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 "ו אדר א תשפ"בטב''ה, ירושלים, 

 2022פברואר  16

 לכל המעוניין,

 מכתבת המלצה – 'אופק' בחזרה לחיים

 שנים רבות לשיפור בטיחות המטופל,וצוות העמותה פועלת מזה  עמיעד טאוב ,בהובלת היו''ר 'אופק חזרה לחיים' עמותת

 מניעת רשלנות וטעויות רפואיות וליווי משפחות לאחר משברים ומשפחות עם צרכים מיוחדים.

ויה הקשה שעוברת משפחה שאחד ממנה נפגע, האירוע שהופך עולמם של בני המשפחה באחת, מכיר ומי שחווה את הח

 חולים ובני משפחותיהם, שחייהם השתנו ללא היכר. את המצוקות בהן נתקלים 

נפשיות, כלכליות וביורוקרטיות שעלולות לגרום שבר הרפואי לבדו, אלא גם מצוקות ההתמודדות אינה מכילה את המ

לתחושת חוסר אונים. כל משפחה שעברה משבר רפואי, חשה תופעות ותחושות הללו, ומייחלת לצאת לדרך חדשה ויצרנית, 

 חיים תקינים בצל המחלה/המשבר הרפואי. ולקיים 

זכיתי להיחשף לפעילות ארגון אופק חזרה לחיים, שפועל למימוש יוזמות החקיקה לקידום מעמדן וזכויותיהן של המשפחות 

 דות, דאגה לרווחתן ואיכות חייהם.המיוח

הקניית כלים  –משפחותיהם  חזרה לחיים" הוא הדגש הוא על סיוע והעצמת הנפגעים ובני - מה שבולט בארגון ''אופק

לצד העיסוק במניעה במתן כלים ובפיתוח כלים דיגיטליים  המסייעים להם לחיות לצד האסון שעברו, בצורה המיטבית

 שיסייעו למערכת הבריאות בישראל.

ייעוץ ליווי,  ארגון אופק חזרה לחיים, מעניק סיוע רגשי חברתי וכלכלי לחולים ולבני משפחותיהם לאחר משבר רפואי.

והדרכה, אשר יסייעו למשפחות וליחידים שעברו אסון/משבר רפואי, למצוא פתרונות לקשיים, ויאפשרו להם לצאת לדרך 

 הל אורח חיים מאוזן ועצמאי יותר.חדשה ולנ

של משפחות הנפגעים שאיבדו את יקיריהן או  שמעתי את העדויותכינסתי דיון ועדה מיוחד בנושא,  אף ביוזמת העמותה

 ה הענפה והברוכה של עמותת אופק.שנפגעו בצורה קשה, שמעתי על המחדלים שיש במיגור התופעה ואת העשיי כאלה

החשובה, בעזרה למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ליווי משפחות אחר אסונות, ם אני מעריכה ומוקירה את פעילות

 וכלוסייה מבוגרת ועוד מיזמים חשובים מאין כמותם. העלאת מודעות בקרב הציבור לטעויות ורשלנות רפואית, ליווי א

 !ולנוהמשיכו כך ועלו מעלה מעלה עבור כ ,אני רוצה לחזק את ידיכם ופועלכם

 בברכה,

 

ילמןח"כ עידית ס  

 יו"ר ועדת הבריאות


