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  לממלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח *דף הסבר
  

מלאה,  'חוק החולה הנוטה למות', מגדיר את זכותו של אדם כשיר [כלומר: הוא בהכרה
צלול, ושאינו פסול דין ונותן את ההנחיות מרצונו החופשי] לתת הנחיות רפואיות 

לעשות בו] אם וכאשר יגיע  מקדימות [כלומר, הנחיות לצוות הרפואי מה לעשות או לא
למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות (מחלה חשוכת מרפא כאשר תוחלת חיים הנותרת 

חודשים), ולא יהיה כשיר לתת הנחיות רפואיות באותה עת, כי  6צפויה להיות עד 
  באותה עת הוא יהיה במצב של חוסר הכרה, במצב של היעדר יכולת שיפוט וכד'.

 ,מאריך חיים רפואי טיפולבמטרה למנוע  להינתןיכולות דימות המקההנחיות הרפואיות 
 אם אף, חיים להארכת רפואיים טיפוליםבמטרה לחייב רופאים לתת או לחילופין 

  .מקצועית הצדקה לכך  איןם לדעת
  ההנחיות הרפואיות מחייבות את הצוות הרפואי, בעת טיפול בחולה הנוטה למות.

  למלא את הטופס? רשאימי 
 מלאה, בהכרהכלומר: הוא שהוא בעל כשרות  17בריא מעל גיל  כל אדם 

  מרצונו החופשי. ונותן את ההנחיות צלול, ושאינו פסול דין
 נקבע לגביו שהוא  מי שכבר אובריא, חולה  כל אדם: נותן ההנחיות יכול להיות

 נוטה למות.חולה ה
 

  ?אילו טפסים יש למלא
  קיימים שני סוגי טפסים:

 בו ניתן להגדיר אחד מהשניים: ות רפואיות מקדימותטופס למתן הנחי .1
  בטופס האמור).אחיים (חלק  מאריך מטיפול להימנעותהוראות ' 
  לדעת הרופאים אין אם אף, חריגים רפואיים טיפולים לקבלתהוראות 

 .' בטופס האמור)ב(חלק , הצדקה לכך
טיפול ה איזלאדם אחר שיהיה מוסמך להחליט בבוא העת  טופס למתן ייפוי כוח .2

 .יקבל החולה
  בידי כל אדם הזכות למלא אחד משני הטפסים הללו או את שניהם גם יחד.

  כיצד ממלאים את הטופס?
חייב לקבל הסבר רפואי  או ייפוי כוח, כל אדם הממלא טופס הנחיות מקדימות .1

 על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס שנתן.
 .חות מוסמכתבדרך כלל ניתן לקבל הסבר זה מכל רופא או מא .2
אדם שבזמן כתיבת ההנחיות כבר מוגדר כנוטה למות, חייב לקבל את רק  .3

 ההסבר מרופא מומחה.

  מי חותם על הטופס לאישור תקפותו?
 נותן ההנחיות. .1
 שנתנו לו את ההסברים. המוסמכת הרופא או האחות .2
כול להיות קרוב משפחה . עד אינו יבמועד מילויושני עדים החותמים על המסמך  .3

אינו יכול להיות מיופה כוח של כן עד ו , בעניין כלשהושיכול להיות לו אינטרס 
 .נותן ההנחיות. (רופא או אחות יכולים לשמש כעדים)

  
  
  הסבר מפורט על החוק ומשמעותו ניתן למצוא * 
באתר האינטרנט של משרד  –חוק החולה הנוטה למות"  –ב"דפי מידע לציבור   

  ריאות.הב
http://www.health.gov.il/Download/pages/16914107.pdf 
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  מה תוקף ההנחיות או ייפוי הכוח?
  שנים.  5הוא עד ההנחיות / ייפוי הכוח תוקף 

  . או לבטלם בכל עת באמצעות הטפסים המתאימים כםניתן להארי

  היכן נשמרים הטפסים?
   ניתן לשמור את הטפסים בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות / ייפוי הכוח.

להנחיות רפואיות מקדימות' של  מרכז'לשלוח אותם להיא  לכל הצדדים מועדפתהדרך ה
בדרישות  עמידתםאישור על יקבלו ואף ביסודיות, הטפסים שם ייבדקו  משרד הבריאות.

, מה מטפלים בחולה הנוטה למותלרופאים הזמינים  יהיו הטפסים. בבוא העת החוק
   .שיחסוך לצוות הרפואי זמן יקר בהחליטו על דרך הטיפול בחולה בהתאם לרצונו

רצוי גם ליידע אדם נוסף על קיומם של הטפסים (קיים סעיף על כך בטפסים) כדי שבעת 
רצונו של יהיה ספק לגבי  לא, ובמהירות וביעילות ניתן יהיה לאתר את ההנחיותהצורך 

  האדם לגבי הטיפול בו.

  לאן לשלוח את הטפסים לבדיקה ולשמירה?
  המרכז להנחיות רפואיות מקדימות

  ירושלים 39ירמיהו רחוב 
  9446724מיקוד 

  
  בצירוף צילום ת.ז. ובדואר רשום. חתומיםהיש לשלוח את הטפסים 

  

  קבלת מידע נוסף?צורך בשאלות או ל כדי לקבל את הטפסים, לפנותניתן למי 
 ill‐http://www.health.gov.il/termאתר משרד הבריאות  .1
  08-6241010* , 5400לטלפון או  .2
 02-5655916 לפקסאו  .3
 h.gov.ilmaagar.meida@moh.healtלמייל או  .4

  
  
  
  
  
 


