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לכבוד
ח"כ יעקב ליצמן
שר הבריאות
ירושלים
שלום רב,
ה דון :ועדות החריגים של בתי החולים בתקופת משבר הקורו ה
הח"מ מתכבדים לפ ות אליך בע יין שב דון כלהלן;

 .1בתאריך  18למרץ פרסמה ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות מכתב שכותרתו "ה חיות לפעילות
אלקטיבית בבתי החולים הציבוריים" .בין השאר כתב במכתב שהופ ה אל מ הלי בתי החולים הציבוריים כי "בכל בית
חולים תוקם ועדה למקרים חריגים .הועדה תהיה בראשות מ הל בית החולים) או מי מטעמו (ובהשתתפות אחות ראשית
)או מי מטעמה (ו ציג מקרב מ הלי המחלקות".
 .2מכתב זה מבקש לחדד את הה חיות לגבי פעילות אלקטיבית בבתי החולים ,ולדרוש את השקפת ה הלים והקריטריו ים
באופן מיידי לכל דורש .חלק מה קודות כון לבטח להעלות לאתר המשרד ובתי החולים באופן גיש ובמספר שפות.
ב וסף ,ה חיות אלו מעלות מספר שאלות חשובות אשר לצער ו וככל ש יסי ו לברר את הדברים לא הצלח ו לקבל תשובות
מספקות וזאת בלשון המעטה.
 .3לאור חשיבות הדברים  -אבקש כי ה ושא ייבחן בהקדם ,ו יתן לראות בו גם כפ יית מידע אולם לאור דחיפות הדברים –
בקש לקבל את המידע הבא המפורט בסעיפים הבאים:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

פירוט הה חיות שהוציא משרד הבריאות ב וגע לטיפולים אלקטיביים;
פירוט הה חיות של בתי החולים השו ים ,לרבות אופן קביעת ועדת החריגים באשר לטיפולים אלקטיביים;
הלי העבודה של ועדות החריגים ,לרבות פירוט ה וגע ל:
 .1מי רשאי לפ ות אליהם;
 .2אופן הפ ייה;
 .3קריטריו ים להעברת הבקשה לדיון בוועדה ,מועדי התכ סות;
 .4מועדי קבלת החלטה בבקשה;
 .5אפשרויות ערעור;
השפות שבהן מו גש המידע כון ליום זה והמיקום שבו המידע מפורסם ,ככל שמפורסם;
החלטות הוועדות הפועלות בבתי החולים ובתוך כך את שמות המעורבים בהחלטה על רשימת הפעולות; ועל סמך
מה קבעו דווקא טיפולים ופעולות אלה כפעולות מותרות )פרוטוקול הדיון(.
רשימת בתי החולים שה חיות אלו מחייבות )ושמא מדובר אך בבתי החולים הממשלתיים ,או בכלל בתי החולים(.
ב וסף ,בקש את התייחסותכם ל ושאים הבאים:
 .1אם הה חיות לא מחייבות את בתי החולים שאי ם ציבוריים ,מה מעמדם של בתי חולים אחרים .
 .2מהו מעמדם של ציגי קופות החולים בוועדות ומעמדם של ארגו י החולים
 .3ככל שאין הלים לעבודת הועדות בקש התייחסות גם לכך.

 .4להתייחסותך המהירה ודה.
בברכה ובכבוד רב,
אור סדן ,עו"ד
רים אסדי ,עו"ד
רן מלמד
קודת מפ ה ,המרכז לקידום מדי יות של הקלי יקה לזכויות החולה ,המכללה למי הל הקלי יקה לחופש המידע ,המכללה למי הל
הת ועה לחופש המידע
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