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  25/3/2020                                                         לכבוד
  יעקב ליצמן "כח

  שר הבריאות
  ירושלים

  
                        שלום רב,

  
  ועדות החריגים של בתי החולים בתקופת משבר הקורונההנדון:         

  
  הח"מ מתכבדים לפנות אליך בעניין שבנדון כלהלן;    
  

למרץ פרסמה ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות מכתב שכותרתו "הנחיות לפעילות  18בתאריך  . 1
 בית בין השאר נכתב במכתב שהופנה אל מנהלי בתי החולים הציבוריים כי "בכלאלקטיבית בבתי החולים הציבוריים".  

 ראשית אחות ובהשתתפות )מטעמו מי או( בית החולים מנהל בראשות תהיה הועדה .חריגים למקרים ועדה תוקם חולים
   .מנהלי המחלקות" מקרב ונציג )מטעמה מי או(
 

, ולדרוש את השקפת הנהלים והקריטריונים החולים בבתי אלקטיבית לגבי פעילות ההנחיותאת  לחדדמכתב זה מבקש  . 2
 החולים באופן נגיש ובמספר שפות. חלק מהנקודות נכון לבטח להעלות לאתר המשרד ובתי  באופן מיידי לכל דורש.

מספר שאלות חשובות אשר לצערנו וככל שניסינו לברר את הדברים לא הצלחנו לקבל תשובות בנוסף, הנחיות אלו מעלות  
 מספקות וזאת בלשון המעטה. 

 
 –אבקש כי הנושא ייבחן בהקדם, וניתן לראות בו גם כפניית מידע אולם לאור דחיפות הדברים    -לאור חשיבות הדברים   . 3

 נבקש לקבל את המידע הבא המפורט בסעיפים הבאים:
 

 ;בנוגע לטיפולים אלקטיביים פירוט ההנחיות שהוציא משרד הבריאות  .א
 ;באשר לטיפולים אלקטיביים פירוט ההנחיות של בתי החולים השונים, לרבות אופן קביעת ועדת החריגים  .ב
 נהלי העבודה של ועדות החריגים, לרבות פירוט הנוגע ל:  .ג

 מי רשאי לפנות אליהם; .1
 אופן הפנייה; .2
 מועדי התכנסות;קשה לדיון בוועדה, קריטריונים להעברת הב .3
 מועדי קבלת החלטה בבקשה; .4
 אפשרויות ערעור; .5

 ;, ככל שמפורסםהשפות שבהן מונגש המידע נכון ליום זה והמיקום שבו המידע מפורסם  .ד
שמות המעורבים בהחלטה על רשימת הפעולות; ועל סמך החלטות הוועדות הפועלות בבתי החולים ובתוך כך את   .ה

  מה נקבעו דווקא טיפולים ופעולות אלה כפעולות מותרות (פרוטוקול הדיון).  
 רשימת בתי החולים שהנחיות אלו מחייבות (ושמא מדובר אך בבתי החולים הממשלתיים, או בכלל בתי החולים).  .ו
  הבאים:בנוסף, נבקש את התייחסותכם לנושאים   .ז

 . אחריםמעמדם של בתי חולים  מהאת בתי החולים שאינם ציבוריים,  מחייבותאם ההנחיות לא  .1
 מהו מעמדם של נציגי קופות החולים בוועדות ומעמדם של ארגוני החולים .2
 ככל שאין נהלים לעבודת הועדות נבקש התייחסות גם לכך. .3

  
  .להתייחסותך המהירה נודה .4

  
  ,ובכבוד רב בברכה            

  
  רן מלמד

  
  רים אסדי, עו"ד

  
  אור סדן, עו"ד 

נקודת מפנה, המרכז לקידום מדיניות של 
  רווחה כלכלית  

  הקליניקה לחופש המידע, המכללה למינהל  הקליניקה לזכויות החולה, המכללה למינהל
 התנועה לחופש המידע

 
  העתק:

   23-חברי הכנסת ה


