חוזר מס' 7/2016 :
ירושלים ,כ"ט אדר א ,תשע"ו
 9מרץ2016 ,

אל:

מנהלי בתי החולים הכלליים
מנהלים רפואיים בקופות החולים

הנדון:

שמירה על צנעת הפרט בעת ביצוע בדיקות לב במאמץ

סימוכין :חוזרנו מס'  36/2009מיום10.11.2009 :

שמירה על צנעת הפרט נדרשת בכל פעולה רפואית ,ובכלל זאת בעת ביצוע בדיקות לב במאמץ .חוזר
זה מעדכן ומבטל את חוזרנו שבסימוכין ומפורסם בתיאום עם המועצה הלאומית למניעה וטיפול
במחלות לב וכלי-דם והמועצה הלאומית לבריאות האישה.
 .1יש להקפיד שבדיקת לב במאמץ (ארגומטריה ,אקו לב ומיפוי לב) תתבצע תוך הקפדה על צנעת
הפרט .לצורך כך יש לבצעה מאחורי פרגוד ,בנוכחות הבודק ומלווה של הנבדק ,במידה והנבדק
מבקש זאת.
 .2ניתן לבצע בדיקת לב במאמץ כשפלג הגוף העליון מכוסה בחולצה קלה (וחזייה לנשים) .בדיקת
אקו-לב במאמץ ניתן לבצע עם סינר יעודי אך ללא חזיה.
 .3בחדר בו מבוצעת הבדיקה יתלה שילוט בולט המבהיר למטופלים את המפורט להלן:

" בדיקת לב במאמץ יכולה להתבצע עם חולצה קלה וגם חזייה.
בדיקת אקו-לב במאמץ יכולה להתבצע עם סינר יעודי אך ללא חזיה.
הנבדק רשאי לבקש נוכחות מלווה בעת הבדיקה
(קרוב משפחה ,איש צוות רפואי זמין או אדם אחר לפי בחירתו)"
 .4באחריות הנהלות רפואיות בקופות החולים ובבתי החולים ליידע מטופל המופנה לבדיקה אודות
אופן עריכת הבדיקה .ידוע הנבדק יעשה באמצעות צירוף הניסוח מעלה לטופס ההפניה ו/או לטופס
ההתחייבות וכן ע"י פרסום מידע זה באתר האינטרנט של המוסד הרפואי.

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

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר ורד עזרא
ראש מינהל הרפואה (בפועל)
העתק:

שר הבריאות
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
מנהלי בתי החולים
מנהלי קופות החולים
מנהלי אגפים רפואיים ,קופות החולים
קרפ"ר – צ.ה.ל
רע"ן רפואה – מקרפ"ר
קרפ"ר – שרות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
רכז הבריאות ,אגף תקציבים – משרד הבריאות
יו"ר ההסתדרות הרפואית
יו"ר מועצה מדעית – ההסתדרות הרפואית
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל

סימוכין 16586616 :

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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