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הגישה למטופל המסרב קבלת שם החוזר: 
  טיפול רפואי או פינוי לבי"ח.

 עמודים 8 מתוך 1 עמוד מס'

 

 אגף רפואה   

 תשע"ג–תמוז–'ד      

 13–יוני–12 

 לכבוד :

 מנהלי מחוזות ומרחבים

 ייזריםופאראמדיקים סופרו

 פאראמדיקים אחראיים

 אחראי מוקדים

 רופאי המוקד הרפואי

 

 או פינוי לבי"ח.רפואי הגישה למטופל המסרב קבלת טיפול הנדון : 

 

 כללי .א

נאלצים  עמהסוגיית המטופל המסרב קבלת טיפול רפואי הינה סוגיה כבדת משקל,  .1

 להתמודד מידי יום מטפלים ממגוון מקצועות הבריאות השונים.

אל ( מתייחס לסוגיה זו, וקובע נורמות התנהלות 1996חוק זכויות החולה  )התשנ"ו   .2

החוק מאפשר כפיית טיפול  לקבלת טיפול רפואי. שלא הביע הסכמתומול מטופל 

 אשר כידוע אינהאתיקה,  רק באישור ועדת( סירוב מדעתרצון המטופל )בניגוד ל

 פועלת במתאר טרום בי"ח. 

למצבים בהם עליהם להגיש מזומנות צוותי רפואת חרום של מד"א נקלעים לעיתים  .3

 /חלקמטופל יסרב לקבלת כלייתכן וה סיוע רפואי למטופל המסרב לקבלת הטיפול.

יפול לאחר שקיבל ט -וייתכן שיסרב לפינוי רפואי בלבד  הרפואי,  רכיבי הטיפולממ

 ראשוני מצוות רפואת החרום.

שיקולים דמוגרפיים, שיקולים  – עשויות לנבוע מהסיבות לסירוב הינן מגוונות, ו .4

כמו כן, יש לזכור כי בחלק כלכליים, חוסר ידע, חשש, "דעות קדומות", ועוד. 

המאפשר לו קבלת החלטה  –מהמקרים אין המטופל מצוי במצב קוגניטיבי/נפשי תקין 

לקבל החוק , או שאינו כשיר מבחינת /פינוי לבי"חבטיפול רפואימושכלת בנוגע לצורך 

 (.או אדם הלוקה בנפשו קטין –החלטה בנושא )לדוגמא 
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 אגף הרפואה במד"א שוקד מזה כשנתיים על גיבוש נוהל ארגוני מסודר בנושא. .5

טיוטת הנוהל )שכבר עברה אישור עקרוני של ועדת הרפואה, מטה מד"א, 

  .ד"א( נשלחה לאשרור במשהב"רהיועמ"שים והמבטחים במ

נוהל, נועדה טיוטת ההמושתתת על העקרונות המופיעים בהוראת השעה הרצ"ב,  .6

 עד לאשרור סופי של הנוהל המלא במשהב"ר. –לתת מענה ב"תקופת הביניים" 

הוראת שעה זו, באה במקום הסעיפים הרלוונטיים הקיימים כיום בנוהלי מד"א לעניין 

 סירוב לטיפול/פינוי רפואי.

 

 

 : ההוראהת ומטר .ב

 איזון הולם בין ליישום במצבים הנ"ל, תוך שמירה על מפורטיםלקבוע כללים  .1

 של המטופלים והמטפלים כאחד. זכויותיהם וכבודם

להנחות את צוותי רפואת החרום של מד"א בכל הנוגע להתנהלות מול מטופל  .2

 המסרב לקבלת טיפול רפואי או מסרב לפינוי רפואי לבי"ח.

 

 

 : מסמכים ישימים .ג

 חוק זכויות החולה(. –)להלן  1996חוק זכויות החולה התשנ"ו  .1

 הסכמת חולה לטיפול רפואי לאור חוק זכויות החולה. – 20/96חוזר מנכ"ל מס'  .2

 מגילת זכויות החולה. – 21/96חוזר מנכ"ל מס'  .3
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 :  הגדרות .ד

 -, ובנוסף במסמכים הישימיםכל ההגדרות המופיעות 

 פינוי רפואי לבי"ח. –כמוגדר בחוק זכויות החולה, ובנוסף  – טיפול רפואי .1

, הבכיר בהכשרתו המקצועית לדעת איש הצוות)נסיבות שבהן  – מצב חרום רפואי .2

כי תיגרם  מידיתלחייו או קיימת סכנה  מידיתאדם מצוי בסכנה ( בזירת האירועהנוכח 

 לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי.

 , הנוכחהבכיר בהכשרתו המקצועית לדעת איש הצוות)נסיבות שבהן  - סכנה חמורה .3

לאדם נכות חמורה אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם ( בזירת האירוע

 בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי.

, פאראמדיק, רופא( המגיש סיוע רפואת חירום מד"א )חובש /מתנדבעובד – איש צוות .4

 במד"א. פעילותורפואי למטופל במסגרת 

זמין למתן ייעוץ רפואי השעות ביממה ע"י רופא  24מוקד מד"א המאויש  – מוקד רפואי .5

 ולאישור פרוטוקולים טיפוליים. ,הצוות בשטחלאנשי טלפוני 

 לענייני חוקי טרופוסואו אפשל מטופל  אי הסכמה – רפואי /פינויסירוב לקבלת טיפול .6

יכול להתבטא בכתב, בעל הסירוב . /פינוי לבי"חלקבלת טיפול רפואי (במקום נוכח) גוף

בכל  , במידת האפשר,הסירוב נסיבות יש לתעד את .או בדרך של התנהגות פה

דיווח טלפוני בקו מוקלט למוקד המרחבי, פירוט האמצעים העומדים לרשות איש הצוות )

 ., מילוי טופס ייעודי במידה וקיים(הרפואי בדו"חנסיבות המקרה 

 להערכת אישלקבלת טיפול רפואי או לפינוי לבי"ח, כאשר ) סירוב –סירוב מדעת  .6.1

הכרה המאפשרת לו  מצוי ברמת( המטופל הצוות הבכיר בהכשרתו המקצועית

להביע עמדה לגבי מתן הטיפול או הימנעות ממנו, הוא אינו מצוי תחת השפעת 

נפשיים הפוגעים גורמים או  )מחלה/פציעה/תרופות/סמים/אלכוהול( גורמים פיזיים

בכדי  -והובהר לו כל המידע הרפואי הדרוש לו באורח סביר ברמת הכרה שכזו, 

  לטיפול/פינוי רפואי.לאפשר לו לקבל החלטה על סירוב 

להערכת לקבלת טיפול רפואי או לפינוי לבי"ח, כאשר ) סירוב –סירוב שלא מדעת   .6.2

אינו מצוי ברמת הכרה ( המטופל איש הצוות הבכיר בהכשרתו המקצועית

המאפשרת לו להביע עמדה לגבי מתן הטיפול או הימנעות ממנו, או שהוא מצוי 

 .רמת הכרה שכזוהפוגעים בתחת השפעת גורמים פיזיים או נפשיים 
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בדרך של אמירה ו/או  /פינוי רפואיסירוב לקבלת טיפול רפואי – התנגדות פאסיבית .6.3

( כפי שיפורט מטה – במידת הצורךבמצב זה עדיין מתאפשר )כאשר  ,התנהגות

או  ללא שימוש באמצעים פיזיים – בניגוד לרצונו /לפנותו לבי"חמטופללטפל ב

 .פרמקולוגיים

ות הגסירוב לקבלת טיפול רפואי בדרך של אמירה והתנ – התנגדות אקטיבית .6.4

ללא  -לטפל במטופל/לפנותו לבי"ח בניגוד לרצונו  מתאפשרלא אקטיבית. במצב זה 

 )הגבלת המטופל, סדציה, וכדו'(. או פרמקולוגיים שימוש באמצעים פיזיים

 

 :  של המטופל הערכת מצב רפואי וקוגניטיביפעולות כלליות ל .ה

ככל שניתן,  יבצע בדיקה גופנית כנדרש )בדגש על איש הצוות ייקח אנמנזה מלאה,  .1

 ויתעד הממצאים בדו"ח הרפואי. –סימנים חיוניים( 

בנוגע למצבו הערכה  ,ככל שניתן ,איש הצוות )בהתאם לרמת הכשרתו( יבצע .2

להבין את מצבו הרפואי, ויכולתו  בדגש על יכולת המטופל –הקוגניטיבי של המטופל 

 .(2)ראה נספח  הנדרשהרפואי לקבל החלטה מושכלת באשר לטיפול 

 במידת הצורך ניתן לפנות לקבלת עזרה מקצועית מהרופא התורן במוקד הרפואי. .3

 

  : לבי"ח/פינוי קבלת טיפול רפואילמדעת מענה למטופל המסרב  .ו

 והוא מצוי במצב, לפינוי לבי"חפול רפואי או מתנגד ימטופל המסרב לקבל ט .1

 צונו, ולהימנע ממתן הטיפול הרפואי.יש לכבד את ר – תקין /נפשיקוגניטיבי

ו/או להתפנות  לשכנע את המטופל לקבל טיפולבכדי איש הצוות יעשה כל שביכולתו  .2

על התועלת  למטופל את מלוא המידע על מצבו הרפואי, ימסורובכלל זה  ,לבי"ח

מסירובו לקבלת טיפול  על ההשלכות והסכנות הנובעותו שבקבלת טיפול רפואי,

לצורך כך רשאי איש הצוות  .ב' לחוק זכויות החולה13בהתאם לסעיף  – רפואי

 להיעזר ברופא התורן במוקד הרפואי.

, תוך פירוט ההסבר הדו"ח הרפואי יש הצוות יתעד את מהלך הדברים על גביא .3

 במידה והמטופל לקבלת הטיפול. סירוב מדעתומתן דגש על  –ופל שניתן למט
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למטופל כי להערכתו הוא זקוק איש הצוות ידגיש מסרב להתפנות לבי"ח, עדיין 

לו ו/או לבני המשפחה או קרוביו של המטופל על הצורך וימליץ  ,בהקדם לטיפול

קופת החולים בה מבוטח  פנייה בהקדם האפשרי לרופא המשפחה/ מרפאתב

  .או גורם רפואי אחר המטופל/מוקד רפואה דחופה

הדו"ח הרפואי )בו מתועדות ומפורטות  עללחתום המטופל יבקש מיש הצוות א .4

(. סירב במידה וקייםטופס סירוב לקבלת טיפול רפואי )או על גבי  נסיבות הסירוב(

יכבד איש הצוות את רצונו, ויתעד בגיליון את סירוב  –המטופל לחתום על הטופס 

 יישמר בארכיון בצמוד לדו"ח הרפואי. )במידה וקיים( החתימה. טופס הסירוב

על נסיבות המקרה )לרבות סירוב חתימה במידה  המרחביות ידווח למוקד איש הצו .5

 את המקום. יהיה רשאי לעזובלאחר מכן ו וקיים(,

 : מצב חרום רפואי או סכנה חמורה במקרים של .6

 .וימתין להגעתו ,ALSידאג להזנקת צוות   BLSאיש צוות  .א

הרופא התורן  יתייעץ טלפונית עם)לרבות רופא הנט"ן(  ALSראש צוות  .ב

בנוסף, יעדכן את  .כונן אגף רפואהבמידת הצורך גם עם ו ,במוקד הרפואי

 מוקד המרחבי.ההנהלת המרחב באמצעות 

בנוגע  טלפונית את הפאראמדיק וכונן אגף הרפואה ינחהרופא התורן/ .ג

 להמשך התנהלותו אל מול המטופל.

מגבילה  ממחלת נפש או מטופל החשוד כסובל ניסיון אובדנימטופל לאחר במקרה של  .7

"פינוי מטופל אובדני או מטופל עם חשד אגף הרפואה  יתיש לפעול בהתאם להנחי –

 .להפרעה נפשית מגבילה"

 

  : /פינוי לבי"חשלא מדעת לקבלת טיפול רפואימענה למטופל שמסרב  .ז

"בנסיבות של מצב חרום רפואי רשאי  ( לחוק זכויות החולה קובע כי 3)15, סעיף ככלל .1

 מטפל לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל, אם בשל נסיבות 
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הסכמתו  לקבל את לא ניתןהחרום, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל, 

  ".מדעת

, /סכנה חמורהחירום רפואיהחולה מצוי במצב שהצוות  ראשבאם מתרשם , לפיכך .2

 : כדלקמן יפעל – שלא מדעתוסירובו נעשה 

 /להתפנות לבי"חעשה כל שביכולתו לשכנע את המטופל לקבל את הטיפול המוצעי .2.1

או נציג משטרה  /שכנים/מכריםלצורך כך רשאי איש הצוות להיעזר בקרובי משפחה)

 .(רועיבזירת האבמידה ונוכחים 

 : יפעלו הצוותים כדלקמן עמד המטופל בסירובו ) למרות מאמצי השכנוע ( .2.2

 .להגעתו וימתין, ALS צוות להזנקת ידאג  BLS צוות איש .2.2.1

עם המוקד הרפואי, וימסור  בקו מוקלט ייצור קשר טלפוני ALSראש  צוות  .2.2.2

לרופא התורן תיאור מפורט של נסיבות העניין )לרבות תיאור מלא ומפורט של 

 מצבו הרפואי והקוגניטיבי של המטופל(.

 להתרחק יש - המטפל לצוות סכנה ומהווה, משתולל/אלים והמטופל במידה .2.2.3

 . המשטרה את להזעיקו(, עין קשר על לשמור הניתן וככל) מהמקום

וסירובו של , /סכנה חמורהבמצב חרום רפואיהתרשם הרופא התורן כי אכן מדובר  .2.3

הצוות לתת את הטיפול הרפואי הדרוש  ראשינחה את  - שלא מדעתהמטופל נעשה 

הרופא  ישקול  ,מצד המטופל התנגדות אקטיבית. במצב של לרצון המטופל בניגוד

בכדי לאפשר את  - )דוגמת הלידול ודורמיקום( סדטיביותהרגעה/מתן תרופות לאשר 

הרופא יוודא כי בפעולה זו אין משום סכנה לשלום  .הרפואי/פינוי לבי"ח מתן הטיפול

 אנשי הצוות או השוהים האחרים במחיצת המטופל. המטופל, 

ראש , ידרוש )מבחינה פיזית( הצוות אינו מסוגל לכפות את הטיפול הנדרשבמידה ו .2.4

משטרה למקום  הזמנתו ות מד"א נוסףוע"י צ רותגב מהמוקד המרחבי הצוות

הגעת נציג משטרה /המתגבר הצוות הגעת רוע. המשך הטיפול יינתן רק לאחריהא

המוקד המרחבי יוודא עדכון הנהלת המרחב  .בכפיה למקום, וסיוע למתן הטיפול

 באירוע.

, ימסור לאיש חמורה/סכנה חרום רפואיבמצב מדובר  איןהתרשם הרופא התורן כי  .2.5

 ( הנחיות לפנות בהקדם האפשרי לרופא במקום בן משפחהלהצוות )או 



 אגף רפואה 

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 12.06.2013 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

הגישה למטופל המסרב קבלת שם החוזר: 
  טיפול רפואי או פינוי לבי"ח.

 עמודים 8 מתוך 7 עמוד מס'

 

במקרים  להמשך טיפול. -קופת החולים /מוקד רפואה דחופה המשפחה/מרפאת 

 . הרופא אלה יש לתעד בדו"ח את זהותו של קרוב המשפחה עמו שוחח

רועים, לרבות יאת השתלשלות הא הדו"חאיש הצוות יתעד בצורה מפורטת ע"ג  .2.6

  .שניתנו )התייעצות רפואית( המלצות הרופא התורן ומס' האישור

 

 :לטיפול רפואי חוקי אפוטרופוססירוב  .ח

יש להישמע להוראות אפוטרופוס חוקי לענייני גוף ובתנאי שמתקיימים ככלל,  .1

 התנאים להלן:

 הוא נוכח במקום האירוע. .א

 למי שאינו הורה. - נושא כתב מינוי רשמי תקף .ב

 .חרום רפואי/סכנה חמורההמטופל אינו מצוי במצב  .ג

המטופל מצוי ו הטיפול/פינוי רפואי, למתן /הורהלענייני גוף חוקיהאפוטרופוס סירב ה .2

כל שביכולתו לשכנע את איש הצוות יעשה  -חרום רפואי/סכנה חמורהבמצב 

. עמד האפוטרופוס לבי"ח הפינויהטיפול המוצע/ מתן את אפשרל אפוטרופוסה

ימסור עם המוקד הרפואי,  בקו מוקלט קשר טלפוני ALS -ה ייצור ראש  צוותבסירובו, 

ויקבל הנחיות בנוגע להמשך  התורן תיאור מפורט של נסיבות הענייןלרופא 

 מוקד המרחבי.הבנוסף, יעדכן את הנהלת המרחב באמצעות  ההתנהלות.

 

 החולה הנוטה למות : .ט

המעידים כי המטופל הינו  ותקפים, במידה ומוצגים לאיש הצוות מסמכים קבילים

 יפעל בהתאם להנחיות המופיעות במסמך/הנחיית האפוטרופוס. –חולה הנוטה למות 

 

 



 אגף רפואה 

  הוראת שעה מס': חוזרים והוראות שעה

 12.06.2013 מתאריך   שם אגף/אזור: רפואה

הגישה למטופל המסרב קבלת שם החוזר: 
 טיפול רפואי או פינוי לבי"ח. 

 עמודים 8 מתוך 8 עמוד מס'

 

 המרחבי הנחיות מיוחדות למוקד .י

, המבקש למסור דיווח בנוגע לסירוב טיפול/פינוי BLSבעת פנייה של איש צוות ברמת 

 ח במסמך זה. -ה בסעיפים המפורטות פעל בהתאם להנחיות יש לוודא כי  –

 

 נספחים :

 .)עתידי( קבלת טיפול רפואי/פינוי לבי"חלטופס סירוב דוגמא ל .1

 לאיש צוות. (צ'ק ליסטדף עזר ) .2

 

 בכבוד רב,

 ד"ר רפי סטרוגו, מגן    מילר, תמ"גרמי 

 מנהל אגף רפואה   פאראמדיק ראשי וס' מנהל אגר"פ

 

 

 : העתק

 מנכ"ל

 מטה מורחב

 מטה אגף רפואה

  מדריכי וחונכי קורס פאראמדיקים



 אגף רפואה 

 1נספח מס' 

 טופס סירוב לקבלת טיפול רפואי/פינוי לבית חולים

  



 אגף רפואה 

 2נספח מס' 

 .יקוגניטיברפואי והערכת מצב  –דף עזר לאיש צוות מד"א 

 

 מצב חרום רפואי : .1

שתיגרם  מיידיתלחייו, או קיימת סכנה  מיידיתנסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה   הגדרה :

 אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף. –לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה 

 דוגמאות :

המצוי במצוקה נשימתית = נשמת, שימוש בשרירי עזר, ציאנוזיס מרכזי,  מטופל .א

 חוסר יכולת להשלים משפטים עקב קוצר נשימה.

 ./חסר נוירולוגי חדשמחוסר הכרה/בהכרה מעורפלת מטופל .ב

 סימני שוק ) חיוורון, הזעה (.ול"ד נמוך  מטופל עם .ג

, חסם הולכה VTמטופל עם הפרעת קצב/הפרעת הולכה מסכנת חיים )לדוגמא  .ד

 מדרגה שלישית, וכדו'(.

 

 : סכנה חמורה .2

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו, או קיימת סכנה שתיגרם לאדם נכות חמורה   הגדרה :

 אם לא יינתן לו טיפול רפואי. –בלתי הפיכה 

 דוגמאות :

 גם אם אינו סימפטומטי. –קינמטיקה קשה של  עם מעורבות נפגע טראומה .א

 תסמונת כלילית חריפה.חשד למטופל עם  .ב

 .מחלת חום חריפהמטופל עם  .ג

 .ללא סימנים למצב חרום רפואי –מטופל המצוי תחת השפעת סמים/אלכוהול  .ד

 

 קוגניטיביתהערכת מצב  .3

 אינו מסוגל לקבל החלטה מושכלת בדעה צלולה : מטופלמצבים בהם קיים חשד שה .א

 הינו קטין המטופל. 

 .קיים מידע כי המטופל סובל ממחלת נפש מגבילה 



 אגף רפואה 

 חלקית במקום ובזמן, מתמצא/מתמצא נראה מבולבל )אינו  המטופל

 התנהגות חריגה, וכדו'(.

  תחת השפעת תרופות/סמים/אלכוהול.מצוי  שהמטופלקיים חשד 

 שאלות מסייעות באבחון מצבו הקוגניטיבי של המטופל : .ב

 .)? התמצאות בזמן )איזה יום ? איזה חודש ? איזו שנה 

 .)? התמצאות במקום )היכן הוא נמצא ? באיזו מדינה/עיר 

 יבה )האם הוא מזהה את הסובבים/בני משפחה/שכנים ?(.התמצאות בסב 

בכדי ככל הניתן,  מהסובביםיש לקחת אנמנזה  תקוגניטיבי הפרעהבמידה וקיימת  .ג

ימים( או -הינה אקוטית )טווח של שעותהקוגניטיבית  ההפרעהולהבין האם  לנסות

 שנים(.-חודשים-כרונית )טווח של שבועות

 

 ( :רשימת תיוגראשי פרקים ) –הסבר למטופל  .4

 .על הבעיה הרפואית ממנה סובל המטופלקצר הסבר כללי  – הבעיה הרפואית .א

ועל התועלת  על הטיפול הרפואי הנדרשקצר הסבר כללי  – הטיפול הרפואי .ב

 .)בדגש על מידת הדחיפות( שבקבלת טיפול בבית חולים

הסבר על סיבוכים שעלולים להתפתח במידה והמטופל לא יקבל טיפול  – סכנות .ג

 .רפואי בהקדם/לא יתפנה לבית חולים

הסבר על מגבלות הטיפול/בדיקות האבחון במתאר טרום  – הטיפול בבית חולים .ד

אשפוזי, ועל הטיפולים/בדיקות האבחון שקרוב לודאי יבוצעו במסגרת בית 

 .החולים

 

 


