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  ויות החולהכז

  *�1996ו"תשנ, ק זכויות החולהחו

        מטרת החוקמטרת החוקמטרת החוקמטרת החוק: : : : ''''ק אק אק אק אפרפרפרפר

ק זה מטרתו לקבוע את זכויות האד� המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי חו  .1
  .ולהג� על כבודו ועל פרטיותו

        רשנותרשנותרשנותרשנותפפפפ: : : : ''''ק בק בק בק בפרפרפרפר

  –וק זה בח  .2

  ;1940,  לפקודת בריאות הע�24כמשמעותו בסעי%  –" ית חולי�ב"  

  ;24ועדה שהוקמה לפי סעי%  –" עדת אתיקהו"  

, ועד למת� טיפול רפואי דחו% המאויש על ידי רופא אחד לפחותימקו� המ –" דר מיו�ח"  
  ;ושהמנהל הכללי הכיר בו כחדר מיו� לעני� חוק זה

 טיפול פסיכולוגי או, טיפול רפואי מונע, לרבות פעולות איבחו� רפואי –" יפול רפואיט"  
  ;יפול סיעודיט

  ;בית חולי� או מרפאה –" וסד רפואימ"  

  ;חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי –" טופלמ"  

וכ� כל בעל , פסיכולוג, מיילדת, אח או אחות, ר'סטז, רופא שיניי�, רופא –" טפלמ"  
  ;כמטפל בשירותי הבריאות, בהודעה ברשומות, ו המנהל הכללימקצוע שהכיר ב

מידע המתייחס באופ� ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל  –" ידע רפואימ"  
  ;או לטיפול הרפואי בו

  ;מי שמורשית לעסוק ביילוד לפי פקודת המיילדות –" יילדתמ"  

  ;המנהל הכללי של משרד הבריאות –" לליהכמנהל ה"  

  ;לרבות ממלא מקומו –" נהל מוסד רפואימ"  

נסיבות שבה� אד� מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה  –" צב חירו� רפואימ"  
  ;א� לא יינת� לו טיפול רפואי דחו%, מיידית כי תיגר� לאד� נכות חמורה בלתי הפיכה

ול רפואי שבה נית� טיפ, 1940, פקודת בריאות הע� ל34כמשמעותה בסעי%  –" רפאהמ"  
  ;בידי חמישה מטפלי� לפחות

  ;1976–ז"תשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הרופאי� 1'כמשמעותו בפרק ב –" ר'טזס"  

נסיבות שבה� אד� מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגר� לאד�  –" כנה חמורהס"  
  ;פול רפואיטיא� לא יינת� לו , נכות חמורה בלתי הפיכה

  ;1996–ו"תשנ,  בחוק העובדי� הסוציאליי�כמשמעותו –" ובד סוציאליע"  

  ;1977–ז"תשל, פסיכולוגי� ה  מי שרשו� בפנקס הפסיכולוגי� לפי חוק –" סיכולוגפ"  

  ;1994–ד"תשנ, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי –" ופת חולי�ק"  

  ;1976–ז"תשל, ]נוסח חדש[הרופאי� ת מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקוד –" ופאר"  

נוסח [לפי פקודת רופאי השיניי� , שיניי� מי שמורשה לעסוק ברפואת –" א שיניי�ופר"  

                                                      

  ).359' מ ע2132' ב מס"ח תשנ"ה (327'  עמ12.5.1996 מיו� 1591' ו מס"ח תשנ"סרס� פו *

 14 בסעי% 1' תיקו� מס –) 370'  עמ2871' ס מס"ח תש"ה (60'  עמ21.12.2000 מיו� 1765' א מס"ח תשס"סתוק� 
  .�2000א"תשס, יבוריי� צלמקומות בידור ולמקומותבשירותי� ובכניסה , לחוק איסור הפליה במוצרי�

  .2' תיקו� מס –) 177'  עמ52' ד מס"ח הכנסת תשס"ה (26'  עמ29.11.2004 מיו� 1962' ה מס"ח תשס"ס

  רת החוקמט

  דרותהג
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  ;1979–ט"תשל, ]חדש

או בכל דר1 ,  המתועד בדר1 של רישו� או צילו�17מידע לפי סעי%  –" שומה רפואיתר"  
  ; רפואיי� על אודותיוי�לרבות התיק הרפואי של המטופל שבו מצויי� מסמכ, אחרת

  .אותשר הברי –" שרה"  
        הזכות לטיפול רפואיהזכות לטיפול רפואיהזכות לטיפול רפואיהזכות לטיפול רפואי: : : : ''''ק גק גק גק גפרפרפרפר

ל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתא� לכל די� ובהתא� לתנאי� ולהסדרי� כ  )א(  .3
  .במערכת הבריאות בישראל, מעת לעת, הנוהגי�

  .רפואי דחו% ללא התניהל מצב חירו� רפואי זכאי אד� לקבל טיפוב  )ב(  

, אר2 מוצא, לאו�, מי�, גזע, למטופל מטעמי דתפל או מוסד רפואי לא יפלו בי� מטופל מט  .4
  .נטיה מינית או מטע� אחר כיוצא באלה

  

וה� , ה� מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, ופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאותמט  .5
  . האנושמבחינת יחסי

  .בדבר זהותו ותפקידו של כל אד� שמטפל בוע מידלטופל זכאי מ  )א(  .6

  .מנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד מוסד רפואיה  )ב(  

המטפל והמוסד הרפואי יסייעו ; ופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעני� הטיפול בומט  .7
  .ות זולמטופל בכל הדרוש למימוש זכ

לפי , יהיה המטופל זכאי, חר או ממוסד רפואי אחד לאחרלאר מטופל ממטפל אחד עב  .8
לש� , לשיתו% פעולה של המטפלי� והמוסדות הרפואיי� הקשורי� לטיפול הרפואי בו, בקשתו

  .הבטחת ההמש1 הנאות של הטיפול

י� שקבע מנהל רי� בזמני� ועל פי הסדרקופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבמט  .9
  .המוסד הרפואי

כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכ� כל עובד אחר של המוסד הרפואי , טפלמ  )א(  .10
  .ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי

נהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל מ  )ב(  
  .יהנמצא במוסד הרפוא

והתבקש מטפל או , ה מצב חירו� רפואי או סכנה חמורהורנסיבות שיש בה� לכאב  )א(  .11
  .יבדוק אותו המטפל ויטפל בו ככל יכולתו, מוסד רפואי לתת טיפול רפואי לאד�

, ַיְפנ3 אותו במידת יכולת�, א היתה למטפל או למוסד הרפואי היכולת לטפל במטופלל  )ב(  
  .לקבל את הטיפול המתאי�למקו� שבו יוכל המטופל 

  .נהל מוסד רפואי יקבע סידורי� מתאימי� לביצוע הוראות סעי% זהמ  )ג(  

  .טופל לחדר מיו� זכאי הוא לבדיקה רפואית בידי רופאמנה פ  )א(  .12

ית� לו את , צא הרופא הבודק כי המטופל זקוק לטיפול רפואי שאינו סובל דיחוימ  )ב(  
ַיְפֶנה רופא ,  לתת לו את הטיפול הרפואי באותו מקו�ות אפשרא� אי�, ואול�; הטיפול הרפואי

 במידת יכולתו את העברתו לאותו מוסד חויבטי, חדר המיו� את המטופל למוסד רפואי מתאי�
  .רפואי

נהל מוסד רפואי שיש בו חדר מיו� יקבע סידורי� מתאימי� לביצוע הוראות סעי% מ  )ג(  
  .זה

        הסכמה מדעת לטיפול רפואיהסכמה מדעת לטיפול רפואיהסכמה מדעת לטיפול רפואיהסכמה מדעת לטיפול רפואי: : : : ''''ק דק דק דק דפרפרפרפר

א יינת� טיפול רפואי למטופל אלא א� כ� נת� לכ1 המטופל הסכמה מדעת לפי ל  )א(  .13
  .הוראות פרק זה

באורח , ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, ש� קבלת הסכמה מדעתל  )ב(  
  —לרבות , "מידע רפואי", לעני� זה; כדי לאפשר לו להחליט א� להסכי� לטיפול המוצע, סביר

  כות לטיפול רפואיהז

  סור הפליהאי
) 2' תיקו� מס(

  $2004ה"תשס

  ותנאפול רפואי טי

ות זהדע בדבר מי
  המטפל

  ה נוספתדע

טחת המש) טיפול הב
  נאות

  לת מבקרי(קב

ודו כבה על שמיר
  ופרטיותו של המטופל

פול רפואי במצב טי
נה סכחירו( רפואי או 

  חמורה

יקה רפואית בחדר בד
  מיו�

כמה מדעת לטיפול הס
  רפואי
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  ;של מצבו הרפואי של המטופל) הפרוגנוזה(והָסכ3ת ) גנוזהיאהד(ה אבחנה  )1(

  ;התועלת הצפויה והסיכויי� של הטיפול המוצע, המטרה, ההלי1, תיאור המהות  )2(

  ;כאב ואי נוחות, לרבות תופעות לוואי, סיכוני� הכרוכי� בטיפול המוצעה  )3(

  ;יפול רפואי ט העדריכויי� וסיכוני� של טיפולי� רפואיי� חלופיי� או שלס  )4(

  .ובדת היות הטיפול בעל אופי חדשניע  )5(

ובאופ� , בשלב מוקד� ככל האפשר, טופל את המידע הרפואיממטפל ימסור לה  )ג(  
שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לש� קבלת החלטה בדר1 של בחירה מרצו� ואי 

  .תלות

סירת מידע רפואי מסויי� ממימנע רשאי המטפל לה, )ב(ל א% הוראות סעי% קט� ע  )ד(  
ה כי מסירתו עלולה לגרו� נזק חמור קא� אישרה ועדת אתי, הנוגע למצבו הרפואי, למטופל

  .לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל

  .בעל פה או בדר1 של התנהגות, סכמה מדעת יכול שתהיה בכתבה  )א(  .14

שיכלול את תמצית , ת� במסמ1 בכתבאי המנוי בתוספת תינפוסכמה מדעת לטיפול רה  )ב(  
  .ההסבר שנית� למטופל

, זקק מטופל לטיפול רפואי המנוי בתוספת ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת בכתבנ  )ג(  
ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמו1 ככל האפשר , תינת� ההסכמה בפני שני עדי�

  .לאחר מכ�

 שתינת� בעל לתוספת יכו בפול רפואי המנויהסכמה מדעת לטי, ואירפמצב חירו� ב  )ד(  
  .פה ובלבד שדבר ההסכמה יתועד בכתב סמו1 ככל האפשר לאחר מכ�

  – 13 א% הוראות סעי% על  .15

ג� ללא הסכמתו מדעת של , טפל רשאי לתת טיפול רפואי שאינו מנוי בתוספתמ  )1(
  :המטופל א� נתקיימו כל אלה

  ;אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת או הנפשי של המטופל ניצבו הגופמ  )א(

  ;קבלת הטיפול הרפואי ל  א ידוע למטפל כי המטופל או אפוטרופסו מתנגדל  )ב(

, 16י� אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו א� מונה בא כוח מטעמו לפי סעי% א  )ג(
  .�דיאו אי� אפשרות לקבל את הסכמת אפוטרופסו א� המטופל הוא קטי� או פסול 

שיש לתיתו , נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואינסיבות שבה� ב  )2(
רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי א% בניגוד לרצו� המטופל , בנסיבות העני� בהקד�

אישרה את מת� הטיפול ובלבד ששוכנעה , לאחר ששמעה את המטופל, א� ועדת האתיקה
  :כי נתקיימו כל אלה

  ;סכמה מדעתהת טופל מידע כנדרש לקבללממסר נ  )א(

  ;פוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופלצ  )ב(

יי� יסוד סביר להניח שלאחר מת� הטיפול הרפואי ית� המטופל את הסכמתו ק  )ג(
  .למפרע

 ופואי דחו% ג� ללא הסכמת רנסיבות של מצב חירו� רפואי רשאי מטפל לתת טיפולב  )3(
, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל,  נסיבות החירו�א� בשל, מדעת של המטופל

טיפול רפואי המנוי בתוספת יינת� בהסכמת שלושה ; לא נית� לקבל את הסכמתו מדעת
  .אלא א� כ� נסיבות החירו� אינ� מאפשרות זאת, רופאי�

טעמו שיהיה מוסמ1 להסכי� במקומו לקבלת טיפול ח מטופל רשאי למנות בא כומ  )א(  .16
בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאי� שבה� יהיה בא הכוח מוסמ1 להסכי� במקומו של ; ואירפ

  .המטופל לטיפול רפואי

  .שר רשאי לקבוע הוראות לעני� אופ� מת� ייפוי הכוח לפי סעי% זהה  )ב(  
        הרשומה הרפואית והמידע הרפואיהרשומה הרפואית והמידע הרפואיהרשומה הרפואית והמידע הרפואיהרשומה הרפואית והמידע הרפואי: : : : ''''ק הק הק הק הפרפרפרפר

, הרשומה הרפואית תכלול; איתטפל יתעד את מהל1 הטיפול הרפואי ברשומה רפומ  )א(  .17

כמה הספ� מת� או
  מדעת

א ללפול רפואי טי
  הסכמה

  נוי בא כוח למטופלמי

יהול רשומה נבת חו
  רפואית
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פרטי� מזהי� של המטופל והמטפל וכ� תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי , בי� היתר
ואול� ; איבחו� מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול, עברו הרפואי כפי שמסר, שקיבל המטופל

  . אינה חלק מהרשומה הרפואיתפלתרשומת אישית של המט

אחראי� לניהול השוט% והעדכני של , מנהל המוסד –רפואי ובמוסד , מטפלה  )ב(  
  .הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתא� לכל די�

יתועד הדבר על ידי המטפל או המוסד , מסרה רשומה רפואית לשמירה בידי המטופלנ  )ג(  
  .הרפואי

, מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואיתו טופל זכאי לקבל מהמטפל אמ  )א(  .18
  .המתייחסת אליו, ת העתקהלרבו

בר בצוות המטפל רשאי למסור למטופל מידע רפואי בתחו� עיסוקו בלבד ובתיאו� ח  )ב(  
  .ע� האחראי על הצוות

רשאי מטפל להחליט שלא למסור למטופל ) ב(�ו) א(ל א% הוראות סעיפי� קטני� ע  )ג(  
חמור לבריאותו הגופנית או א� המידע עלול לגרו� נזק , או חלקי המתייחס אליוא מידע רפואי מל

החליט המטפל כי אי� למסור למטופל מידע כאמור בסעי% ; הנפשית של המטופל או לסכ� את חייו
מידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו היודיע מיד על החלטתו לועדת האתיקה ויצר% את , קט� זה

  .לאי מסירתו

  . לשנותהלבטלה או, עדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפלו  )ד(  

רשאית היא לשמוע את המטופל או אד� , טר� תית� ועדת האתיקה את החלטתהב  )ה(  
  .אחר

שהגיע אליה� תו1 , ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, טפל או עובד מוסד רפואימ  )א(  .19
  . או במהל1 עבודת�ד�כדי מילוי תפקי

ושי� כדי להבטיח דר הינקטו אמצעי�, מנהל המוסד –ובמוסד רפואי , טפלמ  )ב(  
שעובדי� הנתוני� למרות� ישמרו על סודיות העניני� המובאי� לידיעת� תו1 כדי מילוי תפקיד� 

  .בודת�עאו במהל1 

  :להמאטפל או מוסד רפואי רשאי� למסור מידע רפואי לאחר בכל אחד מ  )א(  .20

  ;מטופל נת� את הסכמתו למסירת המידע הרפואיה  )1(

המוסד הרפואי חובה על פי די� למסור את המידע לה על המטפל או על ח  )2(
  ;הרפואי

  ;סירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצור1 טיפול במטופלמ  )3(

וועדת האתיקה אישרה את ) ג(18א נמסר למטופל המידע הרפואי לפי סעי% ל  )4(
  ; לאחרתומסיר

כי , לאחר מת� הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו, עדת האתיקה קבעהו  )5(
מסירת המידע הרפואי על אודותיו חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור וכי 

  ; עדי% מ� העני� שיש באי מסירתווהצור1 במסירת

ד וססירת המידע הרפואי היא למוסד הרפואי המטפל או לעובד של אותו ממ  )6(
  ;תיוקו או דיווח עליו על פי די�, רפואי לצור1 עיבוד המידע

למטרות מחקר או הוראה ,  הרפואי נועדה לפרסו� בבטאו� מדעיסירת המידעמ  )7(
  .א נחשפו פרטי� מזהי� של המטופללבהתא� להוראות שקבע השר ובלבד ש

, 1 העני�ורלא תיעשה אלא במידה הנדרשת לצ) א(סירת מידע כאמור בסעי% קט� מ  )ב(  
  .ותו1 הימנעות מרבית מחשיפת זהותו של המטופל

,  והוראות סעי% זה19יחולו עליו הוראות סעי% , )א(י סעי% קט� יבל אד� מידע לפק  )ג(  
  .בשינויי� המחויבי�

ל למידע פות המטוזכ
  רפואי

ירת סודיות שמ
  יתוארפ

ירת מידע רפואי מס
  לאחר
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        ועדותועדותועדותועדות: : : : ''''ק וק וק וק ופרפרפרפר

  ועדת בדיקה: 'מ� אסי

לש� בדיקת תלונה של מטופל או של ה ועדה שהוקמ –" ועדת בדיקה", חוק זהב  )א(  .21
  :מאלהעל ידי כל אחד , נציגו או לש� בדיקת אירוע חריג הנוגע למת� טיפול רפואי

  ;� במסגרת אותו מוסדתנהל מוסד רפואי לגבי טיפול רפואי שנימ  )1(

  ;נהל קופת חולי� לגבי טיפול רפואי שנית� במוסד ממוסדות קופת החולי�מ  )2(

  .י שהוא הסמי1 ממנהל הכללי אוה  )3(

מצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה יימסרו למי שמינה את הועדה ולמטופל הנוגע מ  )ב(  
המסקנות כאמור יימסרו ג� והממצאי� ;  יחולו בשינויי� המחויבי�18ראות סעי% והו, בדבר

  .למטפל העלול להיפגע ממסקנות הועדה

  .נה את הועדה ולמנהל הכללימירוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק למי שפ  )ג(  

על , וכ�, לנציגו או למטפל, ית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופלב  )ד(  
א� מצא כי הצור1 , להורות על מסירת הממצאי� והמסקנות למטופל, )ג(18א% האמור בסעי% 

� במסגרת נתהוראה כאמור יכול שתי; בגילויו לש� עשיית צדק עדי% מ� העני� שיש לא לגלותו
  .הלי1 שמתנהל בפני בית המשפט או על פי בקשה אשר תוגש לבית משפט שלו�

אד�  פתוח בהלי1 משמעתי על פי די� או להגיש תלונה נגדחליט המנהל הכללי לה  )ה(  
לצור1 ניהול החקירה או , רשאי הוא להורות על מסירת הפרוטוקול, בשל חשד למעשה פלילי

  .וכ� למטפל שנגדו נפתח ההלי1 או הוגשה התלונה, לכ11 לאד� המוסמ, ההלי1 המשמעתי

  ועדת בקרה ואיכות: 'מ� בסי

  :אחת מאלה –" בקרה ואיכותועדת ", חוק זהב  )א(  .22

עדה פנימית של מוסד רפואי שהקי� מנהל המוסד לש� הערכת הפעילות ו  )1(
  ;הרפואית ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי

לי� לש� שיפור איכות שירותי הבריאות במוסדות חועדה שהקי� מנהל קופת ו  )2(
  ;קופת החולי�

  .רותי הבריאותישעדה שהקי� המנהל הכללי לש� שיפור איכות ו  )3(

כל חומר שהוכ� לש� , הפרוטוקול, וכ� הדיוני� שהתקיימו בועדת הבקרה והאיכותת  )ב(  
יו חסויי� בפני כל אד� לרבות המטופל הנוגע בדבר יה, סיכומיה ומסקנותיה, הדיו� ושנמסר לה

  .ולא ישמשו ראיה בכל הלי1 משפטי

 של ועדת הבקרה והאיכות יימסרו סיכומיה ומסקנותיה) ב(ל א% האמור בסעי% קט� ע  )ג(  
ורשאי הוא לעיי� בפרוטוקול דיוני ועדת הבקרה והאיכות ובכל חומר אחר , למי שמינה את הועדה

  .שנמסר לה

צא מי שמינה את הועדה כי קיימת לכאורה עילה לנקיטת אמצעי משמעת על פי די� מ  )ד(  
  .כלפי מטפל יודיע על כ1 למנהל הכללי

, שקבעה ועדת הבקרה והאיכות הנוגעי� למצבו של מטופל �מצאי� עובדתיימ  )ה(  
� מיא� לא היו רשו, יתועדו ברשומה רפואית מיד ע� קביעת הממצאי�, לטיפול בו ולתוצאותיו

  .ויהיו חלק מהרשומה הרפואית, קוד� לכ�

כנדרש , ברו המטופל או נציגו כי ממצאי� עובדתיי� לא תועדו ברשומה רפואיתס  )א(  .23
  .רשאי� ה� להגיש השגה לועדת אתיקה, )ה(22עי% סב

על א% האמור , תבדוק הועדה, )א(וגשה השגה לועדת האתיקה לפי סעי% קט� ה  )ב(  
המסמכי� שהוכנו לש� , וקול הדיו� שהתקיי� בועדת הבקרה והאיכותוטאת פר, )ב(22בסעי% 

מצאה ועדת ; פל למטותמסקנותיה והרשומות הרפואיות הנוגעו, סיכומיה, הדיו� ושנמסרו לה
ותודיע על , תורה על תיעוד� ברשומה רפואית, האתיקה כי ממצאי� עובדתיי� לא תועדו כנדרש

  .כ1 למטופל או לנציגו

  דת בדיקהוע

  דת בקרה ואיכותוע

  גההש
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   אתיקהותועד: 'מ� גסי

  :כל ועדה תהיה בת חמישה חברי� וזה הרכבה; מנהל הכללי ימנה ועדות אתיקהה  )א(  .24

י מתו1 רשימה שער1 שר ד� הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזא  )1(
  ;והוא יהיה היושב ראש, המשפטי�

  ;כל אחד מתחו� התמחות אחר, ני רופאי� מומחי�ש  )2(

  ;סיכולוג או עובד סוציאליפ  )3(

  .ציג ציבור או איש דתנ  )4(

 תדו� הועדה בהרכב של שלושה 23בהשגות לפי סעי% , )א(ל א% הוראות סעי% קט� ע  )ב(  
  .ה ושני הרופאי� המומחי�שה� יושב ראש הועד, חברי�

תעורר מקרה שיש בו צור1 בהכרעה דחופה של ועדת האתיקה ולא נית� לכנסה ה  )ג(  
  .יוקנו לבית המשפט המחוזי סמכויותיה של ועדת האתיקה, הנדרשת מסיבה כלשהית בדחיפו

תקופת כהונתה ,  מינוי� של חברי ועדת האתיקהישר רשאי להתקי� תקנות בדבר דרכה  )ד(  
  .י עבודתה של הועדהוסדר

        אחריות לקיו� זכויות המטופל במוסד רפואיאחריות לקיו� זכויות המטופל במוסד רפואיאחריות לקיו� זכויות המטופל במוסד רפואיאחריות לקיו� זכויות המטופל במוסד רפואי: : : : ''''ק זק זק זק זפרפרפרפר

  –חראי לזכויות המטופל שתפקידיו ה�  אהל מוסד רפואי ימנה עובד שיהיהמנ  .25

  ;ל פי חוק זהעת� ייעו2 וסיוע למטופל בקשר למימוש זכויותיו מ  )1(

ענינ� איכות הטיפול תלונות ש; בדיקת� והטיפול בה�, בלת תלונות של מטופלי�ק  )2(
  ;הרפואי יועברו לטיפולו של מנהל המוסד הרפואי

נהלי של המוסד הרפואי בכל הנוגע מידרכה והנחיה של חברי הסגל הרפואי והה  )3(
  .להוראות חוק זה

  .הל מוסד רפואי ידאג לקיו� החובות המוטלות על המוסד הרפואי לפי הוראות חוק זהמנ  .26

        ות הבטחו�ות הבטחו�ות הבטחו�ות הבטחו�הוראות לגבי כוחהוראות לגבי כוחהוראות לגבי כוחהוראות לגבי כוח: : : : ''''ק חק חק חק חפרפרפרפר

יחולו על צבא הגנה ,  בעני� תחולת החוק על המדינה30בלי לגרוע מהוראות סעי% מ  )א(  .27
  :שטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר הוראות חוק זה בהתאמות הבאות מעל, לישראל

את חיל הרפואה , יראו כמוסד רפואי, �26ו, 23 עד 17, 10, 8, 7עני� סעיפי� ל  )1(
את מער1 הרפואה של משטרת ישראל ואת מחלקת הרפואה , לשל צבא הגנה לישרא
  ;של שירות בתי הסוהר

 של משטרת ישראל ושל, גנה לישראל הקציני הרפואה הראשיי� של צבאל  )2(
יהיו נתוני� הסמכויות והתפקידי� של מנהל מוסד רפואי לפי חוק , שירות בתי הסוהר

  ; 24 לפי סעי% זה וכ� הסמכות של המנהל הכללי למנות ועדות אתיקה

ות ודבפק, 1955–ו"תשט, כמשמעות� בחוק השיפוט הצבאי, פקודות הצבאב  )3(
, 1971–א"תשל, ]נוסח חדש[ המשטרה תכמשמעות� בפקוד, משטרת ישראל

נית� , 1971–ב"תשל] נוסח חדש[כמשמעות� בפקודת בתי הסוהר , ובפקודות השירות
  –לקבוע 

על ידי מטופל , 7פת כאמור בסעי% וראות בדבר הדרכי� לקבלת דעה נוסה  )א(
נמצא במשמורת  הובלבד שתישמר זכותו של כל מטופל, הנמצא במשמורת

  ;נוספת להשיג ביוזמתו דעה

המשרתי� בצבא הגנה לישראל או , וראות בדבר העברת מטופלי�ה  )ב(
ובלבד שלא תותר העברת , ממוסד רפואי אחד למשנהו, הנמצאי� במשמורת

  ;ה כדי לפגוע בטיפול הרפואימטופלי� א� יש בהעבר

  ;משמורת בנמצאי� ה  וראות בדבר ביקור מבקרי� אצל מטופלי�ה  )ג(

א� המידע , לשוטר או לסוהר, וראות בדבר מסירת מידע רפואי לחיילה  )ד(
  .דרוש לש� שמירה על בריאות� של אנשי� הנמצאי� במשמורת

  דות אתיקהוע

ראי לזכויות אח
  המטופל

ריות מנהל מוסד אח
  רפואי

ראות לגבי כוחות הו
  הבטחו�
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        שונותשונותשונותשונות: : : : ''''ק טק טק טק טפרפרפרפר

אר2 מוצא או , לאו�, מי�, גזע, טופלי� מטעמי דתטפל או מוסד רפואי המפלה בי� ממ  )א(  .28
  .�1977ז"תשל, חוק העונשי� ל)3)(א(61קנס כאמור בסעי%  –דינ� , נטיה מינית

) 2)(א(61קנס כאמור בסעי%  –דינו , 17מפר חובה מ� החובות המפורטות בסעי% ה  )ב(  
 מחשבה פלילית או אינה טעונה הוכחת, עבירה לפי סעי% קט� זה; 1977–ז"תשל, לחוק העונשי�

  .רשלנות
  

, סור הפליה במוצרי�אילפי חוק  יראו אותה ג� כעוולה,  לחוק זה4פרת הוראות סעי% ה  .א28
  .2000–א"תשס, ת בידור ולמקומות ציבוריי�בשירותי� ובכניסה למקומו

        

  –� בהוראות חוק זה אי  .29

  ;די לגרוע מהוראות כל די�כ  )1(  

  .די לפטור מטופל מחובת תשלו� עבור קבלת שירותי� רפואיי�כ  )2(

  .ק זה יחול ג� על המדינהחו  .30

  .רשאי לשנות את התוספת, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רהש  .31

  –ק זה והוא רשאי להתקי� תקנות בכל הנוגע לביצועו ובכלל זה ר ממונה על ביצוע חוהש  .32

  ;�12 ו11כאמור בסעיפי� , מוסד רפואי מתאי� לרכי העברת מטופלד  )1(

  ;רטי� שיש לרשמ� ברשומה רפואיתפ  )2(  

תשלו� מרבי תמורת מסירת העתק של  –אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב  )3(
  ;או עיו� בה או בחלקי� ממנה, � ממנהרשומה רפואית לסוגיה או חלקי

  ;למטרות מחקר או הוראה, � מדעיאורכי מסירת מידע רפואי הנועד לפרסו� בבטד  )4(

הדרכי� למסירת מידע רפואי , זמינות�, ניהול�, רכי השמירה של רשומות רפואיותד  )5(
ות הגישה אל רשומות רפואי, מש1 אחזקת�, שמירת סודיות המידע, מהרשומה הרפואית

  .וכ� מחקר רפואי או מעקב אחר תוצאות טיפול, למטרות של בריאות הזולת או הציבור

  :בסופו יבוא, 41בסעי% , 1976–ז"תשל, ]נוסח חדש[קודת הרופאי� בפ  .33

  ."1996–ו"תשנ, פר הוראה מהוראות חוק זכויות החולהה )7"(  

  :בסופו יבוא, 45בסעי% , 1979–ט"תשל, ]נוסח חדש[קודת רופאי השיניי� בפ  .34

  ."1996–ו"תשנ, פר הוראה מהוראות חוק זכויות החולהה )7"(  

  :בסופו יבוא, 33בסעי% , 1977–ז"תשל,  הפסיכולוגי�בחוק  .35

  ."1996–ו"תשנ, פר הוראה מהוראות חוק זכויות החולהה )6"(  

  .ילתו של חוק זה בתו� שלושה חודשי� מיו� פרסומותח  .36

  
        ספתספתספתספתתותותותו

  )15, 14עיפי� ס(

  .למעט כירורגיה זעירה, יתוחי�נ  .1

  .ד�י נתורי� של כלצי  .2

  .אליזהדי  .3

  ).רדיותרפיה(פול בקרינה מייננת טי  .4

  .גופית�פולי הפריה חו2טי  .5

  .מותרפיה לטיפול בתהליכי� ממאירי�כי  .6

  

  

  ולה על המדינהתח

  נוי התוספתשי

  צוע ותקנותבי

 קו� פקודתתי
  4' מס –הרופאי( 

קו� פקודת רופאי תי
  3' מס –השיניי( 

קו� חוק תי
  2' מס –הפסיכולוגי( 

  ילהתח

  נשי�עו
) 2' ו� מסתיק(

  $2004ה"תשס

  ולה אזרחיתעו
) 1' תיקו� מס(

  $2000א"תשס

  ירת דיני(שמ
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  פרי� סנהא    מעו� פרסש    
  ר הבריאותש    אש הממשלהר    

  
  בח וייסש    זר ויצמ�ע  
  ושב ראש הכנסתי    שיא המדינה נ  

  
  
  

  


