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ברכת סגן שר הבריאות, ח”כ הרב יעקב ליצמן

שלום רב,

חשיבות מיוחדת קיימת בעיניי לקידום זכויות 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  החולים,  ולקופות  החולים  לבתי  וליחידים,  לעמותות  לארגונים,  ברכותיי 
ופעילותם בתחום חשוב זה. אות ההוקרה הוא יוזמה משותפת של משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה 
ופועלים למען  וייעוד  ולחזק את אלה שלקחו על עצמם משימה  שאני מברך עליה בכל פה, בכדי לעודד 

מטופלים אחרים ולמען קידום מערכת הבריאות לטובת הכלל.

אות ההוקרה נועד גם לשמש פלטפורמה להעלאת המודעות לנושא, להפצת מידע ולקידום שיתופי פעולה 
והרשויות,  וגם מכלל משרדי הממשלה  וזכויות בתוך מערכת הבריאות  זכויות. גם שירותים  לצורך מימוש 

להם יש ממשק לתחום הבריאות. זו הזדמנות טובה ללמוד מהעשיה הרבה בשטח.

תודתי לפרופ’ מאיר אורן, יו”ר וועדת השיפוט ולחברי הוועדה. ברור לי שההכרעה לא היתה קלה. מועמדויות 
הוגשו מתוך מערכת הבריאות, מארגונים חברתיים ומאנשים פרטיים, כולם ראויים וטובים.

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

סגן שר הבריאות
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ברכת יו”ר האגודה לזכויות החולה, מר שמוליק בן יעקב

שלום רב, 

יוזמה זו למתן אות סגן שר הבריאות, המשותפת למשרד הבריאות ולאגודה לזכויות החולה, חוגגת שלוש 
שנות קיום. היוזמה נולדה מתוך רצון לתת במה ראויה לאנשים וגופים העושים מעל ומעבר על מנת לפשט 
את המציאות המורכבת של מערכת הבריאות ולהנגיש זכויות לציבור הישראלי בכלל ולחולים ומשפחותיהם 

בפרט.

אותם “משוגעים לדבר”, אדם או קבוצה קטנה של אידיאולוגים, היא בעיניי המרגשת מכולן. אנשים פרטיים, 
ויוצרים עבורם  ראשי עמותות ואף עובדי מוסדות הרואים לנגד עיניהם את טובתם הבלעדית של החולים 
מענים ויוזמות שנועדו להיטיב עימם ולהקל עליהם בהתמודדות המאתגרת ממילא של החיים לצד מחלה 

או מגבלה.

נוסף על היוזמות המרגשות אשר את תועלתן אין צורך להסביר, נחשפנו גם ליוזמות טכנולוגיות, לכאורה 
טכניות במהותן, אך למעשה רבות ערך. לצד שיפור מתמיד באיכות הרפואה, בתי החולים וקופות החולים, 
עוסקים בשיפור השירות וייעול תהליכים, הן ברמת סיוע במיצוי זכויות והן במיחשוב תהליכים, הנגשת מידע 

באמצעות טכנולוגיה וכדומה. 

אנו שבים ומודים לסגן לשר הבריאות, ח”כ הרב יעקב ליצמן, על התמיכה בפעילות, לאיילת גרינבאום אריזון 
- מנהלת אגף איכות ושירות ולנטע הבלין – מנהלת תחום מיצוי זכויות במשרד הבריאות, שותפות לתהליך 
והעשייה המתמדת  על הדרך המשותפת,  תודה  זכויות המטופל במקום מרכזי.  ולתפיסה המעמידה את 
לקידום מטרתנו המשותפת: העלאת תחום מיצוי זכויות לסדר היום הציבורי. בנוסף, אנו מבקשים להודות 

לחברי ועדת השיפוט, בראשות פרופ’ אורן, אשר השקיעו מזמנם ומרצם לטובת העניין.

ומעל לכל, אנחנו מודים לכל המועמדים והמועמדות על פעילות חדשנית, חשובה ומועילה,
פעילות הרואה את המטופל ומשפחתו ומגשימה את עמוד האש שמתווה משרד הבריאות בו  המטופל 

נמצא במרכז.
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אות ההוקרה “מקדמי זכויות”

אות ההוקרה הוא יוזמה משותפת של משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה, המוענק זו השנה השלישית 
לארגונים, יחידים ומוסדות בריאות עבור פעילותם להנגשה, קידום ומימוש זכויות, הנובעות ממצב בריאותי.

זכויות מטופלים.  ולארגונים הפועלים לקידום  מידי שנה מופץ הקול הקורא לקופות החולים, בתי החולים 

המועמדים מחולקים לארבע קטגוריות:

אנשים פרטיים וארגונים חברתיים קטנים. 1

ארגונים חברתיים גדולים. 2

בתי חולים. 3

קופות חולים. 4

חברי ועדת השיפוט מקבלים את כל החומרים לעיונם ובוחנים את המועמדויות על פי קריטריונים של יעילות, 
היקף פעילות, חדשנות, מקוריות, פוטנציאל ההרחבה וההפצה של העשייה ותכנית העבודה לטווח קצר 

וארוך.

זוכה  ומציגה לסגן שר הבריאות את המלצותיה. הוועדה ממליצה על  הוועדה דנה במועמדויות המובילות 
אחד בכל קטגוריה ובנוסף מציגה לסגן השר מועמדויות שהתבלטו במיוחד לטובה.
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חברי ועדת השיפוט לשנת תשע”ט

ומנכ”ל משרד הבריאות . 1 )לשעבר(  יפה  אורן, מנהל המרכז הרפואי הלל  – פרופ’ מאיר  הוועדה  יו”ר 
)לשעבר(

ד”ר יצחק ברלוביץ’, מנהל המרכז הרפואי וולפסון )לשעבר( וחבר הנהלה באגודה לזכויות החולה. 2

גב’ יסמין ענבר, סמנכ”לית האגודה לזכויות החולה. 3

הרב אריה מונק, מנכ”ל עמותת “בית חם”. 4

גב’ ליאורה טבת, מנכ”לית העמותה להמופיליה. 5

עו”ס מלכה פרגר, מנהלת השרות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות. 6

עו”ד שמעון רייפר, מ.מ. נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות. 7

גב’ נטע הבלין, מנהלת תחום מיצוי זכויות, משרד הבריאות. 8
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netta.havlin@moh.gov.il נטע הבלין   |   מנהלת תחום מיצוי זכויות, משרד הבריאות   |   

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 
ומשפחותיהם. בתחומי אחריותו של האגף נכללים גם המוקדים הטלפוניים של  הזכויות בקרב מטופלים 

משרד הבריאות ופניות על פי חוק חופש המידע.

תחום מיצוי זכויות הוקם על מנת לסייע לאזרחי ישראל ותושביה במימוש הזכויות המגיעות להם כתוצאה 
ממצבם הרפואי. שינויים במצב רפואי או תפקודי של מטופלים עשויים להביא לזכאות להטבות שונות ממגוון 
גורמים – משרדי ממשלה, מערכת הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות ועוד. מימוש הזכאות 
עשוי להיות תהליך מורכב, המידע לא תמיד נגיש ומטופלים רבים מתקשים במיצוי זכויותיהם ולא מגיעים 
אודות  למידע  משפחותיהם  ובני  המטופלים  נזקקים  זכויותיהם  את  לממש  שיוכלו  מנת  על  מימוש.  לכדי 
המימוש.  בתהליך  אקטיבי  לסיוע  ולעיתים  הזכויות  למיצוי  הדרכים  אודות  למידע  להם,  המגיעות  הזכויות 

במהלך 2018 הוקמו שלושה מרכזי זכויות ממשלתיים – בבתי החולים איכילוב, רמב”ם והמרכז הירושלמי 
לבריאות הנפש. אלה הן הסנוניות הראשונות בבניית מערך ארצי שיקום בשנים הקרובות. בנוסף, פועלים 
בתחום מיצוי זכויות להעלאת מודעות לנושא במערכת הבריאות, יצירת שיתופי פעולה פנים מערכתיים, בין 

משרדיים ובין מגזריים והרחבת ערוצי הנגשת הזכויות במערכת הבריאות.

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 וליצירת שיתופי פעולה.

בחוברת זו ריכזנו את המועמדויות לשנת תשע”ט, כפי שהוגשו לוועדת השיפוט. המגוון משקף עשיה יפה 
ועשירה למען המטופלים ומשפחותיהם. 

תודתנו נתונה לכל מגישי המועמדויות על פעילותם השוטפת למען מטרה חשובה זו.
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yasmin@patients-rights.org    |    03-6022934    |    יסמין ענבר    |    סמנכ”ל, האגודה לזכויות החולה

אודות האגודה לזכויות החולה בישראל

האגודה לזכויות החולה הינה גוף ללא מטרות רווח הפועל לשמירה ומימוש זכויות מטופלים ובני משפחתם 
במערכת הבריאות ואמון על הובלת המאבק הציבורי למיצוי זכויות אלה. 

מטרותינו  - לקדם את האינטרסים של ציבור החולים, להשמיע את קולו ולפעול למיצוי והרחבת זכויותיו

למימוש מטרות אלה פועלת העמותה ב-3 ערוצים עיקריים:

סיוע במיצוי זכויות הלכה למעשה  - מימוש זכויות מטופלים במערכת הבריאות, מידי יום, באמצעות מענה 
לפניות המתקבלות במוקד הטלפוני, במוקד בפרונטלי בבי”ח שיבא, בפורומים, באתר אינטרנט ועוד.

ותקשורת  - האגודה  בזירה הציבורית: פרלמנט, ממשלה  היום הציבורי  העלאת תחום הבריאות לסדר 
פועלת לעדכון חקיקה ואכיפת תקנות, מנהלת קשרי עבודה שוטפים עם משרד הבריאות וקופות החולים 

ועוסקת בפעילות תקשורתית שנועדה להעלות למודעות סוגיות בוערות בתחום ולקדם פתרונות.

הובלת קואליציה ארצית של מעל 70 ארגוני חולים וחיזוק מעמדם בשיח הבריאות  - פעילות הקואליציה 
ממצבת את אירגוני החולים כמובילים ובעלי השפעה בשיח הבריאות וכן מאפשרת טיפול בסוגיות רוחביות 

לטובת ציבור החולים.

עם 21 שנות פעילות רשמה העמותה הישגים רבים, ובהם:  

הזכות למלווה בעת טיפול רפואי - ח״כ פנינה תמנו-שטה )“יש עתיד”( בשיתוף האגודה יזמו תיקון 	 
חקיקה המאפשר נוכחות מלווה בטיפול. כך, לצד כל המטופל נמצא אדם התומך בו.

העברת תיק רפואי בהחלפת קופה - האגודה הייתה 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 המורה לקופות 	 
להפעיל בקרה אוטומטית על תקרת חיוב בתשלום השתתפות עצמית ברכישת המזון. 

ביטול הדרת נפגעי נפש מקבלת שירותי רווחה - מהלך משותף של קואליציית אירגוני בריאות הנפש 	 
שמרכזת האגודה הוביל לביטול תקנה )תע”ס 1.9( אשר אפשרה אי מתן סעד לנפגעי נפש ברווחה.

כיום שוקדת האגודה על מיגוון תכניות, ובהן:

“מקדימים תרופה” השגת תרופה שאינה בסל באמצעות הקופה, ביטוח, אירגוני סיוע ועוד.	 
  מערכת חכמה המחברת חולים לשירותי הסיוע הרלוונטיים לצרכיהם הייחודיים.	 
“העוצמה” – מתן ידע והנגשת זכויות רפואיות לאוכלוסיות מוחלשות, בשיתוף משרדי הבריאות והרווחה	 





הזוכים והזוכות
באות ההוקרה מקדמי זכויות

לשנת 2018אות ההוקרהזוכה
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 shira.lishma@gmail.com  |  054-4353685  | מקצועית  מנהלת   – בורשטיין  אלפיה  שירה 

זוכה בקטגוריית אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים

עמותת לשמ”ה – תכנית עמיתים מומחים בבתי חולים פסיכיאטריים

4 שנים את  נפשית לטובת מתמודדים מפעילה מזה  ידי מתמודדים עם מגבלה  לשמ”ה המופעלת על 
תוכנית עמיתים מומחים, העוסקת בהנגשת שירותים בקהילה למתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית ובמיצוי 

זכויות למטופלים בבתי החולים באר שבע ומזור. 

התוכנית פועלת בשיתוף חברת יוזמה דרך הלב, משרד הבריאות והביטוח הלאומי, ומופעלת על ידי  צוות 
בעל ידע מניסיון חיים אישי, מתוך תפיסה שאדם בשלב החלמה מתקדם יכול לסייע, להנגיש, ולהעניק 

תקווה לאלו אשר בתחילת דרכם.

ראוי לציין כי כשמדובר בקהל יעד המתמודד עם סטיגמה גדולה סביב קבלת טיפול, התרומה של צוות בעל 
ידע מניסיון יכולה להיות מכרעת ביצירת גישה לשירותים תוך מיגור הסטיגמה הכרוכה בשימוש בהם מחד, 

ומפגש בגובה העיניים מאידך. 

מטרות התכנית:

הנגשת שירותי טיפול ושיקום ויצירת רצף.	 

סיוע למשפחות – הגדלת היענות לטיפול והחלמה.	 

שינוי עמדות והתאמת השירות לצרכי המתמודדים.	 

העצמת העמיתים והמלווים והגברת הביטחון ותחושת המסוגלות:	 

1. ביצוע תיעוד ללמידה והערכות מתקנות.

2. הטמעת השירות והרחבתו.

– תוצאות מבוססות  וליווה את פעילות התוכנית במשך שלוש שנים  ליווי מחקרי שבוצע במכון סאלד   .3
ראיות המעידות על הצלחת התוכנית.

ובתחושת  העצמי  בביטחון  עלייה  העצמית,  הקבלה  העצמי,  הערך  שיקום  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
השירות  מקבלי  בחוויית  שיפור  חל  בנוסף  בעתיד.  ואמון  להווה  הסתגלות  לצד  הנבדקים,  של  הנראות 
במרכזים  הצוות  אנשי  בקרב  עמדות  שינוי  כולל  עצמם,  המומחים  העמיתים  בחוויית  ואף  ומשפחותיהם 

לבריאות הנפש. 

בזכות הצלחת התוכנית משרד הבריאות עתיד ליישמה בכלל בתי החולים הפסיכיאטרים בישראל.

לשנת 2018אות ההוקרהזוכה
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הרשת החברתית “כמוני” – מבית מכון גרטנר

תמיכה  להעניק  במטרה  שני  מרדכי  פרופ’  ישראל  פרס  חתן  בידי  שנים  כתשע  לפני  נוסד  “כמוני”  אתר 
לאוכלוסיית המתמודדים עם מחלות כרוניות בישראל.

אתר “כמוני” בנוי מכ-40 קהילות שונות, כאשר נושא כל קהילה הינו מחלה או מצב בריאותי שונה.

בין הקהילות: סוכרת, מפרקים, טרשת נפוצה, סרטן, פסוריאזיס ועוד. 

אתר “כמוני” מציע שלושה ממדי תמיכה:

רשת חברתית – של אלפי מטופלים “כמוך” לשיתוף, ייעוץ ותמיכה הדדיים.	 

ייעוץ מומחים  –150 מומחים מספקים מענה, מידע ותמיכה לחברי האתר.	 

מערכת תוכן – המספקת חדשות, כתבות ומדריכים במגוון נושאים, לרבות מדריכים מפורטים לגבי 	 
זכויות.

הפלטפורמה הדיגיטלית של “כמוני” מאפשרת לקהל רחב של מתמודדים גישה למידע חיוני, ללא עלות. 
מדי חודש נרשמות מאות אלפי כניסות לאתר. עמוד הפייסבוק של “כמוני” מונה מעל 33 אלף חברים.

בשיתוף משרד החוץ נוצרה קהילת “כמוני” בשפה הערבית – “סיחתונא ِصحُتنا”, במטרה להנגיש זכויות 
ואת שירותי “כמוני” לקהל דובר ערבית.

מובילי  הם  העמותות  מנהלי  כאשר  עמותות,  עשרות  עם  סינרגיה  היוצר  שיתופי  במודל  פועלים  “כמוני” 
שיתופי פעולה עם בתי חולים, רופאים ומרפאות, לצד פתיחת קהילות  קהילות באתר. בנוסף מתקיימים 

חדשות כל העת.

בטווח הקצר מתוכננת פעילות לקידום המודעות לזכויות חולים במקום עבודתם. בטווח הארוך מתוכננת 
העמקה של שירותי “כמוני” בשפה הערבית גם למצבים בריאותיים נוספים כגון: מחלות לב, השמנה ועוד.

שיאפשרו  קהילות,  ולהקמת  תכנים  לפיתוח  חדשות,  יוזמות  לקידום  העת  כל  ב”כמוני”  פועלים  במקביל 
לאלפי מטופלים נוספים להשתמש בשירותי “כמוני” בדרך לשיפור בבריאותם ובאיכות חייהם.

 rivka@camoni.co.il  | “כמוני”  מנהלת   | בריאות  מקדמת  זלצר-פרייליך,  רבקה 

לשנת 2018אות ההוקרהזוכה
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maya.barkai@psmh.health.gov.il   |  04-8559376 ד”ר מאיה זאבי ברקאי, עו”ס, רכזת היחידה |  

המרכז לבריאות הנפש מעלה כרמל – היחידה לילדים חירשים
וכבדי שמיעה

מדובר  הילד.  התפתחות  על  השמיעה  בחוש  ליקויים  של  ההשפעה  היקף  את  במילים  לתאר  ניתן  לא 
ונוער  ילדים  במרפאת  שמיעה  וכבדי  חירשים  לילדים  היחידה  מהאוכלוסייה.  בכ-10%  הפוגעת  בתופעה 

לבריאות הנפש “מעלה כרמל” שבטירת כרמל פועלת לטובת ילדים אלו.

רכישת שפה ויכולות תקשורת, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות חברתית, ומעבר לכך – מצבם הפסיכולוגי 
והנפשי של ילדים אלה, החשים לעיתים מבודדים אפילו בתוך משפחתם, נחקרו אך מעט.

בהעדר  והתנהגותיות.  רגשיות  בעיות  להתפתחות  יותר  גבוהה  מועדות  על  מצביעים  בתחום  המחקרים 
טיפול ראוי בילדות בעיות אלה עלולות להתפתח לפסיכופתולוגיות מורכבות יותר בבגרות.

ייחודיות לבריאות הנפש עבור אוכלוסייה זו וגופים השוקדים על פיתוח  בארה”ב ואירופה קיימות מרפאות 
כלי טיפול ואבחון מותאמים. עד 2015 פעלה בישראל רק מרפאה אחת )ביפו( שנתנה שירות מונגש לכל 
הארץ. אוכלוסיית החירשים וכבדי השמיעה, ובה כ-2,000 תלמידים חרשים וכבדי שמיעה מצפון הארץ, לא 

זכו לשירותים מונגשים וקרובים.

לשם מתן מענה הולם לבעיותיהם של ילדים חירשים וכבדי שמיעה ובני משפחותיהם 

יש צורך בשירותים מונגשים ומותאמים בתחום בריאות הנפש.

לילדים  וייחודי  מונגש  מענה  המספקת  יחידה  כרמל  במעלה  הילדים  במרפאת  פועלת   2015 משנת 
ייחודית בתחום.  ידי צוות שרכש התמחות  חירשים וכבדי שמיעה ולילדים שומעים להורים חירשים, על 
והיצירה,  ההבעה  מתחום  מטפלות  בעיסוק,  מרפאה  פסיכותרפיסטית,  עו”ס,  פסיכיאטריות,  כולל  הצוות 
הורים  וקבוצתי, הדרכות  וטיפול רגשי פרטני  ומתורגמנית לשפת הסימנים. היחידה מציעה שירותי אבחון 

וקשר עם מסגרות חינוך ורווחה בקהילה.

במהלך 2019 מתוכננת פעילות להגדלת מספר הפונים ויצירת מענה דיגיטאלי לתמיכה בהורים חרשים, 
והתמקצעות בפן הפסיכולוגי של חירשות חד-צידית. 

לשנת 2018אות ההוקרהזוכה
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המחלקה לעבודה סוציאלית במכבי שירותי בריאות

המחלקה לעבודה סוציאלית מקדמת ומפתחת יוזמות למימוש אקטיבי של זכויות, ביסוס קשרים עם שירותי 
הקהילה, פיתוח טכנולוגיות, הכשרה, ניטור ומעקב לצורך יישום התערבויות ומיצוי זכויות.

ממגוון  מטופלים   26,431 עבור  זכויות  למיצוי  התערבויות   37,400 בוצעו   2018 ספטמבר  ועד  מינואר 
אוכלוסיות חולים ובני משפחה בפריסה ארצית.

המחלקה קיימה 10,852 התערבויות יזומות מול הקהילה, ובנוסף, יזמה והפיקה מגוון חומרי מידע על זכויות 
במספר שפות, פיתחה שיתופי פעולה עם שירותי הרווחה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, האגודה למלחמה 
למשתקמים  זכויות  ומיצוי  לתיאום  ה”ג’וינט”  עם  משותפת  תכנית  כולל  ועוד,  שלישי  מגזר  ארגוני  בסרטן, 

צעירים.    

המחלקה עושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית לטובת הנגשה ומיצוי זכויות מטופלים, הכוללת: טיפול מקוון 
של עובדת סוציאלית במטופלים במוקד הטלפוני  “מומה” והגדרת שדה חובה ברשומה הפסיכוסוציאלית 
הממוחשבת, המפרט ביצוע פעילות להנגשת זכויות ומאפשר גם הפקת דפי מידע על זכויות  באופן ישיר 

ומותאם אישית.  

בנוסף, פותח רשם פסיכו-סוציאלי לארגון תשתית מידע, המכוון לאיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון פסיכו-
סוציאלי בשילוב תחלואה כרונית/קשה וזאת במטרה לספק לאוכלוסיות אלה מידע וייעוץ אודות זכויות, וסיוע 
 BI במימושן. 4684 מטופלים המהווים כ-22% מאוכלוסיית הרשם טופלו באופן יזום. פותחו דוחות במערכת

שנועדו להנגיש לעובדות הסוציאליות אוכלוסיות חולים נוספות לטיפול  לצורך איתור ופעילות יזומה .

הרקורד המרשים של המחלקה  - היקף ההתערבויות להנגשת זכויות,  לצד מגוון שיתופי הפעולה מצביע 
על הפוטנציאל העתידי:

מיפוי גיאוגרפי למכלול השירותים בקהילה במערכת GIS )מערכת מידע גיאוגרפי( 	 

פעילות להסדרת כרטיסים חכמים לעו”ס במחוזות מכבי לצורך מתן גישה ישירה	 

למידע במסגרת תכנית עו”סים ישיר” בביטוח הלאומי.	 

ניסוח הסכם עם הרשות לניצולי שואה באוצר לתיאום טיפול ב-1500 ניצולי שואה עריריים	 

תכנית, הנמצאת בתהליכי אישור בביטוח הלאומי, להקמת שירות טלפוני למתן תמיכה ומידע לבני 	 
משפחה המטפלים בחולים

abarbnel_l@mac.org.il  | סוציאלית  לעבודה  המחלקה  מנהלת  כנעני,  אברבנאל  ליזה  ד”ר 

לשנת 2018אות ההוקרהזוכה
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enakmawasee@gmail.com  |  054-2053272 הערבית  בחברה  בריאות  ומקדמת  מורה  מוואסי,  עינאק 

עינאק מוואסי – יוזמת תחרות ״תחרות גברת עיטור הזהב,
נשים מובילות שינוי באורח חיים בריא״

יכולת  על  בהרצאה  מוואסי  עינאק  נכחה   2017 בשלהי  שהתקיים  בבלגיה  הבינלאומי  הסוכרת  יום  בכנס 
הנשים להשפיע על המודעות החברתית לסוכרת, ולחשיבות פעילותן בתחום. 

מתוך מחויבות אישית וחברתית, החליטה להתמסר לנושא ולפעול לקידומו בחברה הערבית.

יוזמה  נולדה  כך  אחרות.  ומדינות  לחברות  מודל  שישמש  תהליך,  תובלנה  שנשים  רצתה  מוואסי  עינאק 
ייחודית: “גברת עיטור הזהב, נשים מובילות שינוי באורח חיים בריא” - תחרות נושאת פרסים אשר קראה 
לנשים ערביות מכל הארץ להגיש רעיונות ודרכי יישום להעלאת המודעות לסוכרת, להשמנה ולאורח חיים 

בריא, בהתאם לנורמות, למסורת ולערכים בחברה הערבית.

בכדי לעודד מעורבות נשים והובלתן בתהליך השינוי החברתי הרצוי בחרה גב’ מוואסי במהלך יצירתי של 
תזונה,  רפואה,  משפחתיות,  תרפיה,  חינוך,  מגוונים:  בנושאים  רעיונות  לשלוח  החלו  ונשים  חברתי,  שיווק 

תקשורת, מנהיגות, למידה, תעסוקה ועוד.

בחודש הרמדאן ישנה עלייה ניכרת בצריכת הממתקים בחברה הערבית. גב’ מוואסי יזמה שיתוף פעולה 
עם החברה לקידום בריאות האוכלוסיה הערבית, על מנת לקדם את העשיה הבריאה דווקא בחודש זה. 
ללא הטפה, פנתה היזמת לערוצים יצירתיים בכדי לעודד אנשים לבחור בתזונה בריאה. בחודש זה התכנים 

הופצו ברשתות החברתיות, באתרי אינטרנט, בעיתונות המודפסת, ברדיו, בסרטונים ברשת, ועוד.

ומ-15 כפרים הגיעו לשלב הסופי. בין המועמדות  34 נשים מעדות שונות  מתוך שלל הרעיונות שנאספו, 
וכן נשים המטפלות בבן משפחה המתמודד עם סוכרת, צליאק,  לפרס נשים הסובלות בעצמן מסוכרת, 

אוטיזם, השמנת יתר ועוד.

ההכרזה על הזוכות נערכה במסגרת פסטיבל קהילתי לבריאות, העצמת העשייה הנשית וחיזוק השפעת 
נשים על בריאות הקהילה. הפסטיבל, אותו יזמה גב’ מוואסי, הופק בעבודת צוות של מתנדבים, סטודנטים 
לרפואה ומומחי תקשורת, ותוך שיתוף פעולה עם עמותות, קופות חולים, בתי ספר וכדומה. היוזמה הובילה, 

בין היתר, לעידוד שיתופי פעולה בין מוסדות הקהילה והאוכלוסייה הערבית. 

לשנת 2018בתעודת הערכהזוכה
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מרכז המידע ומיצוי הזכויות של עמותת “קשר –
הבית של המשפחות המיוחדות”

“מיוחדים” – מילה המכילה ספקטרום  רחב של ילדים ומשפחות, ומגוון רחב לא פחות של צרכים רפואיים. 
עמותת קשר פועלת מזה 20 שנה עם ולמען המשפחות המיוחדות בישראל.

מרכז המידע ומיצוי הזכויות של העמותה המנוהל על-ידי מומחים בייעוץ למיצוי זכויות )עורכי הדין איאד 
ראבי וחמי גולדין( מעניק שירות מקצועי ללא תשלום בעברית ובערבית. השירות כולל:

סיוע משפטי וליווי בהליכים בירוקראטיים מורכבים	 

מימוש זכויות והטבות כספיות מול כל הרשויות המעורבות	 

חיבור לקהילת ה”הורים המיוחדים” ביישובם והפנייה לקבוצות תמיכה	 

הזמנה לכנסים והרצאות והנגשת מידע חיוני לשיפור איכות החיים של המשפחה כולה	 

השנה סייעה העמותה לכ-700 משפחות בקבלת ההטבות הכספיות המגיעות להן, פעלה לקידום סוגיות 
רוחב מול ועדות הכנסת ועבדה בשיתוף פעולה עם מבקר המדינה לאכיפת התקנה המורה על מתן טפולים 

פרא-רפואיים ללא תשלום למשפחות הזכאיות.

2,400 משפחות פונות לארגון מדי שנה, ומאגר המידע האינטרנטי של העמותה נותן מענה ליותר מ-50,000 
אבחונים,  חולים,  בקופות  זכויות  כגון  רפואיים  נושאים  כוללות  הסיוע  מבקשות  הרבה  בחודש.  גולשים 

השאלת ציוד רפואי, טיפולי שיניים, טיפולים פרא-רפואיים, תרופות וביטוח סיעודי.

בשלוש השנים האחרונות פועלת העמותה לגישור הפערים בחברה הישראלית, ויוזמת פעולות לתמיכה 
במשפחות המיוחדות במגזר הערבי, בה שיעור הילדים בעלי המוגבלויות גבוה יותר לעומת זו היהודית. 
הערביים  הילדים  ואחוז  הבריאות,  במערכת  זכויותיה  במיצוי  זו  אוכלוסייה  של  הקושי  זוהה  אלו  בשנים 

המטופלים במכונים להתפתחות הילד עומד על 50% בלבד.

מבין היעדים הרבים שהציב לפניו המרכז לשנת 2019 תמצאו שאיפה לעלייה חודשית של 10% בפניות, 
לצד הפקת 40 הרצאות בנושא הזכויות בפריפריה והקמת מרכז לסיוע אישי ומשפטי.

hagit@kesher.org.il   |   052-6006796 חגית גרוס, סמנכ”לית פיתוח   |   

לשנת 2018בתעדות הערכהזוכה
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alboao@013.net     |    052-3759646 אודליה אלבו    |    

קטגוריית אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים

אודליה אלבו, יו”ר העמותה הישראלית לאלרגיה   

כשאודליה אלבו גילתה שבנה הפעוט אלרגי לבוטנים, חלב, סויה וביצים, היא החליטה לעזוב את עבודתה, 
ולהתמסר לקידום המודעות והזכויות לנושא האלרגיות בישראל, וזאת בהתנדבות מלאה.

ויצירתי של פעילויות לקידום  גופים רבים, אודליה עסקה במגוון רחב  ובשיתוף פעולה עם  לאורך השנים, 
זכויותיהם ואיכות חייהם של הסובלים מאלרגיות בכל רחבי ישראל. ממליצים המכירים את פעילותה ונעזרו 

בשירותיה מתארים אותה כאשת חיל, צנועה וחדורת מוטיבציה.

ההישגים והתהליכים בהם היא מעורבת רבים וכוללים:

1.   פעילות לקידום חוק האפיפן בהובלת חבר הכנסת יהודה גליק.

2.   הרצאות לסטודנטים במגמות רפואה בשיתוף האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית.

3.   שיתוף פעולה עם מוסדות החינוך להעלאת המודעות בקרב תלמידים וצוותי הוראה..

4.   שותפות בכתיבת תקנות משרד הבריאות להתנהלות בצהרונים עם אלרגיות למזון.

5.   שליחת משלוחי מנות לחיילים הסובלים מאלרגיות בעיר הבה”דים.

6.   קידום יוזמות חקיקה כגון: הצעת חוק לסביבה נקייה לאלרגנים במוסדות החינוך.

7.   הכוונה, הדרכה וליווי של משפחות לילדים אלרגיים לרבות חיילים בזמינות 24/7.

8.   שיתוף פעולה עם ארגונים: עמותת הצליאק, מתוקים עד גיל 10, עמותת אייל ואחרים.

רשימה חלקית זו מעידה על פעילות ערה ומעורבות רבה בקידום המודעות וזכויות הסובלים מאלרגיה ועל 
הצטיינות בשיתופי פעולה, החל בתמיכה אישית באנשים פרטיים ומשפחותיהם, דרך עבודה מול מוסדות 

וכלה בגופים ציבוריים.

למאושפזים  הזנה  על  בדגש  מזון  לאלרגיות  המודעות  בהעלאת  להמשיך  אלבו  אודליה  מתכננת  לעתיד 
בבתי החולים, קידום של רישום מדויק במערכות הבריאות לכמות האלרגיים למזון, מיפוי סוגי האלרגניים 
הנפוצים בישראל, מיפוי התקפי האנפילקסיס, העלאת המודעות בקרב אנשי הרפואה ובציבור למען מזעור 

החשיפה, צמצום מספר מקרי המוות, מתן מענה רפואי מציל חיים ועוד.
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PCD עו”ד הדס פריאון רוזנבלום - מייסדת ויו”ר העמותה לחולי
ופעילה לשינוי חברתי - בריאותי בישראל

“כבר בתור ילדה בת 9 נשבעתי שיבוא יום ואשנה את המציאות הזו”. 

מעשייתה  פירות  לקצור  רוזנבלום  פריאון  הדס  עו”ד  זכתה  רבה,  תושייה  ועם  פעילות,  שנות   15 במהלך 
בהובלת שינויים בסל התרופות לטובת חולי PCD בישראל. 

 CF-ובלתי הפיך לריאות, בדומה למחלת ה נזק מתמשך  יוצרת  וחשוכת מרפא,  נדירה  המחלה המולדת 
)סיסטיק פיברוזיס(. החולים בה זקוקים לטיפול ומעקב סדיר הכולל טיפולים רבים שלא היו בסל הבריאות.

הובילה  מלאה,  ובהתנדבות  המרץ  במלוא  שהקימה  העמותה  כיו”ר  מכן  ולאחר  פרטי,  כאדם  פעילותה 
לשינויים משמעותיים בחייהם של חולי PCD, למיצוי זכויותיהם מול מערכת הבריאות, ולהכנסת טיפולים 

ותרופות מצילות חיים לסל הבריאות. 

תגובת  ועוררה  ועמיתיהם,  רופאים  בקרב  למחלה  במודעות  לעלייה  העיקשת  פעילותה  הובילה  בנוסף 
שרשרת שחלק מפירותיה קידום יוזמות מחקר וטיפולים חדשים לטובת החולים.

מתוך פעילותה של עו”ד הדס פריאון רוזנבלום למען החולים ב-PCD בישראל:

בתרופות . 1 משתמשים  כולם  כיום  חולים,  כ-200   – ישראל  ברחבי   PCD חולי  עם  קשר  וניהול  איתור 
שהוכנסו לסל בשנים האחרונות.

הקמת העמותה הרשמית ברשם העמותות – וזאת לאחר שנים של עשייה כאדם פרטי.. 2

פעילות למען הכנסת כל הטיפולים ההכרחיים לחולי PCD לסל הבריאות – כולל טיפולי פיזיותרפיה . 3
נשימתית יומיומית, מימון מכשירי אינהלציה ייעודיים, והתרופה קולירצין.

כל הפעילות נעשתה ועודנה נעשית בהתנדבות מלאה, לאורך שנים רבות. 
זאת לצד ניהול משרד שפעילותו מוקדשת להשגה ומיצוי זכויות לחולים במחלות נדירות.

בימים אלו שוקדת עו”ד פריאון רוזנבלום על מיזם “צדק רפואי”, לאיגוד חולים למען מיצוי זכויות מול הביטוח 
הלאומי, קופות החולים, משרד הבריאות וחברות הביטוח.

054-5836146 הדס פריאון רוזנבלום, עו”ד    |   

קטגוריית אירגונים חברתיים קטנים ואנשים פרטיים
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aryeh35@gmail.com   |   054-6923909   | ריאתי   דם  לחץ  ליתר  העמותה  מנכ”ל  קופרמן,  אריה 

העמותה הישראלית ליתר לחץ דם ריאתי – מחוללי חמצן נייד

24 שעות ביממה. אנשים אלו מרותקים לביתם עקב  בישראל ציבור של חולים הזקוקים להזרמת חמצן 
תלותם במכשיר מחולל חמצן המחובר לחשמל. הפתרון הנהוג הוא בלוני חמצן כבדים המספקים חמצן 

למספר שעות מצומצם.

העמותה הישראלית ליתר לחץ דם ריאתי יזמה פרויקט ייחודי בעולם: 

רכישה והשאלה של מחוללי חמצן ניידים.

עלות המכשיר המתקדם הינה כ-15,000 ₪. רבים מהחולים במצב קשה זה אינם יכולים להרשות לעצמם 
רכישה בסדר גודל שכזה, ועל כן העמותה פיתחה מודל המאפשר:

השאלה לתקופות קצרות – לנסיעות ולאירועים פרטיים.. 1

השאלה לתקופות ארוכות – עד מספר שנים, בתשלום סמלי שנועד למנוע שמירת מחולל אצל אדם . 2
שאינו משתמש בו, וכן לשם תחזוקת מכשירים ורכישת מכשירים נוספים, בעתיד.

רכישה מוזלת – המעוניינים במכשיר פרטי יכולים לרכוש מהעמותה במחיר מוזל, וכאשר אינם זקוקים . 3
לו עוד יוחזר המכשיר לעמותה בכדי שיוכל להגיע לחולים אחרים.

ניתן להטענה בכל  והיותו  יכולתו לספק חמצן למספר שעות  )2.2 ק”ג(, לצד  משקלו הנמוך של המחולל 
נקודת חשמל ואף ברכב, מאפשרים לחולים לחוות חיים יותר נורמטיביים, לצאת מהבית ללא תלות באדם 
ולבצע פעילות חיונית כמו הגעה עצמאית למרפאה, לצד השתתפות פעילה  נוסף וללא מגבלה של זמן, 

בשמחות משפחתיות ואף יציאה לטיולים ונסיעות לחו”ל. 

עד כה אפשרו התרומות רכישה והשאלה של 40 מחוללי חמצן ניידים. 

בשנה הקרובה מתוכננים הרחבה של מעגל התורמים לעמותה, יצירת שיתופי פעולה עם עמותות נוספות, 
בניית שיתופי פעולה עם חברות תעופה, להשאלת מחוללים ניידים לטסים הזקוקים לחמצן בטיסה, ורכישה 

של 100 מחוללים נוספים למיזם ההשאלה.
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contact@livertrans.org.il   |   03-5441640 שרה שומוביץ וקסלר, יו״ר העמותה   |   

העמותה למושתלי כבד

עם העלייה במספר חולי ומושתלי הכבד בישראל נוצר צורך בגוף עצמאי שייצג את החולים ויעסוק בהגנה 
ובקידום זכויותיהם הרפואיות והסוציאליות. 

בשנת 1994  יזם פרופ’ רן טור-כספא, את הקמת העמותה למושתלי כבד, כארגון לעזרה עצמית, הפועל 
על בסיס מתנדבים בלבד.

שרה שומוביץ-וקסלר, הישראלית הראשונה שעברה השתלה משולבת של כבד-כליה, מייסדת ופעילה 
בעמותה מזה 24 שנים ומשמשת כיו”ר העמותה מאז 1998.

שרה פוגשת מטופלים, עוסקת במיצוי זכויות, יוזמת כנסים ופעילויות מגוונות.

“השתלת כבד אינה סוף הסיפור אלא התחלה של סיפור חדש.
אנחנו נמצאים כאן למען רווחתם ובריאותם של כלל חולי ומושתלי הכבד בישראל.”

לעמותה עשייה מגוונת הכוללת בין היתר:

ייעוץ בתחום זכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי.  . 1
מתן מידע רפואי וכללי אודות זכויות מושתלים.. 2
העלאת המודעות לתרופות חדשות בסל שירותי הבריאות, בקרב ציבור החולים.  . 3
מיזמים משותפים עם מוסדות הרפואה ועמותות דומות. . 4
מענה לפניות פרטניות במיצוי זכויות באמצעות פנייה לגופים הרלוונטיים.. 5
ייצוג ציבור מטופלים מול גופים שונים בהקשר הרחבת סל הבריאות, תיקוני חקיקה ועוד.. 6
גיבוש מערך תמיכה הכולל שיחות ומפגשים אישיים לממתינים להשתלה, למושתלים ולבני המשפחה.. 7

העמותה מפיצה חוברת מקיפה ובה מידע חיוני ותשובות לשאלות המתעוררות סביב ההשתלה, במטרה 
להקל על ההתמודדות עם השינויים הצפויים וההתנהגות הנדרשת בחזרה לשגרה שאחרי. 

העמותה מפעילה אתר אינטרנט ועמוד פייסבוק, מפיצה ביטאון ואגרת לחבר, יוזמת כנסים ומפיקה אירוע 
שנתי גדול אליו מוזמנים מומחים מתחום מחלות הכבד.

ה”מושתליאדה”, יוזמה מקורית של העמותה, נועדה להעלות למודעות את נושא הפעילות הגופנית כחלק 
משמירה על אורח חיים בריא לאחר השתלת כבד, ולאחרונה יזמה פורום משותף לשלוש עמותות מושתלי 

איברים בישראל, לחיזוק העשייה המשותפת לטובת החברים.
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amotat_c@netvision.net.il     |     03-5050345     | העמותה     יו”ר  בלבן,  עפרה 

עמותת חן לפריון וחיים 

“יש רק דבר אחד כואב יותר מללדת תינוק... עקרות”

לאחר שהרתה פעמיים בסיוע טיפולי פוריות, עפרה בלבן-קשטלנסקי רצתה שנשים נוספות בישראל יחוו 
בהתנדבות  הפועלת  וחיים,  לפריון  חן  עמותת  נולדה  כך  בפוריות.  קשיים  למרות  בהצלחה,  ולידה  היריון 

מלאה לסיוע לזוגות ויחידים בטיפולי פוריות.

למעלה מ-160,000 זוגות בישראל סובלים מבעיות פוריות. הערכת העמותה היא כי הטאבו סביב הנושא 
לקשיים  בנוסף  וחברתיים,  פסיכולוגיים  ולקשיים  בעזרה  הצורך  מחשיפת  רבים  זוגות  של  לחשש  תורם 

הפיסיים הכרוכים בטיפולי הפוריות.

פעילות העמותה במישור האישי ובפריסה ארצית רחבה, מגוונת, ומנגישה את התהליך באמצעות:

קו טלפון לייעוץ אישי - מידע על אפשרויות הטיפול, התרופות ועידוד הפונים דרך מערך מתנדבים.. 1

סדנאות וקבוצות תמיכה:. 2

תומכת פוריות – פרויקט תמיכה המחבר בין אישה שעברה טיפולים וילדה לחברה שנמצאת בתהליך.. 3

לפי . 4 זכויותיהם  פוריות הנתקלים בקשיים במקום העבודה, לשמירת  סיוע למטופלי   – עובדים  זכויות 
החוק.

פרויקטים יצירתיים לכל הגילאים להעלאת מודעות לנושא, להפחתת סטיגמה ולדיבור פתוח.. 5

ברמה המוסדית פועלת העמותה לשיפור הטיפול בקופ”ח, קידום הכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות, 
יחידות ההפריה בארץ.  כל  עם  פעולה  ושיתופי  עוברים(,  ביציות, תרומת  חוק תרומת  )כגון  קידום חקיקה 
העמותה חברה בארגונים בינלאומיים, ופעילה בתחום “תיירות פוריות לישראל” לעידוד זוגות מחו”ל להגיע 

לישראל לטיפולי הפריית מבחנה.

במאי 2010, לאחר 11 שנות מאבק בו לקחה העמותה חלק פעיל, עבר בכנסת חוק תרומת ביציות מכל 
תורמת עד להולדת שני ילדים לפי חוק הבריאות הממלכתי.

העמותה חותרת להרחבת פעילותה על ידי ביצוע סקר אמפירי בתחומי הפוריות, איתור הזקוקים לעזרה, 
ייצוג מול גופים ונותני שירותים, והנגשת הידע והתמיכה הרגשית ההכרחיים לאוכלוסייה גדולה זו. 
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פרויקט “חזרה הביתה” –
עמותת לשמ”ה בשיתוף משרד הבריאות וג’וינט ישראל

עמותת לשמ”ה, נוסדה ב-2006 על ידי מתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית )להלן: “מתמודדים”(, כעמותה 
העמותה  אישית.  וחוויה  ניסיון  ידע,  מתוך  אחרים,  למתמודדים  ומסייעים  המייצגים  מתמודדים  של  ארצית 
עוסקת בקידום מעמד המתמודדים בקהילה ומול הגופים המעורבים בטיפולם, בשאיפה למיצוי זכויות מרבי 

ושילובם בקהילה.

מזה כשנה וחצי מפעילה לשמ”ה את תכנית “חזרה הביתה”, בשיתוף עם משרד הבריאות וג’וינט ישראל. 
מטרת התכנית לסייע לאנשים הנמצאים בראשיתה של התמודדות עם מגבלה פסיכיאטרית חדשה, בדגש 
על יצירת רצף טיפולי ושיקומי, החל משלב האשפוז בבית החולים, דרך מיצוי הזכויות ועד לגיבוש מענה אישי 
זו מיועדת לייעל ולקצר תהליכי מיצוי זכויות, לסייע במניעת אשפוזים  המותאם לצרכים החדשים. תכנית 
חוזרים ולסייע למספר רב ככל האפשר של מתמודדים להשיג את יעדיהם האישיים לשיקום, התמודדות 

ושילוב בחברה.

והטיפול  השיקום  במערך  כעובדים  המתמודדים  שילוב  תחום  את  שקידמה  הראשונה  הייתה  לשמ”ה 
בבריאות הנפש, מתוך ההבנה כי תמיכה על ידי מתמודד בשלב מתקדם בהחלמתו תסייע ותעניק תקווה 

למתמודדים בתחילת דרכם לעבר תהליך שיקום והשתתפות מלאה בחיים בקהילה.

יעדי התוכנית עבור המלווים הינם:

השגת מטרות אישיות במגוון תחומי חיים, בפרק הזמן המיטבי עבורו )בהתאם לתוכנית אישית(.. 1

שילוב קהילתי – השתתפות והתמדה בפעילות בקהילה )תעסוקה, דיור, פנאי ועוד(.. 2

שיקום תחושת העצמאות – האדם חש שליטה על חייו ואת היכולת לקיים חיים עצמאיים.. 3

התוכנית פועלת בבתי החולים אברבנאל ובאר יעקב, ובסוף 2018 תיכנס למרכז לבריאות הנפש שלוותה. 

בימים אלה מתבצע איסוף נתונים למחקר אפקטיביות מקיף על ידי חברה חיצונית. 

ולשימור העובדים בצורה  במבט לעתיד שואפת העמותה לעלייה בשביעות הרצון של המלווים מהשרות 
מיטבית, תוך סיוע למירב המשתתפים להשיג את מטרות תכנית השיקום ולנהל חיים עצמאיים.

shira.lishma@gmail.com    |    054-4353685     | שירה בורשטיין,  מנהלת מקצועית    
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עמותת רפואה בטוחה –
למיגור תופעת המוות עקב זיהומים בבתי חולים

דו”ח מבקר המדינה בנושא זיהומים במוסדות אשפוז ובקהילה, הצביע על כך ש לא פחות מ-75% ממקרי 
בין 1,000-4,500  חייהם של  ניתנים למניעה. מדובר בהצלת  חולים  זיהומים הנרכשים בבתי  המוות עקב 

מאושפזים שנפטרים בטרם עת מדי שנה.

עמותת רפואה בטוחה פועלת להצלת חייהם של המאושפזים, המבקרים, והצוותים הרפואיים של מרכזי 
הבריאות בישראל, ולמנוע מקרי מוות כה רבים, וכה מיותרים. 

סקר שערכה העמותה עם הקמתה בשנת 2017 גילה כי 78% מהציבור בישראל אינו מודע להיקף התופעה 
שעולה בחייהם של כל כך הרבה מטופלים.

“מטרתנו לחולל שינוי בתודעה הציבורית בתחום מניעת זיהומים נרכשים במרכזים רפואיים”

העמותה פועלת להעלאת מודעות הציבור הרחב בנושא )טרם הגעתו למרכזים רפואיים( ומסייעת במתן 
מידע לציבור אודות המותר והאסור בעת ביקור חולים בבית החולים, שכן  ריבוי המבקרים וחוסר המודעות 
של ציבור המבקרים תורמים להעברת זיהומים. העלאת המודעות נעשית באמצעות ערוצי המדיה השונים, 

הרצאות ועוד.

העמותה משתתפת בדיוני ועדות הכנסת ופועלת מול נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות להעלאת מודעותם 
לנושא מניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים ולגיבוש אסטרטגיות לשיפור המצב..

והמבקרים  המטופלים  ציבור  להדרכת  החולים  בתי  הנהלות  עם  פעולה  שיתופי  העמותה  יוזמת  בנוסף, 
בכללים של ארגון הבריאות העולמי להימנעות מהידבקות בזיהומים

העמותה פועלת על פי קוד אתי המתייחס לערכים מהותיים ובהם קדושת החיים, אחריות כלפי השותפים 
לדרך והחברה בכללה, יושרה והגינות.

פעילות העמותה לשנה הקרובה כוללת מבצעי פרסום והסברה בערוצי הטלוויזיה, ברדיו, במדיה החברתית, 
ישראל.  ופעילויות ממוקדות בקרב מקבלי החלטות בכנסת  אוטובוסים, בבתי החולים עצמם,  על  פרסום 
במרכזים  הנרכשים  הזיהומים  מנגע  הישראלי  למשק  המצטבר  הנזק  על  מחקר  העמותה  יוזמת  בנוסף 

רפואיים, נזק המוערך במאות מיליונים בשנה.

rachel.leikovich@gmail.com   |   054-4861635   | בטוחה   רפואה  עמותת  יו”ר  לייקוביץ,  רחל 
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tali@littlesteps.org.il  |  054-6345634   | קטנים   צעדים  עמותת  מנכ”לית  קפלן,  טלי 

עמותת צעדים קטנים – מערך התמיכה במשפחה

עמותת צעדים קטנים הוקמה בשנת 2010 על ידי הורים לילדים חולי ניוון שרירים דושן ובקר, מחלות גנטיות 
12 ותוחלת החיים הממוצעת היא  קשות ופרוגרסיביות. מרבית החולים מרותקים לכיסא גלגלים לפני גיל 
האטת  שמטרתם  רפואיים  טיפולים  ישנם  זאת  עם  יחד  אך  סופנית,  מוגדרת  המחלה  שלושים.  גיל  סביב 

התקדמות המחלה ושיפור איכות חייהם של החולים.

“אנו מאמינים כי שיפור איכות החיים, רווחתם של החולים ומשפחותיהם והענקת תמיכה חברתית, רפואית 
ונפשית חיוניים להענקת הכוחות הנחוצים להתמודדות עם המחלה”

משפחה המקבלת את האבחון שילדם חולה במחלת דושן או בקר נמצאת בסערת רגשות, חוסר וודאות 
וחשש לקראת העתיד. מערך התמיכה מתחיל בפגישה אישית של עו”ס בבית המשפחה, וממשיך בפעילות 

שמטרתה לתת מענה על כל היבטי המחלה, הרפואיים והרגשיים כאחד.

העמותה פועלת בארבעה מישורים מרכזיים:

קידום מודעות ציבורית	 

שיפור איכות הטיפול במחלה	 

קידום מחקר למציאת טיפול למחלה	 

מערך תמיכה הוליסטי לחולים ובני משפחותיהם	 

המכנה  עצמן.  המשפחות  והוא  חיוני,  משאב  בתוכה  המאגדת  ייחודית  מסגרת  מהווה  התמיכה  מערך 
המשותף מהווה מקור ללמידה ולפיתוח תחושת שייכות, כמו גם מרחב להתמודדות בריאה יותר עם החיים 

לצד המחלה.

ותעסוקה  דיור  בקהילה,  ושירותים  זכויות  במיצוי  סיוע  היתר,   בין  וכוללים,  רבים  המערך  פעילות  תחומי 
הכשרה מקצועית, פעילויות פנאי ותמיכה פסיכו-סוציאלית, קבוצות תמיכה והעצמה, ימי גיבוש, ותוכנית ליווי 

משפחות בשנה הראשונה לאבחון, תקופה קשה ומטלטלת למשפחה כולה.

נושא מיצוי זכויות הינו מורכב ומסועף ומשתנה על פי גילו וצרכיו של החולה. 

בטווחי  המחלה,  של  שלב  בכל  הרלוונטיות  הזכויות  את  המאגד  מדריך  העמותה  הפיקה   2018 במהלך 
הגילאים השונים ובהיבטים השונים של החיים.
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האגודה למלחמה בסרטן – מערך המידע, מעבר למיצוי זכויות

בסרטן.                    למלחמה  האגודה  את  להציג  צורך  אין  לפניה,  הצועד  ושמה  מאחוריה  פעילות  שנות   66 עם 
את מערך המידע של העמותה, המועמד לאות סגן שר הבריאות, מן הראוי להציג. 

מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן נותן מענה מקיף לחולים, מחלימים, בני משפחותיהם והציבור 
הכללי, ומהווה כתובת לקבלת מידע אמין ומקצועי אודות המחלה, הטיפולים ותופעות הלוואי.

המערך כולל:

עמוד פייסבוק פעיל. 1

קבלת קהל פרונטאלית. 2

פניה ישירה בטופס מהאתר או בדוא”ל. 3

20 פורומים מקצועיים בניהול מומחים בסרטן. 4

אתר אינטרנט המשרת 130,000 גולשים בחודש. 5

‘טלמידע’ – מוקד טלפוני המקבל 10,000 פניות בשנה. 6

זכויות, שנועד להנגיש מידע אודות  ב-2017, כחלק מהפרויקט, פתחה האגודה את מוקד הסיוע במימוש 
ניתן  השירות  הבריאות.  במערכת  פתרונות  במציאת  ולסייע  בישראל  הסרטן  חולי  של  השונות  הזכאויות 
לחולים מכל הארץ ומכל קופות החולים, וכולל מימוש זכאויות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הביטוחים 
המשלימים בקופות החולים, בתי החולים, בדיקת זכאות והחזרים, בדיקה והכוונה בנושא אישורי תרופות, 

וסיוע בהליכים הבירוקראטיים הכרוכים במימוש הזכויות.

לא רק הנגשת מידע כללי, האינפורמציה הניתנת לפונים מותאמת לצרכיהם, וכוללת גם הפניה לקבוצות 
תמיכה, חיבור לעובדת סוציאלית לקבלת תמיכה רגשית וסיוע בהנגשת זכויות, הזמנה לימי עיון ועוד.

בנאמנות למטרת הארגון – תמיכה רחבה ככל האפשר בחולים, פניות הדורשות טיפול מורכב כבר הובילו 
לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות, שבתוקף סמכותה הגיעה להכרעה  פניה בשם החולה  לכדי 
ופרסמה נייר עמדה, ובכך סייעה האגודה לא רק לחולה האונקולוגי הבודד אלא לכלל החולים האונקולוגים 

בישראל.
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info@cancer.org.il     |     1-800-599-995    | המידע     מערך  מנהלת  דמארי,  מירב 
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אלו”ט – פעילות לקידום זכויותיהם של אנשים עם אוטיזם
במערכת הבריאות

אלו”ט – האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם, הינה עמותת הורים הפועלת משנת 1974 לקידום 
השירותים  ולשיפור  אוטיזם,  עם  המאובחנים  בישראל  והמבוגרים  הנוער  הילדים,  כלל  של  זכויותיהם 

הניתנים להם ולמשפחותיהם.

אלו”ט מפעילה שישה מרכזים בפריסה ארצית לתמיכה בכ-14,000 משפחות לאנשים עם אוטיזם. הליווי 
החינוך,  הרווחה,  מערכות  מול  זכויותיהם  וקידום  במימוש  חייהם,  מעגל  כל  ולאורך  האבחון  מרגע  מתחיל 

הביטוח הלאומי והבריאות.

אוכלוסיות  ורציף  פרטני  באופן  מלווים  למשפחה  המרכז  צוותי  הכללית,  באוכלוסייה  לפעילות  מעבר 
מוחלשות, בפרט משפחות מהחברה הערבית והחרדית, לצורך מתן תמיכה וליווי ולמיצוי זכויות במערכת 
וצוותי טיפות  הבריאות. כמו כן מקיימים המרכזים למשפחה פגישות עם רופאים מהמגזר החרדי והערבי 

חלב הממוקמים במגזרים אלו לצורך מידע על אבחונים וזכויות.

בכל שנה מתקבלות במרכזים למשפחה כ-800 פניות העוסקות במיצוי זכויות במערכת הבריאות. אלו”ט 
וסיוע במימוש זכאות  נותנת מענה במגוון רחב של נושאים כולל מתן מידע על זכויות במערכת הבריאות 
מקופות  כספיים  החזרים  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  חולים  בקופות  לטיפולים  אוטיזם,  לאבחון 
החולים בגין טיפולים פרטיים, ועוד. במקרים מסוימים אלו”ט מסייעת למשפחות בהגשת עתירה מנהלית. 

פניות מסוג זה מובילות לא אחת לקידום זכויות ברמה המדינית.

ספר  בתי  עם  פעולה  שיתופי  לצד  משפטיים,  בכלים  הזכויות  לקידום  פועל  באלו”ט  זכויות  קידום  אגף 
למשפטים וחשיפת הסטודנטים לזכויות אנשים עם צרכים מיוחדים, במסגרת הכשרתם המשפטית. 

לקידום זכויות מול הכנסת ומשרד הבריאות ובשיתוף פעולה עם גורמים  ברמה הרוחבית פועלת אלו”ט 
במערכת הבריאות ומחוצה לה להעלאת המודעות לצרכים ולזכויות של אנשים עם אוטיזם.

ayeletd@alut.org.il     |    03-7238306 עו”ד איילת דיין    |   
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office@enosh.org.il   |  074-7556100 עו”ד שנית סוקולובסקי –יואש, מזכירת העמותה וע. מנכ”ל  |  

עמותת אנוש – מרכז מידע בתחום בריאות הנפש 

נושא בריאות הנפש,  מזה ארבעה עשורים פועלת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, לקידום 
למיגור הסטיגמה והגברת מודעות לתחום, ופועלת לתחום, ולהשתלבותם  המלאה של המתמודדים עם 

פגיעה נפשית בכל רבדי החברה והקהילה.

וזכאים  נפשית  מוגבלות  עם  המתמודדים  אזרחים  ל-250,000   150,000 בין  בישראל  כי  היא  ההערכה 
לשירותי סל שיקום. עם זאת, דו”חות מבקר המדינה מהשנים האחרונות מצביעים על שיעור מימוש נמוך 
אינו  גבוה  אחוז  ומתוכם  שיקום,  לסל  זכאותם  את  בפועל  מקבלים  בלבד  כ-20%  אלו.  זכויות  של  ביותר 

מממש את השירות גם לאחר קבלת אישור הזכאות. 

בעמותת אנוש בחרו לפעול לצמצום הפער במימוש סל השיקום דרך הנגשת מידע אודות הזכויות בתחום. 
הדרך שנבחרה לסיוע בצמצום הפער היתה הרחבה של קו המידע “מקשיבים מניסיון” לכדי מרכז מידע 

ארצי בתחום בריאות הנפש, המופעל באמצעות אנשי מקצוע.

המרכז מופעל על-ידי רכזות, המספקות מידע מקצועי באופן נגיש ורגיש אודות זכויות ושירותים בבריאות 
הנפש, הן למתמודדים עם מצבים נפשיים והן לבני המשפחה. 

עם פתיחת המרכז הארצי בשנת 2017 עלה מספר הפונים משמעותית, והוא עומד היום על 440 בממוצע 
בחודש.

במרכז ניתן לקבל הכוונה בנוגע להשתלבות במסגרות סל השיקום והשירותים בקהילה, לרבות שירותי דיור, 
תעסוקה, מרכזי ייעוץ למשפחות ועוד, באנוש ובמקומות נוספים. כיום מספק המרכז מענה כתוב בשפות 

ערבית, רוסית, אנגלית ואמהרית. ישנו פוטנציאל הרחבה למענה טלפוני בשפות אלה ונוספות.

למטופלים  שיקום  מסגרות  איתור  לצורך  פסיכיאטריים,  חולים  בתי  עם  פעולה  שיתוף  החל  לאחרונה 
וכן שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים בתחום לצורך  העומדים לקראת סיום אשפוז פסיכיאטרי ממושך, 

שיתוף מידע והפניות הדדיות. 
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office@aisrael.org     |    09-7640410 עמותת נגישות ישראל    |    

עמותת נגישות ישראל – מודל הטמעה והדרכות למתן שירות נגיש

נגישות  פועלת בפריסה ארצית לטובת אנשים עם מוגבלות מכל סוג, בדגש על  ישראל  נגישות  עמותת 
פיסית, קיום עזרים לפי סוג המוגבלות, הנגשת שירותים רפואיים וכדומה. כל זאת במטרה לאפשר לאנשים 

עם מוגבלות לקבל את זכויותיהם בכל ארגון המעניק שירות.

“לדאבוננו, עקב דעות קדומות וחוסר מודעות אנשים עם מוגבלות חווים מצבים בהם הם אינם זוכים לקבל 
שירותים אלמנטאריים באופן שוויוני, מכבד ועצמאי.”

העמותה יצרה מודל הכולל שני רכיבים עיקריים:

הטמעה של שירות נגיש – נועדה להנגיש את מרכיבי הטיפול בחולה עם מוגבלות במרכזים הרפואיים. . 1
תהליך זה מיושם לפי תכנית מפורטת ומדויקת ובליווי יועצים ומורשי נגישות מוסמכים. התהליך מחדד 

הבנה ומאפשר לצוותים להעניק שירות מיטבי ומותאם לצרכי חולה עם מוגבלות.

הדרכות שירות נגיש “עזור לי לעזור לך” לנותני שירותים מתחום הרפואה – מתוך הבנה כי  הדרך . 2
האפקטיבית להשגת שירות שוויוני ומכבד, הינה באמצעות חוויה והתנסות, פותחו הדרכות המציעות 
היכרות אישית עם אדם הסובל ממוגבלות וממחישות לצוותים את חיי המטופלים.      למידה זו מדגישה 

גם את חשיבות תשומת הלב בה יש להעניק להם שירות.

מודל ההדרכה קיבל הכרה עולמית על-ידי האו”ם ב-2016, 

השנה הוכר כ-BEST INNOVATIVE PRACTICE  בכנס בינ”ל בבנייני האו”ם בוינה, אוסטריה.

מאז 2015 התקיימו עשרות הדרכות עם מספר משתתפים רב, כולל “שבוע נגישות” באסותא בהשתתפות 
כ-600 אנשים. ההדרכה האחרונה שנערכה השנה בתל השומר כללה כ-400 משתתפים.

יעדי העמותה כוללים המשך פעילות לקידום הנגישות ושילובה במערכת הבריאות.

לצורך כך הוקצתה מנהלת פרויקטים והוכשרו מדריכים ויועצים מומחים בתחום.
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mosheo@alehblind.org.il     |     02-5882155     | העמותה     מנכ”ל  עובד,  משה 

עמותת על”ה –
עיניים במרפאות  חדשים  למתעוורים  וייעוץ  מידע  תחנות  פרויקט 

ולקויי הראייה בישראל.  וחינוך לאוכלוסיית העיוורים  וסיוע בהקניית השכלה  עמותת על”ה פועלת לקידום 
פרויקט תחנות המידע והייעוץ למתעוורים חדשים נותן מעטפת חיונית לאלו הפוגשים התמודדות חדשה 

ומאתגרת בחייהם – אובדן יכולת הראייה.

20 תחנות המידע בפרויקט, הממוקמות בתוך בתי חולים ומרפאות עיניים, מעניקות שירות בעברית, רוסית 
וערבית, ומופעלות על ידי בוגרי על”ה במקצועות טיפוליים, כולם לקויי ראייה או עיוורים )בעלי תעודות עיוור( 

שנעזרו בעמותה במסגרת לימודיהם האקדמאים.

“כאשר לקוי ראייה חדש, שלא מכבר נודע לו על מצבו הרפואי, פוגש באדם הסובל מבעיה דומה לשלו 
ומתפקד באופן מלא, מהווה המפגש מקור לתקווה ומוטיבציה לתהליך השיקום.”

תחנות המידע כוללות:

והחזרה . 1 השיקום  להאצת   – וטיפול  בדיקה  לצורכי  העיניים  במרפאת  בעודו  למטופל  ראשוני  ייעוץ 
למסלול חייו.

הפניה מיידית לגורמים המסייעים - כבר במהלך הפגישה הראשונה יוצרים היועצים קשר עם גורמי . 2
שיקום בקהילה )מכוני שיקום, עמותות, ביטוח לאומי וכיו”ב( ומוודאים שהמטופל יוכר ע”י נותן השירות. 

הסבר ראשוני והדגמה על מכשירי עזר להקלת התפקוד בחיי היום-יום. . 3

ליווי בבקשה לתעודת עיוור לאורך התהליך, תוך סיוע בפתרון בעיות בירוקרטיות.. 4

שיחת מעקב לכל מטופל ומטופלת כחצי שנה אחרי ביקור בתחנה.. 5

הפעלת תחנה להקלדת הבקשות לתעודת עיוור למערכת הממוחשבת של השירות לעיוור במשרד . 6
הרווחה ולפתרון בעיות בתהליך.

משנת 2009 ועד 2016 התקבלו בתחנות המידע מעל 16,000 מטופלים ולמעלה מ-20,000 פניות. 

עמותת על”ה יזמה ומפעילה מיזם ליווי לקשישים, אשר מסיבות בריאותיות או טכניות אינם יכולים לפנות 
מיזם  לצד  בשנה.  קשישים  לכמאתיים  ניתן  השירות  זקוקים.  הם  להם  השיקום  לגורמי  עצמם  בכוחות 
לאוכלוסיות  שתגיע  ניידת”  “תחנה  הפעלת  ועל  נוספות,  מידע  תחנות  הקמת  על  העמותה  שוקדת  זה, 

המתקשות בהגעה למרכזי הייעוץ – בתי אבות, מרכזי קליטה וחולים כרוניים.  
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החברה למתנ”סים – פרויקט “עמיתים לזכויות” 
תכנית “עמיתים לזכויות” פועלת לעידוד מיצוי זכויות בבריאות הנפש והשתתפות מלאה בחיים הקהילתיים 
בבריאות  זכויות  בנושא  ידע  הנגשת  וכוללת  ארצית  הפעילות  נפשית.  מגבלה  עם  המתמודדים  לאנשים 
הנפש ומתן כלים להעצמה ולסנגור עצמי, לשינוי עמדות, וכן כלים פרקטיים לנותני שירותים, לשם הנגשת 

השירות למתמודדים. 

בשנת 2018 לבדה נערכו 772 הרצאות ל-15,070 שומעים.

ערוצי הפעילות העיקריים של התכנית:

הרצאות בנושאי זכויות - למתמודדים, בני משפחה, אנשי מקצוע וקבוצות שונות בקהילה.. 1

הפקת חוברות הסברה בנושא הרפורמה בבריאות הנפש וסל שיקום.. 2

השתתפות בפורומים, וועדות ופגישות עם מקבלי החלטות לקידום מיצוי זכויות.. 3

סדנאות והרצאות לנותני שירותים בנושא שינוי עמדות והנגשת זכויות.. 4

פעילות במדיה החברתית כפלטפורמה להפחתת הסטיגמה לצד מתן מענה לפניות.. 5

20 מתוך 24 עובדי התוכנית הם עצמם מתמודדים, החווים תהליך העצמה משמעותי בו ניסיון חייהם הופך 
לנכס בשירות הציבור ובעזרה לאחר. לצד השינוי בתפיסתם את עצמם, הם מחוללים שינוי עמדות וצמצום 

הסטיגמה החברתית ביחס למתמודדים עם מגבלה נפשית.

במבט לעתיד:

הפקת חוברות וסרטוני מידע  . 1

קמפיין מיצוי זכויות במדיה החברתית\דיגיטלית.. 2

שיתופי פעולה עם 7 בתי חולים פסיכיאטריים נוספים.. 3

הרחבת תפקיד המסבירנים לטיפול בפניות אישיות. . 4

תרגום החומרים לערבית, רוסית ואמהרית.. 5

ביטוח  הבריאות,  משרד  ובהם:  פעולה,  שיתופי  בריבוי  ומצטיינת  הבריאות  משרד  מטעם  פועלת  התכנית 
לאומי, עמותת לשמ”ה, משרד הרווחה, בתי חולים פסיכיאטריים, מסגרות שיקום ועוד.

noga@matnasim.org.il   |   054-5507083   | לזכויות”   “עמיתים  תכנית  מנהלת  שטיימן,  נגה 
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yaeln@assuta.co.il   |   03-7645095   | המטופל   וחוויית  שירות  אגף  ראש  נאמן,  יעל 

אסותא מרכזים רפואיים – נגישות לאנשים עם מוגבלות

“אסותא מרכזים רפואיים” הינה רשת הכוללת 5 בתי חולים ו-3 מתחמי מרפאות וחדרי ניתוח, כולם מונגשים 
לאנשים עם מוגבלות ומאוישים בצוות שהוכשר למתן שירות לאנשים עם מוגבלות. ההערכה הנהוגה היא 

שכ-20% מהציבור שמגיע לבית החולים הם אנשים עם מוגבלות.

פעילות “אסותא” בתחום זיכתה אותה בפרס נגישות ישראל 2017. בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי: “הנגשת 
אסותא מהווה מודל לחיקוי לתהליך הנגשה מורכב, תוך חתירה לנגישות מרבית לכל המוגבלויות ולהשגת 

רפואה נגישה ושוויונית”.

פעילותה מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים:

שימוש . 1 תוך  מעבר,  ואף  החוק  בדרישות  העומדים  פיזית  נגישים  רפואיים  מרכזים   - פיזית  נגישות 
בטכנולוגיות ועזרים נגישים.

כתב . 2 )ברייל,  שונים  בפורמטים  נגיש  מידע  קבלת  סימנים,  בשפת  שירות  קבלת   – בשירות  נגישות 
מוגדל, קובץ קולי וכיו”ב(, הנגשת המוקד הטלפוני לתשאול אנשים עם מוגבלות לצרכי הנגשה ואתר 

אינטרנט נגיש.

שפותחה . 3 נגישות  לומדת  באמצעות  ייעודית  הכשרה  עברו  “אסותא”  עובדי  כל   - לנגישות  חינוך 
ב”אסותא” ובאמצעות התנסות חווייתית המועברת על ידי מדריכים עם מוגבלות.

איכות . 4 ובקרת  קבועות  נגישות  בדיקות  פערים,  למיפוי  ממוקדות  צוות  ישיבות   – למצוינות  חתירה 
במרכזים הרפואיים, יצירת נהלים ומדיניות שירות בנושאי נגישות בארגון.

תחום  היא  שהנגישות  עמותה  ישראל”,  “נגישות  עמותת  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  פועלת  אסותא  רשת 
התמחותה.

ב-2017 התקיים ב”אסותא” שבוע נגישות ובו פעילויות שונות כולל הרצאות למתן השראה, סיורים נגישים 
עם מטופלים עם מוגבלויות, סדנאות שפת סימנים, הקרנת הסרט “משפחת בלייה” בכל רחבי הארץ ועוד 

פעילויות פנאי לעובדים ובני המשפחות.

ב-2018 פעילות “אסותא” בתחום הנגישות הוצגה במסגרת כנס בינלאומי  ZERO PROJECT שנערך בבניין 
2019 מתוכננים לצאת לפועל פרויקטים נוספים בתחומים שיפור הנגישות הפיזית,  האו”ם בוינה. במהלך 

שיפור הנגישות בשירות, חינוך והדרכה לנגישות.

      קטגוריית בתי חולים ומוסדות רפואיים
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naomib@clalit.org.il  |  09-7709948  | סוציאלית  לעבודה  השירות  מנהלת  חיים,  בן  נעמי 

למטופלים   זכויות  להנגשת  פעילות   – לוינשטיין  בביה”ח  הסוציאלי  השירות 

המחייבות  חמורות  תפקודית  מוגבלויות  עם  אנשים  לשיקום  מרכז  הינו  לוינשטיין  בי”ח  השיקומי  המרכז 
שיקום אינטנסיבי ומורכב. הנגשת זכויות למטופלים מתוקף מצבם הרפואי תופסת מקום מרכזי בעבודה 

השיקומית בביה”ח בכלל, ובעבודת השירות הסוציאלי בפרט:

בהיערכות  צורך  יש  אצלנו,  לשיקום  שמופנים  המטופלים  של  והמגבלות  הפגיעות  לאופי  “בהתייחס 
מורכבת ורב-סקטוריאלית להדרכה במיצוי ומימוש זכויות בכל התחומים”

בשנתיים האחרונות הליווי בהנגשה וסיוע במימוש זכויות זוכה לפעילות ממוקדת ואינטנסיבית:
פרויקטים חוצי מחלקות 

*”מחלקה ראשונה”– עו”ס מטעם המוסד לביטוח לאומי, מלווה בנושאי קצבאות נכות
שירותים מיוחדים לקיצור תהליכי אישור הזכאות.

*מרכז ייעוץ של מתנדבי ביטוח לאומי – לקבלת מידע וסיוע במימוש הזכויות.
הדרכות בנושאי זכויות לצוותים במרכז, בחלוקה לפי תחומים.

אתר האינטרנט של שירותי בריאות כללית מנגיש מידע לגבי זכויות בשיקום ומימושן.

תהליך הנגשת הזכויות מתחיל כבר בקבלה לאשפוז, ומתקיים לאורך תקופת האשפוז כולה.

ועובדת  אקטיבי,  מימוש  בשלב  ונמצאות  טופלו  הבסיסיות  שזכויותיהם  לאחר  משתחררים  המטופלים 
סוציאלית ממשיכה במעקב אחר מימושן. דוגמאות לליווי ולתמיכה:

התאמת דיור או מציאת דיור חילופי בחברות לדיור ציבורי.	 
רכישת ציוד עזר באמצעות משרד הבריאות ועמותות.	 
מימוש זכויות בנושא ניידות – גמלת ניידות, תו נכה וכיו”ב.	 
קשר עם לשכות לשירותי רווחה לצרכים משפחתיים וקליטת המטופל בביתו.	 
הפניה לשיקום מקצועי בביטוח לאומי.	 
תהליך מינוי אפוטרופוס למטופלים שהוגדרו כחסרי ישע.	 

מימוש זכויות למאושפזים המוגדרים כעובדים זרים או חסרי מעמד.	 

בעתיד מתוכננת הקמת מרכז מידע מקומי לטובת אלו המתקשים בשימוש עצמאי באמצעים אלקטרוניים 

ואינטרנטיים, פיילוט מעקב טלפוני לייעוץ לאחר שחרור בנושא מימוש זכויות, ועוד. 

קטגוריית בתי חולים ומוסדות רפואיים
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050-6268202 ליאורה סבח, מרכזת אגף האימהות ומנהלת שירות וחוויית המטופל   |   

liora.sabach@b-zion.org.il

המרכז הרפואי בני ציון ולשכת הבריאות המחוזית חיפה –
טיפת חלב ראשונית

טיפת חלב ראשונית היא השירות הקהילתי הראשון אותו פוגשת משפחה לאחר לידה כבר בבית החולים. 
השירות, הניתן ללא עלות לכל היולדות, מאפשר איתור מוקדם של בעיות, הפנייה לטיפול, מניעת מחלות 

וקידום בריאות, ויידוע היולדת אודות זכויותיה עפ”י סל הבריאות.

לפני פתיחת השירות פעולות אלו היו מתבצעות לרוב, כשבועיים לאחר הלידה. ועד אז, יולדות רבות נותרו 
ללא מענה והכוונה לימים הראשונים, מה שעשוי לגרום לפחד וחרדה ולקשיים שישפיעו על קבלת החלטות 
יולדת נדרשה לברר בעצמה לאיזו  ועוד(. בנוסף, כל  חשובות )למשל קשיים בהנקה, דיכאון לאחר לידה 
טיפת חלב היא שייכת ולקבוע לעצמה תור, נושא שפעמים רבות נזנח וגרם להגעה מאוחרת לטיפת החלב.

החידוש בפרויקט נמצא דווקא בפשטותו: נגישות טיפת חלב כבר בתוך מחלקת יולדות.

וכולל: מביה”ח  המשתחררת  משפחה  כל  עבור  יזום  באופן  הפועלת  אחות  ידי  על  ניתן  השירות 

מענה לשאלות אישיות, בירור גורמי סיכון ומתן מענה ראשוני מותאם )בעיות נפשיות, בעיות סוציו-אקונומיות 
ועוד( וכן מידע ספציפי מצוות ביה”ח על בעיות ייחודיות באם ישנן. האחות מעניקה הדרכה להזנת היילוד 
והתאמת הבית להגעתו ומציידת בעלוני הדרכה. האחות אף רושמת בתכנת “מחשבה בריאה” של טיפת 

חלב, מתאמת תור בטיפת חלב  וביקור בית ליולדת בלידה ראשונה. 

שביעות הרצון מהשירות במרכז הרפואי בני ציון גבוהה מאוד.

טראומטית,  לידה  שעברו  נשים  פגים,  שילדו  נשים  כגון  בסיכון  יולדות  של  מוקדם  לאיתור  תורם  השירות 
נפגעות אלימות ועוד, ומרגיע את היולדת לקראת השחרור מבית החולים.

למחלקות  המודל  פיתוח  לפוטנציאל  בנוסף  בארץ,  היולדות  מחלקות  לכל  להתרחב  פוטנציאל  לשירות 
נוספות להנגשת שירותי קהילה שונים ולמימוש זכויות מטופלים.
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המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה –
פרויקט “בשפתך” למתורגמנות רפואית

פניות רבות לשירותי הבריאות בישראל מגיעות מאנשים ששליטתם בשפה העברית אינה ברמה המאפשרת 
תקשורת אפקטיבית. במצב זה, ייתכן שלא יצליחו המטופלים לממש את זכותם לטיפול איכותי ובטיחותי, 

מתוך הבנה והסכמה.

הפתרונות הרווחים למצב זה כוללים אחת משלוש אפשרויות:

תרגום רפואי מקצועי בבית החולים – שירות בו קיימת מגבלת זמינות. 1

תרגום בעזרת מוקד תרגום רפואי טלפוני – שירות שיש בו מידה ניכרת של סרבול. 2

תרגום לא מקצועי על ידי משפחה ואחרים - עלול לפגוע בנגישות ולהגביר סיכון רפואי.. 3

לאור מגבלות הפתרונות הללו, הושק במרכז הרפואי הדסה:

פרויקט “בשפתך” - שירות מבוסס מתנדבים למתורגמנות רפואית פנים אל פנים.

השירות, היחיד מסוגו בתחום הבריאות בישראל, מופעל על-ידי 32 מתנדבים שהוכשרו במיוחד למטרה 
זו. המתנדבים עונים לקריאות מדי יום ומגיעים למחלקות האשפוז, למרפאות ולמכוני בית החולים על מנת 
לתווך למטופלים את המפגש עם הצוות הרפואי, לסייע להם בהתמצאות ולהנגיש  את הסביבה, כל זאת 
תוך בחיוך וסבלנות. זהו סיוע בעל ערך רב במיוחד עבור מטופלים ומשפחות שהצוות אינו דובר את שפתם. 

השירות ניתן בערבית וברוסית לאלפי מטופלים בשנה. ממצאי הבקרה של התוכנית מציגים עליה מתמדת 
בכמות הפניות, בשימוש בשירות ובהכרה של הצוותים השונים בחשיבות התרגום הרפואי.

מדי חודש מתקיים מפגש עם המתנדבים לצורך תמיכה הדדית ושיפור השירות, במקביל ליישום הדרכות 
מקצועיות כגון מתן בשורה מרה, ייפוי כוח לגוף, זכויות החולה, ועוד.

בימים אלו עמלים חברי המחלקה לגיוס מתנדבים נוספים ובמיוחד גיוס מתנדבות לתרגום בנושאים רגישים 
כגון וועדות להפסקת הריון, נפגעות אלימות, ועוד. בטווח הארוך מתוכננת הרחבת הפעילות לכלל מרפאות 

ומחלקות בית חולים, והשתתפות בפיתוח מודל דומה בבתי חולים נוספים.

סוציאלית לעבודה  המחלקה  של  אדמיניסטרטיבית  ומנהלת  הפרויקט  מרכזת   – אמזלג  אתי 

amz@hadassah.org.il    |   050-7313326
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המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא –
אישיבא, מרכז שירות, מידע ומימוש זכויות

“אישיבא” פועל למתן מענה הוליסטי לקידום, הנגשה ומימוש זכויות וחווית המטופל, ללא עלות, ובדגש 
על יחס אישי למטופלים ומשפחותיהם.

המענה ניתן בזכות שיתוף פעולה הדוק בין שלושה גופים:

ופועל בשיתוף האגודה לזכויות החולה, בניהול עו”ד. המוקד מסייע . 1 המוקד לזכויות החולה – הוקם 
לטיפולים,  התחייבויות  קבלת  הבריאות,  זכויות במערכת  בתחומים:  וסנגור  ייעוץ  מידע,  במסירת 
בדיקות, שיקום, תרופות/עזרים-רפואיים ועוד, פנייה לגופים הרלוונטיים להגשת פניות ותלונות. בנוסף, 
צוות המוקד מעביר הרצאות ומקיים פרויקטים בשיתוף מרפאות, למיפוי בעיות, הנגשת מידע וקידום 

זכויות המטופלים. 

יחידת סגולה – הוקמה ופועלת בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, בניהול עו”ס. היחידה מרכזת מידע . 2
ולהעסקת  סיעוד  לגמלת  בתחומים: זכויות  ומסייעת  בביה”ח  המאושפזים  ותיקים  אזרחים  אודות 
עובדים זרים, זכויות והטבות לניצולי שואה, זכויות בני משפחה המטפלים באזרח ותיק ועוד. היחידה 

פועלת באמצעות מתנדבים שהם עצמם אזרחים ותיקים.

פניות הציבור – מטפלות בנושאים: מידע, תלונות, תודות, והצעות לייעול. לכל פנייה ניתנת התייחסות . 3
אישית, נערך בירור מול הגורמים הרלוונטיים עד למענה סופי. הצוות מסייע ומתווך בין הצדדים בדגש 

על שביעות רצון הפונים במטרה להביא לחוויית שירות חיובית, כפי שחרט על דגלו המרכז הרפואי.

מתחילת פעילותו בשנת 2018 קידם המרכז פרויקטים רבים בתחום שיפור השירות )שיפור תהליכי עבודה, 
לעליה  וזכה  ועוד(,  טיפולי  רצף  שיפור  המתנה,  זמני  קיצור  טלפוני,  מענה  שיפור  והנגשתו,  מידע  הסדרת 

ניכרת במספר הפניות.

דיוור  ולצוותים,  למטופלים  הרצאות  כגון:  יזומות  פעולות  בזכות   2019 במהלך  להמשיך  שצפויה  עליה 
דיגיטלי פנימי וחיצוני, פוסטרים ופליירים ופגישות יזומות.

03-5304533 מיכל מנשה, מנהלת יחידת השירות וחווית המטופל   |   

Michal.menashe@sheba.health.gov.il
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sgula@pmc.gov.il   |   04-6652286 יחידת סגולה - השירות לעבודה סוציאלית  |  

מרכז הרפואי פדה פוריה – יחידת סגולה
יחידת סגולה הינה תכנית מיצוי זכויות בריאות לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם. היחידה פועלת כחלק 
מתוכנית ארצית של המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף הנהלת המרכז הרפואי פדה פוריה כבר משנת 2014. 
ותיקים שהוכשרו בתחום  20 מתנדבים, מרביתם אזרחים  את היחידה מנהלת עובדת סוציאלית בעזרת 

זכויות בריאות לאזרחים ותיקים בישראל.

היחידה שואפת להנגשה אקטיבית של זכויות האזרח הוותיק. בין המתנדבים דוברי עברית וערבית, חילונים 
מגוון  את  המשקפת  האפשר,  ככל  הטרוגנית  קבוצה  ליצור  במטרה  וגמלאים,  עובדים  אנשים  ודתיים, 
האוכלוסיות שהיחידה משרתת. המתנדבים ניגשים למיטות המטופלים בכדי לספק את המידע בהתאמה 

ובאופן אישי. 

המטופל מקבל חוברת “זכויות שוות זהב” – זכויות רפואיות לאזרח הוותיק, ולומד בעזרת המתנדב אודות 
גמלת סיעוד, מכשירי שיקום, זכויות והטבות לניצולי שואה ועוד. במידת הצורך מבצעת היחידה התערבות 
ידי המוקד  ותיווך מול המוסדות האמונים על כך. מטופלים המעוניינים בכך מועברים להמשך טיפול על 

הטלפוני לאזרחים ותיקים *8840.

היחידה פועלת בכל מחלקות האשפוז, במחלקה לרפואה דחופה ובמרפאות החוץ ונותנת מענה גם לאנשי 
צוות המרכז הרפואי ובני משפחותיהם וכן לפניות מהקהילה.

הופנו להמשך   400 ותיקים, מתוכם מעל  כ-2,400 אזרחים  2018 פגשו המתנדבים  ינואר לספטמבר  בין 
טיפול מול מוקד הפניות לאזרחים ותיקים. כל הפניות נמצאות במעקב מסודר עד סיום הטיפול.

פעילות היחידה כוללת בנוסף: 

שיפור הנגשת זכויות למגזר הערבי.	 

הפקת יום עיון בנושא “גמלאות בריאה”.	 

פרסומים במקומונים על פעילויות בקהילה.	 

השתתפות בהפנינג בריאות המשפחה בטבריה מטעם בית החולים.	 

פרסום במזכירות ישובים באזור לפעילות משותפת עם השירות הסוציאלי.	 

היחידה מצטיינת בשיתופי פעולה עם לשכות הרווחה, הביטוח הלאומי, השירות הסוציאלי, עמותות ועוד.
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  msharon@reuth.org.il   |   054-6791711   | הסוציאלי   השרות  מנהל  שרון,  מיכאל 

יחידת רצף טיפול, מרכז רפואי שיקומי רעות 

לאחר  גם  בשיקומם  ומסייע  במרכז,  ומשפחותיהם  המטופלים  את  מציב  רעות  שיקומי  הרפואי  המרכז 
השחרור.

יחידת רצף טיפול של המרכז הרפואי שיקומי רעות הוקמה בכדי ללוות את המטופלים שהשתחררו מבית 
החולים ולסייע להם להמשיך את תכניות השיקום באמצעות ייעוץ, הדרכה ותיווך מול השירותים בקהילה, 
תוך שיתוף פעולה עם קופות החולים ואגפי רווחה ברשויות המקומיות, והכול דרך מתנדבים ובניהול עובדת 

סוציאלית.

אישיות  מסיבות  יתקשו,  המטפל  הצוות  להערכת  אשר  למטופלים  האשפוז  במהלך  כבר  מוצע  השירות 
ומשפחתיות, להמשיך את תכניות השיקום בקהילה. 

תכניות ההתערבות נבנות יחד עם המטופלים והמשפחות וכוללות:

תמיכה רגשית	 

ייעוץ בהתארגנות ויישום המלצות הטיפול	 

 ליווי במיצוי זכויות ותיווך מול השירותים בקהילה	 

עם  בשבוע  לפחות  אחת  שיחה  של  בתדירות  טלפון  שיחות  באמצעות  חודשים   4 נמשכת  ההתערבות 
המטופל, בני המשפחה והשירותים הרלבנטיים בקהילה. 

השירות אינו כרוך בתשלום והוא ניתן בעברית, אמהרית, טיגרית, רוסית, אנגלית, ערבית ורומנית.

עד כה נעזרו ביחידה כ-2000 מטופלים ומשפחות, 40% מתוכם קשישים עם בעיות סוציאליות הכוללות 
מצוקה כלכלית, העדר תעסוקה, בעיות רפואיות מורכבות, בדידות והעדר של מערכות תמיכה. 

לפי נתוני המרכז אחוז היישום של המלצות הטיפול בתכנית עמד על יותר מ-90% בממוצע והוא נע בין 70% 
בתחום הרווחה ל-100% בתחום הסיעוד והרפואה. 

במהלך ההתערבות של רצף טיפול היו מספר קטן של אשפוזים חוזרים שכללו רק אשפוזים בלתי נמנעים. 

בשנה הקרובה מתכנן ביה”ח להרחיב את פעילות היחידה, תוך יצירה וקידום של שיתופי פעולה רבים, בכדי 
להעניק את השירות למשתחררים מכל בתי החולים בישראל וזקוקים להמשך שיקום בקהילה.
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mazalbi@clalit.org.il   |   09-7471574   | הסוציאלי   השירות  מאיר,  חולים  בית 

מרכז רפואי מאיר -  “פנקס זכויות” -
הנגשה ומימוש זכויות מטופלים לאחר אוטם שריר הלב 

במחלקת טיפול נמרץ לב במרכז הרפואי מאיר ישנן 12 מיטות וזמן האשפוז הממוצע הינו כ 5 ימים. 

כל  כי  מוודאים  השחרור  תהליך  במסגרת  ולכן  ומורכבות  מרובות  והזכויות  מהירה,  החולים  “תחלופת 
מטופל קיבל פנקס זכויות והבין את האמור בו”

מטופל  לכל  הזכויות  נושא  של  אישית  והתאמה  הנגשה  ולשם  ומשפחתו  המטופל  צרכי  ראיית  מתוך 
והצגתן באופן בהיר ותמציתי, הוחלט על הפקת פנקס זכויות נגיש ונוח לשימוש, הממשיך עם המטופל 

הביתה לאחר השחרור.

במסגרת מאמצי המחלקה להנגיש את המידע הרלוונטי עבור כל מטופל ולוודא כי הוא יודע כיצד לממש את 
זכויותיו, מתבצעת שיחה אישית עם המטופל ומשפחתו, לרוב על ידי עובדת סוציאלית.

השיחה יכולה לכלול סיוע במילוי טפסים, הדרכה להתנהלות בקהילה ועוד. קשישים נעזרים גם במתנדבי 
יחידת סגולה. 

לעיתים  שונה.  בירוקרטית  מורכבות  עם  מגיע  מהזכויות  אחת  כל  ומימוש  ורבה  מסועפת  הזכויות  רשימת 
ובמהלך ההמתנה לצנתור לא  ובני משפחתו עקב האירוע  קרובות סערת הרגשות בה נמצאים המטופל 
מאפשר שיח אפקטיבי לגבי תהליך השיקום שעוד לפניהם, הזכויות הרלבנטיות להם ודרכי המימוש שלהן.

זכויות החולה במחלקה, שכן מאפשר למטופל  פנקס הזכויות משלים את הפעילות השוטפת למימוש 
גישה פשוטה ואפקטיבית למידע החיוני לתהליך השיקום גם לאחר השחרור.
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mazalbi@clalit.org.il   |   09-7471574   | הסוציאלי   השירות  מאיר,  חולים  בית 

מרכז רפואי מאיר – הנגשה ומימוש זכויות ˚360 לחולים אונקולוגים

850 מטופלים חדשים מגיעים מידי שנה למכון האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר. 

כולם עוברים תהליך של הנגשת זכויות עם תחילת הטיפול הרפואי ובמהלכו.

”אנו מאמינים כי מתן מידע וסיוע אקטיבי בנושא מימוש הזכויות, כמו גם תיווך עם גורמים בקהילה,

 יאפשרו התארגנות מיטיבה יותר של המטופל ומשפחתו בהתמודדות עם המחלה”

בפרויקט מעורבים צוות השירות הסוציאלי בשיתוף עם הצוות הרפואי והסיעודי, שירותי המזכירות, יחידת 
קבוע   מתנדבים  צוות  גם  פועל  במכון  בקהילה.  נוספים  וגורמים  ראשונה  מחלקה  סגולה,  יחידת  השירות, 
שעבר הכשרה והדרכה לנושא. שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם כלל הגורמים בתוך בית החולים ובקהילה 

מסייע לקידום הזכויות של המטופל המתמודד עם מצב רפואי חריג.

עם תחילת הטיפול הפעיל )כימותרפיה( המטופל ובני משפחתו:

המכון . 1 למבנה  באשר  הדרכה  לצד  הרגשיים  לצרכים  ראשוני  למענה  סוציאלית  עובדת  פוגשים 
והשירותים הנלווים בו.

 מקבלים אוגדן מפורט לזכויות הייעודיות לחולים אונקולוגים, כולל מתן הטפסים המתאימים.. 2

מקבלים סיוע במילוי הטפסים ויצירת קשר עם המוסד לביטוח לאומי )“מחלקה ראשונה” של ביטוח . 3
לאומי מעורבת על פי גיל המאושפז(.

יחידת סגולה מסייעת במתן מידע והסברים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים המטופלים.. 4

)כגון מצוקה כלכלית קשה(. במקרים אלו  ואיתור מצבים פסיכו-סוציאליים חריגים  לזיהוי  הצוות מתודרך 
של  תרומה  כגון  החולים,  בית  למסגרת  מעבר  שהוא  בסיוע  השירות  יחידת  את  ואף  העו”ס,  את  מערבים 

בגדים, צעצועים, ריהוט וכדומה.

הרחבת  לצורך  התהליך,  בוצע  לא  איתם  שלמטופלים  יזום  איתור  לבצע  המכון  מתכנן  הקרובה  בשנה 
ולמידה מעמיקה של הצרכים העולים מהשטח. במקביל תבוצע הכשרת  הפרויקט לכלל מטופלי המכון 

מתנדבים ויועברו סדנאות תמיכה וליווי רגשי למתנדבים, לצורך מניעת שחיקה וטראומה משנית.
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המרכז הרפואי רמב”ם – בחירת מנתח ללא תשלום והטמעת מודל 
אחות מנהלת מקרה במחלקת א.א.ג וניתוחי ראש-צוואר

מחלקת אא”ג ברמב”ם היא בחירתם של מטופלים רבים המגיעים מכל רחבי הארץ. ניצולת חדרי הניתוח 
עומדת על 100%. מחלקה זו הובילה בשנים האחרונות שתי רפורמות משמעותיות.

הרפורמה הראשונה, בניה והטמעה של מודל מהפכני המאפשר לכל מטופל לבחור מנתח ללא תשלום, 
ומיישם הלכה למעשה מערכת בריאות שוויונית וטובה יותר בישראל. 

“מודל זה הינו ייחודי בישראל אולם לדעתנו הוא ישים בכלל מערכת הבריאות הציבורית” 

חלק מיתרונותיו הבולטים של המודל:

1.      צמצום הפערים בשירותי הבריאות במדינה

2.      קידום הזכות לבחור נותן שירות מבלי לפגוע בעקרון השוויוניות

3.      שיפור אמון הציבור במערכת הבריאות

4.       צמצום הדומיננטיות של הביטוחים הפרטיים בדרך לצמצום ההוצאה הפרטית לבריאות

הצפי הוא כי תכנית זו תביא לחיזוק מערכת האשפוז הציבורית בארץ, והגדלת התחרותיות מול זו הפרטית.

הרפורמה השניה היא הכנסת מודל “Case Manager - אחות מנהלת מקרה” למערכת המחלקתית והבין 
מחלקתית. תכנית זו מאפשרת גישור בין החולה לבין המערכת הרפואית המסועפת. ההתערבות מתבצעת 
מהפגישה הראשונה במרפאה, לאורך האשפוז, ובמהלך תקופת השיקום, תוך שמירה על הרצף הטיפולי 
ליווי מטופלים סופניים. התכנית כוללת זמינות 24/7 למטופלים, סיוע בהליכים בירוקרטים מורכבים,  ואף 

תכנון השחרור לקהילה להמשך טיפול ועוד.

שינוי נוסף שהובילה המחלקה, ומעיד על הלך הרוח שבה, הוא פרסום הטלפונים האישיים של הרופאים 
המנהלים על גבי לוחות המודעות. פעולה זו מאפשרת קשר ישיר בין מטופלים למנהלים בכל בקשה או 
לטובת  עתידיות  לרפורמות  היסוד  קווי  ולהנחת  לאיכות השירות,  הצוות  במודעות  לשיפור  ומביאה  תלונה 

המטופלים ומשפחותיהם.
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n_segev@rambam.health.gov.il    | אדמיניסטרטיבי    מנהל  סגנית   – שגב  נירה 

המרכז הרפואי רמב”ם – נגישות המבנים והשירותים בבית החולים

בשנת 2017 טופלו מעל 90,000 מאושפזים במרכז הרפואי רמב”ם. בית החולים עמד בתפוסה ממוצעת 
של 96%.  לשם הנגשתו המיטבית, נערך בבית החולים סקר רחב היקף אשר ממצאיו עומדים בבסיס תכנית 
המבנית,  בריאות ברמה  למוסדות  הנגישות  תקנות  ויישום  הרפואי  המרכז  של  מלאה  להנגשה  העבודה 

ברמת השירות ובתרבות הארגונית של צוות בית החולים כולו.

בתחום הנגישות המבנית בוצעו:

תכנון, שיפוץ ובניית שירותי נכים חדשים.	 

הנגשת כניסות למבנים שונים ברחבי המרכז הרפואי.	 

הטמעת נוהל שילוב יועץ נגישות לפרויקטים קטנים. 	 

הסרת מכשולים, התקנת ספסלים ומאחזים בשטחי חוץ.	 

מיפוי וביצוע של האבזור הדרוש בחדרי השירותים בכל המתחם.	 

כחלק מתרבות ארגונית שמטרתה הנגשת השירותים בכל ההיבטים ביצע ביה”ח פעולות לשיפור נגישות 
השירות, תנאי האשפוז והנגישות הלשונית-תרבותית:

הוקם אתר אינטרנט נגיש ורב-לשוני.	 

הונגשו טפסים וחומרי הדרכה בשפות שונות.	 

 נהלי הזמנת ריהוט שונו באופן שיענה על צרכי אנשים עם מוגבלות.	 

קודם והוטמע השימוש במוקד התרגום הרפואי של משרד הבריאות.	 

החל תהליך מתמשך של הנגשת שילוט הכוונה בשלוש שפות ושילוט שרותי נכים.	 

התקנו מערכות עזר שונות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה.	 

במחויבותו העמוקה לתהליך שינוי התרבות הארגונית בנושא הנגישות, בית החולים שם דגש רב על הדרכת 
בתוך  שונים  לגורמים  נגישות  והנחיות  מידע  והעברת  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בנושא  עובדים 
הארגון לקידום תהליך ההנגשה, תוך שיתופי פעולה עם גופים שונים המתמחים בתחום זה, לצורך העצמת 

התהליך.

קטגוריית בתי חולים ומוסדות רפואיים
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כללית און ליין – בתי חולים

אתר האון ליין של שירותי בריאות כללית מציג למבוטחים מידע רפואי אישי ומאפשר לבצע פעולות שונות 
מול הארגון בקלות ובנגישות גבוהה דרך האינטרנט. 

לשירותי בריאות כללית 14 בתי חולים בפריסה ארצית בהם מטופלים 3 מיליון לקוחות מדי שנה. 

באתר האון ליין פועל מודול בתי חולים בו מרוכז כל המידע הרפואי הנחוץ במקום אחד:

פענוחי דימות	 

סיכומי אשפוז	 

בדיקות מעבדה	 

סיכומי מרכז לרפואה דחופה	 

סיכומים אמבולטוריים )מכונים, מרפאות חוץ ואשפוז יום(	 

המבוטח בוחר בבית החולים הרצוי ומקבל רשימה של כל ביקוריו לפי טווח התאריכים שהגדיר.  במסגרת 
תמיכה  תינתן  הצורך  ובמידת  כללית,  מבוטחי  שאינם  מבקרים  עבור  גם  כניסה  מנגנון  פותח  הפרויקט 

טלפונית וסיוע בכניסה גם למבקרים אלו.

כפתור “כללית שלי” הוסף לכל אתרי בתי החולים השונים של כללית, והוא מעביר את המבקר ישירות לתוך 
המודול, תוך סינון אוטומטי של בית החולים והצגת הביקורים בשלוש השנים האחרונות.

המודול, שפותח במהלך החציון השני של שנת 2018 גם באתר האון־ליין וגם באתר המידע של בתי החולים, 
מקל על המבקרים ומנגיש את המידע שהתקבל בבית החולים, וצפוי להתרחב באופן משמעותי למידע 

רפואי נוסף ולהצגת מידע מחלקתי למאושפזים גם בזמן תקופת האשפוז. 

הפלטפורמה מהווה תשתית ראשונית, ובעתיד יכולה לשמש עבור מגוון רחב של טפסים תוך שמירה והידוק 
הקשר מול המטופלים בקהילה וקיצור זמני שירות ותורים. בנוסף מתוכנן להציג במודול מידע מחלקתי ואישי 

שיסייע בשביעות הרצון של המאושפז והקטנת חוסר הודאות שלו.

הטמעת מערכת “סיסמא בדקה” בכל בתי החולים הכלליים מתוכננת במהלך רבעון ראשון של שנת 2019, 
להנגשה נוספת של הפרויקט.

קטגוריית בתי חולים ומוסדות רפואיים



קטגוריית בתי חולים ומוסדות רפואיים48

שירותי בריאות כללית –
מסרונים במחלקות לרפואה דחופה )חדרי מיון(

המחלקה לרפואה דחופה )מלר”ד( הינה אחת המחלקות המורכבות ביותר בבית החולים, ובאופן מסורתי 
שביעות רצון המטופלים במחלקה נמוכה יחסית ליתר המחלקות.

בשירותי בריאות כללית ניתנים שירותי רפואה דחופה בתשעה בתי חולים כלליים אליהם מגיעים מאות אלפי 
מטופלים בשנה, מבוטחי כל קופות החולים. 

במחלקה,  שהותו  בזמן  המטופל  של  הנייד  לטלפון  מסרונים  לשליחת  מנגנון  פותח  הפרויקט  במסגרת 
והוגדרו מספר סוגי מסרונים המעבירים מידע בזמן אמת על סטאטוס הטיפול בשלבים השונים, כגון:

קבלה	 

אשפוז ושחרור	 

בדיקות דימות	 

בדיקות מעבדה	 

שיבוץ ו/או החלפה אח/ות	 

שיבוץ ו/או החלפה רופא/ה	 

או  לשחרור  עד  קלים  לא  ברגעים  אי-הוודאות  את  ומפחית  המטופלים  מול  שקיפות  מייצר  הפרויקט 
סטאטוס  על  בשאלות  לדלפק  משפחותיהם  ובני  מטופלים  של  פניות  הפרויקט  חוסך  במקביל,  לאשפוז. 

הטיפול, ומפנה את הצוות לעסוק במשימותיו.

פרויקט המסרונים מיושם בפריסה ארצית בכל המלר”דים בבתי החולים הכלליים של “כללית”.

הן  חיובי  להד  זוכה  התהליך  מטופלים.  אלפי  למאות  מסרונים  נשלחו   2018 ובמהלך  לאוויר  העלייה  מאז 
מהמטופלים והן מהצוותים המטפלים, ומידי יום מגיעים רעיונות חדשים מהשטח להרחבת השירות.

גדול.  אתגר  מהווה  בארגון  מקורות  משלל  נתונים  של  אמת  בזמן  אינטגרציה  ליצירת  טכנולוגי  פרויקט 
הפרויקט פותח בתשתית מרכזית תחת ניהול אחיד וראייה ארגונית רחבה, והתוצאה הינה תשתית גנרית 
שיכולה לשמש עבור מגוון הודעות הן במרפאות לרפואה דחופה והן בשערי כניסה נוספים של המבקרים 

בבית החולים, ומאפשרת שמירה על קשר מול המטופלים בקהילה.

גלית בנבנישתי – מנהלת מדור BI  ארגוני, אגף מערכות מידע ומחשוב

GalitBe3@clalit.org.il    |    03-6945785
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שירותי בריאות כללית – הפניה ישירה 
לקוחות כללית עם הסדר “בילינג”  להוראת קבע לחיוב על תרופות וביקורים אצל רופאים לא נדרשים עוד 

ישירה”,  “הפניה  מהרופא  מקבלים  אלא   ,)17 )טופס  התחייבות  טופס  לקבלת  המרפאה  למשרד  לגשת 

החוסכת זמן ובירוקרטיה.

לאחר קבלתה של הפניה ישירה כל שעל המטופל/ת לעשות הוא לקבוע תור במרפאת החוץ של אחד 

מבתי החולים של הכללית המופיעים ברשימה המצורפת להפניה, ולהגיע.

טכנולוגיות  מידע  מערכות  בקהילה.  ההפניות  עם  החולים  לבתי  התורים  זימון  יכולת  את  חיבר  הפרויקט 

החליפו פעולות אנושיות פשוטות לטובת יעילות וטיוב השירות.

תועלות התהליך המקוצר:

הפחתת בירוקרטיה במעבר מרופא קהילה לרופא בית חולים.	 

הורדת עומס עתידית בעבודת צוות המינהל במרפאות חוץ בבתי החולים.	 

מינוף תהליך צירוף לקוחות להרשאות חיוב לצורך ייעול מגוון רחב של שירותים.	 

חיסכון בזמן רופא המשמש לצרכים אדמיניסטרטיביים בלבד. 	 

שיפור השירות למטופלים – ללא המתנה בתור, ללא הצורך לחזור או להתקשר למרפאה ראשונית 	 

להפקת טופס 17, חסכון בזמן שיחות טלפוניות לברורים בנושא אישורים וזכאות להתחייבויות.

בשירות.  השימוש  להגדלת  מכוונים  כללית  בריאות  ושירותי  מהפוטנציאל,  נמוך  עדיין  השימוש  אחוז  כיום 

תהליך “הפניה ישירה” משתלב היטב בפרויקט “הלב” של משרד הבריאות, שאחת ממטרותיו היא פישוט 

התהליכים לקבלת התחייבויות בהמשך להפניה רפואית. 

רענן גל – מנהל מדור עומרי וזימון תורים אגף מערכות מידע ומחשוב

raananga@clalit.org.il 
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שירותי בריאות כללית – ייעוץ מרחוק

בעידן של זמינות נמוכה לתורים לרפואה יועצת, פרויקט “ייעוץ מרחוק” של הכללית מביא למניעת ביקורים 
רצון  שביעות  ושיפור  הרפואי  הטיפול  ובמשך  באיכות  שיפור  לתורים,  ההמתנה  משך  קיצור  לצורך,  שלא 

המטופלים.

ייעוץ מרחוק מאפשר לרופא להתייעץ עם מומחים, בקהילה ובבתי החולים, ללא נוכחות המטופל. שילוב 
בקשת ומתן הייעוץ בתהליכי העבודה השוטפים של הרופאים מייעל מאוד את התהליך. הפניות מתועדות 

בתיק הרפואי של המטופל, הנגיש גם לרופא וגם ליועץ. 

והוא מקבל התרעה על קבלת  יועץ ספציפי,  ידי  ייעוץ ברמת המקצוע או על  יכול לבחור  הרופא הפונה 
התשובה במערכת. הרופא המומחה מקבל התרעה על כך שממתינות בקשות לייעוץ הן ברמת המקצוע 

והן פניות ישירות אליו.

הישגי הפרויקט נכון להיום:

הנגשת שירותים לפריפריה – בזכות הפלטפורמה הטכנולוגית, רופאים מומחים נותנים ייעוץ עבור מטופלים 
מכל קצוות הארץ.

רפואה איכותית יותר – ייעוץ מומחים זמין לשימוש יומיומי של הרופאים.

פינוי תורים – הקדשת התורים הפרונטאליים רק למקרים בהם נדרשת נוכחות המטופל.

ניצול משאבים מיטבי – מניעת בדיקות מיותרות, הכנת כל הבדיקות הנדרשות טרם ההגעה לתור.

חיסכון זמן למטופל – הייעוץ מתבצע ללא נוכחות המטופל.

קיצור זמן המתנה – רופא מטפל יכול לקבל תשובה בזמן קצר מבלי להמתין שהמטופל עצמו יגיע לייעוץ.

מהביקורים   2% כאשר  מרחוק,  הייעוצים  בכמות  מתמדת  חודשית  עליה  נצפתה  הפרויקט  מתחילת 
ברפואה יועצת הינם לצורך ייעוץ. 

במקביל נצפית ירידה בצורך בתורים פרונטאליים אצל יועץ כאשר רק 14% מהמטופלים עבורם בוצע ייעוץ 
מרחוק הגיעו בהמשך לביקור פרונטאלי. 

המומחים  הרופאים  בקהילה,  הרופאים  בתהליך:  המעורבים  לכל  במשאבים  משמעותי  בחיסכון  מדובר 
ובעיקר קהל המטופלים של שירותי בריאות כללית.
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שירותי בריאות כללית – מרכז מי”ה – מידע יעוץ והכוונה של למיצוי זכויות
העיקריים  המטפלים  מצד  ברור  צורך  מעלה  משפחה  בן  של  התפקודי  במצב  שינוי  או  ממושך  אשפוז 
מי”ה,  להקמת  המניע  הינו  זה  צורך  הזכויות.  ומיצוי  מחודשת  להערכות  והכוונה  יעוץ  ליקיריהם:  הדואגים 

שמטרתה הנגשת המידע וסיוע במיצוי זכויות המטופלים.

מרכז מי”ה מאפשר לראשונה ערוץ פנייה ישיר וזמין לעו”ס רפואית שהוכשרה לביצוע הערכה ביו-פסיכו-
סוציאלית. העובדת הסוציאלית נותנת ייעוץ אישי לכל פונה לפי הנתונים המצויים בידיה ולפי הצורך האישי 

אותו מעלה הפונה. 

החל לפעול פיילוט באזור גיאוגרפי מצומצם – מחוז שרון-שומרון. בכדי להגיע לקהל היעד   2018 במאי 
הופץ מנשר בבתי החולים, ברשויות הרווחה, בחברות סיעוד, במועדוני קשישים ובמרפאות במחוז. בחמשת 

חודשי הפעילות הראשונים 55 מטופלים ובני משפחה קיבלו מענה.

דרך הפעולה של המרכז:

1.    מתקבלת פנייה טלפונית בה נערך תשאול ביו-פסיכו-סוציאלי הכולל התייחסות לבן המשפחה המטפל.

2.    מונגשים לפונה גורמי קהילה רלוונטיים למיצוי זכויותיו.

3.    נבדקות מספר דרכי פעולה לשיפור ההתמודדות עם המצב ומתן יזום של מידע.

4.    בעת הצורך, עו”ס יוצרת קשר עם גורמים מטפלים בקהילה עבור הפונה ובאישורו.

5.    לאחר כשבועיים נעשית שיחת מעקב לבדיקת יישום ההמלצות והאם התעורר צורך נוסף.

דוגמאות לייעול התהליכים והנגשת הזכויות:

תיווך בין המטופל, רופא המשפחה והיחידה להמשך טיפול בעקבות שיחה טלפונית וביקור בית שבוצע 	 
על-ידי עו”ס במרכז.

מתן מידע למבוטחים בטרם ביצוע פרוצדורה רפואית אלקטיבית לברור זכויותיהם לאחריה.	 

טיפול בפניות בנושא אי-הגעת מטפלים הביתה לאחר שהובטח בבית החולים כי יגיעו.	 

מתן מענה למטופלים המתקשרים מביה”ח ומתעניינים בתהליכי ההערכות בביתם בתום האשפוז.	 

החולים  בתי  משוחררי  לכלל  מענה  ולתת  שבועיות  שעות   40 של  לפעילות  להתרחב  מתעתד  הפיילוט 
במחוז, כולל במרכזים גריאטריים.
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קטגוריית קופות חולים

שירותי בריאות כללית – “פשוט לבקש”

בעידן המהיר בו אנו חיים לקוחות ומטופלים דורשים שירות דיגיטלי מיידי, כאן ועכשיו, מבלי לבזבז זמן יקר 
על מפגשים פרונטאליים או על המתנה בשיחות טלפון. הצורך בפיתרון לתקשורת עם המרפאה והרופא 

בזמן המתאים למטופל, ובאמצעים נגישים ונוחים הוא לא פחות מצורך בסטנדרט חדש של שירות.

מתוך הבנה זו פותחה בכללית פלטפורמת “פשוט לבקש”, פיתרון טכנולוגי המייצר נגישות ויעילות בהתאם 
לרוח הזמן. פיתוח הפלטפורמה בכללית הסתיים ברבעון הראשון של 2018. 

מאז מספקת הקופה ללקוחותיה שירות המאפשר תקשורת דיגיטלית מלאה מול הקופה, ללא צורך להגיע 
למרפאה או להמתין לנציג טלפוני. 

השירות מאפשר שליחת בקשות למרפאה ולרופא דרך הטלפון הנייד ודרך המחשב בנושאים רבים:

מרשמים 	 
טפסי 17 	 
אישורים רפואיים 	 
פניות כלליות למשרד 	 
התייעצות עם רופא והפניות	 
בירורים בנושא חובות וחיובים	 

הרופא  עם  להתכתב  הבקשה,  בסטאטוס  לצפות  לבקשה,  ותמונות  קבצים  לצרף  מוזמנים  המטופלים 
והמרפאה אודות בקשות פתוחות וכן לפתוח בקשה מחדש במידה ולא אושרה ולצפות בתוצרי הבקשה. 

מסרון )SMS( נשלח ללקוח עם עדכון סטאטוס הבקשה.

למניעת  לבקשה,  מותאם  טופס  כל  המטופל.  של  שונים  צרכים  על  העונים  רבים  טפסים  סוגי  במערכת 
טעויות ולשליחת כל המידע הנדרש לצורך הטיפול בבקשה בפעם אחת. כך מושגת יעילות מרבית לטובת 

כל הצדדים המעורבים.

עד  הבקשה  להתנהלות  זמנים  מקצר  והמתנה,  הגעה  חוסך  המטופלים,  מול  שקיפות  מייצר  הפרויקט 
לסגירתה, חוסך בתורים ומפנה את הצוות הרפואי לעסוק במשימותיו.

וממשיך   2018 במהלך  מרפאות   35 ל  הגיע  היקף,  רחב  כלל-אירגוני  פעולה  בשיתוף  שפותח  הפרויקט, 
להתפתח עם העלאת טפסים חדשים ופריסה במרפאות נוספות, ובקרב רופאים ורופאות. 
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einatc@clalit.org.il    | קהילה    שירות  איכות  מחלקת  מנהלת   , גיגי  בן  כהן  עינת 

קטגוריית קופות חולים

שירותי בריאות כללית – מתאמי שירות למטופלים אונקולוגיים 
בכללית מאובחנים כ-16,000 מטופלים אונקולוגים מדי שנה. בשנת 2013 החל מהלך “כללית לידיעתך”, 
שנועד לתת לחולה האונקולוגי מענה מותאם ואישי להכרות ומיצוי זכויותיו ע”י פגישה עם אחות שהוסמכה 

לצורך זה.

“במהלך הטמעת התהליך הבנו שהמפגש עם האחות נותן מענה לצרכי המטופל האונקולוגי, אך לפנינו

אתגר של הפחתת חסמים ובירוקרטיות עבור מטופלים אלה, בכדי שיתפנו להתמודדות עם המחלה.”

השוטפת  בבירוקרטיה  המסייע  זמין  אדמיניסטרטיבי  גורם   – האונקולוגי  לחולה  שירות  מתאם  הפתרון: 
ליצירת  כולה,  המערכת  עבור  והן  המטופלים  עבור  הן  משמעותי  גורם  למטופל.  קבועה  כתובת  ומהווה 

תהליכים מתואמים בשירות המטופל.

הובילה  הצלחתו  חיפה.  במחוז  אונקולוגי  למטופל  שירות  מתאם  שיוך  של  פיילוט  החל   2014 בשנת 
חדשים  מטופלים  כ-6,000  בו  ונעזרו  הכללית,  מחוזות  בכל  המהלך  הוטמע   2017 ובשנת  להרחבתו, 

שמקבלים:

סיוע בקבלת החזרים	 
סיוע בתיאום תורים ובדיקות	 
קבלת מידע על זכויות ואופן מימושן	 
קשר אישי, רציף ויזום )לפחות אחת לחודש(	 
מענה מיידי ו\או תיווך ותיאום בין המטופל לגורמים הרלוונטיים למצבו המשתנה	 

וגדולה,  בינונית  מרפאה  בכל  אדמיניסטרטיבי/פקיד  מנהל  בקפידה  נבחרים  השירות  מתאם  לתפקיד 
בדגש רב על הפן השירותי והיכולות הבינאישיות, לצד פרמטרים כמו מוטיבציה ונכונות לביצוע התפקיד. 
המתאמים עוברים הכשרה שפותחה במיוחד עבורם, הכוללת ידע מקצועי ומיומנויות רלוונטיות לתפקיד, 

ומקבלים תמיכה ארגונית בקופה.

מתאמי השירות מתמודדים עם עומס רגשי וסוגיות כגון הצפת חרדות ושמירה על גבולות, ומקבלים ליווי 
רגשי קבוצתי באופן שוטף.

עד סוף 2018 יוכשרו כ-300 מתאמים. 200 נוספים יוכשרו במהלך 2019. השלב הבא הוא פיתוח מסלול 
עם  ובשת”פ  התחום  של  ומתמשכת  שוטפת  למידה  על-בסיס  האונקולוגיים,  למטופלים  שלם  שירות 

המטופלים.
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03-6923544 משה גרליץ, מנהל מחלקת או”ש ומידע חטיבת בתי חולים   |   

mosheger@clalit.org.il

קטגוריית קופות חולים

שירותי בריאות כללית –
מידע מקוון יזום למטופל לקראת ביקורו בבית החולים 

בשנה,  ביקורים  מיליון   3 מתקיימים  כללית  בריאות  שירותי  של  החולים  בתי  ב-14  האמבולטורי  במערך 
מתוכם כמיליון מטופלים חדשים. חווית השירות הראשונה של המטופלים הינה בעת זימון התור, ולאחר 

מכן בשאלות אינפורמטיביות שונות, לרוב סביב התור והביקור הצפוי. 

מוגבלויות  ובעלי  בכלל  מטופלים  דיגיטליים.  באמצעים  תכנים  בצריכת  עלייה  נרשמה  האחרונות  בשנים 
מקוון  מידע  לשליחת  שירות  פותח  לכן  נגישה.  בצורה  התור  לגבי  מידע  לקבל  מעוניינים  בפרט  שמיעה 

למטופלים לקראת ביקורם במרפאות.

הביקור,  מועד  לפני  ימים  מספר  מסרון  המטופל  מקבל   ,2018 שנת  מתחילת  הניתן  השירות,  במסגרת 
המפנה לעמוד המאפשר:

צפייה בפרטי התור, כולל מפות ודרכי הגעה למרפאה	 

הכנסת פרטי התור ליומן האישי	 

אישור / ביטול / דחייה של התור	 

מידע והנחיות קליניות ואדמיניסטרטיביות רלוונטיות )כולל סרטוני הדגמה(	 

 	)click2call( אפשרות ליצירת קשר בלחיצה

אינטראקטיבית  קולית  תזכורת  מבוצעת  הדיגיטלי,  לתזכור  שעות   48 תוך  הגיב  לא  והמטופל  במידה 
לאישור התור. דוחות לגבי מטופלים שביקשו לדחות את התור ולמטופלים שלא הגיבו במסרון / תזכורת 

קולית מועברים מדי יום לטיפול בית החולים לצורך שיבוץ מטופלים הממתינים לשירות.

תוצאות השירות מרשימות: שיעור תגובה של 90%, שיפור במדד אי-הגעה המסתכם בחיסכון של 130,000 
ביקורים בשנה, שיפור בניצול פוטנציאל תורים בשיעור של כ-2% בממוצע וכמובן – נגישות מלאה לבעלי 

מוגבלויות שמיעה.

בעתיד מתוכננת התרחבות גם לתחום בריאות הנפש ולמערך הניתוחים, ומינוף המערכת לווידוא מוכנות 
לפעולות כגון קולונוסקופיה, ברונכוסקופיה וכיו”ב, ואף יצירת קשר באמצעות צ’ט עם נציג.
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050-8801007 חאלד אבו חוסין – מנהל מחלקה להמשך טיפול, רצף ואינטגרציה   |   

abu_hus_h@mac.org.il

קטגוריית קופות חולים

מכבי שירותי בריאות –
מודל טיפול אינטגרטיבי, “להצליח לראות ציבור שקוף”

עולים  קשישים,  ובהן:  זכויותיהן  למצות  המתקשות  לאוכלוסיות  מכוונת  בריאות  שירותי  מכבי  של  היוזמה 
חדשים, חולים בודדים, חולים כרוניים חולים במעמד סוציו-אקונומי נמוך וכדומה. אלה אוכלוסיות אשר לרוב 
טיפול  מודל  פיתחה מכבי  ועבורן  זכויות  במיצוי  וסיוע  או לאפשרות לקבל תמיכה  לזכויותיהן  מודעות  אינן 

אינטגרטיבי, המשלב את מכלול השירותים הזמינים בקופה ומחוצה לה. 

אינטגרטיבי  לייעוץ  אחות  האישיים:  צרכיהם  לפי  ומכיל  עוטף  תמיכה  מערך  להתאמת  זוכים  המטופלים 
מבצעת הערכה של צרכי המטופלים, ומפנה לגורמים הרלוונטיים. מעו”ס, דיאטנית, פיזיותרפיסט או רופא 
ואף  מתנדבים,  לפעילות  רפואיות,  הוצאות  בכיסוי  לתמיכה  הרלוונטיות  לעמותות  קישור  ודרך  מומחה, 

לתמיכה שאינה רפואית, כמו ניהול משא ומתן עם בעל דירה עבור חולה שהיה בסכנת פינוי מדירתו.

מארג שירותים זה מאפשר למטופלים להגיע לכדי מיצוי מלוא הזכויות הרפואיות, החברתיות והכלכליות, 
הן במכבי שירותי בריאות והן במוסדות ממשלתיים, עירוניים וחברתיים, תוך מעקב וניטור עקבי של מצבם 

הרפואי והסוציאלי.

לאחר שנת פעילות אחת ולמעלה מ-700 מטופלים, ניתן לדווח על שיפור חווית המטופלים, צמצום עלויות 
שיפור  עם  ביד  יד  המתאימים,  המקצוע  אנשי  אצל  אלו  מטופלים  של  בביקורים  מבורכת  ועליה  הטיפול, 

בתוצאות הבדיקות הרפואיות השוטפות.

המטרה העיקרית היא כי עוד ועוד חולים מאוכלוסיות אלו יוכלו לקבל את מלוא התמיכה והליווי, ולהתחיל 
לחיות חיים מלאים ועצמאיים בביתם וכחלק מהקהילה. עד סוף 2019, הכוונה להגיע ל כ - 10,000 מטופלים 

ובכך לתרום לצמצום באי-השוויון בחברה הישראלית.
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050-8804548 סנדרה מרון, ממונת שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות, אגף שירות ושיווק  |  

 negishut@mac.org.il

קטגוריית קופות חולים

לבעלי שירות  וקבלת  למתן  הנגישות  קידום   – בריאות  שירותי  מכבי 
מוגבלות בראייה וקריאה

במטרה לאפשר שירות נגיש ושוויוני בקופה, מכבי שירותי בריאות החלה בהנגשת השירות לבעלי מוגבלות 
בראייה וקריאה, מטופלים וצוות כאחד, ויזמה פעילות לזיהוי חסמים ומציאת פתרונות.

נגישות למבוטחי ומבוטחות הקופה: 
הותאמו שלטים לפי התקן בכל מתקני הקופה.	 
זיהוי בקוד קבוע המופיע בהעברת כרטיס החבר.	 
הצהרת הנגישות מוצגת באתר מכבי ובאפליקציה.	 
שליחת מידע ללקוח במייל או בסלולארי, או הקראת הכתוב.	 
הוספת מדבקה לכרטיס חבר עם המילה “מכבי” בכתב ברייל.	 
אוזניות להאזנה בכמה שפות 	  חיבור  בראייה: מאפשר  למוגבלות  הותאם  המכשירים לשירות עצמי 

ומפיק מידע בפתק מונגש.

התהליך הוטמע רוחבית אצל כל נותני השירות במתקני מכבי ברחבי הארץ.

נגישות לעובדי ועובדות הקופה:
ברמה רוחבית – התאמת התוכנה לניהול תיק הרפואי לעובדים עם מוגבלות בראייה.	 
ברמה פרטנית – מכתב לעובדים למיפוי הצורך בהתאמת עמדות עבודה.	 
בניית לומדות חובה בנושאי נגישות לכל העובדים.	 

סיפורי הצלחה לדוגמא: 
יכולת להמשיך בעיסוקם בשל שינוי במערך הטלפונים. אי לכך 	  שני עובדי קופה עיוורים נותרו ללא 

הם קיבלו הדרכה להתניידות ברכבת למקום העבודה והשתתפו בקורס לשימוש במחשב לעיוורים, 
לאחריו השתלבו בחזרה בצוות הקופה.

בעקבות פנייה של הממונה על השוויון והנגישות בקופה למוסד לביטוח לאומי התווסף לטופס הרישום 	 
והמעבר לקופת חולים סעיף אודות הצורך בהתאמה למוגבלות. 

הקופה מריצה פיילוט ניווט קולי מבית החבר למרכז הרפואי ובתוכו. במידה ויצליח, יורחב למרכזים 	 
רפואיים נוספים. 

ממונת הנגישות במכבי שירותי בריאות מעבירה הרצאות והדרכות לממוני נגישות בכל מערכת הבריאות 
ובכנסים העוסקים בנושא. במהלך 2019 מכוונים להשלמת הנגשת השירות לבעלי מוגבלות בראיה, ולפנות 

להנגשת השירות למוגבלות בניידות ובתנועה.



פנים שער
לא מדפיסים
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