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                                                                                      ' שבט, תשע"וב     ירושלים, 

 2016ינואר,  12         

 

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 2011 -ח ע"פ חוק הטיס, התשע"אחובת דיווהנדון: 

 חלה חובת דיווח על רופא מטפל כמפורט להלן:  ,2011-)ד( לחוק הטיס התשע"א6בהתאם לסעיף 

"רופא המטפל בעובד טיס שבידו רישיון עובד טיס או הגדר מסוג שקבע השר לפי סעיף קטן 

השתמשו ברישיונו, )א(, היודע כי המטופל הוא עובד טיס כאמור, וסבור כי אותו עובד טיס, ב

עלול לסכן את עצמו או את זולתו מחמת מצבו הרפואי, ידווח על כך לרופא הרשות או לרופא 

 מוסמך, ויידע את עובד הטיס על אודות הדיווח כאמור".

 לאור הקבוע בחוק לעיל, ברצוננו להזכיר ולחדד חובה זו החלה על הרופא המטפל בעובד טיס. 

טייס, טכנאי טייס, אלחוטאי טייס, טכנאי לבדק כלי טייס, מפקח על תנועה עובד טיס הינו טייס, נווט 

 .1981-שיונות לעובדי טיס(, תשמ"איהטיס )ראווירית, ומקצועות נוספים כפי שמפורט בתקנות 

)רשימת המצבים המצריכים דיווח  בכל מקרה בו סבור הרופא המטפל כי מצבו הרפואי של מטופל

, שיש בידו רישיון עובד טיס, עלול לפגוע בתפקודו כעובד טיס זה( כאמור מפורטת בנספח לחוזר

רופא  :בצורה שתסכן את עצמו או אחר, ידווח על כך מידית לרופא רשות התעופה האזרחית )להלן

ת שהוסמך לעניין התאמה בריאותית של עובד טיס, ילרופא בעל הכשרה ברפואה תעופת הרשות( או

להלן פרטי ההתקשרות עם רופא  הרשות )להלן: רופא מוסמך(.  בידי מנהל הרשות ובהמלצת רופא

 הרשות: 

 ;03-9774508: פקס , 050-6212437: ניידטלפון   ,03-9774507 טלפון:

בהתאם  החובה המפורשת למסירת הודעת מטפל גוברת על חובת שמירת הסודיות הרפואית.יצוין כי 

 ליידע על כך את המטופל.  עליו ,לחוק, במקרים בהם החליט הרופא לדווח כאמור

)ה( לחוק, בעת ספק המתעורר אצל עובד הטיס 6הרופא רשאי לציין בפני המטופל כי בהתאם לסעיף 

או  לעניין התאמתו הבריאותית למילוי תפקידו מוטלת גם עליו חובה לפנות לבדיקת רופא הרשות

 .רופא תעופתי מוסמך



 

 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

 (בפועל) רפואההראש מינהל                 

 

 שר הבריאות העתק :  

 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 חוליםמנהלי קופות ה

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי 

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 



 

 

 
 

 נספח 
 

 מצבים רפואיים בגינם יש לדווח על מטופל עובד טיס לרופא הרשות 
 
 

 המנחה הוא הסיכון לאובדן יכולת פתאומי(. כאמור, על הרופא חובה להודיע באופן ן)העיקרו      
 , לפי שיקול דעתו.מיידי במצבים נוספים בהם קיים סיכון כאמור, שאינם מפורטים ברשימה      

 מחלת כפיון )אפילפסיה(. .א
 לא ער לה ו/או אינו יודע לזהות את סימניה בבירור. מטופלהיפוגליקמיה סמפטומית שה .ב

 הפרעות בקצב הלב שאינן נשלטות.  .ג

 מצב לאחר שבץ מוחי. .ד

 דמנציה מתקדמת עם פגיעה בהתמצאות או שיפוט. .ה

 שימוש לרעה באלכוהול סמים או תרופות. .ו

 בשינה.דום נשימה  .ז

 מחלת נפש אקטיבית הפוגעת בשיפוט. .ח

 ירידה בכושר הראיה או השמיעה שאינם ניתנים לתיקון ע"י אביזרי עזר. .ט
 מחלות לב חמורות ואי ספיקת לב מתקדמת. .י

 הפרעות בשיווי משקל. .יא

 מחלות סרטניות פעילות המשפיעות על כושר השיפוט או המצב הכללי. .יב

 .המטוסהמפריעות לתפעול תקין של ליקויים אורטופדיים והפרעות מוטוריות  .יג
 


