
 

 
 

 חוזר המנהל הכללי
        

 
 
 

 "ב חשון, תשע"הי          
 2014נובמבר,  5          
 21/14מס':          

 
 שימוש בתואר מומחה הנושא:

 
 
 : רקע .1

", ובהתאם דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאותבנושא " 12/2001בהמשך לחוזר 

 להוראות חוק זכויות החולה ופקודת הרופאים, יובהר אופן השימוש בתואר מומחה

 ע"י רופא. 

 :מטרה .2

 קביעת כללים והבהרת השימוש הראוי בתואר מומחה ע"י רופא. 

 : הנחיות .3

על הרופא להציג את , מטפלהכדי למנוע הטעיית מטופלים בדבר תוארו של הרופא 

 באופן הבא:  תפקידו בצורה ברורה, בשמו המלא ובתוארו המקצועי

  :ענידת תג זיהוי .3.1

ט, תג זיהוי הנושא את שמו וסמל המוסד הרופא יישא על בגדיו במקום בול

הרפואי, התג יכלול לפחות את הפרטים הבאים, בכתב דפוס שחור ברור 

 מ"מ לפחות:  5בגודל של 

 שם פרטי ושם משפחה. .א

 תפקיד.  .ב

 ס"מ לפחות.  2X2תמונה עדכנית בגודל של  .ג

 : שימוש בתואר מומחה בכתב או בע"פ .3.2

מחה ו)אישור תואר מרופא בעל תואר מומחה לפי תקנות הרופאים  .3.2.1

כי הוא רופא מומחה בע"פ בכתב ווכן יציין בתג הזיהוי  – ובחינות(

אין לציין מומחיות  .בלבד בתחום המומחיות בו ניתן לו התואר

שאינה מוסדרת בתקנות. אם הרופא המומחה מנהל תחום מסוים, 

הוא רשאי לציין לצד תואר המומחה את תחום השירות או היחידה 

  אותה הוא מנהל. 

לדוגמא: ד"ר ישראל ישראלי, מומחה בכירורגיה אורתופדית. מנהל 

 .שירות, כירורגיה של כף היד"

 משרד הבריאות



 

 
 

 

 

 

מסוים שירות ומחה, אך עוסק בתחום מבעל תואר רופא שאינו  .3.2.2

את היותו רופא וכן ובע"פ בכתב   רשאי לציין בתג הזיהוי – ברפואה

 את המחלקה או המרפאה בה הוא עובד.

לדוגמא: ד"ר ישראל ישראלי, רופא, מרפאת ילדים או ד"ר ישראל 

 ישראלי, רופא, מחלקה פנימית א'.

כי הוא "מתמחה" ואת תחום  במפורשיציין בתג הזיהוי  :רופא במהלך התמחות .4

הרופא יוכל לציין כי הינו רופא העובד במרפאה . בלבד המומחיות בה הוא מתמחה

 יון של היותו מומחה. צאו במחלקה מסויימת אך ללא 

 "לדוגמא: ד"ר ישראלי ישראלי, מתמחה ברפואת נשים".  

 : ד"ר ישראל ישראלי רופא נשים. אין לרשום

 : חלות .5

לות על רופאים העובדים במסגרות רפואיות בבתי חולים, חזה  חוזרהוראות 

 במרפאות של קופות החולים, במרפאות פרטיות וכל מסגרת טיפולית אחרת. 

 
 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 

 פרופ' ארנון אפק        
 
 
 

 תח"כ יעל גרמן, שרת הבריאוהעתק: 

 11011114מא/ 

 
 


