
 

 

 25/08/2021                                                                                    לכבוד                                                       

 טופס מקוון באמצעות הוגש                     הממונה על חוק חופש המידע

           

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 שלום רב, 

  פריטי המידע הבאים "( נבקש לקבל את  החוק)להלן: " 1998-בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח

אופיאטים   כאבים  למשככי  "התר)להלןהנוגעים  כל    2018משנת  ופות"(  :  זו,  בקשה  על  מענה  ליום  ועד 

 האמור להלן, בחלוקה לכל שנה בנפרד:  

 מבוטחים בקופה בכל אחת מהשנים האמורות; מספר ה .1

 ; שנים האמורות, בכל אחת מההשונות  תרופותבחלוקה ל,  ותתרופמטופלים במספר ה .2

 ;תרו, בכל אחת מהשנים האמותרופותהמ אחתכל ל  שניתנומספר המרשמים  .3

 חת מהשנים האמורות; המרשמים שהונפקו בפועל לכל אחת מהתרופות, בכל אמספר  .4

המרשםמספר   .5 קבלת  טרם  פסיכיאטרי/פסיכולוגי  אבחון  שעברו  מהשנים  ,  המטופלים  אחת  בכל 

 ;תרו האמו

בכל אחת  וכד' המטופלים בתרופות,  , מחלות סופניות  מספר המטופלים בעלי מחלות כאב כרוניות .6

 ;תרומהשנים האמו

מקבלים מרשמים לתרופות  ים הל מטופלים בתרופות. מספר המטופל זמן טיפול שמידע על משך   .7

כם את המידע לפי  אין בידי; ולמעלה משנתיים. אם  עד ארבעה חודשים; עד שנה; עד שנתייםאלה  

 בחלוקה אחרת, נבקש לקבלו באופן שבו המידע מצוי אצלכם; תקופות אלו אלא 

 ; (לאהוכנו על ידי הקופה או  )בין אם  מי מהתרופותות לרוגעים להתמכנתונים הנ .8

השלכות  בקופה בנוגע לנערכו  או דיונים ש  ד'( וכן פגישות, ימי עיון וכירוט האירועים )כנסיםפ .9

 ;בכלל והנטייה להתמכרות לתרופות בפרט בתרופות אלו השימוש

צוותים הרפואיים באשר לשימוש במשככי כאבים  לרופאים ו כל חוזר שהוצא מטעם הקופה ל .10

 ; בתרופות, וכיו"ב ליםגילוי למטופ יות וחובת , וזאת לרבות הנח אטיםאופי

 ; דפי מידעעלונים ו  כגון,  אלו תתרופובלהעביר למטופל נהוג או חובה מסמך שכל  .11

ם  לטיפולירופות אלה והנחיות של הקופה בדבר העברת מטופלים מת מי דיוןכו, סיחוות דעת .12

 ת. אחרים שאינם ממכרים או ממכרים פחו

 למען הסר ספק אין אנו מבקשים פרטים מזהים אודות הצוותים הרפואיים או המטופלים. 

 ,XLSלדוגמה גיליונות נתונים )את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו  
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להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת  

א לתקנות חופש המידע )אגרות(, חריגה מהמועדים הקבועים בחוק לא  6קבלת בקשה זו. כמו כן, לפי סעיף  

 טיפול והפקה. תאפשר גבייה של אגרת 

 

 אורי סולד 
 רכז פרויקטים 

 


