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  משרד הבריאות –מדינת ישראל 

  

  החטיבה לעניני בריאות
  

  

מס ___201018/__:'חוזר

ע"תש,תמוז'ג,ירושלים
2010,יוני15

מס 3/312/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי

לשם:הנדון הכרה ממחוסר דם דגימת שכרות"נטילת ".בדיקת
מס:סימוכין 3.12.09:מיום40/2009'חוזרנו

ל שבסימוכין לחוזרנו שבנדוןבמשך בנושא הבהרה  :הלן

ע כי להזכירכם סעיף"הננו התעבורה)ב(ב64פ מספר(לפקודת ,1961–א"תשכ,)72תיקון
מחוסר שהוא הרכב על מממונה או רכב מנוהג גם דם דגימת נטילת על להורות רשאי שוטר

.הכרה

ש"ע לבדיקת הדם דגימת הבריאות שר אישור במחלקותכפ תלקח הכרה ממחוסר רות
דחופה מיון("לרפואה הכלליים")חדר החולים .בבתי

הרופאים עמדו אחת מ,לא הדם בדיקת את נטלו הכרהמטופלאשר אלימות,מחוסר בפני
הנבדק משפחת החוק,מצד לשון פי על פועלים .בעודם

הוחלט הנפגעים משפחות עם מחיכוך ולהימנע הנדרשת הדם דגימת את לקחת מנת על
בפרקליטו היום,תבדיון פועלים פיו שעל הנוהל את .לשנות

שכרות בדיקת לשם הכרה ממחוסר דם דגימת נטילת נוהל :להלן

דם .1 בדיקת לבצע חולים בבית רפואי מקצוע בעל או רופא שוטר"עעל הוראת פ
הכרהלגם מחוסר בחוק,נפגע שנקבע להביא,כפי הציבורי מהאינטרס כחלק

לאפש וכן בשכרות שנוהג מי נהיגהלשלולרלדין עקב תאונה של החשד את
 .בשכרות
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האתיקה .2 כללי או מצפונו מבחינת כי סבור רפואי מקצוע ובעל אינו-במידה
האמורה הבדיקה את לבצע לבעל-מוכן הבקשה את להעביר לדאוג עליו

אחר רפואי  .מקצוע

לסיכום .3 המשפטיםעדכניבהתאם ומשרד ישראל משטרת ההסברים-עם מתן
אלכוהול רמת לבדיקת הדם דגימת לנטילת בנוגע בהכרה לנבדק ,המשפטיים

דו הכרה"ומסירת חסר נבדק למשפחת או לנבדק הבדיקה ביצוע בקשתה(ח )לפי
ע בלבד"יעשו שוטר נערכ,י בקשתו פי הרופא,הבדיקההשעל ידי על ולא
דו,המטפל את לו למסור כךביצועח"ויש לשם  .הבדיקה

 
מתבקש .4 לדווחהנכם בני,מ"לחים או רפואי מקצוע בעל בו מקרה כל על

אחרים,משפחתו צוות אנשי ביצוע,או עקב אלימות למעשי או לאיומים נחשפו
דם דולבדיקת מסירת בעקבות או באדם למשפחתו"שכרות או לנבדק הבדיקה ח

השוטר ידי  .על

תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה .חוזר

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
ובינ"מנכ/ס לתכנון בכיר רפואהל מוסדות וי
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשפטית היועצת

הסיעודאחות מינהל וראש ארצית ראשית
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל
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ביטחון בכיר אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
הלאומיות המועצות מרכזת

סוציאליתמנהלת לעבודה הארצי השרות
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפו"רע ר"מקרפ-אהן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"כמנ  www.health.gov.il-:ל

  


