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 מטרות הרישום הרפואי
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 :החוק מטרת

 חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל.1

 ;טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו

 

 :פרשנות

 מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי –" מידע רפואי"

 ;של מטופל או לטיפול הרפואי בו

 

 או, המתועד בדרך של רישום או צילום 17מידע לפי סעיף  -" רשומה רפואית"

 לרבות התיק הרפואי של המטופל שבו מצויים מסמכים, בכל דרך אחרת

 ;רפואיים על אודותיו
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 :נאותטיפול רפואי 

והאיכות  הרמה המקצועית הן מבחינת , זכאי לקבל טיפול רפואי נאותמטופל .5

   .והן מבחינת יחסי האנוש, הרפואית

 

 :נאותהבטחת המשך טיפול 

, יהיה המטופל זכאי, מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחרעבר .8

לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול , לפי בקשתו

   .לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול, הרפואי בו
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 חובת ניהול רשומה רפואית

הרשומה  ; מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית( א)17

פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול  , בין היתר, הרפואית תכלול

,  עברו הרפואי כפי שמסר, מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל

של  תרשומת אישיתואולם ; איבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול

   .המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית

 

 זכות המטופל למידע רפואי

מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה  ( א)18

  .המתייחסת אליו, לרבות העתקה, הרפואית
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 חוזר מנהל רפואה 42/2006 בנושא שמירת רשומה רפואית של הילוד

 

 
שנה ומאחר ורוב   25מאחר וניתן להגיש תביעות על רשלנות רפואית לילוד לאחר "

מומלץ לשמור גם את , המתואר ברשומת היולדת, התביעות נוגעות להליך הלידה

 ."שנים 25הרשומה של היולדת למשך 
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 רפואימדעת לטיפול הסכמה 

לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה  ( א)13

 .מדעת לפי הוראות פרק זה

  

ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש  , לשם קבלת הסכמה מדעת( ב)13

,  זה לענין; כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע, באורח סביר, לו

 :לרבות, "מידע רפואי"

 ;של מצבו הרפואי של המטופל( הפרוגנוזה)והָסכּות ( הדיאגנוזה)האבחנה (1)

 ;התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע, המטרה, ההליך, תיאור המהות(2)

 ;כאב ואי נוחות, לרבות תופעות לוואי, הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע(3)

 ;סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי(4)

 .עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני(5)
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 רפואימדעת לטיפול הסכמה 

,  בשלב מוקדם ככל האפשר, ימסור למטופל את המידע הרפואיהמטפל ( ג)13

ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה  

 .בדרך של בחירה מרצון ואי תלות

 

 ?ומהו טיפול רפואי לפי סעיף ההגדרות

טיפול , טיפול רפואי מונע, רפואי איבחוןפעולות  לרבות –" טיפול רפואי"

 ;פסיכולוגי או טיפול סיעודי
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 (2012) כללית שירותי בריאות' טל יוחאי יהודה נ 6936/09א  "ע

  

אשר לרוב  , הנוהגת על פי פרקטיקה פעולה רוטיניתיש להבחין בין , לגישת השופט עמית

פעולה ובין , אינה מצריכה לשטוח בפני המטופל אפשרויות טיפול אחרות לפני ביצועה

 .הוק-אלא מצריכה שיקול דעת אד, שאינה רוטינית

  

אין לצפות מהצוות הרפואי . אי מתן סטרואידים למערערת היה במרחב שיקול הדעת הרפואי

 .כמו במקרה שלפנינו" שגרתית"שיתכנס להתייעצות לפני נקיטת פרוצדורה רפואית 

האם יש להבחין בין פרוצדורה רפואית שגרתית ללא שגרתית?  

 )לענין הסכמה מדעת(
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 סוקולהשופט  רון ' כב   בפני

 איתי ואקנין .1 התובעים

 סילביה ואקנין .2

 אלסטר נעמי ד"עו כ"ב י"ע

  

 נגד

  

 הבריאות משרד-ישראל מדינת הנתבעת

 סבג ד"עו כ"ב י"ע

,  במסמכים הקיימים. במקרה הנדון עלה בידי הנתבעת להרים את הנטל שהועבר אליה"

יש די מידע , לרבות טופס סיכום המחלה של התובעת וגיליון השחרור של התובע מן הפגייה

 "נזק הראייתי"את ה" לתקן"על מנת 

 'משרד הבריאות ואח-י"מ' נ' ואקנין איתי ואח( מחוזי חיפה) 05-422א "ת

?מתי יעבור הנטל –נזק ראייתי   
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  –מומחה הגנה 

, הנתונים של סיכון כפי שרשומים בכרטיס המעקב

.  הבדיקה תקינה לחלוטין. אינם נכונים, 1:350סיכון 

אשר על כן ולו הייתה הבדיקה הנכונה מונחת בפני  

...  'מבצעי המעקב כי אז הם לא היו מציעים לגב

 .דיקור מי שפיר
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 ד גרפולוג תביעה"חוו





 ד גרפולוג תביעה"חוו



 

לפי פסיקת בתי המשפט כתב ההסכמה כשלעצמו 
שמא הוחתם החולה  , אין בו כדי להכריע את הכף

 . על דרך השגרה

לפני מתן הסכמתו לביצוע , אם לא הוסברו לחולה
כי אז   -הסיכונים הכרוכים בה , בדיקה מסוימת

 .ההסכמה תהיה חסרת נפקות

ח של הסתדרות העובדים בארץ "קופ' נחמן נ 560/84א "ע) 

 (.  'ז 388' ב 387( 2)' ד מ"ישראל פ









הרשומה הרפואית מהווה לב העניין  

 בתיקי רשלנות רפואית

קיום רשומה מפורטת או העדרה  

 יכריעו התיק במקרים רבים

איסוף כל החומר הרפואי לפני תחילת  

 הכרחי -הטיפול 
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