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 בבית הספרבחיסוני השגרה ילדיהם  לחיסון הורים להסכמת הנחיות: הנדון

 (83050017)סימוכין 

 

 (שבסימוכין 2018. )הנחיות אלו מחליפות את ההנחיות משנת ההנחיות לקבלת הסכמה לחיסון ילדים בבית ספר להלן

של לטיפולים רפואיים, בהם הסכמה מדעת  הקבלת הסכמ ותמחייב 1996-, התשנ"והחולה זכויות חוקל 14הוראות סעיף 

 ילדו. לחיסון הורה

 

 :בדבר החיסונים הניתנים בבתי הספר מתבצע באמצעות הורים יידוע

 .שפות במספר הלימודים שנת בתחילת הכללית בעיתונות הבריאות משרד י"ע פרסום .1

 תוכנית החיסונים בבית הספרעלון "מידע להורים" המפרט  גם את  .2

  .מידע לקבל יש לגביהם בריאותיים ומצבים החיסון על מידע הכולל, חיסון כלמתן  לפני דף הסבר .3

 .של משרד החינוך הבריאות הצהרת .4

 

 קבלת אופן את הבריאות ברשומתלתעד , יש להלן המפורטות מהדרכים באחת לקבל ניתן גרהיש לחיסוני ההורים הסכמת

 :םההורי הסכמת

 .ס"ביה מאחות החיסון על ההודעה בעקבותבבית הספר  החיסונים פנקס קבלת .1

 מידה שיש לכך בכפוף, כהסכמה אקטיבית נחשבת טלפון בשיחת הסכמה לחיסון. טלפונית של הורים הסכמה .2

 .התלמיד מהורי אחד אכן הוא שהדובר ידיעה של סבירה

במסך  ההסכמה , ולתעד את ומועדה המדויק השיחה עיקרי את, השיחה הייתה מי עם לתעד חשוב, כזה במקרה

 .הייעודי ברשומת הבריאות

יש לתעד ברשומה את  -לקבלת אישור  תקשורת אלקטרונית עם ההורה )כגון במייל או ווטסאפ(בניתן להשתמש  .3

 .פרטי האישור

 .ההורים התנגדות כולל אינו ואשר ההורים י"ע חתוםן חיסוהסבר ל דף החזרת .4

 חתימת הורים על הצהרת הבריאות הכוללת את החיסונים הניתנים בבית הספר.  .5
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 ,בברכה

 

 יפית יצחקי          

 אחראית ארצית תחום בקרה בריאות לתלמיד 

 

     

 העתקים:

  'ראש שירותי בריאות הציבור שרון אלרעי פרייסדר , 

 מפקחת ארצית בריאות הציבור סגנית , אילנה סטולרמן 

 אחות אפידמיולוגית ארצית  רן,  בלה אל 

   עו"ד חיים לוי הלשכה המשפטית 

 ם מחוזיים ,לשכות הבריאותרופאי 

 ת מפקחות מחוזיות, לשכות הבריאותאחיו 

 מנהלת שירותי בריאות לתלמיד, פמי בריאות מיכל תשובה , 

 סמנכ"ל תפעול רפואה חברת נטלי דורון קוטלר 

 ה , אחות ראשית ואזורית חיפה נתניבלה דר 

 אחות ראשית בריאות לתלמיד רויטל אורן , 
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