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 379575521122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 כבודל

 מנהלי בתי החולים 

  מנהלי קופות החולים

 

 שלום רב,

 

 הבהרה: פירוט ההיערכות הנדרשת לשמירה על צנעת הפרט

 

, 2016פורסם בשנת   "לב במאמץשמירה על צנעת הפרט בעת ביצוע בדיקות  "חוזר משרד הבריאות 

דם והמועצה הלאומית לבריאות -בתיאום עם המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי

ששמירה על צנעת הפרט נדרשת בכל פעולה רפואית, ובכלל זאת בעת ביצוע בדיקות לב האישה, וקבע 

  במאמץ.

, לכלל הציבור, שלוהאינטרנט אתר משרד הבריאות פרסם בלאור רגישות וחשיבות הנושא,  בנוסף,

)במגבלות הבדיקה( בעת ביצוע בדיקות  זכות להיבדק בכבוד וללא תחושת אי נוחות מיותרתהודעה על ה

 קישור להלן ה, סל הבריאות -זכויות מבוטחים לב, ומהן הפעולות הנדרשות להבטחת זכות זו. 

ges/default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/Pa 

 . לאלתר מןיש לייששהפעולות הנדרשות,  לגבילהלן הבהרה לכל הנ"ל  במקביל

 :במקום ביצוע הבדיקה .1

 שילוט:  .א

 ;במקום בולט באזור המתנה ובחדר הבדיקה (1

 ;במספר שפות וביניהן עברית ערבית ואנגלית, ובהנגשה תרבותית (2

  .גוף עליון"הנוסח: "בדיקת לב במאמץ ניתנת לביצוע עם כיסוי פלג  (3

הבדיקה תתבצע מאחורי פרגוד אטום אשר יוצב לפני הנבדק/ת ומול דלת הכניסה כדי  פרגוד: .ב

  .לאפשר פרטיות בפני הנכנסים
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 באחריות מבצע הבדיקה )טכנאי, רופא וכו'( :כיסוי פלג גוף עליון .ג

לנבדק/ת על מהלך הבדיקה, כולל והצורך בגישה ישירה מתאימה לפלג הגוף  הסברתן מ (1

 העליון, והאפשרות ללבישת בגד לכיסוי. 

 הבגד צריך לאפשר הזזת האלקטרודות או המתמר. (2

 ניתן להשתמש בגופיה או גוזייה, אך ללא ברזלים )כדי לא לפגוע באיכות הבדיקה(. (3

באחריות מבצע הבדיקה  -ה בגד מתאים /ככל שהנבדק/ת מבקש/ת כיסוי ואין ברשותו (4

לספק סינר או חלוק  לכיסוי, עם סגירה אחורית, ולהדריך כיצד ללבוש אותו באופן שלא 

 יפגע בבדיקה.  

 נוכחות לבקש ת/רשאי ת/הנבדק, החולה זכויות לחוק בהתאם: הבדיקה ביצוע במהלך מלווה .ד

, ת/הנבדק לבחירת בהתאם אחד מלווה לאפשר יש( הקורונה תחלואת בתקופת גם) – מלווה

  .הבדיקה אורך לכל

 

 :בקביעת התור ובתזכור .2

על אופי הבדיקה, והאפשרות  - תוך הנגשה תרבותית ושפתית: יש לעדכן, בקביעת תור טלפוני .א

לכיסוי פלג הגוף העליון, תוך ציון האפשרות שהנבדק/ת יביא פריט לבוש מתאים )ללא ברזלים. 

 רצוי רחב( או שמבצע הבדיקה יספק בגד מתאים. 

: "בבדיקת מבחן מאמץ מוצמדות לגוף אלקטרודות תופיע ההודעה הבאה: בקביעת תור באתר .ב

ל הבדיקה האזור צריך להיות מונגש לבודק. כדי לשמור על צנעת באזור החזה. בשל אופייה ש

, רצוי רחב. במקום ביצוע אך ללא ברזליםהפרט, הנבדק/ת יכולים להשתמש בפריט לבוש 

 הבדיקה יהיה זמין חלוק לכיסוי".  

: יש לתזכר גם על המידע שלעיל. ככל, שמערכת ווידוא התורים נעשית דרך תזכור על התור .ג

  יש להעביר גם מסרון עם מידע זה.   -טית לדוגמה, מסרונים מערכת אוטומ
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 בברכה,

 עזרא ורדד"ר 

 ראש חטיבת הרפואה

 

 

 העתקים:

 שר הבריאות  -ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין 

 ראש מטה שר הבריאות  -מר קובי צורף 

 המנהל הכללי  -פרופ' חזי לוי 

 ממונה תכנית קורונה, מטה קורונה  -פרופ' נחמן אש 

 ראש שירותי בריאות הציבור  -פרייס -ד"ר שרון אלרעי

 אחות ארצית ראשית וראשת מינהל הסיעוד   -ד"ר שושי גולדברג 

 סמנכ"ל בכיר איכות ובטיחות   -פרופ' ירון ניב 

 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים   -ד"ר דודו דגן 

 יו"ר הצט"מ   -ד"ר בעז לב 

 ראש אגף רפואה כללית  -ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 ראש אגף רפואה קהילתית  -ד"ר הדר אלעד 

 מנהלת האגף לביקורת פנים, אגף לביקורת פנים -גב' ציפי הלמן 

 מנהל מכלולי רפואה, מטה קורונה  -פרופ' בשארה בשאראת 

 ראש אגף שירותי רפואה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים   -ד"ר רם שגיא 

 מנכ"ל, שירותי בריאות כללית  -פרופ' אהוד דוידסון 

 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית  -ד"ר אורלי ויינשטיין 

 ראש אגף רפואה, שירותי בריאות כללית  -ד"ר אבינעם פירוגובסקי 

 נהלים רפואיים קופות חולים מ
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   7/2016  וזר מס' :ח

 

                                                                                      "ט אדר א, תשע"וכ   ירושלים, 

 2016מרץ,  9     

 
 

 מנהלי בתי החולים הכלליים אל: 

 מנהלים רפואיים בקופות החולים         

 

 ביצוע בדיקות לב במאמץ ת הפרט בעת שמירה על צנע הנדון: 

  10.11.2009מיום:  36/2009סימוכין: חוזרנו מס' 

 

. חוזר בעת ביצוע בדיקות לב במאמץשמירה על צנעת הפרט נדרשת בכל פעולה רפואית, ובכלל זאת 

בתיאום עם המועצה הלאומית למניעה וטיפול ומפורסם  נו שבסימוכיןאת חוזר ומבטלמעדכן זה 

 .דם והמועצה הלאומית לבריאות האישה-ב וכליבמחלות ל

תוך הקפדה על צנעת  תתבצעבדיקת לב במאמץ )ארגומטריה, אקו לב ומיפוי לב( יש להקפיד ש .1

 הנבדקומלווה של הנבדק, במידה ו בודקבנוכחות ה, מאחורי פרגוד. לצורך כך יש לבצעה הפרט

  מבקש זאת.

בדיקת . חזייה לנשים(ו)קלה חולצה ב מכוסה העליון ףגוהבמאמץ כשפלג  ת לבבדיקניתן לבצע  .2

 .עם סינר יעודי אך ללא חזיהניתן לבצע לב במאמץ -אקו

 : המפורט להלןהמבהיר למטופלים את  בולטבחדר בו מבוצעת הבדיקה יתלה שילוט  .3

 

 

 

 

 

 

לבדיקה אודות  הליידע מטופל המופנבאחריות הנהלות רפואיות בקופות החולים ובבתי החולים  .4

ופס טלהפניה ו/או הפס וצירוף הניסוח מעלה לטידוע הנבדק יעשה באמצעות  .ריכת הבדיקהאופן ע

   המוסד הרפואי. ע"י פרסום מידע זה באתר האינטרנט של כן ו ההתחייבות

 

 בביקורות משרד הבריאות.מעת לעת יבחן יישום הנחיות חוזר זה  .5

  .חזייהגם ו חולצה קלהעם  יכולה להתבצע בדיקת לב במאמץ "
 .אך ללא חזיה יעודיסינר יכולה להתבצע עם לב במאמץ -בדיקת אקו
 י לבקש נוכחות מלווה בעת הבדיקהרשא נבדקה

 "(בחירתו לפי אחר אדם אוזמין  רפואי צוות איש, משפחה קרוב)



 

 

 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

            

  

 ב ב ר כ ה,               

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                               

 )בפועל( רפואההראש מינהל                     

 

 הבריאות שר :העתק 

 מנהל הכלליה

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 י בתי החוליםמנהל

 מנהלי קופות החולים

 מנהלי אגפים רפואיים, קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 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 

 הול סיכונים ברפואהמנכ"ל החברה לני

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 16586616סימוכין : 

 

 
 
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 

 


