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My experience as an adult with a pediatric 

pulmonary disease 

 PCDר העמותה לחולי "מייסדת ויו

 החוויה שלי כחולה בוגרת עם מחלת ריאות 



 ?מי אני

 PCD – PRIMARY CILIARY DYSKINESIAחולה במחלת ריאה 

 ".שניידר"בבית חולים  CFבתוך מרפאת " ילדה יחידה"גדלתי כ

אינהלציות במכשירי אינהלציה  , הייתי צריכה טיפולי פיזיותרפיה נשימתיים יומיומיים בבית
כי לא הייתי  לא יכולתי לקבל כלום  -מלבד אנטיביוטיקהאבל  –ייעודיים ותרופות ייעודיות 

 ".זה לא בסל"כי , CF-חולה ב

משום שלא משנה מה ההגדרה  , שיבוא יום ואשנה את המציאות הזו, כבר בתור ילדה נשבעתי
 לא עושה אותי בריאה או לא זקוקה לטיפולים-CF-העובדה שאני לא חולה ב, של המחלה שלי

,  עורכת דין בוגרת תואר ראשון ותואר שני במשפטים, אמא לשלושה ילדים מקסימים -לימים
 ,  בהנהלה הראשית "כללית"למבקר קופת חולים שירותי ביקורת פנים וכיום נותנת 

קופות  )להשגת זכויותיהם מול המערכות השונות ( בעיקר במחלות ריאה)מייצגת חולים ו
 ...(חברות ביטוח, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, חולים



 מול משרד הבריאות וקופות החולים PCDהכרה בזכויות 

 .באופן רשמי אצל רשם העמותותהקמתי את העמותה  2015בשנת •

הצלחנו להכניס לסל הבריאות  , מוצפיר הודה "דיחד עם , במהלך השנים•
 :טיפולים לחולים

 טיפולי פיזיותרפיה נשימתית יומיומיים  -2015בשנת •

לתרופות הניתנות לשאיפה לחולים מכשירי אינהלציה ייעודיים  -2016בשנת •
(e-flow ו-pari turbo .) 

 לשאיפה באינהלציה" קולירצין"התרופה  -2016בשנת •

 בהתנדבות מוחלטת –לאורך כל השנים  –והכל 



 ?מה למדתי בדרך

  !לקרוא! לשאול! לברר על אופציות טיפוליות•

 ! למצות את כל הזכויות ולהילחם על כל זכות•

שינהל את המכלול הרפואי ויעזור למצוא   case manager-קיים צורך גדול ב•
דעות שונות של מומחים , הצעות לטיפול, את הדרך הנכונה בשפע של מידע

, התנגשויות בין תרופות, "של גדולים"מחלות , לידות, הריונות)וגישות שונות 
 (ר גוגל"ולא דרך ד

:  קיים צורך בשיתוף פעולה והעלאת מודעות בקרב רופאים בתחומים נושקים•
 .  ג.א.א, רופאי משפחה

 העלאת מודעות במוסדות האקדמאיים לגבי מגוון מחלות הנשימה הקיימות•

 העלאת מודעות להפסקת עישון•
 

 



 פירמידת מיצוי זכויות
 

 
 

 ביטוחי  
 בריאות  

  פרטיים
 בחברות ביטוח

 או דחייה  / קיים תהליך  חיתום רפואי והחרגות
 של מועמדים פוטנציאליים  

המוצעים בתשלום ( שירותי בריאות נוספים) ן"שב
 על ידי קופת החולים  נוסף

 ('מאוחדת שיא וכו/מכבי זהב/ פלטינום/כגון כללית מושלם)
, כל מבוטח המעוניין בשירות ן"לשבחובת קופת החולים לצרף 

 הכלכלי או גילו, ללא קשר למצבו הרפואי

  לספק למבוטחיה מחוייבתסל השירותים הבסיסי אותו הקופה 
תרופות בסל  )לפי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וצו ביטוח בריאות ממלכתי 

 (שירותי הבריאות
 חובת קופת החולים לספק שירות מכוח תקבולי מס בריאות והשלמה מתקציב המדינה

:  הגורם האחראי

המפקח על הביטוח 

 במשרד האוצר

  

 :  הגורם האחראי

נציבת קבילות 

הציבור לנושא חוק 

ביטוח בריאות 

האגף   -ממלכתי  

לפיקוח ובקרה על 

קופות החולים  

במשרד  ן"ושב

 הבריאות
  

  

  

מבוטח שנדרש  

טכנולוגיה שאינה  /לתרופה

בהתוויות סל השירותים  

רשאי לפנות  -הבסיסי

לוועדת חריגים בקופת  

 החולים  

מחויבת   אינהוועדת חריגים 

 לאשר

במקרה של דחייה רשאי  

המבוטח לפנות לבית הדין 

 לעבודה

כל תשובה מטעם : 1טיפ 
בקשו  -קופת החולים  
הנימוק  + שתהיה כתובה 

 . לדחיית הבקשה

שמרו העתק כתוב של כל : 2טיפ 
תשובות כתובות  + פוליסה שרכשתם 

 לסירוב מחברת הביטוח
הזכאות היא לפי הפוליסה  )

ולא לפי הפוליסה   רכששהמבוטח 
 (העדכנית שמציעה חברת הביטוח



יכולים להיות זכאים , עם ליווי נכון, החולים שאתם מטפלים בהם
 :לזכויות רבות

 קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי•
והכל לשיפור איכות החיים  , מכשירים, טכנולוגיות ייעודיות, תרופות ייעודיות•

 !בהתאם להמלצת הרופא המטפל -ותוחלת החיים של המטופל 
 החזרים כספיים מקופת חולים/טיפולים/זכויות•
 כספים מרשויות המס•
 (מצבים בתנאי הפוליסה/ניתוחים/על ביצוע טיפולים)כספים מחברות ביטוח •
 תו נכה •
 כספים מרשויות מקומיות•
 תמיכה ממשרד הרווחה•
 החזרים רטרואקטיביים לאור הקושי באבחון והגילוי המאוחר -כשרלוונטי•

 
 

 



מכתב הערכה 
, אפקארנון ' מפרופ
ל משרד  "מנכ

הבריאות בעת 
הגשת הבקשה  
להכללת טיפולי  

פיזיותרפיה  
נשימתיים בסל  

 הבריאות


