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  כל עובדי משרד הבריאות ושירותי הבריאות: אל
  
  

  !עובדים יקרים ועובדות יקרות
  
  

"  רואים מעבר–בחברה טוב "ל "בחודש אוקטובר השנה הועברה אלי פנייה עליה חתומים מנכ

שני ארגונים הנלחמים לילות , "ז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות המרכ–בזכות "לית "ומנכ

כימים בשיתוף משרד הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים לקידום זכויותיהם וביסוס מעמדם 

תוך מלחמה עיקשת בסטיגמה וניסיון אמיץ לשנות , החברתי של אנשים עם מוגבלויות באשר הם

  .תפיסות ועמדות חברתיות

  
לא רק כזכות , מצוינת החשיבות של הנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלויותבפנייה אלי 

אלא גם כחובה בסיסית שלנו לשמור ולקדם את , בסיסית של אדם לבריאות ושיפור איכות חייו

  . למנוע תחלואה ותמותה–ויותר מכל , בריאותם של כלל אזרחי ישראל

  
מחויבת מערכת הבריאות לפעול , )2005(הנגישות פרק , ברוח חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות

לרבות קידום , מניעתי, בריאותי, למען זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לקבל כל שירות רפואי

  .באופן מכבד ובטיחותי, רגישות חברתית ותרבותית, שוויוניות, נגישות,  בזמינות–בריאות 

  
חוק זכויות ", )1994" (חוק ביטוח בריאות ממלכתי"הזכות לשוויון ונגישות בבריאות באה לביטוי ב

, יומית במערכות הבריאות-וחוקים ותקנות נוספים המנחים את עבודתנו היום) 1996" (החולה

תוך שמירה על זכויות , בזמן ובמרחק סבירים, באיכותהדורשים מאיתנו להעניק כל שירות בריאותי 

  .כבודו ופרטיותו, המטופל כאדם

  
כי מדיניות המשרד בימים אלה היא לקדם את הנגישות והזמינות , יראני מבקש להבה

ואנו מבהירים באופן , פעולות אלו אינן צריכות להיות מותנות בתקציב. לאוכלוסיות עם מוגבלויות

  .כחובה ראשונית ובסיסית בתור גוף במערכת הבריאות, חד שזוהי חובתכם
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מחויבת לפעול למען זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ברוח , מעצם ייעודה, מערכת הבריאות

. פי צרכיהם באופן שוויוני ומכובד-ולאפשר שילובם בחברה תוך קבלת שירות בריאות על, החוק

ובכך היא מתקדמת , מערכת הבריאות בישראל מתארגנת ופועלת רבות ליישום החוק והתקנות

  .ומובילה

  
יכת שירותי הבריאות לזמינים ונגישים לכלל האוכלוסייה דורשת מכל אחד מאיתנו לבצע פעולות הפ

, להגברת המודעות לנושא" בחלקת האלוהים הקטנה שלו"לפעול כל אחד , יזומות לקידום הנושא

לפתח סבלנות , להוביל שינוי נורמות ועמדות חברתיות, לשנות נהלים והרגלים במקום בו ניתן

להתייחס לכל אדם הזקוק , ויותר מכל.  למנוע סטיגמה ואפליה במתן השירותים–ובכך , תוסובלנו

  .לסיוע רפואי בכבוד ובצנעה

  
הנגשת . והזכות של כל אחד מאיתנו לקבלו, כי חובתנו היא להעניק את השירות, חשוב לי להזכיר

  .שירותי הבריאות ברוח חוק השוויון תקדם את בריאותם של כלל אזרחי ישראל

  
  . תודה

 
  
  

  ,בברכה
  
  

  ר רוני גמזו"ד
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