
התשל"ו-11975 חשש אלימות), (הודעה על העם בריאות תקנות

המנהל של והסמכות ,1940 העם, בריאות לפקודת 29ב סעיף לפי סמכותי בתוקף
תקנות מתקין אני הממשלה, 32 לחוק־יסוד: לפי סעיף לעצמי שנטלתי לפקודה 33 סעיף לפי

אלה:

-הגדרות אלה 1. בתקנות
מקומו; ממלא לרבות - חולים" בית "מנהל

הקיימים הסידורים שעה, לפי המוסמכים אותה או אחות רופא חולים" - קבלת על "אחראי
תוך כדי לטיפול אם הבדל לטיפול, ללא קבלת חולים על להחליט בבית החולים,

אמבולטורי; לטיפול או אישפוז

אחרת. בדרך ואם כקורבן אם - אלימות" במעשה "מעורב

על האחראי חובת
חולים קבלת

או הכרה חסר פצוע, שאדם סביר,  חשש חולים קבלת על  האחראי אצל מתעורר .2
המשטרה לתחנת מיד כך על יודיע אלימות, במעשה מעורב היה החולים, לבית שהגיע מת,

הקרובה.

ההודעה צורת
ותכנה

אי־אפשר למסרה ואם בכתב, מיד ותאושר טלפונית תימסר 2 תקנה לפי (א) הודעה .3
הנסיבות. לפי מתאימה בדרך מיד תישלח בטלפון,

אלה: ההודעה תכלול, במידת האפשר, פרטים (ב)

שלו ומענו; הזהות תעודת מספר שם הנפגע, (1)

הפגיעה; אופי (2)

הפגיעה; ארעה שבו המקום (3)

שלהם הזהות תעודות מספרי הנפגע, את שהביאו האנשים שמות (4)
ומעניהם;

אחרים; או פרטי זיהוי הנפגע, הובא של הרכב שבו המספר (5)

הנפגע; שוחרר שאליו הועבר או המקום (6)

מוסר ההודעה. שמו ותפקידו של (7)

_________________
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התשל"ו-1975 אלימות), חשש על (הודעה העם בריאות תקנות

של הודעה חובת
בית־החולים מנהל

או לטיפול, שנתקבל לאחר בנפגע המטפל רופא אצל 2 בתקנה כאמור חשש מתעורר .4
נמסרה טרם החולים ואם בית למנהל מיד כך על יודיעו אחות, אצל - מטפל בו רופא באין

מיד. למסירתה החולים בית מנהל ידאג ,2 לתקנה בהתאם הודעה

בית־ מנהל אחריות
החולים

הודעות מתן  להבטחת  המינהליים  הסידורים לעשיית אחראי החולים  בית  מנהל  .5
למשטרה. אלה ולמסירתן לתקנות בהתאם

לירות.עונשין 500 קנס - דינו אלה, תקנות על העובר .6

פרסומן.תחילה יום לאחר ששים אלה של תקנות תחילתן .7

התשל"ו-השם אלימות), חשש על (הודעה העם בריאות "תקנות ייקרא אלה לתקנות .8
."1975

(1975 במרס 18) התשל"ה בניסן ו'
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