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 שלום רב,

 תא לחץ במרכז הרפואי תל אביב פנייה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע אודותהנדון: 

 

 המידע המבוקש:להלן  .1.7.19תא לחץ במרכז הרפואי תל אביב מיום אודות מידע לקבלת  כםתבקשקיבלנו 

 

 לא קיימים חוזים. - לחץ לתא בנוגע שיש פעילים והלא הפעילים החוזים כל .1

לא קיים רישום מסודר של פניות מטופלים  - קיבל החולים שבית לחץ בתא לטיפול לבקשה פניות כמות .2

 לקבלת טיפול בתא לחץ.

. סדר גודל של 2סעיף  הרא -כנ"ל -החולים  לבית שידוע לחץ בתא לטיפול הממתינים מטופלים כמות .3

 עשרות מטופלים לשנה, המועמדים לטיפול בתא לחץ.

 מטופלים מפנים אתם קליניות התווית ובאיזה טיפול לקבלת אחר חולים לבית שהפניתם טיפולים כמות .4

ידוע על מספר עשרות של מטופלים   -המטופלים  את שולחים אתם חולים בית ולאיזה לחץ בתא לטיפול

אשר הופנו לטיפול בתא לחץ ונמצאים בהמתנה בהתוויות של סוכרת, פצעים שאינם של המרכז הרפואי 

 מגלידים, אזורי גוף נמקיים, נזקי קרינה.

מצ"ב האישור  - לחץ תאי כמה ועבור החולים לבית הבריאות משרד ידי על שניתן הרישיון תנאי הם מה .5

ממשרד הבריאות להפעלת תא לחץ. מעבר לכך אין מסמך כתוב או  שהמרכז הרפואי קיבל העקרוני 

 מפורט יותר של בקשת רישוי או תנאי רישוי.

 .5ראה התשובה לסעיף  – הבקשה פרטי ומה לחץ תא לקבלת בקשה הגשתם האם .6

 הגורם וממי החולים לבית הלחץ תא של ההגעה של הצפי מתי וכן במידה לחץ תא של רכישה בוצע האם .7

 חודשים. 18 -נמצא בהליכי מכרז. צפי לסיום - לחץ התא את ממנו שהזמנתם

 לא. -נכון להיום - בעקיפין או במישרין לחץ לתא בנוגע הבריאות ממשרד תקצוב קיבלתם האם .8
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 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה 

 הממשלתייםוהממונה על העמדת המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים 

 

 

 העתק:

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 


