב את תחושת חוסר הוודאות, מיעוט  וקסלר היתה המטופלת באותו ניתוח ראשון 
1994 היתה גב’ וקסלר שותפה, יחד עם מושתלים נוספים, פרופ’ רן טור כספא  המידע, הבדידות. בשנת 
ופרופ’ אחמד עיד להקמת העמותה, כגוף עצמאי שייצג את המטופלים במערכת, יפעל לקידום זכויותיהם 

הרפואיות ויספק תמיכה ומידע. גב’ וקסלר משמשת כיו”ר העמותה ופועלת בה בהתנדבות מעל 20 שנה.

רפואי,  מכשור  הניתוח,  טכניקות  הכבד:  השתלות  בתחום  רבים  שינויים  להובלת  שותפה  העמותה  מאז, 
שימוש בתרומת כבד מן החי וקידום שימוש בחידושים תרופתיים. כל אלה תורמים לעליה בתוחלת החיים 

לאחר ההשתלה, בהתאם למגמה בעולם.

הישגים הנוגעים למיצוי זכויות:

המועמדים . 1 עבור  נבוכים  כמורה  המשמשת  חוברת  כתבה  וקסלר  גב’   - התקשורת  בתחום  פעילות 
להשתלה, ובני משפחותיהם. בנוסף, היא מפיקה את בטאון “מהכבד אל הקל”, הכולל מאמרים רפואיים, 
סיפורים אישיים, מידע על זכויות רפואיות ועוד; מעדכנת את אתר האירגון ועמוד הפייסבוק שלו ומפיקה 

כנסים למועמדים להשתלה, מושתלים ובני משפחה בשיתוף מוסדות הרפואה בארץ.

טיפול תרופתי –  העמותה סייעה למושתלים רבים לקבל תרופות שאינן בהתוויות למצבם, בעקבות . 2
)תרופות  ו-”אדבגרף”  “פרוגרף”  שהתרופות  לכך  העמותה  פעלה  בנוסף  המטפל.  הרופא  המלצת 

נוגדות דחיית שתל( תהיינה זמינות לכלל מושתלי האיברים שהומלץ להם הטיפול.

יעוץ בנושא קצבאות המוסד לביטוח לאומי – העמותה מיידעת ומכוונת את חבריה בתחום הביטוח . 3
הלאומי באמצעות יועץ מקצועי ועורכת דין המתמחה בנושא.

המשפחות . 4 לבני  למושתלים,  להשתלה,  למועמדים  ופתוח  חם  בית  הנה  העמותה   – תמיכה  מערך 
ולמלווים. התמיכה כוללת שיחות ומפגשים אישיים.

גווני  מכל  כבד  ומושתלי  כבד  להשתלת  מועמדים  מאות  בה  וחברים  ארצית  בפריסה  פועלת  העמותה 
האוכלוסייה. אתגר מרכזי שלה הוא יצירת מודעות בקרב מטופלים לגבי השפעת התנהלותם ביום יום על 
בריאות השתל ועל בריאותם הכללית. העמותה תמשיך ותפעל לקידום זכויות מושתלי הכבד ומשפחותיהם 
בכנסת, בוועדות מקצועיות, בוועדת סל התרופות, במוסד לביטוח לאומי, בפורומים של עמותות ובכל מקום 

אפשרי.
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עמותת מושתלי כבד
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חלאסרטן –
הזירה הדיגיטלית הראשונה לחולי סרטן צעירים של עמותת מרכז טל

צעירים.  סרטן  לחולי  וסיוע  מידע  תמיכה,  ונותן   ,2016 בספטמבר  הוקם  לחיים”  יומי  יום  מדריך   – “חלאסרטן 
הוא  “חלאסרטן”  לבין מבוגרים.   18 גיל  עד  ונוער  ילדים  חולי הסרטן שהם  בין  היתה מקובלת חלוקה  בישראל 
המיזם הראשון והיחיד הפונה באופן ממוקד לחולי סרטן צעירים, מדבר בשפתם ובפלטפורמות הרלוונטיות להם 
ומקדם את השיח הציבורי בנושא. השימוש העדכני בפלטפורמות הדיגיטליות נועד לדבר עם קהל היעד בגובה 
העיניים, ליצור קהילה חיה, חמה ובועטת עבור צעירים, חבריהם ומשפחותיהם ולהנגיש להם מידע חיוני המותאם 

לשגרת חייהם ולתקופת המחלה, לרבות בנושאי זכויות.

וזאת במגוון דרכים, אמצעים ופלטפורמות:  
פייסבוק – קהילת ‘חלאסרטן’ מונה למעלה מ-17,000 חולי סרטן, מבריאים ובני משפחה וחברים. במהלך . 1

השנה האחרונה נחשפו לתכנים בעמוד כ-3.1 מיליון איש.

האתר של חלאסרטן – האתר מנגיש מידע על הזכויות, מאמרים מגוונים ובלוגים של חולי סרטן צעירים. יתרון . 2
האתר הוא בהנגשת מידע משלל מקורות וריכוזו במקום אחד.

לחולים . 3 ייחודים  קשיים  חושפת  הסרטן”,  “במסדרונות  הסרטונים  סדרת   – חלאסרטן  של  היוטיוב  בערוץ 
צעירים ומעודדת שיח על נושאים המטרידים אותם. ממוצע הצפיות בסירטון: כ-40 אלף. 

ע”י מרצים ממגוון . 4 בילוי. ההרצאות מתקיימות אחת לרבעון  – סדרת הרצאות במקומות  חלאס על הבאר 
תחומים. מאות חולי סרטן צעירים מגיעים למפגשים אלה. 

תוכנית העבודה לשנה הקרובה כוללת ארבעה ממדים:
ממד פיזי – פיילוט אשפוז יום צעירים באחד מבתי החולים, מאחר שטיפול בסביבה צעירה מסייע להתמודדות 

עם המחלה. 

ממד טיפולי – בשותפות עם צוות רופאים אונקולוגים –שילוב מתאמת מטעם העמותה, שתפעל להנגשת תכנים 
רלוונטים לצעירים בעת אשפוז יום ותשמש צומת של קשר ומידע אל מול האחיות; פיתוח תפקיד אחיות מתאמות 

לצעירים  והעלאת מודעות לצרכי הצעירים בקרב הצוות הרפואי.

ממד רגשי – פיתוח הקהילה והגדלתה בכ-8,000 איש נוספים. בשנת 2018, יעלו 6 סדרות בערוץ היוטיוב של 
חלאסרטן, המיועדות לחולים הצעירים ומציעות, בין היתר, מתכונים בריאים, סיפורים מהחיים ועוד. בנוסף, בימים 
אותה מחלה  יכולים להיעזר בתמיכה מחברי קהילה שעברו את  חולים  בו  “בוגרים” באתר,  אלו מפותח עמוד 

בדיוק.

ממד אינפורמטיבי – כתיבה והפצה של חומרי הסברה המרכזים זכויות של חולי סרטן צעירים לחלוקה במחלקות. 
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קרן פז דדו – עמותת אור לטף

עמותת “אור לטף” הוקמה ב-2006 על ידי קרן פז דדו, אחות מיילדת, במטרה לתמוך באמהות מניקות, להקל 
עליהן את ההסתגלות להנקה ולאמהות ולענות לשאלותיהן. העמותה משכירה משאבות חלב איכותיות )של 
חברות אמדה ומדלה( לאימהות הזקוקות להן. הכספים מועברים כתרומה לקניית ציוד הדרוש לרווחתם של 

ילדים מאושפזים בבתי חולים. 

גב’ דדו מנהלת את העמותה מביתה בהתנדבות, מזה למעלה מעשור. מלבד הטיפול בהשכרת המשאבות 
ורכישת הציוד למחלקות הילדים, גב’ דדו נותנת שירות עשיר ורחב - זמינה לקהל בשעות היום והלילה, 
כמיילדת.  לעבודתה  במקביל  זאת  כל  אליה.  הפונות  לכל  ביותר  ואדיבה  סובלנית  בנושא,  רב  ידע  בעלת 

בפעילות זו היא משמשת כתמיכה ומשאב מקצועי ללא כל תמורה לאמהות אחרי לידה. 

בסיוע מקצועי זה היא מקדמת את נושא ההנקה, מאפשרת לאמהות להתנסות בשאיבת חלב ולבחור את 
המשאבה המתאימה להן, מדריכה אותן בנושא ומאפשרת לאמהות צעירות לעבור את השלב שהוא לעתים 
ולהמשיך להניק תקופה ארוכה, על מנת לספק לתינוקות את תנאי החיים ההתחלתיים  קרובות משברי 

החשובים ביותר.

לא פעם כאשר אימהות נשאלות מה עזר להם להמשיך בתהליך ההנקה הן מציינות את זמינותה המלאה 
של האחות קרן פז עבורן ללא כל תמורה, כגורם המסייע ביותר להתמדה בהנקה ולצליחת תקופות קשות 

בדרך. 

בשנים האחרונות  מדד  ההנקה הינה יעד חשוב ביותר לקידום הבריאות והגברת קרן פז דדו מקדמת נושא  
זה באופן ראוי לציון ביוזמתה ובזמנה לרווחת כלל הציבור.

קרן פז דדו     |     טל: 050-7777710     |     האימהות 22/14, נס ציונה
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יחד מחושך לאור

עמותת “יחד מחושך לאור” נוסדה ע”י גב’ אורלי פרוינד וקבוצת שותפים בשנת 2013, על מנת לקדם טיפול 
נפשי ארוך טווח לנשים וגברים שנפגעו פגיעה מינית בילדות. טיפול נפשי ארוך טווח במסגרת ציבורית קיים 
שסיכויי  תפיסה  מתוך  העמותה,  המטופלים.  מבחינת  עת,  בטרם  מופסק  רבות  ופעמים  מצומצם  בהיקף 
קבוצתי  טיפול  מספקת  כזה,  טיפול  ללא  מאוד  נמוכים  בילדות  מינית  פגיעה  ונפגעי  נפגעות  של  השיקום 
“תמיכה לאורך כל הדרך”. ההליך  הנו  טווח בכל רחבי הארץ. העיקרון המנחה את הטיפול  ופרטני ארוך 
הטיפולי מסתיים כשהנפגע או הנפגעת מרגישים שהם מוכנים לכך. המעקב והקשר עם המטופלים נמשך 
גם לאחר סיום הטיפול. עד כה, העמותה ראתה הצלחות בהפחתה משמעותית של תסמיני חרדה ופוסט 
טראומה. בזכות הישגים אלה רבים מהמטופלים מצליחים לקיים קשרים זוגיים, להשתלב בלימודים, להקים 

משפחות, לגדל ילדים ולהשתלב בשוק העבודה.

העמותה מקדמת ומנגישה זכויות במספר תחומים עיקריים:

קבוצות . 1 הגולן.  מתוכן  ועד  קבוצות ברחבי הארץ, מבאר שבע   10 קיימות  כיום   – טיפוליות  קבוצות 
לנשים בלבד, קבוצות מעורבות לגברים ונשים וקבוצה אחת דוברת ערבית במזרח ירושלים. הטיפול 

הקבוצתי הוא ללא עלות, על בסיס תרומות והתנדבות אנשי המקצוע.

יצרה מאגר של כ-220 מטפלים בכל הארץ, הנכונים לספק שעת טיפול . 2 – העמותה  טיפול פרטני 
שבועית במחיר מוזל. יותר מ-120 מטופלים משתמשים בשירות זה.

סיוע קצר מועד במקרי חירום – מענה וסיוע ראשוני במצבי מצוקה זמניים, כגון סיוע במזון, ביגוד, דיור, . 3
טיפול רפואי ועוד. 

העלאת המודעות לנושא – גב’ פרוינד מרצה בפני רופאים, שופטים, פרקליטים, בני נוער, אנשי חינוך . 4
ואנשי טיפול במטרה לקדם את הבנת מהות הפגיעה המינית בילדים והשלכותיה וכן לחשוף קהלים 

רחבים לסיוע שהעמותה מציעה.

קידום חקיקה – העמותה פועלת בכנסת לקידום טיפול בנפגעי פגיעה מינית בילדות ולהעלאת הנושא . 5
לראש סדר העדיפויות מבחינת מניעה, איתור, טיפול וכן אכיפה וענישה כלפי התוקפים.

של  הקמה  בקידום  הקרובות  בשנים  תתמקד  העמותה  הארץ,  ברחבי  נוספות  קבוצות  פתיחת  לצד 
תוכנית חירום לאומית לטיפול, איתור ומניעת פגיעות מיניות בילדים, מתוך מטרה לאחד את כלל הגורמים 
המקצועיים הפועלים בתחום תחת קורת גג אחת, שתשמש כתובת עבור הנפגעים והנפגעות, תרכז את 

המידע ותתפקד כגורם מפנה לטיפול בכל רחבי הארץ.

yahad.mehosheh.leor@gmail.com | 054-4789690 :אורלי פרוינד | טל

יפית שובל - יושבת ראש העמותה

ופוגעת  )IC( מתבטאת בכאב באגן, בדחיפות ובתכיפות בהטלת שתן,  תסמונת שלפוחית השתן הכאובה 
משמעותית באיכות החיים. שכיחות התסמונת במערב היא 0.5% ושכיחותה גבוהה משמעותית בקרב נשים. 
הממוצע  האיחור  מאוחר.  לאבחון  אחת,  לא  מובילה,  מטפלים  בקרב  נמוכה  ומודעות  האבחנה  מורכבות 
בתסמונת  הטיפול  יותר.  טובות  תוצאות  משיג  מוקדם  בשלב  טיפול  כאשר  שנים,  כ-7  על  עומד  באבחון 
מאתגר ומחייב התייחסות רב־תחומית והוא שונה בין מטופלת אחת לאחרת. הגברת המודעות לתסמונת 
תסייע בהקדמת האבחון והטיפול ותחסוך למטופלות סבל מיותר. גב’ שובל הקימה את העמותה ומשמשת 

בה כיו”ר מאז 2014. בהובלתה קידמה העמותה את הנושאים הבאים:

אבחון – פעילות להעלאת מודעות לתסמונת על מנת לקצר את זמני האבחון, מ-7 שנים בממוצע ל . 1
.2-3

מימון וביצוע טיפולי שטיפות בקופות החולים – בעבר היו קופות שלא נתנו שירות זה בכל הסניפים, . 2
בעידוד העמותה המצב משתנה לטובה. בנוסף פעלה העמותה להכללת שטיפות עקב הקרנות לסל. 

חשיפה לקהל יעד רחב – בשלוש שנות קיומה צמחה העמותה מ-30 חברים רשומים עד מעל ל-100. . 3
בנוסף, כ-200 אנשים חברים בקבוצת פייסבוק סגורה בנושא. היות ומדובר באזורים אינטימיים, לעיתים 
הבושה מונעת מאנשים להתלונן, ומעכבת אבחון וטיפול. הנכונות של גב’ שובל וחברי עמותה נוספים 

להיחשף, וקיומה של קבוצה אינטרנטית הם רבי משמעות עבור מטופלים.

כנס ארצי ראשון מסוגו – בספטמבר 2017 קיימה העמותה כנס בהשתתפות כ-100 מטופלים ובו הרצו . 4
בכירי הרופאים המטפלים בתחום. 

קבוצות תמיכה– לקהל מגוון בפריסה ארצית לתמיכה נפשית וסיוע בחזרה למעגל העבודה והלימודים.. 5

הרחבת מעגל הרופאים המטפלים – הוכפל מספר הרופאים המומחים בארץ לעשרה מומחים. . 6

הפקת טבלאות תזונה ייעודיות ומותאמות וחלוקתם למטופלות/ים.. 7

קבוצת וואטס-אפ – קבוצה פעילה, המעניקה מענה 24 שעות ביממה למטופלות/ים ובני משפחותיהם.. 8

בזמן הקרוב מתמקדת העמותה בקידום הקמת מרכז טיפולי ארצי שיכלול צוות רב תחומי. כמו כן, פועלת 
להכללת טיפולים נוספים בסל, לקידום מחקר ולהכרה של מוסדות ציבור במגבלות ומתן הקלות בעבודה.

Yafit2530@gmail.com  |  40300 ,יפית שובל  |  טל: 052-6633863  |  נחל צין 36, ת.ד 7472, כפר יונה
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משפחת ביטון ומשפחת עזאני והמאבק להקמת מכון הקרנות בגליל

בחודש יוני 2017 נחנך בטקס רב רושם מכון הרדיותרפיה במרכז הרפואי זיו בצפת. הקמת המכון היוותה 
עד פתיחת  לו בעתיד.  מי שיזדקק  ולכל  זה  לטיפול מסוג  הנזקקים  לכל תושבי האזור  בשורה של ממש 
המכון, משפחות רבות באזור הגליל, הגולן והעמקים נאלצו לנסוע נסיעות ארוכות ומתישות מאזורים אלה 
אל בית החולים רמב”ם, בו היה מכון ההקרנות היחיד לאיזור הצפון. כל נסיעה ארכה יותר משעתיים וכללה 
המתלוות  רבות  לוואי  תופעות  כדי  תוך  ולנוח,  לשבת  מקום  בלי  לפעמים  ציבוריים,  תחבורה  כלי  החלפת 
לטיפול. בני משפחה של מטופלים נאלצו לוותר על ימי עבודה שלמים לתקופה של שבועות הטיפול כדי 
להסיע את המטופלים. פרופ’ זידאן, מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי זיו, הוביל מאבק לפתיחת מכון 

רדיותרפיה, הציג נתונים מקצועיים תומכים ופנה לגורמים רבים כדי לקדם את הנושא.

ציונה )ז”ל( ושלמה ביטון מחצור הגלילית ואברהם ושרון עזאני מקיבוץ עמיעד, החליטו לקחת חלק פעיל 
במאבק. את הקושי האישי שלהם הם מינפו לעשייה חברתית אינטנסיבית, שהובילה לשינוי חברתי אמיתי, 

לאחר מאבק ממושך של כעשר שנים! 

שתי המשפחות הצטרפו לפרופ’ זידאן בהובלת המאבק, בסיוע עמותת שתיל. נפתחו למעשה שתי חזיתות: 
האחת, גיוס ורתימה של אנשי ציבור ומקבלי החלטות והשנייה, הבאת הפן המקצועי-רפואי לקדמת הבמה. 
בחזית החברתית פעל “הפורום האזרחי לקידום הבריאות בצפון” מטעם ארגון “שתיל”, שהביא את הסוגיה 
לכנסת, וניהל ביחד עם בית החולים מאבק בוועדות הכנסת ובוועדות של משרד הבריאות. בין היתר דרש 
הפורום לזמן את חולי הסרטן מהגליל להשמעת עדויות. משפחות ביטון ועזאני הגיעו כדי לתת שם ופנים 
במהלך הדיון המקצועי. הן הסכימו להיחשף בחולשתן, לצעוק את הכאב, לעמוד בחשיפה תקשורתית גם 
בזמנים קשים. במקביל גייסו המשפחות מתנדבים ופעילים באופן שוטף, אספו מידע והיו שותפות בתכנון 
פתרונות אפשריים, נפגשו עם ראשי הערים בצפון, עם חברי כנסת ולמעשה הגיעו לכל מקום בו יכלו לפעול 
למען המטרה. בהמשך, לאחר אישור הקמת המכון, היה צורך בגיוס תקציב על ידי בית החולים – שוב נרתמו 

המשפחות והפורום של “שתיל” לגיוס כספים באמצעות מפגשים עם תורמים למרכז הרפואי זיו. 

המכון נחנך השנה. למשפחות ביטון ועזאני חלק נכבד בפתיחתו. הנכונות שלהם, המחויבות שהציגו לאורך 
המתמודדים  הצפון  לתושבי  פרי.  נשאו  דבר,  של  בסופו  אלה,  כל   – הקשה  האישית  החשיפה  הדרך,  כל 
עם מחלת הסרטן יש מכון הקרנות קרוב יותר לבית ואפשרות לקבל טיפול במרחק סביר יותר מבתיהם. 

התוצאה היא בריאות טובה יותר והתמודדות אחת פחות.

הממליצים:    לב ארן, רכז צפון בארגון שתיל  |  טל: 052-5345957 

     פרופ’ ג’מאל זידאן, מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו

גב’ יעל ניימן - מתוקים לדרך – מערך תמיכה וייעוץ לסוכרתיים סוג 1

מספקת  העמותה  ניימן.  גב’  ידי  על  דרכה   מראשית  ומנוהלת  ב-2007,  הוקמה  לדרך”  “מתוקים  עמותת 
המודעות  בהעלאת  מתמקדת  העמותה  פעילות  משפחותיהם.  ובני   1 סוג  לסוכרתיים  והדרכה  תמיכה 
הרפואית וההלכתית למחלה, להתמודדות איתה ולסוגי הטיפול בה, ובשיפור איכות חייהם ורווחתם של חולי 
הסוכרת. הפעילות, שגב’ ניימן מובילה בהתנדבות, מותאמת למגזר החרדי ולצרכיו הייחודיים, כגון: הקפדה 
על כשרות, שבת ומועדים, הפרדה בין המינים, הנגשה ייעודית של מידע המופיע בתקשורת שאוכלוסיה זו 

פחות חשופה אליה ועוד. 

גב’ ניימן הינה מורה בעלת וותק רב, עסקה בהנחיית הורים. פעילה בנושא הסוכרת, בחינוך להתמודדות עם 
סוכרת בקרב הקהילה החרדית, בשיתוף פעולה עם ארגונים ובהנחייה פרטנית.

פעילות הארגון כוללת:

אוזן קשבת, תמיכה . 1 סוכרתיים חדשים המקבלים  – אל הקו מתקשרים בכל שבוע   24/6 חירום  קו 
מבחירת  רבים:  נושאים  על  מתייעצים  וותיקים  חולים  נוספים.  סוכרתיים  עם  וחיבור  הכרות  וייעוץ, 
משאבת האינסולין ועד הוצאת רישיון נהיגה והכנה ללידה. קהל נוסף הפונה לקו החירום הם אנשי 

צוות חינוכי, המבקשים סיוע בהתנהלות עם תלמיד חולה סוכרת ומשפחתו.

ובנושאים . 2 בסוכרת  לטיפול  הקשורים  רפואיים  בנושאים  מוקלט  מידע  ובו  טלמסר  קו   – מתוק”  “קו 
הלכתיים הרלוונטיים לסוכרתיים שומרי מצוות. 

נופשון שנתי – כ-200 ילדים ואמהות משתתפים בנופשון השנתי במשך יומיים בקיץ. . 3

עם . 4 בחורים  סוכרתיים,  ילדים  אמהות,  למשל:  ייעודיות,  בקבוצות  מתקיימות  הסדנאות   – סדנאות 
סוכרת. מטרת הסדנאות לשפר היענות ודבקות בטיפול, איזון מיטבי ודחיית סיבוכי סוכרת.

מספר האנשים שנעזרו בשירותי העמותה לאורך השנים נאמד בכ-850, כאשר בכל שבוע נעזרים . 5
בשירותי העמותה כ-10 סוכרתיים חדשים.

בשנת 2018 תקודמנה שתי מטרות עיקריות: הראשונה, ביסוס הקשר עם מרפאות המטפלות באוכלוסייה 
חרדית; השניה, מיפוי אתגרים ייחודיים לזוגות בהם אחד מבני הזוג חולה סכרת ובניית התערבויות מתאימות; 

השלישית, ביסוס הפעילות הקיימת בקרב הסוכרתיים במגזר החרדי.

yaeln.kavmatok@gmail.com    |   052-7121618 יעל ניימן   |   טל: 

צילום: מיכל רוזן

משפחת עזאני
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הנגשת זכויות רפואיות הקשורות בתהליכי סיום החיים

עמותת ניני צ’ופ היא עמותה המעניקה שירותים סוציאליים לניצולי שואה יוצאי הולנד ולבני זוגם. העמותה 
מטפלת ביותר מ-1000 קשישים בכל רחבי הארץ, על ידי עובדים סוציאליים מומחים לזקנה. חזון העמותה 
הוא לאפשר לקשיש רווחה פיזית, כלכלית ונפשית בעודו מתגורר בסביבתו הטבעית, בביתו בקהילה, בדיור 

המוגן או בבית האבות. 

כלומר, לצד  והמניעה.  זכויות מתבצעת באמצעות הדגשת ממד התכנון  קידום  פעילות העמותה בתחום 
שינוי  מהעבודה,  פרישה  כגון  ובריאותיים  משפחתיים  חברתיים,  שינויים  עם  בהתמודדות  וסיוע  תמיכה 
בהכנסות, מעבר לדיור מוגן ועוד, ניתן דגש על הצורך של קשישים לתכנן בעצמם את חייהם בכל הקשור 
לסופיות החיים מבחינות משפטיות, אתיות, רפואיות, אנושיות ויצירתיות. התכנון נעשה בין השאר, באמצעות 

מסמכים משפטיים המיועדים להביע את רצונו של האדם כשהוא כבר לא יוכל לעשות כן. 

ניני צ’ופ פועלת לקידום זכויות בתחום האוטונומיה על הגוף בדרכים הבאות:

בין . 1 חזק  קשר  נרקם  הביקורים  במסגרת   - האוטונומיה  שמירת  נושא  והעלאת  שוטפים  ביקורים 
הקשיש לעובד הסוציאלי, מבוצעות הערכות מחודשות של צרכי הקשיש ומתקיימת שיחה מעמיקה 

עם הקשיש ומשפחתו על תהליכי סיום החיים וכיצד ניתן לממש רצונותיו בתקופת חייו האחרונה. 

החתמה על כלי תכנון משפטיים – העו”ס ממלא את הטפסים ומנחה את הקשיש לגבי החתמה של . 2
ידע של  נוספים. לעיתים העו”ס משוחח עם הרופא לשם הסרת חשש הנובע מחוסר  אנשי מקצוע 

המטופל.

משרד . 3 של  רפואיות  להנחיות  המרכז  עם  שוטפת  תקשורת  מקיימת  העמותה   – פעולה  שיתופי 
הבריאות ומטפלת בתקלות בטפסים מול המשרד עד לאישורם הסופי.

רפואיות . 4 והנחיות  מתמשך  כוח  ייפוי  בנושא  השתלמויות  מקיימת  העמותה   – הידע  והפצת  הדרכה 
בעלת  והעמותה  בארץ  בחיתוליו  עדיין  הנושא  משפחה.  ולרופאי  רפואיים  ציבור  למוסדות  מקדימות 

ניסיון רב בתחום מבחינת הבנת המסגרת החוקית.

העמותה תמשיך ותפעל להעלאת המודעות לכלים המשפטיים גם בקרב ניצולי שואה ומשפחותיהם וגם 
בקרב אנשי מקצוע העובדים עם קשישים – קופות חולים, בתי אבות, ועוד. בנוסף, תקיים הרצאות לאנשי 

מקצוע וימי עיון רבי משתתפים,  במקביל לסיוע השוטף בהתאמת הכלים המשפטיים למטופלי העמותה.

emz@netvision.net.il     |     03-6242920 טל:      | מנכ”לית     יוסף,  פרנקל  מאיה 

בית המלאכה הראשון לייצור פאות לחולות סרטן

עמותת “פ.ל.א. - פאה לכל אישה” נוסדה בשנת 2009 על ידי אלי בן זיקרי, חולה סרטן שהחלים. באחד 
מביקוריו בבית החולים פגש מר בן זיקרי חולה שסירבה להתחיל בטיפולים הכימותרפיים בשל חשש כבד 
זו תרמה תרומה  זיקרי, ספר במקצועו, החליט להעניק לה פאה במתנה. מתנה  בן  מנשירת השיער. מר 
פאות  המספקת  העמותה,  נוסד  בהמשך  בטיפולים.  להתחיל  המטופלת  של  להחלטתה  משמעותית 
בהתאמה אישית לילדות ונשים חולות סרטן, ללא עלות ובזמן קצר. מחיר השוק של פאה המיוצרת בעבודת 
יד עומד על אלפי שקלים. המספרה הטיפולית הראשונה להתאמת פאות וטיפול שוטף בהן הוקמה בביה”ח 
בילינסון. בהמשך קמו מספרות דומות במרכזים הרפואיים סורוקה וקפלן. קשרים חזקים נרקמו עם מספרות 
רבות ברחבי הארץ לאיסוף תרומות שיער והתרומות הועברו לסין ולקוריאה לשזירת הפאות. בשנת 2016 
נפתח במרכז הרפואי קפלן בית מלאכה ייחודי מסוגו, בו מיוצרות פאות לנשים וילדות חולות סרטן  על ידי 
נשים שמקבלות הכשרה מקצועית לכך. בית המלאכה מספק מדי שנה כאלף פאות למטופלות, מיד לאחר 
וההתמודדות עם הדימוי  ולשפר את איכות חייהן  הטיפול הכימותרפי הראשון. זאת במטרה להקל עליהן 

העצמי בתקופה זו.

ולקבל במהרה פאה במקום אחד. הפאה מותאמת  בית המלאכה החדש מאפשר למטופלות להסתפר 
אישית לכל מטופלת )שיער מתולתל או חלק, התאמת צבע ואורך( ובמרכז הרפואי קפלן היא  מהווה חלק 
בהתנדבות  המלאכה  בית  את  מפעיל  זיקרי  בן  מר  בו.  המטופלות  הסרטן  לחולות  הניתן  השירותים  מסל 

מלאה.

ליווי אישי לאורך כל הדרך – התהליך מתחיל בביקור המטופלת במספרה לפני הטיפולים הכימותרפיים, 
קיצור השיער עם תחילת הנשירה, והתאמת הפאה. לאחר מכן, מגיעות הנשים אחת לשבועיים לחפיפה 

וסירוק של הפאה.

פעילות  מלבד  בפעילות:  לתמיכה  כללית  החולים  קופת  את  לגייס  הצליחה  פ.ל.א.  עמותת   – שותפויות 
המספרות בבתי החולים של הקופה, עבור כל מטופלת המבוטחת בביטוח “כללית מושלם” ומקבלת פאה 
לו היתה רוכשת פאה  בחינם מועבר לבית המלאכה תשלום בגובה ההחזר שהייתה המבוטחת מקבלת 

בכסף מלא.

בכל רחבי הארץ  הניתן במסגרתו למטופלות  ישמחו להרחיב את השירות  בית המלאכה  ועובדות  מנהל 
ומכל קופות החולים, בהתאם להיקף כוח האדם המועסק בבית המלאכה. העמותה מקדמת בברכה שיתופי 

פעולה עם קופות חולים נוספות ובתי חולים נוספים.

אלי בן זקרי, יו”ר    |    טל: 054-4575901

פ.ל.א - פאה לכל אשה
www .amutapele .com
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סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים - עמותת קול הזכויות

עמותת קול הזכויות מסייעת למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במימוש זכויותיהם הרפואיות משנת 
2009. רוח העמותה שואפת להגיע לכל מקום אפשרי על מנת שכל משפחה שנולדו לה ילד או ילדה עם 
מוגבלות תדע את זכויותיה ותוכל למצות את הזכויות בקלות ככל האפשר ולהתפנות לגידול הילד, שמירת 
התא המשפחתי ושמירת היכולת להתפרנס בכבוד המסר העיקרי אותו מקדמת העמותה הוא שלא מדובר 
בטרגדיה, אסון או הרס החיים אלא בשינוי מסלול חיים. בעזרת איסוף מידע יעיל, וניהול מיטיב של האנרגיה 
והתקשורת של ההורים והמשפחה בכלל אפשר לקיים חיים של הנאה, סיפוק ואושר ולא של סבל. העמותה 
מתפקדת במודל One stop shop -  מקום שבו ההורים יכולים לקבל מידע וסיוע על כלל הזכויות מלידה 

ועד גיל 18 על מנת לאפשר לילדים את איכות החיים הטובה ביותר האפשרית.

העמותה עושה זאת, על ידי פעולה במספר אפיקים במקביל:

העמותה . 1 ופרה-רפואיים.  רפואיים  לטיפולים  הקשורות  זכויות  ובמימוש  בהבנה  סיוע   – זכויות  מיצוי 
מסייעת בבחינת הביטוחים השונים ובהכנה לוועדות הביטוח הלאומי. העמותה עומדת בקשר שוטף 
עם גופי פניות הציבור של קופות החולים ושל משרד הבריאות, עם נציבות הקבילות במשרד הבריאות, 

לשכות הבריאות המחוזיות ואגפי הרווחה.

הרצאות, כנסים ושיחות הסברה – מתן מידע מקיף בתחום הזכויות, דרכי פנייה ובהמשך נתיבי ערר . 2
וביקורת כאשר הזכויות אינן מתקבלות מהגופים האחראיים. נציגי העמותה מסבירים הסבר מקיף על 
פעולות בנתיב משפטי או מנהלי ועל פעילות בנתיב ציבורי. בכך, עולה הסיכוי למיצוי הזכויות ונמנעת 

עגמת נפש מיותרת הכרוכה בחשיפה התקשורתית, כשיש אפיקים אחרים.

עמוד פייסבוק – עדכונים בתהליכים משמעותיים בתחום מיצוי הזכויות מגיעים לעוקבים רבים.. 3

צרכים . 4 עם  ולילדים  להורים  משפחה  מרכזי  עם  הדוק  שת”פ  מקיימת  העמותה   – פעולה  שיתופי 
ידי מחלקות הרווחה בערים שונות. כמו כן, מסייעת לעמותות הפועלות לשינוי  מיוחדים שהוקמו על 
חקיקתי בנושא זכויות ילדים עם מוגבלות על ידי הפניה למקרי דוגמה, לפסיקות חדשות ולתקדימים 

משפטיים שיוכלו לשמש אותן  ועוד.

העמותה מתכוונת בשנים הקרובות להרחיב ולהעמיק את קשריה עם בתי חולים, קופות חולים, עמותות 
החשיפה  ואת  ההרצאות  כמות  את  להגדיל  לו,  שזקוק  הורה  לכל  מענה  לתת  מקומיות,  ורשויות  נוספות 
התקשורתית לנושא זכויות ילדים עם מוגבלות והגדלת שיעור הפניות המטופלות במלואן. וזאת לצד הגדלת 

מספר הפניות המטופלות במלואן לכ-2000 וגידול בכמות ההרצאות והחשיפה התקשורתית.

yulia@allrights.co.il | 073-2291384 :יוליה בן משה, מנכ”ל | טל

אור לילדים החולים – עמותת אור מנחם

אור מנחם הינה עמותה הפועלת לתמיכה וסיוע לילדים המתמודדים עם מחלות קשות. אור מנחם מלווה 
את החולים בכל תקופת מחלתם ומושיטה להם יד במערך נרחב של שירותים ייחודיים הניתנים על ידי אנשי 
מקצוע ומתנדבים שעברו הכשרה מקצועית. אור מנחם שמה לה למטרה להקל ככל שניתן על משפחתו 

של הילד החולה באמצעות שירותים ופעילויות למטופל, להוריו ולאחיו:

חונך אישי – בתחילת הדרך מוצמד לכל משפחה חונך אישי. החונך לומד להכיר אותם ואת סיפורם . 1
האישי, את רצונותיהם וצורכיהם המיוחדים. על פי ההיכרות האישית ניתן מענה מותאם, מדויק במיוחד 

עבורם. 

חדשנות טכנולוגית – ילדים מאושפזים “מתפנקים” במגוון גאדג’טים כמו טאבלטים, מחשבים ניידים, . 2
קונסולות משחקים, מסכי פלזמה ועוד. ילדים שנעדרים ממסגרת הלימודים נהנים ממערכת וידאו-

לחיי  שותפים  ולהרגיש  בלימודים  להתעדכן  מסוימת,  שגרה  להמשיך  להם  המאפשרת  קונפרנס, 
הכיתה כשהם צופים בנעשה בכיתתם בזמן אמת.

תמיכה בכל המשפחה – למשל: סדנאות תמיכה להורים, יעוץ על ידי אנשי מקצוע, תמיכה כלכלית . 3
במידת הצורך, חונכים לאחים, שיעורי עזר וכן דירות אירוח נעימות הקרובות לבתי החולים.

סיוע משפטי – מתנדבים מתחום המשפט פוגשים את ההורים בבתי החולים ומסבירים להם על זכויות . 4
המגיעות להם. המתנדבים מסייעים למשפחות במילוי הטפסים והגשתם לגורמים המתאימים.

ימי כיף ומחנות נופש.. 5

ביקורי תמיכה בבתי חולים - בכל יום  מבקרים בבתי חולים עשרות מתנדבים שמגיעים להעלות חיוך . 6
על פי הילדים, להחליף ‘משמרות’ עם ההורים ולאפשר להם הפסקה, לחלק מתנות, לתת חיבוק אוהב.

ותיזום פניה לכלל  העמותה עתידה בזמן הקרוב להתחיל פיילוט בבית חולים בו תפעיל את כל שירותיה 
הילדים המאושפזים ובני המשפחה הזקוקים לסיוע. לאחר מכן, יבוצע הליך הערכה ומדידה ובדיקת היעילות 
וההישגים לאורך זמן. על פי מידת ההצלחה של הפיילוט, תפעל העמותה לגייס מתנדבים ומשאבים נוספים 

להרחבת הפעילות לבתי חולים נוספים.

חגי שוורץ   |   הסיבים 29, פתח תקווה   |   טל: 03-9044411 
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עו”ס אורית שפירא, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן, בהנהגתה של עו”ס אורית שפירא, פועלת לקידום 
זכויות המטופלים ומפעילה פרויקטים רבים למען חולי הסרטן. פרויקטים לדוגמה הם מרכזי התמיכה 

“חזקים ביחד”, קבוצות תמיכה, סדנאות למחלימים, ימי עיון למטופלים בנושאים הקשורים למחלות הסרטן 
והשלכותיהן, שירותי ייעוץ והדרכה, השתלמויות וקורסים לאנשי מקצוע ועוד. במסגרת תפקידה מנהלת 
אורית גם פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם ומידע על זכויות ושירותים באתר האינטרנט של 

“האגודה למלחמה בסרטן”. 

עו”ס שפירא רשמה הישגים משמעותיים בקידום זכויות חולי  הסרטן ובשיפור איכות חייהם:

רתימת הביטוח הלאומי לתיקון בחוק “ילד נכה” – במסגרת התיקון, הוגדלה הקצבה לילד נכה חולה . 1
יכול להגיע למסגרת החינוכית או הטיפולית  סרטן, שבגלל הצורך בטיפול רפואי קבוע וממושך אינו 
המתאימה לבני גילו במרבית ימות השבוע, ובשל כך נדרשים הוריו להיעדר מעבודתם על מנת לשהות 
עמו ולטפל בו. התיקון יאפשר תשלום לקבוצה זו מגיל 0 ולא מגיל 3 כפי ששולם עד התיקון. תיקון זה 

מאפשר להורים לשהות עם ילדם החולה בתקופה הקשה תוך הקלה על דאגותיהם הכלכליות.

צורך . 2 וללא  זכאי בזמן קצר  - המסייע למטופל לקבל את הקצבאות להן הוא  ירוק”  “מסלול  קידום 
שירותים  וגמלת  כללית  נכות  גמלת  במסגרת  הלאומי,  הביטוח  של  הרפואית  הוועדה  בפני  להופיע 

מיוחדים.

ומופצת . 3 ולמחלימים מסרטן” – החוברת מתעדכנת תדיר,  “זכויות ושירותים – מידע לחולים  חוברת 
זכויותיהם  ורוסית. מטרתה להקל על מטופלים לממש את  זה למעלה מ-20 שנה בעברית, ערבית 

ולהתמצא בביורוקרטיה הממשלתית ובשירותים הקהילתיים.

שינוי בחוק שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך, בדגש על ילדים חולי סרטן – במסגרת . 4
השינויים נוצר תפקיד של מומחית תחום החולי במרכזי מתי”א ברחבי הארץ. תפקיד המומחית הוא 
לארגן ולכוון את דרכי הלמידה וההיבחנות של הילדים המטופלים החוזרים לבית הספר, כולל בחינות 

הבגרות. 

מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מפעילה בכל שנה תוכנית שנתית להמשך קידום הזכויות של החולים 
השונות  בוועדות  תימשך  זו  פעילות  והמחלימים.  החולים  מן  מהשטח,  העולים  הצרכים  לזיהוי  בהתאם 
בכנסת, ובשיתופי פעולה עם השירותים בקהילה, כמו ביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים, משרד 

החינוך ומשרד הרווחה.

orit-spira@cancer.org.il   |   03-5721614 :עו”ס אורית שפירא, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה   |   טל

תחום זכויות – האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1(
האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל הינה הגוף המרכזי המייצג את קהילת סוכרת מסוג 1 בישראל. 
מענים  במציאת  צורך  שזיהו  נעורים,  בסוכרת  החולים  לילדים  הורים  ע”י   ,1983 בשנת  הוקמה  האגודה 
ופתרונות לקהילה, התאגדו והחלו לפעול להבטחת עתידם ושיפור איכות חייהם. פעילות האגודה מתמקדת 
זו, האגודה  1 והנגשת זכויותיהם בכל תחומי החיים. במסגרת  בקידום זכויות לכלל ציבור הסוכרתיים סוג 
מדיניות  מקדמת  ידי  על  מנוהל  הזכויות  תחום  רלוונטיים.  ציבוריים  בגופים  החלטות  מקבלי  מול  פועלת 
ציבורית, שעבודתה מבוססת על הערכת צרכי המטופלים מתוך סקרים ייעודיים. באגודה מועסקת עובדת 

סוציאלית במשרה מלאה, שתפקידה לתת מענה לכל פנייה של קהילת הסוכרתיים ובני משפחותיהם.

לאגודה פעילות ענפה בנושא קידום זכויות מטופלים מול גופים ממשלתיים ומוסדות בריאות:

סל הבריאות – קידום הכנסה של טכנולוגיות רפואיות מתקדמות וחדשות לסל.. 1

קופות חולים – פתיחת מרפאות ייעודיות לבוגרים.. 2

המוסד לביטוח לאומי – פעילות להגדלת הזכאות לגמלת ילד נכה לכלל הילדים הסוכרתיים מסוג 1; . 3
עיגון והרחבת זכאותם של סוכרתיים מעל גיל 18 למימון לימודים אקדמיים.

התלמידים . 4 זכויות  הגדרת  האקדמיות,  ובמסגרות  הספר  בבתי  הבחינות  משך  הארכת   – חינוך 
הסוכרתיים וגיבוש הנחיות עדכניות באשר לטיפול בהם :הרחבת הזכאות לליווי רפואי של סייעת לכל 

ילד עד גיל 10.

תחבורה – ייעול וקיצור הליך קבלת רישיון נהיגה לסוכרתיים.. 5

משרד הביטחון ורשויות צה”ל – הסדרת הליך ההתנדבות של סוכרתיים סוג 1 לצה”ל.. 6

פורום בוגרים לקידום זכויות מעל גיל 18. 7

ופועלים . 8 מדיניות  קובעי  בפורומים של  הנוער הסוכרתי  מייצגים את  – חברי המועצה  הנוער  מועצת 
להעלאת מודעות למחלה.

לילדים  זכויות  חוברות  הקהילה,  לחברי  חודשי  וניוזלטר  זכויות  בנושא  מפורט  מידע  ובו  אינטרנט  אתר 
ומבוגרים ומדריכים להורים, סרטוני הסברה, עמוד וקבוצות פייסבוק.

הוא  השני   ;0-3 בגילאי  לפעוטות  סייעות  האחד,  עיקריים:  נושאים  בשני  האגודה  מתמקדת  אלה  בימים 
השתתפות ילדים עם סוכרת סוג 1 בצהרונים. כמו כן, שותפה האגודה להרחבת והגדלת מספר המרפאות 
הייעודיות לבוגרים עם סוכרת סוג 1, נושא שמקודם על ידי המועצה הלאומית לסוכרת וכל קופות החולים 

שותפות בו.

efrat@jdrg.org.il   |   03-5160171   |    עו״ס אפרת טיש, מקדמת מדיניות ציבורית
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מודל יהלום להכוונה וסיוע לחולי סרטן

עמותת “יד תמר” פועלת לקידום תהליך חברתי-קהילתי מעמיק להקלה על חולי הסרטן בהתמודדות עם 
המחלה ובתהליך הריפוי. בנוסף, מפתחת העמותה שיטות חדשניות לחיזוק החוסן המשפחתי והקהילתי 
בעתות משבר מתמשך. העמותה מאמינה שרוב חולי הסרטן זקוקים לנגישות מלאה לכלל הזכויות שלהם 
פיתחה  כך  לשם  הקרובים.  המשפחה  בני  ובמעמד  נינוחה  באווירה  המטופל  בבית  זאת  לעשות  ראוי  וכי 
יותר או  העמותה את מודל יהלום – ליווי מדורג למיצוי זכויות, הפועל בשיתוף של גורמים רבים – קרובים 

פחות כדי למקסם את יכולות המשפחה לעמוד באתגר שעומד לפניהם.

מטרת המודל לרומם את רוחן של משפחות במשבר ולסייע להן בקיום המעשי, על ידי מיצוי זכויות כלכליות 
וסוציאליות, על פי המגיע להן. הייחוד הוא בהגעה לבית המשפחה במשבר ותחילת התהליך משם. עקרונות 

המודל הינם:

קביעת היקף הסיוע – היקף הסיוע נקבע בתום הליך קליטה. הקליטה כוללת היכרות ומיפוי צרכים . 1
ראשוני, עיבוד המידע במערכת יד תמר והצעה של מסגרת סיוע. 

וחיבור למאגרי מידע. סיוע מתקדם כולל . 2 זכויות  סיוע בסיסי כולל הצפת מידע על   – עזרה מדורגת 
עזרה במילוי טפסים, ועבודה מרחוק עם מתנדב מטעם העמותה. סיוע מקיף כולל עזרה בהתמודדות 
מול רשויות ומשרדי הממשלה, כולל פגישות וקידום טיפול. סיוע כוללני כולל הפעלת שירות מיוחד: 

חיבוק”ית יהלום.

חיבוק”ית יהלום – העצמה משפחתית. במסגרת זו מאתר המלווה נציג במשפחה ומדריך אותו בניהול . 3
העזרה למטופל ולמשפחה כולה. הנציג משתתף בתהליך הקליטה, מאתור כוחות תמיכה ובונה יחד 

עם המלווה מערך סיוע מסודר. המלווה זמין להתייעצות ושאלות.

הדרכה וסיוע על ידי מומחים במגוון תחומים – בעמותה מתנדבים מומחים בתחומי ההדרכה, הנחיית . 4
קבוצות, ביטוח לאומי, כלכלנים, רואי חשבון ומשפטנים המסייעים עד לקבלת הזכות. 

והנגשת השירותים עבור אוכלוסיות מוגדרות. כך למשל,  לייעול תהליכים  העמותה עושה מאמצים רבים 
בימים אלה נפתחות מחלקות ייעודיות עבור בני העדה האתיופית, בדואים, עולים חדשים וניצולי שואה. 

ניתן מענה  והדרום. בנוסף לכך  ירושלים, המרכז, השפלה  גיאוגרפית על פני  יד תמר מתפרסת  פעילות  
טלפוני לכל הפונה אלינו, מדן ועד אילת.

יישומון מד”א שלי

מגן דוד אדום הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל. הארגון מטפל מדי שנה במאות אלפי מקרים 
של הצלת חיים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ועל פי פרוטוקולים מקובלים לטיפול של איגוד הלב 
האמריקאי. מגן דוד אדום מטפל בכל אדם הזקוק לעזרה ומסייע למדינות רבות בזמן אסון. נוסף על אלה, 

מעניק הארגון סיוע הומניטארי לקשישים ולנזקקים. 

בחודש ספטמבר 2016 הושק “מדא שלי” – יישומון )אפליקציה( המשמש כחייגן חירום למוקד מד”א. עם 
הורדת היישומון ניתן לרשום בו מידע רפואי שעשוי להיות רלוונטי במצב חירום. היישומון מאפשר להזעיק 
צוותי חירום למיקום המדויק המזוהה על ידי מכשיר הטלפון החכם. עם הפעלת היישומון ניתן ליזום שיחה עם 

מוקד מד”א הנענית באופן אוטומטי על רמקול. היישומון גם מאפשר לקיים וידאו צ’אט עם המוקדן המשיב.

מטרת יישומון “מד”א שלי” הנה הנגשת השירות לכלל האוכלוסייה בפשטות, על ידי קריאה מהירה לעזרה 
בלחיצה על כפתור אחד. הפשטות חשובה במיוחד כשמדובר באירועי חירום. יכולתו של מטופל להזעיק 

עזרה במהירות וביעילות מסייעת לכלל האוכלוסייה ובפרט למטופלים במצבים הבאים:

מטופלים עם מוגבלויות בשמיעה או בדיבור. 1

תרגום . 2 תוכנת  באמצעות  שפה  לכל  אוטומטי  תרגום  מאפשר  היישומון   - שפה  קשיי  עם  מטופלים 
מובנית. בצ’אט ניתן לכתוב בכל שפה, כאשר המערכת מתרגמת את הטקסט לעברית, תורן המוקד 

משיב בעברית ותשובתו מתורגמת אוטומטית לשפה בה נכתבה הפניה.

זמן הוא הפרמטר החשוב ביותר בבואם של צוותים רפואיים להגיש לחולה או פצוע סיוע ראשוני. היישומון 
מאפשר חסכון בזמן הן על ידי הבנת המיקום המדויק והן בזכות העברת מידע אודות הרקע רפואי )הפרטים 

מוצגים בפני הפרמדיק והמוקדן( כך למעשה מתקצר משמעותית הליך התשאול של המוקדן. 

עד כה למעלה מ-50 אלף אנשים הורידו את היישומון לטלפון הסלולרי. האתגר העיקרי הינו הטמעת השימוש 
ביישומון בקרב כלל האוכלוסייה. בהתאם לכך, היעד לשנה הקרובה הוא הגדלת מספר המשתמשים ב-150 
יצירת שותפויות עם  מינוף סיפורי הצלחה, פרסום עקבי באמצעי המדיה השונים,  וזאת באמצעות:  אלף, 
עמותות לאנשים עם מוגבלויות בשמיעה ובדיבור, יצירת שותפויות עם משרדי ממשלה כגון משרד העליה 

והקליטה, משרד התיירות ומשרד הבריאות ויצירת שותפויות עם מוסדות סיעודיים.

  www.mdais.org    |    03-6300222 :יגאל אלון 60, תל אביב    |    טל
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הסדר גביית תשלומים עבור שירותי האמבולנסים

מגן דוד אדום הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל. חלק מרכזי מפינויי החירום באמצעות אמבולנסים 
מובטח מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי והתשלום עבורם נכלל בסל שירותי הבריאות ומשולם מראש 

לקופות החולים. 

במטרה להקל, ככל הניתן, על מטופלים הנזקקים לסיוע רפואי השיק מד”א את מהפכת גביית התשלומים. 

שירות פינוי חירום הוא מצב מורכב וקשה מבחינת המטופלים ולכן אין זה ראוי ולעתים בלתי אפשרי, לגבות 
בגינו תשלום במעמד השירות, לפניו או בסמוך לאחריו. בזמן אירוע חירום, נושא התשלום מהווה מעמסה 
ולכן מטופלים רבים כלל לא זוכרים לטפל בביצועו. החל משנת 2017, התשלום עבור נסיעה באמבולנס 
מתבצע באמצעות גבייה מרוכזת של האגרה מקופות החולים, באופן המקל על הגבייה ומייתר את הצורך 
לכלל  אישי  באופן  הופצו  הגבייה  לגבי  החדשים  הנהלים  מהמטופלים.  פרטני  באופן  האגרה  את  לדרוש 

העובדים של הארגון ונתלו על גבי לוחות המודעות בכל תחנות מד”א הפזורות ברחבי הארץ.

אופן התשלום החדש מתבסס על מערכת טפסים ממוחשבת - לכל מטופל יוצרים טופס ממוחשב ובו 
בצורה  מילא את הטפסים  מוודא שכל אמבולנס שפינה מטופל  ייעודי  גבייה  מוקד  נתוניו.  שומרים את 
בצורה  ונשלחת  נסגרת  ההתחייבות  למטופל.  ההתחייבות  הדפסת  מאפשרת  איננה  המערכת  נכונה. 
אוטומטית לקופת החולים. הביורוקרטיה המסורבלת והלא נעימה שדרשה בעבר ממטופלים לתווך בין 

מד”א לבין קופת החולים נחסכת.

mosheo@alehblind.org.il  |  02-5882155 :משה עובד, מנכ”ל  |  טל

תחנות מידע למתעוורים חדשים במרפאות עיניים 

עמותת על”ה פועלת לקידום השכלה וחינוך בקרב אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל, לשם יצירת 
חדשים  למתעוורים  והייעוץ  המידע  תחנות  פרויקט  פועל  העמותה,  פעילויות  במסגרת  חברתית.  ניידות 
במרפאות עיניים, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תחנות המידע ניצבות במרפאות 
עיניים בבתי חולים במטרה להעניק  סיוע במהירות האפשרית ובכך להגדיל את סיכויי השיקום של המטופל. 
קווי מידע טלפוניים  עיניים ברחבי הארץ.  ומרפאות  וייעוץ ב-20 בתי חולים  20 תחנות מידע  כיום פועלות 

בשלוש שפות ותחנה האחראית לטיפול בבקשות לתעודת עיוור של משרד הרווחה.

תפקיד התחנות הוא לאתר עיוורים ולקויי ראייה, שזה עתה הודיעו להם אנשי הרפואה כי אין הם יכולים לסייע 
יותר בשיפור ראייתם, ולספק להם מידע וייעוץ ראשוני אודות מיצוי זכויות, הטבות ושירותי שיקום להם הם 
זכאים בשל מצבם הרפואי. בסיוע הצוות הרפואי במרפאות העיניים טוותה העמותה רשת המאפשרת לה 
“ללכוד” כמעט כל “מתעוור חדש” ולהציע לו את שירותי השיקום הקיימים בקהילה לצורך חזרתו למסלול 

חיים שגרתי.

עקרונות הפעולה הם:

ראשוניות - אדם שהגיע לתחנה יקבל ראשית כלסיוע רגשי ראשוני, על פי הצורך. לאחר מכן, מבצע . 1
ולבסוף,  המיטבית  בדרך  זכויותיו  למצות  למטופל  לסייע  מנת  על  צרכים  הערכת  התחנה   מפעיל 

בהתאם לצרכים שזוהו, יופנה האדם לקבלת השירותים השונים בקהילה. 

במקצועות . 2 על”ה  של  בוגרים  הינם  והיועצים  המידע  תחנות  מפעילי   – על”ה  בוגרי  תחנות  מפעילי 
טיפוליים )עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי(, שנעזרו בשירותי העמותה במסגרת לימודיהם 
במרפאת  הצוות  מן  לחלק  שהופכים  עיוור,  תעודות  בעלי  ועיוורים  ראייה  לקויי  כולם  האקדמאים. 
העיניים. השתתפותם של היועצים בישיבות צוות אחת לכמה זמן ומיצובם כחלק מהצוות במרפאת 

העיניים הינו ייחודי וחדשני.

ביצוע מעקב - כחצי שנה לאחר ביקור המטופל בתחנה, מבצעות נציגות מטעם עלה שיחת מעקב. . 3
בשיחה זו, נבדק האם המטופל פנה לשירותים אליהם הופנה, האם קיבל מענה לצרכיו וניתן סיוע נוסף 

לפי הצורך. שיחות המעקב מתבצעות בשלוש שפות: עברית, ערבית, ורוסית.

כיום פונים לתחנות כ-4500 פונים בשנה. בימים אלה מבצעת עמותת על”ה שדרוג של תכנת הניהול של 
הפרויקט על מנת לשפר את מתן השירות. בטווח הארוך מתכננת העמותה להגדיל את היקף תחנות המידע 

בעיקר למרפאות עיניים בקהילה כמו גם לבתי אבות.
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תוכנית עמיתים מומחים בבתי חולים פסיכיאטריים 

פרויקטים  קידום  לטובת  נפשית  הפרעה  עם  המתמודדים  אנשים  ידי  על  הוקמה  לשמ”ה  עמותת 
החולים  בבתי   2014 בשנת  שנפתחה  מומחים”,  “עמיתים  תוכנית  מתמודדים.  ידי  על  מתמודדים  למען 
הפסיכיאטרים “מזור” בעכו והמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, היא אחת מתכניות הדגל של העמותה. 
ועל סמך הכשרתו למתמודדים  מניסיונו  ומסייע  נפשית  הוא אדם המתמודד עם מגבלה  מומחה”  “עמית 
אחרים בבית החולים ולמשפחותיהם. העמית עובר הכשרה בביה”ס לשיקום והחלמה בקרייה האקדמית 
אונו מטעם משרד הבריאות. העמיתים המומחים והרכזים שלהם )מתמודדים גם הם( מועסקים בתשלום 

מלא ומכבד. כיום בכל אחד משני בתי החולים מועסקים 4 עמיתים מומחים ורכז.

3 אגפים בהם עובדים  העמיתים המומחים עובדים בשיתוף פעולה עם צוות בתי החולים. בפיילוט הוגדרו 
יעוץ ותמיכה למשפחות(. בכל מחלקה ובכל בית  העמיתים: מיון והשהיה, מחלקת ה”בית” ומית”ל )מרכז 
ישנה התאמה לצורכי המקום. בחלק מהמקומות העמית המומחה נמצא במחלקות באופן שוטף,  חולים 
חלקם פועלים בעבודה פרטנית וחלקם בעבודה קבוצתית )קבוצות הכנה לשחרור, קבוצות בנושא גישת 
סיוע  כלומר  לשיקום,  הטיפול  בין  רצף  יצירת  על  עבודה  מתקיימת  כן,  כמו  ועוד(.  זכויות  מיצוי  ההחלמה, 

לאנשים ביציאה מביה”ח, במיצוי זכויות ובבדיקת המקומות המתאימים להם במערך השיקום בקהילה.

מודל החלמה בגובה העיניים - העמית המומחה משתמש בידע מניסיון שצבר במהלך התמודדותו ומהווה 
מודל להחלמה עבור משפחות, מתמודדים וצוותים. המפגש הבלתי אמצעי מאפשר גישה לשירותים שעצם 
הכניסה אליהם דורשת התמודדות עם סטיגמה לא פשוטה. כל זאת בכוונה להגביר את היענות המשפחה 
רואים  העמיתים  הפסיכיאטרי.  האשפוז  במסגרת  הטיפולי  המענה  את  לשפר  ואף  ולהחלמה  לטיפול 
בתפקידם שליחות ממדרגה ראשונה. הם מכירים את החששות, את הסטיגמה והסטיגמה העצמית הנלוות 
להתמודדות, את הקושי ואת הידע החסר. נוכחותם במחלקות מרגיעה, מסייעת למתמודדים ומחזקת אותם.

מרשימה.  הצלחה  על  המעידות  ראשוניות  תוצאות  הניב  אשר  סאלד  מכון  של  במחקר  לוותה  התוכנית 
הפיילוט נמשך שלוש שנים ויסתיים ביוני 2018. כיום, התוכנית נמצאת בראשיתה של התרחבות לכלל בתי 

החולים הפסיכיאטרים בארץ ע”י מחלקת שיקום בבריאות הנפש במשרד הבריאות.

השאיפה היא להעניק את השירות לכמה שיותר אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית, בבתי חולים וגם בקהילה. 

shira.lishma@gmail.com    |    054-4353685 |   טל:  שירה אלפיה בורשטיין, מנהלת מקצועית   

נגישות לאנשים עם מוגבלות  

“אסותא מרכזים רפואיים” הינה רשת של מרכזים רפואיים, הנמצאת בבעלות קופ”ח מכבי וכוללת 5 בתי 
חולים פרטיים: בתל אביב, ראשון לציון, חיפה, באר שבע ובית חולים ציבורי באשדוד וכן 3 מתחמי מרפאות 
וחדרי ניתוח לאשפוז יום: באשדוד, תל אביב ורעננה. כמחצית מן הפעילות הרפואית היא פעילות ציבורית, 
הכירורגית  מהפעילות   13% מבוצעת  “אסותא”  של  החולים  בבתי  הבריאות.  סל  באמצעות  הממומנת 
בישראל. שיעור המטופלים עם מוגבלויות המגיעים לביה”ח מוערך בכ-20% מהמטופלים, בקרב גיל הזהב 
שיעורם מוערך בכ-30%. מדובר בכ-160,000 אנשים עם מוגבלויות הנעזרים מדי שנה בסטנדרט הנגישות 
בבתי החולים של הרשת. פעילות ההנגשה של אסותא היא ברת שיכפול והעתקה ואסותא מקדמת  בברכה 

כל ארגון המעוניין ללמוד ולקדם את הנושא.

פעילות ההנגשה המבוצעת בשטח עוסקת ב-3 תחומים עיקריים:

מרכזים רפואיים נגישים פיזית, העומדים בכל דרישות החוק ואף מעבר, תוך שימוש . 1 נגישות פיזית – 
לעיוורים  במרחב  להתמצאות  אפליקטיבית  מערכת  השראה,  )לולאות  נגישים  ועזרים  בטכנולוגיות 
החולים,  בבית  שירות  וחיות  נחיה  כלבי  בנושא  ומכבדות  מתירניות  הנחיות  יצירת   – שירות  וכו’(;חיות 

בשיתוף היחידה למניעת זיהומים; התקנת מערכת התמצאות ועוד.

והליכונים הידראוליים. קבלת שירות בשפת סימנים, קבלת . 2 – שימוש במנופי הרמה  נגישות בשירות 
מידע נגיש בפורמטים שונים )ברייל, קובץ קולי, כתב מוגדל וכו’(, הנגשת מוקד המידע וזימון התורים 
את  ולהכין  להתאים  במטרה  לצרכיהם  מוגבלות  עם  אנשים  תשאול  מגוונים,  פנייה  ערוצי  באמצעות 

המכונים והמרפאות הרלוונטיים. 

ייעודית, הכוללת לימוד . 3 הדרכות והכשרות - חינוך לנגישות – 2,900 עובדי “אסותא” עוברים הכשרה 
עם  מדריכים  על-ידי  המועברת  חווייתית,  והתנסות  ב”אסותא”  שפותחה  נגישות  לומדת  באמצעות 

מוגבלות.

אסותא מקצה מידי שנה תקציב ייעודי לטובת הנגשת המרכזים הרפואיים, הן לרכש של שירותים חדשים 
והן להדרכות, הכשרות וחינוך מתמיד לנגישות. בשנה הקרובה תמשיך רשת אסותא בהטמעה ויישום של 
מגוון פעילויות בתחום, שיפור הנגישות הפיזית, שיפור הנגישות בשירות, חינוך והדרכה לנגישות. נוסף על 
וזיהוי של אדם עם מוגבלות לטובת  יכולת איתור  כל אלה, פעילות מפתח שנמצאת בתהליך פיתוח היא 
מתן שירות טוב יותר – כל נותן שירות בארגון יוכל לסמן במערכות המידע בכפוף לאישור המטופל, את סוג 
המוגבלות וההתאמות הנדרשות לו בכל אינטראקציה, על מנת שנותני שירות בהמשך יהיו ערוכים לשרת 

את המטופל בצורה מיטבית.

 yaeln@assuta.co.il    |    יעל נאמן, ראש אגף שירות וחוויית המטופל
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אריה ברנס - רכז רכש בכיר בלשכת הבריאות אשקלון
כיסאות  הכולל  וניידות,  שיקום  ציוד  של  והלוגיסטיקה  הרכש  ניהול  על  אמון  עבודתו,  במסגרת  ברנס,  מר 
גלגלים, כיסאות שירותים ורחצה, מיטות, מיטות חשמליות, מנופים חשמליים להרמת חולים ועוד מגוון רחב 
בכל שעה.  ולבני משפחותיהם  זמין למטופלים  והוא  זה,  שירות  הנותן  יחיד  עובד  הינו  ברנס  ציוד. מר  של 
אריה ברנס מעניק שירות במערכת ציבורית ברמה שהיא מעל ומעבר לסטנדרט השירות, בין אם במערכת 
הפרטית ובין אם בציבורית. התנהלותו מתאפיינת ברגישות, סבלנות ומסירות יוצאת דופן לכלל המטופלים.

פעילותו הענפה כוללת:

הוזלת עלויות – אריה ברנס עושה מאמצים להוזלת עלויות תוך השגת מוצרים טובים ואיכותיים יותר. . 1
הן  ביותר,  משמעותי  באופן  הציוד  עלויות  את  להוזיל  ומצליח  המוצרים  של  קבוע  לתיחור  דואג  הוא 
למשרד הבריאות והן למשפחות המטופלים, מבלי להתפשר על איכות הציוד. בעזרת משא ומתן מול 
הספקים הוא מצליח להשיג ציוד נלווה החוסך בעלויות הן לארגון והן למטופל. לדוגמה: משרד הבריאות 
מחויב לספק לחולה מנוע למזרן אויר, אך אינו מחויב לספק את המזרן. בעזרת התערבותו – הופחתה  

עלות המנוע באופן משמעותי והיא כוללת את המזרן.

קיצור זמני האספקה - מאז כניסתו של אריה לתפקיד קוצרו משמעותית זמני האספקה של המכשור, . 2
באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך הגשת הבקשות  ושיתוף פעולה עם הספקים.

חדשנות – אריה פעל נמרצות מול היחידה הארצית לשיקום וניידות וכיום היחידה, ברוב הפניות, מאשרת . 3
מיטות חשמליות ולא הידראוליות כבעבר. בנוגע למנופים, בוצע שחלוף קבוע, וכיום מאשרים הם אך 

ורק מנופים חשמליים, שינוי שהשפיע ישירות על נוחות השימוש למטפלים ולבני המשפחה. 

אספקה ישירות למטופל – יוזמה ייחודית של אריה ברנס אשר הועתקה על ידי לשכות בריאות שונות . 4
בארץ.

והתחזוקה.  השוטף  הרכש  התפעול,  עבור  שנתית  עבודה  תוכנית  בבניית  ברנס  מר  עוסק  אלה  בימים 
יתרה מזאת, המאמצים להתייעלות ולחיסכון בעלויות נמשכים במלוא העצמה. השירות שנותן מר ברנס 
את  המאפיינים  והנחישות  המסירות  הסדר,  הספקים,  ועם  היחידות  עם  שלו  התקשורת  למטופלים, 
עבודתו – כל אלה מסייעים בידי המטופלים למצות את זכויותיהם בכל הקשור למכשירי שיקום וניידות 

במהרה, בקלות וביעילות. 

הממליץ: מר צחי כהן, מנהל אדמיניסטרטיבי המרכז הרפואי ברזילי    |   טל: 08-6745555

“הסיעוד – כח חברתי פוליטי” - תוכנית לימודים ייחודית  

בית הספר האקדמי לסיעוד דינה ממוקם בקמפוס בילינסון של המרכז הרפואי רבין ומסונף לחוג לסיעוד 
באוניברסיטת תל אביב. בית הספר משרת כ-1,350 לומדים בשנה. תוכנית הלימוד המרכזית היא תוכנית 
ארבע שנתית לתואר A.B בסיעוד. תוכנית “הסיעוד – כוח חברתי פוליטי” הינה יוזמה משותפת לבית הספר 
אוכלוסיות  בבריאות.  זכויותיהן  למימוש  פגיעות  לאוכלוסיות  כלים  מתן  שתכליתה  תקווה,  פתח  ולעיריית 
פגיעות הן כאלה שיש להן פוטנציאל לסיכון בריאותי, אך לרוב אינן יוזמות פנייה למערכת הבריאות. התוכנית 
נולדה מתוך חזון בית הספר, לפיו בריאות היא זכות של כל אדם, אך קבוצות שלמות באוכלוסייה אינן יודעות 

כיצד לממשה. 

לתוכנית שלוש מטרות עיקריות:  הראשונה - לתת בידי קבוצות אוכלוסייה כלים להבנת הצרכים הבריאותיים 
ופוליטיים.  על תהליכים חברתיים  ומשפיעים  לסיעוד למעורבים  תוך הפיכת הסטודנטים  ולמימושן,  שלהן 
המטרה השנייה היא שקבוצות אוכלוסייה בקהילה תכרנה את המשאבים העומדים לרשותן להשגת בריאות 
מטרה שלישית היא שסטודנטים לסיעוד יכירו את מקומו של  מרבית ותדענה לנצל אותם באופן מושכל. 
הסיעוד בהקשרים חברתיים ופוליטיים למען קידום הבריאות. מ-2005 ועד היום נהנו מהתוכנית מעל 1000 

לקוחות, בוצעו מעל 300 מיזמים ע”י הסטודנטים במעל 50 ארגונים שונים. 

יוצאים הסטודנטים להתערבות מעשית.  פגיעות,  עיוני הממוקד בקבוצות  לימוד  לאחר   – מתווה התוכנית 
יחד למציאת פתרונות,  ומתקדמים  בעיות בריאות  נפגשים עם האוכלוסייה הנבחרת, מזהים  הסטודנטים 
תוך שהם מדגימים להם, משלבים אותם בתהליך ועושים שימוש במשאבים העומדים לרשותם על מנת 

לממש את זכויותיהם.  

למשל:   מוסדות.  ובשלל  אוכלוסיות  של  רחב  מגוון  פני  על  מתפרסת  ההתערבות   – חברתית  רב  פריסה 
מתנס”ים, מעונות יום, דיור מוגן לעולים, מרכזים של עמותת אנוש, הוסטלים למבוגרים עם צרכים מיוחדים, 
ארגוני נשים, “עמך” – לניצולי השואה והדור השני, “מעגן” - מקלט לקורבנות סחר בנשים, מרכז לעיוורים 
ולקויי ראייה, “ברית עולם”- ארגון תמיכה בפליטות, “מישהו לרוץ איתו” לטיפול ותמיכה בנוער עולה חדש 

מכור לסמים וחסר בית, ביקור סדיר לילדים ובני נוער, על”מ – מרכז תמיכה לנוער העוסק בזנות. 

40 עם לקות  דוגמה להצלחה – לאחת ההתערבויות ב-2016: השגת בדיקת ממוגרפיה לנשים מעל גיל 
שכלית קלה, חניכות במרכז עבודה שיקומי בטייבה. הנשים נמנעות מניידות מחוץ ליישוב, הניידת לא מגיעה 
לטייבה והנשים לא עברו בדיקה כזו קודם לכן. הסטודנטים הדריכו את החניכות, המשפחות/אפוטרופסים 

וצוות המרכז לשימוש במשאבים בריאותיים, חברתיים וגם פוליטיים ליצירת תנאים לביצוע הבדיקות.

ilanama@post.tau.ac.il      |     03-9377751 טל:      | מנהלת     מרגלית,  אילנה  ד”ר 
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מרכז הסרטן – תל השומר

“המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא - תל השומר” הוא בית חולים ממשלתי המשרת את תושבי רמת גן ומרכז 
הארץ. המרכז הרפואי כולל שלושה בתי חולים שלכל אחד מהם הנהלה נפרדת – בית החולים הכללי, 

בית החולים לילדים על שם ספרא ובית החולים השיקומי, המאגד את מחלקות השיקום, הגריאטריה 
והפסיכיאטריה. 

ייחודית של השירות הסוציאלי. ההתמודדות עם מחלת הסרטן  יוזמה  הוא  בביה”ח שיבא  “מרכז הסרטן” 
מובילה פעמים רבות את המטופלים ובני משפחותיהם לרמות דחק גבוהות, הן בשל ההתמודדות עם מחלה 
זו הקים השירות הסוציאלי  והן בשל תופעות הלוואי הגופניות הצפויות. כמענה להתמודדות  מסכנת חיים 
תוכנית פרואקטיבית שמספקת ייעוץ בתחום הזכויות הרפואיות ומנגישה שירותים פנים ארגוניים באמצעות 
מתנדבים שהינם אזרחים וותיקים ברובם. התוכנית מפעילה צוות של 3 עובדים סוציאליים ו-12 מתנדבים 

המספקים ייעוץ בכל ימות השבוע. עובדים סוציאליים אמונים על הכשרתם השוטפת של המתנדבים.

התוכנית כוללת:

מוקד מידע טלפוני – מוקד הפעיל 4 ימים בשבוע ומספק ייעוץ בנושא זכויות.. 1

עמדות שירות פרונטלי – שתי עמדות המספקות שירותי ייעוץ ומתן מידע בשעות הבוקר במרכז הסרטן.. 2

איתור מטופלים חדשים – ביצוע שיחות יזומות למטופלים, שימוש במערכת ממוחשבת להצלבת מידע . 3
אודות מטופלים אונקולוגיים ותיקים או חדשים שאינם מוכרים לשירות הסוציאלי.

מעקב ורצף הטיפול – המתנדבים מנגישים את המידע באמצעות טופס צ’ק ליסט. הפניות מתועדות . 4
וכוללות מידע על סוג הייעוץ שניתן ועל הצורך בהמשך טיפול.

גיל פרישה,  שירותי הייעוץ הניתנים במסגרת המרכז כוללים מענה בנושא זכויות רפואיות למטופלים עד 
יחידת סגולה והמשרד לשוויון חברתי, הנגשת “שירותים פנים  ותיקים בשיתוף פעולה עם  זכויות אזרחים 
ארגוניים”, שמירה על רצף טיפולי והפנייה להמשך הטיפול על ידי הצוות הסוציאלי, הן לצורך המשך סיוע 

במימוש זכויות, והן לקבלת סיוע פסיכו-סוציאלי. 

פעילות המתנדבים כוללת הסבר מקיף על הסיוע המסופק על ידי השירות הסוציאלי, דרכים ליצירת קשר עם 
העובדת הסוציאלית ותיאום הפגישה. בנוסף, ניתן סיוע קונקרטי במילוי טפסים והגשת תביעות נכות כללית.

הסוציאלי  השירות  מתנדבי  באמצעות  זכויות  בנושאי  שירות  קיבלו  מטופלים  כ-1000  האחרונה  בשנה 
במרכז הסרטן. התוכנית נמצאה מועילה ורבת ערך הן למקבלי השירות והן לנותניו. 

מיכל מנשה,  מנהלת יחידת השירות    |    טל: michal.menashe@sheba.health.gov.il    |    03-5304533זהבית שפיצר, ראש צוות שירות סוציאלי במערך הסרטן    |    טל: 052-6667528

“מחלקה ראשונה” – תל השומר

ולבני  למטופלים  השירות  ושיפור  הטיפול  איכות  בתחום  רבה  חשיבות  רואה  שיבא  הרפואי  המרכז 
המודעים  לאלה  מטופלים  של  זכויות  הנגשת  כוללת  הרפואי  המרכז  של  השירות  תפיסת  משפחותיהם. 
לפרויקט  להצטרף  מהראשונים  היה  שיבא  החולים  בית  זו  תפיסה  מתוך  שאינם.  לאלה  וגם  לזכויותיהם 
“מחלקה ראשונה” שיזם הביטוח הלאומי, ולפתח מודל הפעלה מיטבי שיסייע למטופלים באופן היעיל ביותר. 

מטרת הפרויקט היא לאתר  כמה שיותר מטופלים בעלי פוטנציאל זכאות גבוה לזכויות בביטוח לאומי ולסייע 
להם בהליך הגשת התביעות למוסד באמצעות צוות בית החולים וללא טרחה מצידם. לשם כך, בנה בית 
החולים תשתית נרחבת לשיטת עבודה מקצועית, יעילה ואיכותית, שמוכיחה עצמה בשיעור תביעות גבוה 

ואחוזי הצלחה גבוהים, ומתבססת על שיתופי פעולה של צוותים מבית החולים ומהביטוח הלאומי.

שיטת הפעילות – המטופל ממלא טופס ייעודי שנבנה ע”י בית החולים והמוסד לביטוח לאומי וכולל פרטים 
מסמכים  מצרפת  היא  הפרויקט.  על  האחראית  הקשר  לאחות  מועבר  הטופס  סודיות.  וויתור  דמוגרפיים 
רפואיים רלוונטיים מתוך התיק הרפואי הממוחשב ומעבירה את כל החומר לביטוח הלאומי באופן חסוי דרך 
ממשק העברת נתונים מאובטח. בית החולים ייעד אחות לתפקיד זה על סמך ניסיונה המקצועי. במסגרת 
תפקידה היא אחראית על יצירת קשר בתוך בית החולים, להשלמת מסמכם רפואיים בעת הורך, ועל קשר 
עם מנהלי הסניפים של המוסד לביטוח לאומי באזור. חלק משמעותי נוסף בתפקידה הוא העלאת מודעות 
הצוות הרפואי לקיומו של השרות ולחשיבותו הפרויקט כמובן נסמך על פריסתם הרחבה של עובדים ועובדות 
סוציאליים במחלקות, האמונים על הקשר עם המטופלים, על הפנייתם ועל קבלת אישורם להעברת המידע.

)ובסה”כ 3,545 מתחילת הפרויקט(,  1989 תביעות  היקף הפעילות – בשנה האחרונה הגיש בית החולים 
שטופלו בהליך מזורז על-ידי הביטוח הלאומי, באחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ.לאור הצלחת המודל, ביטוח 
לאומי ובית החולים מקדמים הנגשת קצבת סיעוד במסלול מחלקה ראשונה, באופן דומה. במקביל נעשית 
לצד  נוספים  קליניים  ולתחומים  למחלקות  החולים  בבית  הפריסה  מבחינת   הקיים  השירות  של  הרחבה 

הגדלת המעורבות של צוות רפואי נוסף בבית החולים.
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“מחלקה ראשונה” – גהה

המרכז לבריאות הנפש גהה נמצא בפתח תקוה ובו 166 מיטות אשפוז, 45 עמדות יום ו- 4 מרפאות חוץ 
הרפואי  במרכז  המטופלים  רוב  ונוער.  ילדים  מבוגרים,  זקנה,  ועד  ינקות  מגיל  מתמודדים  מטופלים  בהם 
המתקשה  אוכלוסייה  היא  כללי  באופן  הנפש  נפגעי  אוכלוסיית  הלאומי.  בביטוח  בנכות  להכרה  זכאים 
במיצוי זכויותיה, ולאורך השנים ניכר תת מיצוי של זכויותיהם גם בביטוח הלאומי. הסיבות לכך מגוונות, אך 
סיבות מרכזיות שאותרו היו קשיים של המטופלים ושל משפחותיהם במילוי נכון של בקשות, ביכולת להגיע 

למשרדי הביטוח הלאומי להגשת מסמכים ולוועדות, ובחשש מהסטיגמה של נכות נפש. 

“מחלקה ראשונה”, ביוזמת המוסד לביטוח לאומי. השירות ניתן  2016 פועל בגהה שירות  החל מפברואר 
במחלקות ובמרפאות, במטרה לסייע להם במיצוי זכויותיהם בביטוח הלאומי. השירות ניתן  למטופלי גהה 
בכל בתי החולים של קופת חולים כללית והמרכז הרפואי גהה הוא הראשון בפרוייקט בתחום הפסיכיאטריה. 

השירות ניתן על ידי  העובדת הסוציאלית שרה ברגמן ולהלן תהליך העבודה שנעשה על ידה: 

מתחילת הפעילות ועד כה הוגשו  96  תביעות  של מבוגרים  ושל ילדים,  60% מתוכם הוכרו על ידי ביטוח 
לאומי כזכאים לקצבה.

השירות מקודם בבית החולים, מתוקשר לצוותים הרפואיים ומפורסם באופן תדיר באמצעות עלונים וקיום 
מפגשי מידע, במטרה לסייע למטופלים רבים ככל האפשר. 

קבלת הפניה 
מהמטפלים במייל 

לגבי מטופלים 
שיש לסייע להם 
בהגשת תביעה 

לקצבת נכות, ילד 
נכה או שר”ם  

בדיקת 
האבחנות 

בתיק 
הרפואי 

החתמה 
על 

טפסים  
וקבלת 
ויתור 

סודיות 
רפואית 

יצירת קשר 
עם משפחתו 
של המטופל 
)בילדים( או 
עם המטופל 

עצמו 
)במבוגרים(

טפסי התביעה 
בצרוף סיכומי 

המחלה וסיכומי 
הביניים נסרקים 
ומועברים ישירות 

למטה הביטוח 
הלאומי בירושלים 

ומשם לסניפים 
לטיפול מהיר 

horevn@clalit.org.il       |      03-9377344 טל:        | סיכונים      ניהול  תחום  מרכזת  חורב,  נחמה   Anatg2@clalit.org.il   |   050-7585350 טל:    | ושיווק   שירות  יחידת  מנהלת  גפני,   ענת 

הליך גישור מיידי

בית החולים בילינסון השוכן בפתח תקווה, מהווה חלק מהמרכז הרפואי רבין בבעלות שירותי בריאות כללית. 
כחלק מהטמעת ערכי שרות ותרבות ארגונית הממוקדת במטופל, הוקמה בשנת 2015 ועדת היגוי לפיתוח 

מנגנון גישור מיידי בבית החולים. 

לעתים, בעת ביקור או אשפוז בבית חולים עלול להתפתח מתח המוביל לעימות בין המטופל או בני משפחתו 
הצוות,  יחס  הטיפול,  מאיכות  רצון  שביעות  אי  על  בעיקר  מתבססים  אלה   עימותים  המטפל.  הצוות  לבין 
התנאים הפיזיים ואיכות השירות הניתן למטופל וביכולתם להוביל לתחושות קשות בקרב המעורבים ואף 
פיזית כלפי הצוות הרפואי. מטרת הליך הגישור הוא מניעת התדרדרות  או  להתדרדר לאלימות מילולית 

האירוע באמצעים של התערבות מהירה, יעילה ומקצועית.

הבסיס הערכי להפעלת השירות נשען בראש ובראשונה על סעיף 5 לחוק זכויות החולה, לפיו  - “מטופל 
זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש”.

והצוות  הסיעוד  הנהלת  רפואה,   – החולים  בית  צוותי  מקרב  מיומנים  מגשרים   24 הוכשרו  החולים  בבית 
הפרא-רפואי. לצד זה הוגדר תהליך מסודר להפעלת הגישור המיידי: פנייה, הפעלת מגשר, קבלת הסכמה 

לביצוע הגישור, קביעת מועד, ביצוע הגישור, תיעוד ודיווח בכלי אחיד שנבנה במיוחד לצורך זה. 

יחד או כל אחד לחוד, כאשר הפרטים הנאמרים  יושבים הצדדים המעורבים עם המגשר  בהליך הגישור 
למגשר נשמרים בחסיון מוחלט. ידיעת הפרטים מסייעת למגשר לקדם פתרון לשביעות רצון שני הצדדים, 

תוך התחשבות הן בזכויות המטופל והן בצרכי המערכת ונהליה.

בין השנים 2017-2015 בוצעו בבית החולים 90 הליכי גישור מיידי, שהסתיימו בהצלחה ולשביעות רצונם 
של הצדדים.

ועדת ההיגוי שעוסקת בנושא תמשיך ללוות את פרויקט הגישור. בבית החולים יתבצע מיפוי של הנושאים 
סביבם נדרשו פעולות הגישור, ניתוח המקרים ושילוב המסקנות בבניית התוכנית הדו-שנתית לשיפור איכות 

הטיפול. 
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הנגשת המרחב הציבורי למטופלים סיעודיים מונשמים וקידום 
השימוש בו – דורות ומתנדבי חברת טבע 

מרכז דורות מיועד למבוגרים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושים, תשושי נפש ושיקומיים. במרכז כ-300 
מאושפזים במחלקות השונות, הוא נותן מענה למגוון מצבים של גריאטריה מורכבת וכולל מחלקה לקשישים 

במצב סופני, מחלקת תשושי נפש, מחלקת שיקום ומחלקת מונשמים.

ובפרט  המאושפזים  לרווחת  המחלקות,  לגבולות  מחוץ  חברתיים  לצרכים  מענה  לתת  היכולת  כה,  עד 
ייחודית, עבורה כל  למטופלים המונשמים, הייתה מוגבלת מאוד. המטופלים המונשמים מהווים אוכלוסיה 
כמענה  אפשרית.  בלתי  היא  ייחודית  הנגשה  וללא  מתאים  מכשור  ללא  המחלקה  לגבולות  מחוץ  יציאה 

למגבלה זו, הוקמה ועדת היגוי במרכז דורות בשיתוף עובדי חברת טבע.

בשנה החולפת ביצע מרכז דורות הנגשה מורכבת עבור ציבור המטופלים  בערוצי הפעילות הבאים: הנגשת 
הסביבה הפיזית, פעילות צוות ההיגוי ותוכנית עבודה שנתית עם מתנדבי חברת טבע.

המונשמים  מחלקות  בקרבת  קפיטריה  הקמת  המרכזי,  התרבות  באולם  לחמצן  חיבור   – פיזית  הנגשה 
ורכישת מנשמים ניידים. מכשירי ההנשמה הרגילים לרוב לא ניידים, כך שהמנשמים הניידים הם האמצעי 

היחיד בעזרתו יכולים חולים מונשמים לצאת מהמחלקה לפרק זמן ארוך.

פעילויות פנאי חברתיות – מתן האפשרות הטכנית לצאת מהמחלקה הוא חיוני, אך אינו מספיק. על מנת 
לעודד מטופלים מונשמים לצאת מהמחלקה וליהנות מהמרחב הציבורי בבית החולים יש להציע, לפחות 
פיתח  המשותף  ההיגוי  וצוות  לנושא  נרתמו  טבע  חברת  נציגי  לצאת.  אותם  שתמשוך  פעילות  פעם,  מדי 

פעילויות מתאימות. 

את  מעודדת  טבע  חברת  התקדמותו.  את  המאפשר  והמנוע  הפרויקט  של  הפועם  הלב   – מתנדבים 
ההתנדבות ומקדמת אותה, שותפה בגיבוש התכנים ובארגון הלוגיסטי. עובדי החברה מגיעים פעם בחודש 
לפעילות חווייתית, משמחת ומשמעותית עבור המטופלים ועבור המתנדבים כאחד. הפעילות תורמת תרומה 

משמעותית לרווחה הנפשית ולשיפור איכות חייהם של המטופלים.

נפש,  תשושי  במחלקת  עציצים  שתילת  מוזיקלי,  מופע  המתנדבים:  בסיוע  כה  עד  שנערכו  הפעילויות  בין 
מסיבת פורים, משחק בינגו נושא פרסים, טיול בטיילת בנתניה ופעילות משחקי קופסה במחלקת מונשמים.

03-5303542 פקס:   |  03-5304533 טל:  הרפואי,  המרכז  הנהלת   | המטופל  וחווית  השירות  יחידת 

“הדסה שלי” – מערכת דיגיטלית 

תורמות  אשר  חדשות,  טכנולוגיות  וליישם  להתעדכן  ממשיך  הדסה  הרפואי  המרכז  מוביל,  רפואי  כמוסד 
לשיפור ההנגשה ומימוש זכויות המטופל הנובעות ממצבו הרפואי. באמצעות הטמעה של מערכות ניהול 
הבירוקרטיה,  את  לקצר  במטרה  למטופלים  מונגשים  שירותים  של  רחב  ומגוון  רפואי  מידע  דיגיטליות, 

להעצים את המטופל ולשפר את השירות וחווית המטופל.

טכנולוגיה  המשלב  ומהפכני  חדש  שירות   – שלי”  “הדסה  מערכת  את  הדסה  השיקה   ,2017 בפברואר 
לקבל  מטופל  לכל  אפשרות  מעניקה  החדשה  המערכת  אישית.  רפואה  שירותי  עם  מתקדמת  דיגיטלית 
גישה ישירה לשירותים רפואיים ולמידע האישי שלו, באמצעות המחשב או הטלפון החכם. המערכת מציעה 
למטופלים מגוון רחב של שירותים, באופן פשוט, מאובטח ומהיר. שירותים לדוגמא: קבלת תוצאות בדיקות 
המטופל  של  האישי  לשימושו  נוסף  מגוון  ומידע  לניתוחים  הפניות  תורים,  זימון  רפואיים,  סיכומים  ופענוחן, 
ולקידום בריאותו. המידע מוצג לכל מטופל באופן מידי מרגע פרסומו במערכות בית החולים. בזכות הזמינות 
יותר.  ויעילה  יותר  טובה  זוכים המטופלים  לה  איכות הטיפול  “הדסה שלי”,  של תוצאות בדיקות במערכת 
18 ומעלה, כאשר ההצטרפות היא בדלפקי קבלת החולים  השירות ניתן בחינם לכל תושב ישראלי מגיל 
וכרוכה בהצגת תעודה מזהה בלבד. מאז השקת המערכת הצטרפו לשירות מעל 22,000 מטופלים, כאשר 

מעל 60% מהנרשמים ביצעו שימוש בשירות לפחות פעם אחת.

בימים אילו הדסה פועלת להרחבת השירותים ב”הדסה שלי”:

הקמת מוקד שירות למתאשפז. 1

אחות דיגיטלית אונקולוגית אישית. 2

צפייה בהיסטוריה של המידע הרפואי. 3

הצטרפות ילדים לשירות )באמצעות ההורים(. 4

זימון תורים אינטרנטי. 5

זמינות מסמכים מנהליים. 6

למעט עלויות הפיתוח ורכישת המערכת הדיגיטלית, המרכז הרפואי הדסה מבסס את שירות “הדסה שלי” 
על תשתיות קיימות. כך ניתן לתפעל את הרישום והתמיכה הטכנית בתוך המסגרת הקיימת של משאבי 

כוח אדם.

הדסה רואה חשיבות רבה בהרחבת השירות והנגשת המידע לקידום הרפואה הציבורית וזכויות המטופל. 
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התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות 

המרכז הרפואי לגליל נמצא בפאתי נהריה ומשרת אוכלוסיה של כ-600 אלף תושבים. במרכז 722 מיטות 
הרפואי  המרכז  מתנדבים.  וכ-300  עובדים  כ-2,500  המערבי:  בגליל  ביותר  הגדול  המעסיק  והוא  אשפוז 
לגליל, המנוהל מאז 2007 על ידי ד”ר מסעד ברהום, מוכר כמוסד אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה 
להתנסות  מגיעים  בפקולטה  מהסטודנטים  כ-60%  בצפת.  הפועלת  אילן,  בר  אוניברסיטת  של  בגליל 

במחלקות בית החולים.

למיפוי  ממוקד  וכמענה  נגישות  מורשה  על-ידי  צמוד  באופן  מלווה  במרכז  המבוצעת  ההנגשה  פעילות 
הצרכים שנעשה באמצעות סקר נגישות. השינויים שבוצעו  מאפשרים נגישות והגעה למרכז הרפואי, תנועה 
ובני  וקבלת מידע. עד כה השתמשו במערכות אלה מאות מטופלים  נוח בשירותיו  בו, שימוש  והתמצאות 

משפחות. 

התאמות הנגישות שבוצעו במרכז כוללות:

מערכת הכוונה קולית – מאפשרת לאדם עם מוגבלות בראייה לזהות כל אחד מהמקומות בבניין, לקבל . 1
מידע על מיקומו ועל השירותים הניתנים במתחם.

המערך . 2 לרבות  הרפואי  המרכז  מחלקות  ובכלל  קהל  קבלת  בעמדות   – שולחניות  שמע  מערכות 
ניידת הקולטת באמצעות מיקרופון פנימי את דברי הפקיד/ה  האמבולטורי והמלר”ד הוצבה מערכת 

ומשדרת אל מכשיר השמיעה של המטופל.

מגברים אישיים – המרכז הרפואי דאג לצייד את כלל המחלקות והיחידות במגברים לצורך תקשורת . 3
עם מטופלים בעלי מוגבלות שמיעה השוהים במקום.

מערכת זימון אלחוטית בחדרי נוחיות–בחלק מחדרי הנוחיות ברחבי המרכז הרפואי הותקנה מערכת . 4
לחצני חירום לצורך קריאה לעזרה, הכוללת זיהוי מדויק של מקור הקריאה. 

ועליו כיתוב לחיץ עם כתב ברייל. המטופל מצמידו . 5 שעון ברייל - כל מטופל לקויי ראייה מקבל שעון 
הינו   קולית. השעון  הכוונה  הניתנים באמצעות  יכול להתמצא בשירותים  ובהפעלה פשוטה  למערכת 

שיתוף פעולה עם שירותי הרווחה והמרכז לעיוור.

המרכז הרפואי ממשיך ומקדם מתן מענה לצורכי הנגישות ובזמן הקרוב יפעל גם לסימול שילוט למקומות 
חיוניים, התאמת שירותים נגישים, הנגשת הדלפקים והצבת פסי התראה במבנה אגף כירורגי, התראה קולית 
ושילוט. ודלת  משקוף  של  ניגודית  צביעה  ושירותים,  מחלקות  למסדרונות,  מאחזים  אוטומטיות,  לדלתות 

ליווי מטופלות על ידי צוות נשי

המרכז הרפואי מעייני הישועה השוכן בבני ברק מנוהל על פי כללי ההלכה ומותאם לצרכי תושבי העיר 
הנעזרים בשירותיו.

לנשים שומרות הלכה רבות קיים קושי ייחודי בקבלת טיפול רפואי, הנובע משמירה שלהן על איסור נגיעה. 
בחדרי ניתוח קורה לעתים קרובות שהצוות הרפואי כולו גברי והמטופלת אישה. בנוסף, בניתוחים בהרדמה 
אזורית יש צורך בתמיכה שכוללת מגע פיזי במטופלת על ידי סניטר, אוכלוסיית עובדים שכולה גברית, היות 

ומדובר במקצוע בו נדרש כוח פיזי רב.

במרץ 2017 החליט המרכז הרפואי לתת מענה לצורך שעלה מקרב מטופלות והחל תהליך שיבוץ של 
מתנדבות בחדרי הניתוח.

ומדובר בניתוח בהרדמה  כניסתן לחדר הניתוח. במידה  ועד  ליווי המטופלות מחדר הקבלה  תפקידן הוא 
מסייעות  המתנדבות  אזורית  בהרדמה  ההרדמה.  לשלב  עד  המטופלת  עם  נשארת  המתנדבת  כללית, 

בייצוב המטופלת בתנוחה הנדרשת להרדמה.

ומרגיע את  והנוחות  ובכך תורם לתחושת הביטחון  ומתן מידע בעת הצורך,  כולל תמיכה רגשית  הליווי 
המטופלות.

צנעת  החולים,  לבית  אוריינטציה  כוללת:  זו  הכשרה  אחראית.  אחות  ידי  על  הכשרה  עוברות  המתנדבות 
ייעודי, המתבצע במחלקת  הפרט, סודיות, מטרת הפעילות ודגשים על “מותר ואסור”.בסקר שביעות רצון 
הן מרוצות  והאם  וצניעותן  התאוששות לפני השחרור, נשאלו המטופלות האם הרגישו ששמרו על כבודן 

מהליווי שקיבלו. בסקר זה התוצאות הראו 100% שביעות רצון מהשירות. 

עד כה, במסגרת הפיילוט שנערך בבית החולים, ליוו המתנדבות 212 נשים לאורך כל שהותן בחדר הקבלה 
וחדר הניתוח.הפיילוט כלל ניתוחים במשמרות בוקר בלבד והשיג תוצאות מוצלחות ושביעות רצון גבוהה. 
לאור זאת, מתכנן בית החולים להרחיב את הפעילות בחדרי הניתוח למשמרות ערב ולילה, כמו גם  למכונים 
מכון  כגון:  פיזית,  תמיכה  המחייבות  פולשניות  פעולות  מתבצעות  בהם  החולים  בית  בתוך  אמבולטוריים 

גסטרו, מכון דימות, מרפאת כאב וצנתורים.

raymondb@mhmc.co.il    |   03-5771125 טל.     | ניתוח    חדר  אחראית  אחות  לב,  בר  ריימונד 



4647 קטגוריית בתי חולים ומוסדות בריאות קטגוריית בתי חולים ומוסדות בריאות

Tzippy11@gmail.com     | גב’ ציפי בורנשטיין, מנהלת אדמיניסטרטיבית מערך פסיכיאטריה    

מחלקה פסיכיאטרית

המרכז הרפואי מעייני הישועה, השוכן בבני ברק ומתנהל על פי כללי ההלכה, העביר בשנת 2015 את כלל 
שירותי בריאות הנפש הקיימים בו מזה 15 שנה לבניין חדש במטרה להעביר  מסר ברור לקהילה, בפרט 
זו החרדית, כי מחלת נפש היא מחלה לכל דבר. יש לה סיבות ותסמינים - אך גם תרופה ופתרון. פתיחת 

הממרכז החדש לבריאות הנפש תורמת לשינוי משמעותי בגישתו של הציבור הדתי וחרדי כלפי  הסובלים 
ממחלת נפש וכך מאפשרת טיפול רפואי ומיצוי זכויות לאוכלוסיה זו.

2016 נפתחה במרכז הרפואי מחלקת פסיכיאטריה חדשה. מאז פתיחתה נספרו למעלה מ-200  בשנת 
שמטרתן  ומקיפות  מעמיקות  מחקר  בעבודות  משולבת  הטיפולית  העבודה  גברים.  במחלקת  אשפוזים 

למצוא דרכים נוספות לטיפול ושיקום. 

ייחודיות המערך הפסיכיאטרי מתבטאת במאפיינים הבאים:

כלל הטיפולים נעשים אך ורק בהסכמה - מדובר בשינוי תפיסה של אשפוז פסיכיאטרי לפיו החולים . 1
ויציאה  בכניסה  לחולים  מגבלות  ואין  קשירות  אין  בכפייה,  טפול  אין   – אשפוז  על  מחליטים  עצמם 

מהמחלקה.

של . 2 והאוטונומיה  הכבוד  על  שמירה   – במרכז  המטופל  בו  ביו-פסיכו-סוציאלי  טיפול  מודל  הטמעת 
המטופלים מהווים חלקי מרכזי ובלתי נפרד מהטיפול היומיומי בהם.

שרותי ייעוץ בבתי ספר ומוסדות חינוך – חלק גדול מהנגשת זכויות בריאות הנפש לקהילה החרדית . 3
בפרט הוא איתור צרכים והעלאת המודעות. במחלקה החדשה הדבר נעשה באמצעות שותפות עם 
שעברו  ילדים  של  להורים  סדנאות  לידה,  לאחר  מדיכאון  הסובלות  נשים  לאיתור  בעיר  חלב  טיפות 
המרכז  של  תפיסה  מתוך  זאת  כל  ועוד..  אכילה  הפרעות  בנושא  למורים  חינוך  כנסי  מינית,  תקיפה 

הרפואי כשירות קהילתי ומשאב מקומי. 

מגוון רחב של טיפולים ופעילויות– גישת הטיפול הכוללני מבוססת על צוות רב מקצועי ומציעה טיפול . 4
פרטני לצד  קבוצות טיפול מגוונות  במחלקה. בין הפעילויות ניתן למנות טיפול באמנות, טיפול במוזיקה, 
גינון טיפולי, ריפוי בעיסוק, חדר כושר מתקדם ועוד. הצוות מחויב לשמירה קפדנית על כבוד המטופלים, 

רווחתם ונוחיותם.

צוות המחלקה שוקד על בניית תוכנית טיפול ייעודית לקהילה דתית וחרדית בנושא הפרעות אכילה )כיום 
לא מוכר  מענה ייעודי מספק לציבור החרדי בנושא זה(, הקמת מכון אמבולטורי לטיפול בחשמל וכן הקמת 

מחלקת ילדים ונוער נפרדת לבנים ובנות מתוך רגישות לצורכי הנוער הדתי.

דר’ יולי טרגר, מנהל מח’ שיקום    |   טל: 08-6245106 

מחלקת שיקום 

המרכז הרפואי סורוקה מעניק שירותי רפואה ליותר ממיליון תושבים המתגוררים בנגב. לאור מצוקתם של 
מטופלים פצועי טראומה שעד כה נאלצו להגיע למרכזים רפואיים במרכז הארץ לצורך שיקומם, חנכה 
להגיע  אלה  מטופלים  נאלצו  המחלקה  פתיחת  עד  השיקום.  מחלקת  את   2015 מרץ  בתחילת  סורוקה 
טיפול  המשך  על  ויתרו  מהם  רבים  משפחתם.  ומבני  מהבית  רחוק  שיקומי,  טיפול  לטובת  הארץ  למרכז 
שיקומי, בשל מחסור במשאבים כלכליים וקושי בהתמודדות עם נסיעות ארוכות למחלקות שיקום מרוחקות, 

וכך נותרו עם פגיעה תפקודית.

מאז הקמתה, למעלה מ-500 מטופלים עם פגיעות שונות טופלו במחלקת השיקום 
במרכז הרפואי סורוקה.

עם פתיחת המחלקה הפך השיקום נגיש וקרוב יותר לבית ולמשפחה עבור כל תושבי הדרום. הצוות הרפואי 
במחלקת השיקום בודק את המטופלים עוד בהיותם מאושפזים במחלקות בית החולים כדי להחליט על 
פזיותרפיסטים,  סיעוד,  צוות  הכולל:  מקצועי,  רב  צוות  הינו  במחלקה  השיקומי  הצוות  לשיקום.  קבלתם 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגים ועו”סים.

ידי צוות הסיעוד, הפיזיותרפיה והריפוי  המטופל במרכז – עם הגעתו של מטופל למחלקה, הוא נבדק על 
בעיסוק. אנשי המקצוע בונים למטופל תוכנית שיקום מותאמת אישית על פי צרכיו ויכולותיו. בעזרת שיחות 
אישיות עם המטופל ובני משפחתו לומדים להכיר גם את המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה, ומסייעים לו 

להבין ולמצות את  זכויותיו במלואן גם בקהילה.

יעילות הטיפול וחזרה לקהילה – כיום, ידוע כי התחלה מוקדמת של התהליך השיקומי, אינטנסיביות הטיפול 
ומקצועיותו הינם קריטיים להצלחתו. המחלקה הייתה שותפה בהקמת מרחב שיקום אזורי יחד עם מרפאות 
הקהילה. פורום מקצועי פעיל, הנפגש פעם בחודשיים לדיון בהנגשת רפואת השיקום על כל ענפיה, מתוך 
הסתכלות רחבה ככל האפשר על המטופלים ועל השירותים הניתנים להם. מרחב השיקום האזורי נועד 
לעזור לאנשים עם מוגבלויות לחזור לזרם החיים הרגיל, להקנות להם עצמאות מרבית בחיי היומיום ולתת 
להם כלים נאותים להתמודד עם תוצאות הנכות בהתאם למצבם הבריאותי, הכלכלי, החינוכי, התעסוקתי 

והחברתי. כל זאת, תוך מיצוי הזכויות המוקנות להם על פי חוק.

בשנים הקרובות יוקמו במרכז הרפואי יחידת שיקום לילדים ונוער ושתי בריכות הידרותרפיות אשר תסייענה 
בהליך השיקום. מדובר בתוכנית רב שלבית, כאשר על הפרק הגדלת מחלקת השיקום תוך 3 שנים מ-21 
בנגישות  ממש  של  במהפכה  מדובר  רפואי  לשיקום  הזקוקים  הדרום  תושבי  עבור  מיטות.  ל-36  מיטות 

הטיפול הרפואי.
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מרפאת השיניים במרכז האיידס ״נווה אור״

המרכז הרפואי “קפלן”, המשתייך לשירותי בריאות כללית, הוקם ברחובות בשנת 1953. בבית החולים מעל 
גם  ישנה  הרפואי  למרכז  הדרומית.  השפלה  תושבי  את  בעיקר  משרת  והוא  אשפוז  מיטות  מאות  לחמש 
שלוחה בגדרה – המרכז הרפואי הגריאטרי הרצפלד, המתפקד כבית חולים גריאטרי-סיעודי. בית החולים 
קפלן מסונף לבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים ופועל בו אחד מבתי הספר לסיעוד 

של האוניברסיטה.

במרכז האיידס “נווה אור” שבמרכז הרפואי קפלן,  פועלת מרפאת שיניים ייעודית הנותנת מגוון של טיפולי 
זוהי המרפאה היחידה בישראל הנותנת  ולחולי איידס.   )HIV( שיניים ללא תשלום למטופלים נשאי הנגיף 
במדינת ישראל. הטיפול הדנטלי חשוב מאוד לבריאותם של   AIDS/HIV-טיפולי שיניים לכלל מטופלי ה
מטופלים אלה אך רבים מהם מתקשים בקבלת הטיפול, מתוך חוסר מודעות קושי במימון הטיפול, או מתוך 
חוסר נכונותן של מרפאות שיניים בארץ לטפל בהם. חוסר נכונות זה הינו כמובן בניגוד לאתיקה המקצועית 
ואף בניגוד לחוק )מניעת אפליה(, אך מטופלים המשתייכים לאוכלוסיה זו חווים חוסר נכונות כזה לעתים 
תכופות, בין אם באמירה מפורשת ובין אם מרומזת. מתוך הבנת הקושי הזה הוקמה מרפאת השיניים במכון 

האיידס. 

המרפאה פועלת תוך שיתוף פעולה הדוק עם הצוות הרפואי כולו ועל כן נגישה מאד למטופלי המרכז. 
בנוסף המרפאה עומדת בקשרים הדוקים עם מרכזי איידס אחרים בישראל ועם הוועד למלחמה באיידס 
)AIDS/HIV( מכל רחבי הארץ. הודות לשיתוף הפעולה ההדוק, מטופלים  זמינה לקבלת מטופלים  והיא 
יומיים  הצריכים טיפול דחוף מתקבלים בו ביום או תוך מספר ימים )ועד שבוע לטיפול(. המרפאה פועלת 
להתרחב,  המרפאה  פעילות  עתידה  הקרובות  בשנים  מלאה.  המטופלים  תפוסת  אלה  וביומיים  בשבוע, 
בשאיפה להגיע ל-5 ימי פעילות בשבוע, כפי שנדרש על מנת לתת מענה מלא לכלל האוכלוסיה שהשירות 

נדרש לה.

חשוב לציין כי במרפאה ניתן השירות מתוך תשומת לב ומודעות לרגישויות האופייניות לאוכלוסיה זו, מתוך 
יחס מכבד ומשתף, בגישה מקצועית ותומכת. בזכות גישה זו, מטופלים רבים מגיעים למרפאה מתוך בטחון, 
לא רק במקצועיות הטיפול ובהיעדר האפליה, אלא גם בהרגשה הנוחה והמזמינה שיקבלו בהגיעם למרפאה.

Zev_s@clalit.oeg.il   |   08-9441917  :פרופ’ זאב שטגר, מנהל   |   טל zoharac@mse.gov.il    | חברתי    לשוויון  המשרד  וסיעוד,  בריאות  תחום  מנהלת  כהן,  זהרה 

מיצוי זכויות בריאות לאזרחים ותיקים מאושפזים ע”י מתנדבים 
אזרחים ותיקים - תוכנית יחידות סגולה

הארץ.  ברחבי  חולים  בתי   12 ב-  ופועלת  חברתי  לשוויון  המשרד  ידי  על  הוקמה  סגולה”  “יחידות  תוכנית 
“יחידות  האשפוז.  מיטת  לצד  מאושפזים  ותיקים  לאזרחים  בריאות  זכויות  הנגשת  הינה  התוכנית  מטרת 
סגולה” פועלות באמצעות כ-270 מתנדבים, אזרחים ותיקים שעברו הכשרה מקצועית. המתנדבים מיידעים 
זהב”,  שוות  “זכויות  חוברת  באמצעות  ותיקים  לאזרחים  רלוונטיות  בריאות  זכויות  בדבר  המטופלים  את 
המתכללת מגוון זכויות ממשרדי הממשלה וכן מקדמים שמירה על רצף טיפול למימוש זכויות, באמצעות 
מוקד אזרחים ותיקים 8840*. התוכנית פועלת כיום בבתי החולים זיו, העמק, פוריה, רמב”ם, מאיר, איכילוב, 
תל השומר, אסף הרופא, שערי צדק, קפלן, ברזילי וסורוקה. למעלה מ 150,000 אזרחים ותיקים מאושפזים 

נהנו משירותי יחידות סגולה עד כה, קיבלו מידע בעת אשפוזם וסיוע ממוקד במיצוי זכויותיהם. 

זרים,  עובדים  שואה,  ניצולי  לשיקום,  הזכות  סיעוד,  גמלת   – בהנגשתן  מסייעת  שהתוכנית  הזכויות  מגוון 
בני  של  זכויותיהם  סיעודי,  וביטוח  הלאומי  מהביטוח  המגיעות  זכויות  בבירור  סיוע  ניתוח,  לאחר  החלמה 
בנוגע  באופן שוטף  בנוסף מתנדבי התוכנית מתעדכנים  הוותיק המאושפז.  המשפחה המטפלים באזרח 

לזכויות נוספות כגון זכויות לחולים אונקולוגים, התאמות דיור ועוד.

חוברת “זכויות שוות זהב” מופצת כיום בשפה העברית והערבית ועתידה לצאת גם ברוסית. 

ליווי מלא – כל מאושפז שחותם על דף פרטים אישיים וויתור סודיות זוכה להמשך טיפול במוקד הטלפוני, 
שמברר עבורו את מכלול  הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן כאזרח ותיק, כגון: הנחה בארנונה, חשמל, 
מים השלמת הכנסה ועוד. המוקד מוודא מימוש בפועל מול הגורמים השונים ובוחן את התשובות מבחינה 

מקצועית.

“אזרחים ותיקים למען אזרחים ותיקים” – המפגש בין המתנדב הוותיק למאושפז הוותיק מעצים את שני 
הצדדים, שכן התנדבות מפיגה בדידות ומרחיבה את מעגל ההיכרויות של האדם המבוגר, שומרת על רוח 

צעירה, נותנת משמעות לחיים ותורמת לבריאותו ורווחתו.

נגישות שפתית - השירות בבתי החולים וכן במוקד ניתן בשפות שונות )עברית, רוסית, ערבית ואנגלית(.

בימים אלה התוכנית מתרחבת לבתי חולים נוספים ברחבי הארץ ונבדקות אפשרויות לשיתופי פעולה עם 
קופות החולים, להנגשת מידע וסיוע במימוש זכויות לאזרחים ותיקים בקהילה.
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“שיקום - אין כמו בבית - אתגר אפשרי”

המרכז הרפואי רמב”ם רואה חשיבות רבה במניעת  נכות כרונית שניתנת למניעה, צמצום מידת המוגבלות 
שנגרמה למטופל עקב מחלתו, הגברת עצמאותו והחזרתו לאורח חיים מלא ועצמאי ככל האפשר. אחד 
כוללות  בית  שיקום  שירותי  של  היעד  אוכלוסיות  בבית.  השיקום  שירותי  הוא  זו  מטרה  ליישום  האמצעים 
מהם  רבים  הפנימיות,  והמחלקות  נוירולוגיה  אורתופדיה,  במחלקות:  החולים  בבית  שאושפזו  מטופלים 
קשישים. כיום, כ-30 מטופלים בחודש משתחררים לשיקום בבית ומספר זה נמצא במגמת עלייה מתמדת.

קופות החולים הן האחראיות למתן שירותי שיקום בבית הכוללים: ביקורי רופא, שירותי סיעוד, פיזיותרפיה, 
ריפוי בעיסוק ושירותי עו”ס. תמהיל השירותים נקבע בהתאם להחלטת הקופה ולצורכי המטופל. על מנת 
חוזרים, פיתחה  וצמצום אשפוזים  סיכוייו לשיקום  לשפר את השירותים שמקבל המטופל בביתו, הגדלת 

המחלקה הסוציאלית במרכז הרפואי רמב”ם מערך בקרה על תהליך השיקום שלאחר האשפוז.

ועם קופות החולים על מנת  יחד עם הצוות הרב מקצועי המטפל  זו פועלים עובדים סוציאליים  במסגרת 
המטופלים  זיהוי  לאחר  מתאימים.  מטופלים  ולזהות  ויתרונותיו  בית  לשיקום  בנוגע  המידע  את  להפיץ 
המתאימים ועם המלצת הרופא, פונים העו”סים לקופת החולים אשר מספקת את השירות. כמו כן, מתבצע 

מעקב להערכת המטופלים ושביעות הרצון של משפחותיהם מן השיקום בבית.

את  ולשפר  האישית  חוויתם  את  להביא  המטופלים,  של  קולם  את  להשמיע  במטרה   – והערכה  בחינה 
מהמחלקות  שהשתחררו  מטופלים  בקרב  סקר  המחלקה  עורכת  בבית,  המטופל  שמקבל  השירותים 
האורתופדיות ונשלחו לשיקום בית, באמצעות שאלון ייעודי, הכולל שאלות לגבי הזמן עד קבלת השירות, 

שביעות רצון מהשירותים השונים )פיזיותרפיה, סיעוד וכד’( וקשיים בהם נתקלו המטופלים. 

שיתוף פעולה ואיגום משאבים – המחלקה פועלת מול קופות החולים על מנת להרחיב את שעות הסיעוד 
הניתנות למבוטחים, להגביר את מעורבות הרופא/ים והאח/ות בתהליך ולהעשיר את השירותים הניתנים 
למטופל בבית. שיתוף פעולה ומעקב אחר מטופלים אלו על ידי העובדים הסוציאליים יחד עם קופות החולים, 
המגיעות  הזכויות  במיצוי  גדול  ולשיפור  משאבים  לאיגום  להביא  יוכלו  הרווחה,  ושירותי  הלאומי  הביטוח 

למטופלים במסגרת שיקום בית. 

r_gagin@rambam.health.gov.i   |   04-7772363 טל:    | סוציאלית   לעבודה  המחלקה  מנהלת  גאגין,  r_gagin@rambam.health.gov.iרוני    |   04-7772363 טל:    | סוציאלית   לעבודה  המחלקה  מנהלת  גאגין,  רוני 

פרלמנט מטופלים ומשפחות

בית החולים רמב”ם פועל במגוון דרכים להצבת המטופל במרכז, לשיפור חוויית האשפוז ולהנגשת שירותי 
הבריאות. במסגרת זו הוקם צוות רב מקצועי, הכולל נציגים מההנהלה הרפואית, מהעבודה הסוציאלית 
ומצוות הסיעוד המכנס פרלמנט מטופלים ומשפחות. כלי פרואקטיבי זה פועל זמן רב בבתי חולים רבים 
בארה”ב. בישראל, ככל הידוע לנו, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש בו הצוות המנהל והמטפל בבית 
החולים יושב עם המטופלים, שומע ישירות מפיהם על חווית האשפוז והטיפול ופועל לשיפור השירות הרפואי 

בעקבות המפגש.

באופן  מאושפזים  היו  חלקם  תרבותי.  ורב  מגוון  סוציו-אקונומי  מרקע  מטופלים  כ-120  הוזמנו  לפרלמנט 
חד פעמי או מספר מצומצם של פעמים וחלקם מטופלים בטיפולים ארוכי טווח במכונים ובמרפאות בית 
ונציג משרד הבריאות ד״ר ספי מנדלוביץ׳, שהוביל  החולים. את פני המטופלים קיבלו מנהל בית החולים 
באותה עת את קידום חווית המטופל במערכת ונתן הרצאה בנושא תהליכי עבודה למיצוי זכויות המטופלים. 

ההיענות להזמנה הייתה מרשימה: 60 מטופלים ובני משפחותיהם הגיעו לפתיחה.

כך. החומרים שהועלו  נדרש להם לשם  ומה  זכויותיהם,  ולמצות את  ניתן למצב  כיצד  נשאלו  המטופלים 
נרשמו, נאספו ועובדו לפי תחומים, מחלקות ונושאים: סיעוד, רפואה, לוגיסטיקה, מיון, פקידות וכו’. חומר זה 
הוצג בנפרד בפורומים שונים: למנהל ביה”ח, בישיבת הנהלת ביה”ח ובישיבה של המחלקות הרלוונטיות 
וצוותי העובדים. על מנת להמשיך לשלב את פעילות הפרלמנט בעשייה השוטפת של בית החולים נבחר 
מתוך חברי הפרלמנט צוות מנהיגות לריכוז וגיבוש דרכי עבודה ונושאים בהם ישולבו המטופלים. הפעילות 

ההמשכית עימם הביאה לשיפור משמעותי בתחום.

מיזם זה עתיד להתרחב לכלל המחלקות, המרפאות והמכונים בבית החולים. צוותים נוספים בביה”ח יוכשרו 
להנחות מפגשים דומים על מנת לאפשר שימוש נרחב יותר בכלי עבודה זה. בנוסף, מקדם בית החולים 
מעורבות של מטופלים בהיבטים נוספים של  מתן שירות כגון: עיצוב חדרי ההמתנה, שילוט, חומרי הדרכה 
והסברה, מעורבות בפרויקטים של איכות ויוזמות כגון קיצור זמני המתנה לשירות, לקוח סמוי ועוד. בהמשך 

ייבחן שיתוף פעולה עם קופות החולים כדי לשפר את ההליכים הביורוקרטיים עליהם דיווחו המטופלים.
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יחידת רצף טיפול

1961. הוא נמצא בשכונת יד  המרכז הרפואי “רעות” הוא מרכז לשיקום ומחלות ממושכות שנוסד בשנת 
אליהו בתל אביב-יפו. במרכז 300 מיטות, והוא הגדול מסוגו בעיר עם מערך אשפוז יום ומרפאות שונות. בית 

החולים הוקם ומופעל על ידי “עמותת רעות - שרות נשים סוציאלי”. 

יחידת רצף טיפול הוקמה בשנת 2006 כדי לסייע למטופלים אשר לפי הערכת הצוותים המטפלים שצפויים 
להם קשיים בהמשך תהליך השיקום בקהילה מסיבות אישיות ומשפחתיות. בשנת 2014 הורחבה היחידה, 
בסיוע האגודה לפיתוח ולתכנון שירותים למען הקשיש )אש”ל(. מאז הקמתה ועד היום טיפלה היחידה בכ-

1,600 מטופלים ומשפחות. התוכנית מבטיחה רצף טיפול שיקומי בקהילה לאחר שחרור מאשפוז שיקומי 
ובני משפחותיהם, גם בעת מעברם  ולרווחתם של מטופלים  ומסירות לשלומם  ומבטאת מעורבות  אקוטי 
לקהילה. תוכנית זו היא פורצת דרך בתחומה. היחידה תומכת ומסייעת בהתמודדות האישית והמשפחתית 
הקהילה  שירותי  מול  ומתווכת  מייעצת  החדשה,  למציאות  ההסתגלות  תהליך  את  המלווים  הקשיים  עם 
ביישום המלצות הטיפול מבית החולים. היחידה מופעלת על ידי עובד סוציאלי ו-8 מתנדבים לצידו, כולם 

אנשי מקצוע מתחומים טיפוליים. השירות ניתן למטופלים ללא תשלום.

לקראת שחרור – בסוף תקופת האשפוז פוגש העובד הסוציאלי את המטופל ובני משפחתו. בסוף הפגישה 
הוא מרכז את כלל ההמלצות להמשך טיפול שנתנו כל המטפלים לקראת השחרור.

לאחר שחרור – פעם בשבוע-שבועיים, במשך 4 חודשים, מתקיימות שיחות טלפון עם המטופל ובני משפחתו 
כדי לעקוב ולקדם את המשך השיקום, ולסייע בפתרון בעיות מול מוסדות בזמן אמת.

משרד  הרווחה,  שירותי  הבריאות,  משרד  לאומי,  ביטוח  החולים,  בקופות  זכויות  מיצוי   – התערבות  תחומי 
ובהתמודדות  מיתון תחושות חרדה, תמיכה בהתמודדות האישית  נפשית,  ותמיכה  ייעוץ  ועמותות,  השיכון 

המטפל העיקרי.

השירות ניתן בעברית, ערבית, אנגלית, אמהרית וטיגרית.

יישום תכניות השיקום עומד על כ-90% בשלב זה. נוסף על כך, 95% מהמטופלים הביעו רמת שביעות רצון 
גבוהה מאוד מהשרות. בשנת 2016 נספרו 5 אשפוזים חוזרים בלבד, דבר המצביע על תרומת רצף טיפול 

לצמצומם.

כוח  הגדלת  עם  יחד  בשנה,  מטופלים  ל-200  השירות  מקבלי  מספר  הגדלת  מתוכננת  הקרובות  בשנים 
האדם ל-10 מתנדבים והעמקת שיתוף הפעולה עם קופות החולים, הביטוח הלאומי ושירותי הרווחה. חזון 

היחידה הוא מתן השירות לכל מי שנזקק לו.

מגשרי בריאות יוצאי אתיופיה 

זהו בית חולים אוניברסיטאי, המקיים קשרים  ישראל.  ביותר בצפונה של  רמב”ם הוא בית החולים הגדול 
הדוקים עם הפקולטה לרפואה של הטכניון ומשמש מתקן ההוראה הקלינית העיקרי של הפקולטה.

עבור  רפואיים  שירותים  של  תרבותית  להנגשה  תשתית  נבנתה  התרבותית,  הכשירות  קידום  במסגרת 
רבות  האתיופית. פעמים  לעדה  המשתייכים  רמב”ם  עובדי  בעזרת  לכך,  הזקוקים  אתיופיה  יוצאי  אנשים 
הגעתה של אוכלוסיה זו לבית החולים מהווה מפגש בין תרבותי מורכב, המציב דילמות ושאלות ועשוי ליצור 
תחושת חוסר נוחות ותסכול בקרב המטופלים. בית החולים יזם קורס המכשיר עובדים בעלי זיקה לתרבות 
האתיופית ודוברי השפה האמהרית לתפקד כמגשרים תרבותיים עבור בני הקהילה הפונים לקבלת שירות 

רפואי.

הגשמה  עצמאיים,  יזמים  לעידוד  בתעסוקה”  גאווה  “קוראט-  עם תוכנית  פעולה  בשיתוף  הוקם  הקורס 
ושדרוג תעסוקתי בקרב יוצאי אתיופיה בחיפה ועמותת מארג, הפועלת להכרה בקיומה של שונות לגיטימית 

בין אזרחים, שונות של זהויות המכילות השקפות עולם וקודים תרבותיים.

 

המגשרים – כ-20 עובדים יוצאי אתיופיה הוכשרו במסגרת הקורס. חלקם עובדים בבית החולים )מזכירות, 
עבודה סוציאלית, סיעוד וכוח עזר( וחלקם מועסקים במשרד הבריאות כמגשרי בריאות.

רפואי,  תרגום  בין-תרבותי,  מפגש  כגון  בתחומים  ותיאורטית  מעשית  הכשרה  כלל  הקורס  הלימוד –  תכני 
עבור  היו  הלימוד  וקבוצות  חווייתית  היתה  הלמידה  תרבותית.  והנגשה  תרבותית  כשירות  תקשורת, 

המשתתפים כמעין קבוצות תמיכה והעצמה בתחומים מקצועיים, חברתיים ואישיים.

לדוגמא  נושא  הטיפולית.  בפרקטיקה  ליישום  המלצות  המשתתפים  גיבשו  הקורס  במהלך  המלצות – 
הוא הרגישות ומיעוט הידע לגבי פעולות רפואיות, במיוחד הפולשניות שבהן כגון קולונוסקופיה או בדיקות 
פתיחה בלידה. הצוות הרפואי הונחה להקפיד על מתן הסבר מפורט ועל הזמנת המטופלים לשאול שאלות. 
הרפואי  הטיפול  להצלחת  התרופתי  הטיפול  על  ההקפדה  חשיבות  הדגשת  הן  שעלו  נוספות  המלצות 
וביצוע  ידיעת השפה  ידיעת השפה העברית כדי להימנע מהנחות אוטומטיות על אי  בכללותו, בדיקה של 

בדיקות גופניות במידת האפשר ללא כפפות, ליצירת אמון.

j_moskovitz@rambam.health.gov.il    |    קובי שיר מוסקוביץ, מנהל תפעול הנהלה אדמניסטרטיביתmsharon@reuth.org.il      |     03-6383675 מיכאל שרון, מנהל השרות הסוציאלי    |    טל: 
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גב’ שלי מרכוס - המרכז הרפואי שערי צדק

המרכז הרפואי שערי צדק הוא בית החולים הגדול בירושלים, ביחס למספר מטופלים שאושפזו בו ומספר 
גב’ מרכוס, מרפאה בעיסוק במרכז  “ביקור חולים”.  בית החולים  2012 סופח אליו  ימי האשפוז. בדצמבר 
הרפואי, שתפקידה התגבש במהלך השנים בהתאם לצרכים אותם איתרה בשטח, הינה חלוצה בתחום 
נגישות השירות בבית החולים ומובילה אותו ביד רמה, באמונה, נחישות והבנה מקצועית. מפירות עבודתה 
נהנים מאות אלפי המטופלים העוברים בשערי בית החולים מדי שנה. בנוסף לעבודתה בבית החולים פועלת 
וגם שם  גב’ מרכוס כמנהלת התוכנית לתואר ראשון בריפוי בעיסוק לנשים חרדיות באוניברסיטת חיפה, 
הפרטי.  ובמרחב  הציבורי  במרחב  מוגבלויות  לבעלי  התאמות  וקידום  בתחום  חקיקה  נושאי  את  מדגישה 
מפיקי  מוגן,  לדיור  מוסדות  ציבוריים,  לגופים  מקצועי  ייעוץ  מספקת  מרכוס  גב’  בתחום,  מוכרת  כמומחית 

אירועים וכד’ לצורך הנגשתם לבעלי מוגבלויות

בבית החולים מדובר על מספר אופני פעילות:

העלאת המודעות לנושא – סדנאות לצוות בית החולים בשיתוף עמותת “בזכות”, בהשתתפות אנשים עם 
מוגבלויות שונות; סבב הרצאות בפורומים שונים בביה”ח – אחיות אחראיות, סגניות, ישיבות צוות מחלקתיות; 
בה  להשתתף  יחויב  עובד  שכל  לומדה  הכנת  חדשים;  לעובדים  מידע  בחוברת  בנושא  מסמך  פרסום 

במסגרת תוכנית הלמידה הארגונית ועוד.

ובהן: הוספת  יושמו בפועל בבית החולים,  גב’ מרכוס  מיוזמותיה של  רבות   – היוזמות שיצאו לפועל  כלל 
מעקות בפרוזדורים, התקנת פסים מובילים באזור המרפאות, הנמכת דלפקים, התקנת מסכים במרפאות, 
כריזה קולית וחזותית בחלק ניכר מהמרפאות, שריון תורים לאנשים עם מוגבלות נפשית ואפשרות להקדמת 

התורים עבורם ביחידת טרום ניתוח.

בית  אדריכל  עם  צמוד  באופן  עובדת  מרכוס  גב’   – הנגישות  הטמעת  בתחום  החולים  בית  גורמי  תכלול 
היא  בנוסף  ושיפוץ.  חידוש  בניה,  בפני  העומדים  המבנים  של  לתקינותם  באשר  אותו  ומעדכנת  החולים 
איתן  בסיס  המאפשר  המכלול  את  ויוצרת  החולים  בבית  העובדים  המקצועיים  המומחים  כל  בין  מגשרת 

לביצוע תוכניות בהווה ובעתיד.

בתאריך 3.12.17 חל היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות. לקראת יום זה מכינה גב’ מרכוס הדרכה מקוונת 
לכלל עובדי בית החולים, בשיתוף עם גורמים רבים בבית החולים ומחוצה לו.

מוגבלות,  ציבור המטופלים החיים עם  כלפי  הנגישות, האכפתיות שלה  לנושא  גב’ מרכוס  מחויבותה של 
יסולא בפז מבחינת בית החולים. כל אלה  והמיומנות הם משאב שלא  וכמובן המקצועיות  הרגישות שלה 
מאפשרים לבית החולים להנגיש את שירותיו בצורה מיטבית ולשפר את חוויית המטופלים הבאים בשעריו.

shelmarc@netvision.net.il      |      02-6666012 טל:       | בעיסוק      לריפוי  המכון  מרכוס,  שלי 

קטגוריית בתי חולים ומוסדות  בריאות

קידום רצונו, זכויותיו ורווחת המטופל הסופני בהתאם לחוק בישראל

המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פורייה הוא בית חולים  המשרת את האוכלוסייה המתגוררת בטבריה, דרום 
רמת הגולן, עמק הירדן, מועצה אזורית הגליל התחתון, מועצה אזורית בקעת בית שאן, ישובי צפון בקעת 

הירדן וכפרים  באזור.

בשנתיים האחרונות הציבה הנהלת המרכז מטרת על להתמקד בפרויקט אנושי, מוסרי, חשוב וחיוני מאין 
כמוהו – קידום זכות המטופל לחיות בכבוד באיכות, ברווחה ולמות בכבוד בסוף ימיו.

והנהלת המרכז, התמקד בהעלאת מודעות הצוות לחוק,  ידי צוות רב מקצועי  הפרויקט אשר הוטמע על 
חשיבות ליווי רגשי, נפשי ורוחני לחולה ומשפחתו, הפחתת כאבי החולה ופרידה מהחולה. חוק החולה הנוטה 
למות, קובע את המקרים והתנאים בהם אדם בישראל רשאי להחליט איזה טיפול רפואי יהיה מוכן לקבל, 
אם בכלל, במידה שייקבע כי הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים, 
ונמצא כי פעמים רבות הצוות  גם אם יקבל טיפול רפואי. חוק זה לא הוטמע כהלכה במערכת הבריאות, 

הרפואי לא מכיר ולא מכבד הנחיות מקדימות שהשאיר המטופל.

לשם מימוש זכויות המטופל הנוטה למות והנגשתו למידע, לרזי החוק, לזכויותיו, הבנה ומתן הנחיות מקדימות 
למשפחתו ולצוות המטפל, גובשה תוכנית התערבות כלל מערכתית:

ומשפחותיהם . 1 בחולים  ומטפל  מלווה  פליאטיבי  צוות   - למות  נוטים  וחולים  פליאטיביים  חולים  ליווי 
במחלקות, במטרה להפחית כאבים, מתן ליווי רוחני והתמודדות עם סוף החיים. הצוות מתאים תוכנית 
הסובלים ממיימת  לחולים  פלורקס  נקז  הכנסת  כמו  בטכנולוגיות  ושימוש  וסימפטומים  כאבים  לאיזון 

המקשה על נשימתם ופוגעת באיכות חייהם.

עידוד להכנת ייפוי כוח – כ-100 חולים הכינו ייפוי כוח משולב ו-5 חולים הכינו “הנחיות מקדימות” עד . 2
2017. הסיוע ניתן לחולים ולמשפחותיהם במילוי הטופס, ובהצהרת “אדם קרוב”  לתיקון לחוק בשנת 

לפי החוק, וזאת ללא עלות. 

הפורום האתי – פורום המתכנס באופן קבוע לדיון והכוונה בסוגיות הקשורות בסוף החיים,מתן תמיכה . 3
אישית ומקצועית לצוות מטפל, והטמעה רוחבית בקרב הצוות. 

רוחני . 4 סיוע  נותנים  רוחנית מדריכה,  ומלווה  “שוורץ”  רוחניים בשיתוף מכללת  – 10 מלווים  רוחני  ליווי 
למות  הנוטה  החולה  של  הפרידה  טקס  קיום  מודעות  להגברת  פועל  הצוות  יחד  ומשפחות.  לחולים 

ממשפחתו ומהצוות המטפל שליווה אותו בימיו האחרונים. 

כל הפעילות הזו שמה את החולה הנמצא בסוף חייו, במרכז הוויית הארגון ומאפשרת לו לחיות ולמות בכבוד 
הראוי לו ובהתאם לחוק בישראל.

hmalka@pmc.gov.il   |  עו”ד הלן מלכה-זאבי, מנהלת הסיעוד
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מוקד מ.ס.ר במחוז ירושלים

עבור  הציבורית  במסגרת  דחופים  תורים  וקביעת  לאיתור  נועד  רפואה(  בענייני  סיוע  )מוקד  מ.ס.ר  מוקד 
תיאום  מערך  הוקם  במוקד  הבריאות.  סל  במסגרת  זכויותיהם  מיצוי  לטובת  ירושלים,  במחוז  מטופלים 
שירותים מחוזי, המקדם תורים דחופים בעזרת קשרי עבודה מול ההנהלות המקצועיות והאדמיניסטרטיביות 

של היחידות הקליניות בבתי החולים וכלל הספקים בקהילה במחוז ירושלים.

המוקד מאתר ומתאם תורים דחופים עבור המטופלים ומקצר את זמני ההמתנה מחודשים לימים בודדים, 
לשביעות רצון המטופלים והרופאים המטפלים.

בעבר, אם לא אותרו תורים פנויים, נדרש המטופל לקדם את התור בעצמו או לפנות לרפואה פרטית. כיום, 
יכול הרופא המטפל בקהילה לפנות למוקד ולבקש תיאום שירות דחוף עבור המטופל. הבקשה מאושרת 
על ידי מנהל היחידה, הצוות מתאם את התור אצל אחד הספקים במחוז ומעדכן את הרופא והמטופל לגבי 

המועד שנקבע. בשנה האחרונה טופלו ע”י המוקד למעלה מ-1,500 פניות.

במוקד צוות מיומן, המוכשר לתת פתרונות ישירים באופן יעיל. הצוות מהווה אוזן קשבת עבור המטופלים 
והגישה בו שירותית וסבלנית.

ישיר, מה  ונגישות לשירות מסוים מעורבת הנהלת המחוז באופן  זמינות  במקרים בהם מאותרת בעיית 
שהוביל להתקשרויות עם ספקים חדשים ולקיצור תורים באופן גורף.

ונמצא ש-98% מהן טופלו בהצלחה הן מבחינת מהירות הטיפול  המוקד מטפל בכ-150 בקשות בחודש 
בפניה, הן מבחינת קביעת התורים בזמן סביר והן מבחינת שביעות הרצון הכוללת. 

וביצירת קשרים חדשים, תוך כדי משא ומתן אינטנסיבי  מנהל המוקד ממשיך בביסוס הקשרים הקיימים 
ומתמשך, עם הספקים במחוז על מנת לאפשר מענה בזמינות גבוהה. שיפור שביעות הרצון ואיכות הטיפול 
בפונים, יחד עם קיצור זמני ההמתנה לשירותים דחופים מהווים את המטרות המרכזיות של המוקד מאז 

הקמתו ולשנים הבאות.

JrishayL@clalit.org.il      |      02-6661000 טל:       | מסר      מוקד  מנהל  לב,  ישי  ד”ר 

קטגוריית קופות חולים

“כללית לידיעתך כי מגיע לך”

החולים  קופת   .2011 כללית משנת  בריאות  שירותי  מנכ”ל  יוזמה של  היא  לך”  מגיע  כי  לידיעתך  “כללית 
צורך  ברגעי  בעיקר  להם,  ולהנגיש  המטופלים  עבור  הקטנות”  האותיות  את  “להגדיל  כחובתה  רואה 
משמעותיים, את המידע על זכויותיהם באופן שקוף, מלא ומותאם לצרכים. המידע מונגש בערכה ייעודית 
ובאופן אישי, תוך התאמה לקהל היעד. קהלי המטרה נקבעים במסגרת ועדה מקצועית הכוללת גורמים 
מטפלים ונערכת בתחילת כל שנה. הערכות כוללות מידע בנוגע לאבחון וטיפולים, התמודדות רגשית עם 
המחלה, מענה לשאלות ותכנים נוספים, היכולים לסייע למטופל או למשפחתו בהתאם לאוכלוסיית היעד 
בביטוח המושלם  זכאויות בסל הבריאות,  לגבי  ומפורט  מידע מלא  בנוסף מכילות הערכות  וסוג המחלה. 

וברשויות ממשלתיות שונות והדרך למימושן )כולל הטפסים עצמם(.

רוב הערכות קיימות גם באתר הכללית וחלקן מתורגמות לערבית ובקרוב יתורגמו גם לרוסית. הן מונגשות 
בכל מחוזות הכללית ובבתי החולים של כללית וחלקן נשלחות למטופלים בדואר. לצד הערכות המודפסות, 
מידע באופן מותאם לערוצי המידע בהם משתמשים  דיגיטליות שתנגשנה  בימים אלה ערכות  מפותחות 

המטופלים, במטרה למקסם את נגישות המידע.

בספקטרום  ילדים  הילד,  התפתחות  מטופלי  וילדים,  מבוגרים   – אונקולוגים  מטופלים   – המטרה  קהלי 
האוטיסטי, פגים ומנותחי לב, נפגעי תאונות דרכים, נפגעי תאונות עבודה, מטופלות פריון, מטופלים לאחר 
ניתוח בצוואר הירך, מטופלים המחלימים מאירוע לב, מטופלים בבריאות הנפש,מטופלים הסובלים ממחלות 

מעיים דלקתיות ומטופלים לאחר אירוע מוחי. 

ייעודית למתאמי שירות. מתאמים  2017 נתקיימה הכשרה  מתאם שירות למטופלים אונקולוגיים – במאי 
אלה יהוו גורם אדמיניסטרטיבי מתכלל, שישמש כתובת קבועה למטופל ויסייע לו בניהול הצד הביורוקרטי 
של המחלה, לרבות דחיפת מידע על זכויותיו ואופן מימושן. עד סוף 2017 יוכשרו  עוד כ-60 מתאמים )מתאם 
אחד בכל מרפאה(. הרחבת מתאמי השירות למטופלים האונקולוגיים לכלל מחוזות הכללית תהווה פריצת 

דרך בכל הקשור להנגשה ולמיצוי זכויות מטופלים.

מסלולי שירות משלימים - מיפוי מסע המטופל האונקולוגי ובניית תהליך שלם על רצף בית חולים–קהילה 
על מנת לפשט תהליכים ולתת מענה שלם וברור למטופלים וכן לשם איתור צמתים מרכזיים בהם נדרש 

סיוע ייחודי.

מטופלים,  לקבוצות  יזום  מידע  במתן  הארץ  ברחבי  מקומיות  ליוזמות  מצטרף  לידיעתך”  “כללית  מהלך 
עבודה  והתאמה של תהליכי  בפיתוח  והתמקדות  לקהילה  חולים  בית  בין  והתיאום  עקרון הרצף  הטמעת 

ומסלולי שירות תומכים.

einatc@clalit.org.il         | שירות        אגף  קהילה,  שירות  איכות  מחלקת  מנהלת  גיגי,  בן  כהן  עינת 
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עו”ס אנה טליסמן, מייסדת השירות הסוציאלי
במרפאה הגאה לאוכלוסיית הלהטב”ק

אוכלוסיית הלהטב”ק  של  הייחודיים  להתייחס למאפייניה  היתה הקופה הראשונה  כללית  בריאות  שירותי 
)הומואים, לסביות, טרנסג’נדרים, ביסקסואלים וקווירים( בכל הקשור לטיפול רפואי. אוכלוסיה זו מהווה פלח 
1999 המרפאה הגאה הראשונה  ובארץ כולה. לשם כך הוקמה בשנת  משמעותי באוכלוסיה, בתל אביב 
והיחידה בישראל – מרפאת גן מאיר. במרפאה עובדים רופאי משפחה מומחים, בשיתוף פעולה עם רופאים 

מומחים בתחומי גניקולוגיה, אורולוגיה, אנדוקרינולוגיה ועוד.

היא   ,MSW טליסמן,  עו”ס  במרפאה.  הסוציאלי  השירות  את  טליסמן  אנה  עו”ס  הקימה  האחרונות  בשנים 
עובדת סוציאלית רפואית בעלת ניסיון של כ-20 שנות עבודה במערכות הבריאות ופעילה חברתית לזכויות 
להטב”ק. המומחיות של גב’ טליסמן בתחום הבריאות ובתחום הלהטב”ק מאפשרת מתן מענה מקיף, מתוך 

מודעות לרגישויות ולמאפיינים של האוכלוסיה במרפאה. 

עם  להטב”קיות  וקשישות  קשישים  מגדרית,  התאמה  בתהליך  טרנסג’נדרים  מגוון:  במרפאה  היעד  קהל 
צרכים ייחודיים לרווחה נפשית, נשים לסביות בתהליכי פוריות, והורים חד-מיניים המגיעים להדרכות הוריות, 

מטופלים כרוניים, עולים חדשים ועוד.

עו”ס  פעלה  השירות  להקמת  השטח  בהכנת   – פעולה  שיתופי  ובניית  צרכים  איתור  שטח,  סקירת 
טליסמן בשלושה נתיבים בהם היא ממשיכה לפעול גם היום: האחד אקדמי, כולל סקירת ספרות מקצועית, 
להכרת מאפייני אוכלוסיית הלהטב”ק וצרכיה הייחודיים. הנתיב השני הוא חיבור בין גורמים שונים במערכת 
הבריאות ועמותות שונות המזוהות עם להטבקי”ם בארץ ובעולם, קיום מפגשים מעשירים באשר לצרכים 
הביו-פסיכו-סוציאליים של אוכלוסייה זו ויצירת שיח של שיתוף וכבוד. הנתיב השלישי הוא ההתנסות בטיפול 

ובייעוץ. גב’ טליסמן למדה “תוך כדי תנועה” את צרכי האוכלוסייה.

רפואיים  צוותים  מצד  לפניות  כתובת  הנה  טליסמן  עו”ס   – בקופה  הרפואי  לצוות  ארצי  כלל  מענה 
זו. בנוסף, עו”ס טליסמן מעבירה  והולם לאוכלוסייה  ייעודי  ואדמינסטרטיביים בהתמודדות עם מתן שירות 

הרצאות והכשרות לגורמים פנים ארגוניים. 

בשנה הקרובה, בנוסף לפעילות השוטפת, יתקיים יום עיון לעובדות סוציאליות רפואיות, תקודם בנייתו של 
התאמה  במהלך  בטרנסג’נדרים/יות  פסיכו-סוציאלי  טיפול  של  פרוטוקול  ייכתב  לטיפול,  מובנה  תהליך 
מגדרית, תוך שיתוף פעולה עם בתי חולים, רפואה בקהילה, רווחה וארגוני להטב”ק. כל אלה יגובו בכתיבה 

מקצועית בנושא – הערכת תוצאות התערבות חדישה והמלצות לעתיד.

anatsh12@clalit.org.il    |    ממליצה: ענת שילנסקי – מנהלת שרות פסיכו-סוציאלי רפואי, מחוז ת”א
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עו”ס לילך טל – סיוע במיצוי זכויות למשפחות ילדים
בספקטרום האוטיסטי במחוז צפון

עו”ס לילך טל, רכזת תחום התפתחות הילד במחוז צפון של שירותי בריאות כללית, אחראית, בין השאר 
על סיוע לילדים בספקטרום האוטיסטי ולמשפחותיהם. במסגרת תוכנית “כללית לידיעתך כי מגיע לך” היא 

מקדמת את הנושא במסירות ומקצועיות.

איתור, יידוע וליווי משפחות – עו”ס טל מאתרת משפחות עם ילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי, מיידעת 
אותן על זכויותיהם הרפואיות והסוציאליות ומלווה אותן משלב אבחון המחלה והלאה, לאורך השנים. 

תהליך התערבות מובנה ושיטתי – בשיתוף עם המנהל הרפואי במחוז, גיבשה עו”ס טל תרשים זרימה של 
תהליך התערבות מובנה ושיטתי על מנת למנוע מצב בו מבוטחים “נופלים בין הכיסאות”.

ילדים  של  זכויותיהם  בנושא  לו  ומחוצה  המחוז  במרפאות  צוותים  מדריכה  טל  עו”ס   – מקצועית  הדרכה 
המאובחנים על הרצף האוטיסטי. בחודש מאי 2017, במסגרת חודש המודעות הבינלאומי לאוטיזם קיימה 
לילדים  והורים  שונים  מתחומים  מקצוע  אנשי  בהם  כנא,  בכפר  משתתפים   100 למעל  הרצאה  לילך 

מאובחנים. 

טיפולים פרא רפואיים – עו”ס טל מנהלת את מערך האישורים הנובע מהחוק, תוך איגום משאבים ויצירת 
קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים בקהילה בכל מרחב מחוז צפון.

היקף הפעילות - משנת 2012, אז הוקם השירות, ועד היום אותרו והונגשו הזכויות באופן יזום ומותאם ל-436 
ילדים ומשפחותיהם.

ניתן גם  הרחבת הסיוע - הסיוע ממוקד בהנגשת זכויות רפואיות ושירותים רפואיים במסגרת הקופה, אך 
מידע וסיוע לגבי זכויות אחרות המגיעות לאותן משפחות בביטוח לאומי, בלשכת הרווחה וזכויות כלכליות 

נוספות.

עו”ס טל מקיימת פגישות פרטניות, קבוצתיות וטלפוניות עם משפחות מטופלים. עבור מטופלים דוברי ערבית 
מתבצע תיווך ותרגום דרך נציג אלו”ט דובר ערבית וכן על ידי עובדות סוציאליות דוברות ערבית במחוז.

ולהנגיש  הרצף  על  המאובחנים  נוספים,  ילדים   600 לאתר  החולים  קופת  צפויה  הקרובות  בשנתיים 
מנהלי  בשיתוף  שנתית  תוכנית  אלה  בימים  בונה  טל  עו”ס  בנוסף,  זכויותיהם.  מלוא  את  למשפחותיהם 
המכונים להתפתחות הילד במחוז.כמו כן, תבוצענה הדרכות לאחיות טיפות חלב במחוז להגברת המודעות 
ולקידום האיתור המוקדם, וחשיבה נוספת במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת עם אלו”ט לגבי דרכי פעולה 

להעלאת שיעורי האיתור המוקדם בקרב אוכלוסיית המבוטחים דוברי הערבית.

talli@clalit.org.il    | צפון    מחוז  בכללית,  הילד  התפתחות  תחום  רכזת  טל,  לילך  עו”ס 
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גב’ רחל מאיר –  אחות סוכרת
רחל מאיר הינה אחות ותיקה, העוסקת במקצוע הסיעוד למעלה מ-50 שנה. בין תפקידיה ניהלה את בית 
הספר לאחיות בשערי צדק במשך כעשור, וכיום הינה אחות אחראית של מרפאת מומחים לסוכרת בשירותי 
בריאות כללית. במשך למעלה משלושה עשורים מקדישה גב’ מאיר את זמנה ומרצה בשעות היום והלילה, 
את  לשלב  להם  מאפשרת  הסוכרת  לחולי  מאיר  גב’  שמעניקה  והעזרה  התמיכה  הסוכרת.  חולי  לרווחת 
הטיפול העצמי בשגרת החיים בצורה הטובה ביותר. את מרבית העבודה וההדרכה רחל מבצעת בהתנדבות.

קפדני,  עצמי  טיפול  ניהול  המחייבת  תובענית  מחלה  הינה  הסוכרת  מחלת   – למטופלים  גבוהה  זמינות 
שסטייה ממנו עלולה לגרום לפגיעה באיכות החיים ולעיתים אף להוביל לסכנת חיים של ממש. גב’ מאיר 

זמינה בטלפון הנייד האישי שלה למתן ייעוץ בכל שעות היממה, כולל בשבתות ובחגים. 

וייעוץ – גב’ מאיר מהווה משאב ידע עצום עבור צוותים רב מקצועיים בתחום ניהול הטיפול  הדרכה, ליווי 
בסוכרת. היא עוסקת בהדרכות פרטיות במסגרת קבלת קהל בקופות החולים כללית ומאוחדת, מדריכה 
ושבועי  יומי  בסיס  על  מבוצעות  אלה  הדרכות  בהשתלמויות.  ומלמדת  מדריכה  סוכרת,  מטופלי  קבוצות 
במשך שנים רבות. נושאי ההדרכה מגוונים: הקפדה על אורח חיים בריא, ניטור ערכי הסוכר, אופן נטילת 
הטיפול התרופתי בסוכרת, הדרכה להזרקת אינסולין, הדרכה לשימוש במשאבת אינסולין, מניעת סיבוכי 

סוכרת מיידיים ומאוחרים ועוד.

גב’ מאיר מספקת בעבודתה מענה מקצועי לצוות ולמטופלים בהדרכה לשימוש מושכל ומיטבי בטכנולוגיות 
לטיפול בסוכרת. הטיפול במחלת הסוכרת כולל אצל חולים רבים טיפול במשאבת אינסולין ומד סוכר רציף. 
טיפול זה דורש התמקצעות וידע נרחב. גב’ מאיר מקפידה להתעדכן בכל החידושים בתחום על מנת להציע 

למטופלים מידע עדכני וטיפול מיטבי.

מימוש זכויות – לאור היכרותה העמוקה עם מערך הטיפול בסוכרת יש ביכולתה של גב’ מאיר להפנות את 
ייעוץ מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים ומשאר הצוות הרב מקצועי במכונים. גב’  מטופלי הסוכרת לקבלת 
מאיר מעודדת את המטופלים לפנות ולבדוק את זכויותיהם בנושאים כמו קבלת עזרה נפשית, שיפור איזון 
ייעוץ  הסוכר לשם הוצאת רשיון נהיגה, ליווי משפחות מטופלים עם סוכרת הסובלים ממחלות נפש ומתן 
ותמיכה מקצועיים בהתמודדות עם מחלות נפש וסוכרת, ליווי מטופלי סוכרת לאחר אשפוז, דאגה לרצף 

הטיפול בקהילה ומניעת החמרה במצב הרפואי.

גב’ מאיר שותפה בוועדה מייעצת לאחות ראשית וראשת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, לפיתוח וקידום 
מערך הסוכרת הארצי וגיבוש הנחיות עבודה לצוותי הסיעוד באשפוז ובקהילה. בכל פעילותה תורמת גב’ 
מאיר בהתנדבות ומכל הלב לשיפור בריאותם ומצבם של חולי הסוכרת, גם ברמה המקומית על ידי סיוע 

פרטני וגם ברמה הלאומית על ידי הדרכות צוותים ושותפות בתהליכי רוחב.

merachelmeir@gmail.com     |      054-5275515 :רחל מאיר     |     טל
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מרפאה לטיפול בפצעים קשיי ריפוי
מחוזיות  מנהלות  ארבע  למאוחדת  הארץ.  ברחבי  לקוחות  ממיליון  יותר  משרתת  מאוחדת  חולים  קופת 

ולמעלה מ-250 מרפאות הפזורות בכל רחבי הארץ. 

גם בקרב  קיימת  סיעודיים, אך  וחולים  ריפוי הם בעיה רפואית שכיחה אצל חולים מרותקים  פצעים קשיי 
מערכת  על  מבוטלת  לא  ולמעמסה  למטופלים  עצום  לסבל  גורמים  הפצעים  וניידים.  עצמאים  מטופלים 
הבריאות. מטרות הטיפול בפצעים קשיי ריפוי הן: מניעת קטיעות, מניעת אשפוזים, איתור מוקדם של פצעים 
מסוכנים, סגירת הפצע במידת האפשר ומניעת הישנות הפצעים עד כמה שניתן. טיפול בפצעים קשי ריפוי 
הוא תהליך ארוך המחייב עבודה משותפת של צוות רפואי עם המטופל ומשפחתו. תהליך המשלב טיפול, 
הדרכה, חינוך ותמיכה רבה. קופת חולים מאוחדת מפעילה מרפאה מסוג זה בירושלים. המרפאה  מעניקה 

טיפול למבוטחים מרחבי הארץ.

צוות המרפאה – הצוות כולל רופא כלי דם, אורתופד כף רגל, רופא כללי, הומיאופת, פודולוג, אחיות מומחיות 
בטיפולי פצעים ומזכירות רפואיות.

במחלות  המתמחה  רופאה  כגון  נוספים  קהילה  לשירותי  בסמוך  ממוקמת  המרפאה   – אסטרטגי  מיקום 
זיהומיות, מכון רנטגן ובית מרקחת. בעתיד הקרוב יוקם במרפאה מכון כלי דם. כבר עכשיו ניתן לבצע דופלר 

עורקי הרגליים בסיסי להערכה מהירה של זרימת הדם העורקי במרפאה עצמה.

גישת טיפול כוללנית – ההתייחסות לפצעים במרפאה מתבצעת בגישה המביאה בחשבון את כלל המחלות 
מהן סובל המטופל, הכאב, התזונה והתייחסות פסיכו-סוציאלית נרחבת. חוסרים תזונתיים מונעים ריפוי של 
כן, מחקרים  נכונה מותאמת למטופל. כמו  והדרכה לתזונה  כולל התייחסות לתזונה  ולכן הטיפול  פצעים 
רבים מראים שהטיפול בכאב עצמו הכרחי לתהליך הריפוי. מטופלים שקיבלו מענה לכאב ולחוסר השינה 

והריכוז שמתלווים אליו יהיו בעלי סיכויים גבוהים יותר להירפא.

חתימה  שירותי  באמצעות  למטופלים  נגישה  המרפאה   – תקשורת  וכלי  מידע  במערכות  נרחב  שימוש 
של  הרפואה  צוותי  לרשות  הפעיל  וואטס-אפ  יישומון  באמצעות  וגם  מידע  במערכות  שימוש  אלקטרונית, 
מגוריו, במקום למוקד  יכול המטופל לגשת לסניף הקרוב למקום  היא שבעת הצורך  הקופה. המשמעות 
רפואה דחופה, ובהסכמתו, שולחת האחות המטפלת תמונות של הפצעים ישירות למנהל המרפאה, ד”ר 

אהרן ונזלבאום ומתייעצת איתו. היענות מיידית זו מצילה חיים.

בשנה הקרובה המרפאה תכניס לשימוש טכנולוגיות חדשות, שיכולות לחסוך זמן יקר בהליך הריפוי עבור 
המטופלים. כמו כן, ימשיך צוות המרפאה בביצוע מחקרים מתקדמים במרפאה ובהצגתם בעולם.

aharon.v@meuhedet.co.il  |  02-6768107 050-2081626  |  פקס:  ד”ר אהרן ונזלבאום  |  טל: 
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שיפור איכות הטיפול והנגשת זכויות למטופלים הסובלים מדמנציה

במסגרת התוכנית האסטרטגית של קופת חולים מאוחדת לצמצום פערים ושיפור האיכות, נבנתה תוכנית 
על  קובץ תסמינים המצביעים  היא  ובבני המשפחה. דמנציה  בחולים הסובלים מדמנציה  לטיפול  ייחודית 
פגיעה בתפקודי המוח ומוגדרת כירידה משמעותית מתקדמת בתפקודים הקוגניטיביים השונים. הצרכים 
של מטופלים דמנטיים נרחבים והטיפול אינו רפואי בלבד. בקופת חולים מאוחדת ישנם כ-9,500 מבוטחים 

הלוקים בדמנציה על כל שלביה. 

מטרות התוכנית הן:

 העלאת מודעות הצוות הרפואי לתהליך הירידה הקוגניטיבית. 1

הכשרת צוותים לאיתור, אבחון וטיפול במטופלים הסובלים מירידה קוגניטיבית. 2

ייעוץ ותמיכה בבני משפחה המטפלים בחולי דמנציה, לסיוע בהסתגלות לתפקידם כמטפלים, הפחתת . 3
רמות הדיכאון בקרבם, מתן מידע אודות הצפוי להם בהמשך הדרך וכיצד להיערך לבאות. 

האתגר – לאור העובדה שדמנציה כוללת פגיעה קוגניטיבית, גופנית, חברתית ורגשית מומלץ שההתערבות 
תעשה על ידי צוות רב מקצועי. הטיפול בחולה הדמנטי הינו מורכב ומלווה בתחושות לחץ, חרדה ואף דכאון. 
במשך שנים פותחו שיטות התערבות מגוונות במטרה למזער את התוצאות השליליות הקשורות בחולים 

אלו.

למטופלים  ורוסית  ערבית  בעברית,  ומקוון  מודפס  מידע  פרסום  לעובדים,  לומדה  פיתוח   – הפעולה  דרכי 
ובני משפחתם והפעלת קבוצות מידע ותמיכה לבני משפחה המטפלים בחולים דמנטיים. עד כה, הוכשרו 
כ-250 אנשי צוות לאיתור וטיפול ו-14 מנחים לקבוצות תמיכה. כל זאת, בשילוב תוכנית ליטו”ף המופעלת 

על ידי עמותת עמדא עבור משפחות המתמודדות עם דמנציה.

תוצאות התוכנית – 18 משפחות שקיבלו ליווי נבדקו עד כה. נמצא כי רמת הדיכאון בקרב בני המשפחה 
המטפלים פחתה בכחצי נקודה לאורך השנה האחרונה. כל משתתפי התוכנית ציינו כי ליווי פרטני ותמיכה 
אישית תרמו לשיפור במצב רוחם ולהפחתה בתחושת עומס הטיפול שהם חווים. הודגשה חשיבותה של 
נוספים לעבור הכשרה במסגרת  צוות  2018 צפויים 2,000 אנשי  זמינות המלווה מטעם הקופה. במהלך 

תוכנית זו.

natali_shafir@meuhedet.co.il   |   050-2099798 עו”ס נטלי שפיר   |   טל: 
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הנגשת שירות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה ובדיבור

מכבי שירותי בריאות רואה חשיבות רבה בהנגשת השירות לכלל ציבור המטופלים, ובכללם אנשים עם 
מוגבלויות שונות. לאור זאת, פותח מענה ייחודי לאנשים עם מוגבלות בשמיעה ובדיבור, המבוסס על זיהוי 

קבוע במערכות הממוחשבות של הקופה. 

 / sms זיהוי קבוע באמצעות קוד – הקוד ניתן בהסכמת המטופל ולבקשתו וקובע “התקשרות באמצעות
פקס / מייל / און-ליין בלבד. אין לתקשר עם החבר באמצעות הטלפון”. הערה זו מופיעה במערכות הקופה 
גם  במערכת  ובקרוב תופיע  וגבייה,  השונות, לרבות הרשומה רפואית, מוקד מכבי ללא הפסקה, חברות 
קידום בריאות. במכבי שירותי בריאות התקיים תהליך הטמעה ויידוע בקרב כל נותני השירות בקופה בכל 

חמשת המחוזות. בתוך חודשיים מתחילת הפעילות נרשמו 53 חברים לזיהוי קבוע במערכות.

הקופה,  באתר  השירותים  מדריך  דרך  עצמאי  באופן  תור  לקבוע  לאפשרות  מעבר   – בכתב  תורים  זימון 
למרכז זימון התורים כתובת דוא”ל וניתן לתקשר איתו בכתב. בנוסף, באתר מכבי קיימת אפשרות לתקשר 

בכתב ולקבל מענה בתוך 3 שעות בשעות העבודה.

פניות הציבור – הצהרת נגישות באתר הקופה מפרטת את כל ההתאמות הקיימות, לטובת הנזקקים להן. 
בסיום ההצהרה מצוינת כתובת הדוא”ל של ממונת הנגישות והזמנה לפנייה בעת הצורך. הפניות נלמדות, 

נענות ומביאות לפיתוח אמצעי הנגשה נוספים.

תכניות להמשך – 

בעזרת מערכת GIS יתבצע מיפוי של מתקנים מונגשים, של מטפלים נגישים )כולל דוברי שפת סימנים( . 1
ושל אביזרים: מתקנים בהם קיימים אביזרים ייחודיים כגון משקל המאפשר שקילה עם כיסא גלגלים. 
ההנגשות  את  לפתח  מנת  על  מוגבלויות,  עם  המתמודדים  הקופה  חברי  של  מיפוי  יתבצע  בנוסף, 

המתאימות בהתאם לפריסה גיאוגרפית. 

בשיתוף משרד הבריאות, ביטוח לאומי והמכון לקידום החרש תשתתף הקופה בפיילוט לתרגום לשפת . 2
הסימנים מרחוק בעת קבלת שירות פרונטאלי.

מותאמת . 3 בסיסית  סימנים  שפת  ללימוד  סדנא  יעברו  שירות  נותני   – החרש  לקידום  המכון  בשיתוף 
למערכת הבריאות. הסדנא תתקיים לראשונה בישראל דרך מערכת למידה מרחוק ב-150 עמדות 

ברחבי מכבי.

תהליך הזיהוי הקבוע במערכות יורחב לסוגי מוגבלויות נוספים.. 4

negishut@mac.org.il  |  סנדרה מרון, ממונה על שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות
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מוקד נשי אישי אונליין

2016, מתוך ההבנה שלנשים צרכים רפואיים  בינואר  אונליין” הוא מוקד טלפוני שהוקם  נשי אישי  “מוקד 
ייחודיים, שחשוב להיענות להם באופן המותאם אישית לכל מטופלת. נשים יכולות לחסוך זמן יקר במקרים 
שלא מצריכים הגעה למרפאה ולקבל מענה מקצועי בתחום בריאות האישה. צוות המוקד מורכב מאחיות 
מוסמכות בעלות הכשרה בתחום רפואת הנשים, ולצדן צוות רב-מקצועי הכולל: דיאטניות קליניות, עובדת 

סוציאלית, רוקחת קלינית ורופא יועץ.

השירות ניתן לנשים במצבי חיים שונים:

מוקד בריאות האישה – מענה בנושאים גיניקולוגיים.. 1

מוקד מעקב וליווי הריון – ליווי מקוון מהבית על ידי שימוש בערכת הצטרפות הכוללת: מד לחץ דם, . 2
סטיקים לשתן, ושוברי הנחה למוצרים לאם ולילד )מוצרי הגיינה, תוספי תזונה וכו’(. 

מוקד הנקה – מענה לשאלות בנושא הנקה.. 3

ייחודיות המיזם היא במודל העבודה הסוציאלית המקוונת – כך שצוות המוקד יכול לאבחן צורך בבירור 
מעמיק יותר או ליווי רגשי ולהחליט האם להעביר את הפנייה לעובדת הסוציאלית במוקד, עו”ס ענבל שפירא. 
המוקד מקבל בכל יום פניות על רקע מצבי אלימות פיזית, רגשית או כלכלית, פגיעות מיניות, קטינות במצוקה 

)הריון, אלימות ופגיעות מיניות(, חרדות בהריון, מצוקת הסתגלות וחשד לדיכאון בהריון ולאחר הלידה ועוד.

נשים שזקוקות  וליווי רפואי עבור  סיוע  וטלפוניה פותח פתח לקבלת  השימוש במערכות מחשוב מקוונות 
לעזרה אבל מסיבות שונות העזרה אינה נגישה להן. מדובר בנשים שלא מצליחות לפנות זמן לגשת ולבקש 
את העזרה, נשים החיות בפריפריה והשירות לא זמין בסביבתן, נשים החוששות מחשיפה ומסטיגמה, נשים 
וטיפול  ייעוץ  ועוד המוקד מאפשר לכולן לקבל  שחיות בקהילות קטנות שלא מאפשרות להן חופש פנייה 

באופן שווה.

בשנת 2017 התקבלו מעל 400 פניות לטיפולה של עו”ס שפירא. 85% מהן טופלו באופן מלא על ידה וחלקן 
באמצעות סיוע ושיתוף פעולה עם שירותי הרווחה בקהילה, בבתי החולים, ברשויות המקומיות ובעמותות. 

המערך הסוציאלי במוקד נמצא במגמת הרחבה והמוקד עצמו ירחיב את שירותיו לקהלי יעד נוספים, כגון: 
נשים בגיל המעבר, נערות, אימהות חד הוריות, הורים לנערות, חיילות ונפגעות תקיפה מינית.

שרה קויתי, מנהלת מוקד נשי אישי אונליין       |        טל: 052-8815539

אתר “רעות  משפחה מטפלת”

2009  על ידי עמותת רעות, מהעמותות הגדולות והוותיקות  אתר ‘רעות-משפחה המטפלת’ הוקם בשנת 
בישראל בתחומי  הרווחה והבריאות לקשישים ובסיוע  ‘אשל’ )האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן 
להם  לסייע  ובכדי  ומשבר  קושי  בשעת  ובני משפחותיהם  הזקנים  באוכלוסיית  לתמוך  מנת  בישראל(, על 

למצות את זכויותיהם. 

האתר מנגיש מידע מגוון ומקיף. חלקו בסיוע שותפים כדוגמת עמותת עמדא, עמותת בקול, עמותת נאמן, 
יד ריבה ועוד, המתמחים בנושאים מסוימים. האתר אף מאפשר קבלת פניות לצוות מרכז המידע ‘רעות-

אשל’, המורכב מאנשי מקצוע בתחומים הרלוונטים: זקנה, גרונטולוגיה, עבודה סוציאלית ושיקום.

‘רעות-אשל’ כחלק משדרוגו והרחבת פעילותו, כך שיתאים למציאות  האתר הוקם ביוזמת מרכז המידע 
המשתנה ולטכנולוגיה הקיימת היום. האתר מספק שירות אינטרנטי לצד שירות יעוץ טלפוני ואישי על ידי 
אנשי מקצוע. האתר ומרכז המידע הטלפוני מעניקים שירות בפריסה ארצית כולל מענה ייעודי לאוכלוסיות 
שונות ובהן: המגזר הערבי, האתיופי, הרוסי והחרדי, לתושבי הפזורה הבדווית ולאנשי להתיישבות העובדת.

איכות ואמינות השירות

לצד סיוע פרטני, ב”רעות- משפחה מטפלת” מתפרסמים מאמרים רבים ומקוריים בנושאי רפואה, טיפול 
בבית ובבית אבות, זכויות וחוקים, התעללות והזנחה ועוד. המאמרים באתר נבדקים על ידי צוות מומחים על 

מנת לשמור על הרלוונטיות שלהם. 

רעות משפחה מטפלת – מספרים

כ 40,000 גולשים בחודש. 1
כ 600 מאמרים. 2
22 עמותות שותפות תוכן. 3
8 פורומים. 4
סרטי הדרכה. 5
מאגר טפסים למיצוי זכויות. 6
 ניוזלטר שבועי. 7
מיני אתר בשפות אנגלית וערבית . 8

www.reutheshel.org.il

infocenter@reuth.org.il  | טל:  1700-700-204   | ‘רעות-אשל’  מידע  מרכז  מנהלת  טלי קדמון-שטר, 
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מרכז השירות והמידע 

מרכז השירות והמידע של מרכז רפואי מאיר הינו מרכז ראשון מסוגו במערכת הבריאות במדינת ישראל. 
המרכז הוקם במטרה לסייע לכל פונה במתן מידע, הדרכה, הכוונה וקישור עם הגורמים הרלוונטיים בבית 
החולים ומחוצה לו, תוך מתן מגוון רחב של פתרונות בזמן אמת הן לפונים למרכז והן למטופלים המאושפזים 

במחלקות ביה”ח. 

המרכז מאגד מענה לצרכים שונים להם מטופלים זקוקים:

יחידת השירות, פניות הציבור, יחידת סגולה – מוקד לאזרחים ותיקים, נציגי ביטוח לאומי וצוות  מתנדבים 
של ביה”ח העוסק במגוון פעילויות הכוללות התמצאות וליווי עד מקום חפצם של הפונים. המרכז כולל גם

שירות פרואקטיבי במחלקות האשפוז - סבב יומי של מתנדבים למתן שירות ומידע יזום במחלקות, וזאת 
במטרה להנגיש למאושפזים את זכויותיהם ולתת מענה מיידי לצורכיהם.

במהלך השנה האחרונה הורחבה פעילות מרכז השירות במאיר למחלקות נוספות ולמיון. מספר הפניות 
למרכז גדל ומטופלים רבים נעזרים באנשי השירות במרכז לעזרה ומתן מידע.

הושלמה בניית מערכת ממוחשבת לתיעוד פניות המגיעות למרכז ופניות העולות מהמטופלים במחלקה. 
המערכת תאפשר מעקב רוחבי ומחלקתי על הנושאים המועלים ותאפשר טיפול ומעקב וכן שליחת דוחות 
הזוכה  הצוות  חיזוק  לצד  משפחתו  ובני  המטופל  חווית  שיפור  לטובת  המחלקות  להנהלות  ממוחשבים 

לשבחי המטופלים.

וממשיכים להיפתח ברחבי  נוספים שנפתחו  והמידע במאיר מהווה מודל למרכזים שירות  מרכז השירות 
הארץ. הנהלת המרכז חולקת את המידע והניסיון הנצבר ברצון ובגאווה.

מרכז השירות והמידע הוא פרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ. צוות המרכז רואה בפעילותו  שליחות ופועל 
יסוד בכל מוסד בריאות הרואה את טובת  זו הוא אבן  ועזרה לזולת. פרויקט מסוג  מתוך מקום של נתינה 
המטופלים לנגד עיניו ופועל מתוך אמונה אמיתית וכנה ליצירת מציאות טובה יותר, חומלת יותר, נגישה יותר 

עבור מטופליו.

liat.lipski@clalit.org.il    |     09-7471815 |     טל:  ליאת ליפסקי-פוזיצקי, מנהלת יחידת השירות     
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מתאמות אישיות לחולים במחלות קשות

תכנית מתאמות אישיות לחולים במחלה קשה המשיכה גם בשנת 2017 בליווי אלפי חולים.

יותר מכל  מתן שירות מנהלי פרואקטיבי מותאם אישית, לאותם חולים שזקוקים   מטרת התכנית הינה 
לליווי והכוונה בשלב הראשוני של גילוי המחלה הקשה.

וכ-150  מחוזיות  מתאמות   9 בירוקרטיה.  לצמצום  השירות  מאסטרטגיית  חלק  הוא  הפרואקטיבי  הטיפול 
מתאמות הפזורות בכל המרכזים הרפואיים של מכבי, פועלות לסגירת מעגל טיפול מול המטופל ולצמצום 

בירוקרטיה. 

המתאמת האישית פונה אל המטופל, מייד לאחר שמתקבל חיווי במערכות מכבי על כך שהוגדר כחולה 
במחלה קשה, לאחר התייעצות עם רופא המשפחה. המתאמת האישית מציעה למטופל סיוע בכל הצרכים 

המינהליים הקשורים לטיפול במחלתו.

 check list יש במערכת  ומלווה במערכת ממוחשבת. כך למשל  תהליך הליווי הוגדר בתורת הפעלה, 
יודע  המטופל  היזום,  המנהלי  הליווי  מהות  על  ציפיות  תאום  שבצעה  לוודא  האישית  למתאמת  המסייעת 
כיצד לפנות אליה במידת הצורך, ונקבעות משימות להמשך הקשר היזום אחת לשבועיים או יותר, על פי 
הצורך. המתאמת יכולה לסיים את השיחה היזומה הראשונה עם המטופל לאחר שמילאה שאלון שבסופו 

יש המלצה על אופי ומשך הליווי המנהלי. 

בנוסף, פותחה האפשרות להגיש בקשה להתחייבויות באמצעות האפליקציה. מהלך זה חוסך זמן למטופלים 
ומאפשר למתאמת האישית לתת שירות מותאם אישית למטופלים שאינם מתמצאים באפליקציות. מהלכים 

אלו נועדו למקסם שירות מותאם אישית ולאפשר מיצוי זכויות מלא. 

השנה נעשה שיפור נוסף בהנגשת הזכויות לחולים במחלה קשה במחוז הדרום, ביצירת מסלול ירוק לחולים 
אונקולוגים לקבלת שירותים בבית חולים סורוקה. המטופלים אינם נדרשים בהפקת טפסי התחייבות על כל 
סל  לקבל  להם  המאפשר  משולב,  כרטיס  הונפק  במיוחד  עבורם   . החולים  בבית  שנעשה  וטיפול  בדיקה 

בדיקות וטיפולים מורחב לטיפול  במחלתם. 

כמו כן השנה הורחב הטיפול באוכלוסיות נוספות, הזקוקות לליווי רחב יותר. כך למשל במחוז מרכז, החל 
פרוייקט “בשביל הזהב” – ליווי פרואקטיבי של מטופלים מעל גיל 90 ובני משפחותיהם. המתאמות יוזמות 

קשר, ומציעות ליווי ותיאום בכל הקשורה לבריאותם של אותם מטופלים.

טלי גפן, מנהלת מערך חוויית מטופל ודיגיטל     |     טל: 03-5141502

לשנת 2016פרס השרזוכה
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