
 האגף לגריאטריה  –משרד הבריאות 
 נהלי בתי חולים גריאטריים

ב" ח ו ר י  ל ה   "נ

 זכויות המטופל שם הנוהל: מבוא פרק:

 0.1.2 מס' נוהל: 01/07/2019 עודכן בתאריך: 4 מהדורה 01/07/2007 תאריך אישור
 

  גם למיגדר השני, הכוונה היא או נקבה בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר

 1 עמוד   
  2 מתוך

 1     מספר נספחים   

 חזור לתוכן נהלי רוחב רקע:   1

חובות  זכויות האדם במהלך טיפול רפואי וממנו נגזרותאת מגדיר  1996שנת בחוק זכויות החולה שנחקק 
 המטפלים כלפי המטופלים. 

מצבם  .קבוצה המצויה בסיכון עקב מוגבלות גופנית או שכלית המהוו הקשישים במוסדותאוכלוסיית 
 מחייב את המטפלים לנקוט משנה זהירות בשמירה על זכויותיהם.של המטופלים הרגיש 

 מטרות הנוהל:   2

 לעורר את מודעות הצוות לזכויות המטופל.  2.1

 חובותיהם לאור חוק זכויות החולה. מילוי( 0.4.5נוהל )מקצועי  -ות הרבולהנחות את הצ  2.2

 להבטיח מילוי ההנחיות הנדרשות על פי חוק זכויות החולה.  2.3

 הגדרת מושגים:   3

 בעל מקצוע בתחום הטיפול שהוכר כמטפל לעניין חוק זכויות החולה. - מטפל   3.1

מרפאה שבה ניתן טיפול בידי חמישה מטפלים לפחות ועליו חלים כל בית חולים, או  - מוסד רפואי  3.2
 החובות שמטיל חוק זכויות החולה.

 חולה, וכל אדם המבקש טיפול רפואי, או המקבל טיפול רפואי. - מטופל  3.3

 ידי מטפל, -טיפול בעל אופי רפואי או בריאותי גופני או נפשי, הניתן למטופל על - טיפול רפואי  3.4
 אבחון.ביצוע לרבות  של המטפל עיבתחום עיסוקו המקצו

 :שיטהעקרונות ו   4

בי"ח גריאטרי הינו בית חולים על פי הגדרתו לכן חוק זכויות החולה שחל על בי"ח כללי חל גם על   4.1
  מוסד סיעודי.

 מגילת זכויות המטופל  4.2

בהתאם למצוין  שתפקידיו יהיו זכויות המטופלשמירת הנהלת בי"ח הגריאטרי תמנה אחראי ל
 :(1נספח )ב"מגילת זכויות המטופל הקשיש" 

 קידום זכויות המטופלים במוסד (1)

  הגברת המודעות לנושא זה בקרב הצוות והמטופלים (2)

 קבלת תלונות של מטופלים ומשפחותיהם (3)

 משפחותיהם בכל הקשור למימוש זכויותיהםלמטופלים וליעוץ וסיוע  (4)

חוק זכויות החולה, ועל הנחיות מנכ"ל משרד  "מגילת זכויות המטופל הקשיש" מתבססת על  4.3
 .הבריאות והאגף גריאטריה במשרד הבריאות

במקום בולט במוסד בו מתאפשר לציבור  יוצגנוסח המגילה  יוודא שהאחראי לזכויות החולה   4.3.1
 .המטופלים, בני המשפחות והעובדים לעיין בה

 .אותם אינה מחליפה את החוק והנחיות, אלא באה להבהיר ת הזכויות"מגיל"  4.3.2

 הנובע מהנחיות חוק זכויות החולהכל ו ת הזכויותסעיפי מגיל כל הנהלת בי"ח תקפיד על הטמעה ויישום  4.4

 סדר יום נורמטיבי   4.5

הנהלת בית החולים תשאף לניהול סדר יום נורמטיבי במחלקות כמפורט במסמך "טיפול איכותי יום יומי "  
 לנוהל ותעשה כל מאמץ כדי להתאים את סדר היום גם לצרכיהם ולרצונותיהם של המטופלים. 3נספח 

  לבית חולים אחר בסוף חיים ית מטופל הפני  4.6

הנהלת ביה"ח תשים דגש על איכות חייו של מטופל עם מחלות חשוכות מרפא, ובמיוחד בסוף החיים תמנע 
אין בכך ערך של טיפול מרפא או תומך. הפנייה תעשה את העברתו הלא מחויבת ממסגרת למסגרת כאשר 

 . N012-2נספח  בהתאם למדיניות האגף לגריאטריה המפורטת ב

 עבור/י לדף פתיחה ראשי                   

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/download/ng/0_4_5.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N012-2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N012-2.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
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  גם למיגדר השני, הכוונה היא או נקבה בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר

 2 עמוד   
  2 מתוך

 1     מספר נספחים   

 חובת המטפל  4.7

,  מתוך ההכרה שהמטופל הינו שותף במערכת יחסים שבין מטופל למטפל )כל איש מקצוע טיפולי(
יש להדגיש את חובות המטפל  וחובות המוסד המטפל שנובעות מחוק זכויות החולה. חובות אילו הן 

 .9/06בהתאם למוגדר בחוזר מנכ"ל 

 נספחים ואסמכתאות:   5

 גיורא, ד"ר גינדין.-קלרפילד, גב' מרים בר"מגילת זכויות המטופל" בחתימת פרופ'   : 1-012נספח 

 .3/4/06מיום   9/06 חוזר מנכ"ל :1אסמכתא 

שוכות מרפא מבי"ח סעודי לבית חולים : "הפנייה לא מחויבת של מטופל עם מחלות ח 2-012Nנספח 
 אחר".

 57038017מתן טיפול יום יומי איכותי בבית חולים גריאטרי   N012-3  נספח 

 

http://www.health.gov.il/download/ng/N012-1.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk09_2006.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N012-2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N012-3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N012-3.pdf

