
 

  

________ 

  שנת לידה 

________  

 בשפה, לי 

, ידו על 

, החולים ית
 הקיימים ות

________

________

________  

________

 
 
_________
 

__________

 מין 

__________

חר שהוסברו

הן המוזמנים
  .ות

בב ם שאעבור
ולהוראו הלים

__________
  תאריך 

__________

__________

__________

__________

  תאריך

יפול

  -1991 א

__________

   האב שם 

__________

לא זאת, אטרי

ו החולים בית
לנסיב התאם

הרפואיים כים
לנה בהתאם יו

__________
    חתימה

__________

 

__________
  תאריך 

__________

_________

))א(

לקבלת טי

א"התשנ, פש

__________

  פרטי

____ כיאטרי

פסיכיא חולים
  .יפול

ב ידי על עסקים
המקצועי וב ם

וההליכ בדיקות
יוטל על הדבר

  .מסוים

__________
ח  

__________

 .בנוכחותי ה

_________
    מה

__________

__________

 חתימה
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וז מרצון ול
  
נפ בחולי טיפול

  

__________

פ שם 

פסיכ חולים ת

ח בבית אושפז
הט אפשרויות

המוע הן, דים
דעתם שיקול י

הב, הטיפולים
שה מי בידי שו

מ אדם בידי קם

__________
 

  

__________
  מען

נחתמ טיפול ת

__________
חתימ 

__________
  הקרבה מען

__________

 טופס
מה לאשפ

ט לחוק) א(4 ף

__________

   משפחה

בבי] המיותר

מא להיות כים
וא האשפוז אי

העובד צוות כל
לפי לי נחוצים

ה תוצאות דבר
ייעש החולים ת

חלק כולם או

_________
  פרטי שם

_________

  :לאשפוז לה

ולקבלת שפוז

__________
   פרטי

_________

__________

ד בבית חולים

 הסכ

סעיף לפי

________|_|

מ שם 

את מחק[ שפז

מס אני כי מתי
תנ, לאשפוז ת

וכ הסיעודי סגל
ה והטיפולים 

בד הבטחה כל
בבית טיפולים

שייעשו לי טח

__________
    ה

__________

החול את ביא

לאש החולה מת

__________
פ שם 

__________

נחתם בפני

__________

 תפקיד

|_|_|_|_|_|_

   זהות ר

המאוש/ שפז

בחתימ מאשר
הרפואיות בות

הס, הרופאים
הבדיקות את

כ לי ניתנה לא
שהט מסכים ני
 .  

הובט לא כי זה

__________
משפחה שם

__________

שמב מי של מה

הסכמ כי בזה

__________
   

__________

ר כי הטופס נ

__________

שם 

|_|_|_,אני) 1

מספר

להתא העומד

ומ בזה מצהיר
הנסיב, מובנת

שה מסכים אני
א ויבצעו יקבעו

של מאשר אני
ואנ לי ידוע וכי

החולים בבית

בז מצהיר אני

_________

_________

וחתימ שם) 2

ב מאשר הריני

_________
  משפחה שם

_________

אני מאשר) 3

_________
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