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 434794120122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
 רופאים ראשיים בקופות החולים 

 
 

 שלום רב,
 
 

 זכות לנוכחות מלווה בטיפול רפואי הנדון:
 

לאחרונה, הגיעו מספר פניות למשרד הבריאות בנושא סירוב רופאים לנוכחות 

 מלווה בטיפול רפואי בשל מגיפת הקורונה.

מטופל זכאי לכך שאדם , 2014-( תשע"ה8)תיקון מס' על פי חוק זכויות החולה 

בחירתו, יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, ובלבד שהמלווה המלווה אותו, לפי 

 לא יתערב במתן הטיפול הרפואי.

מטפל רשאי שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת טיפול ר, על אף האמו

 –רפואי, אם סבר שיש בנוכחותו כדי 

 לפגוע בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים אחרים; .1

שניתן למטופל, בסיכויי הצלחתו של טיפול לפגוע באיכות הטיפול הרפואי  .2

 כאמור, או לפגום באפשרות לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול

 הרפואי;

 להפריע הפרעה ממשית לעבודת המטפל או הצוות המטפל; .3

לפגוע בפרטיות של מטופלים אחרים, ולא ניתן למנוע את הפגיעה באמצעים  .4

 סבירים אחרים.
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למלווה להיות נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי בשל  סבר המטפל כי אין לאפשר

, יסביר למטופל את הטעם לכך ויאפשר למלווה, ככל הניתן, נ"לאחת מהעילות ה

 להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי.

יודגש כי אדם החייב בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד 

, לא יוכל להיות 2020-הצו(, התש"ף –)להלן  בית והוראות שונות( )הוראת שעה(

 מלווה, אלא במקרים הספציפיים בהם הצו מאפשר זאת.

יש להגביל ככל עליית התחלואה מקורונה, מצוין שכ"כ בהנחיות חטיבת הרפואה ל

הוגבל מספר המלווים  מלווים לקופת החולים. בהתאם לכך הניתן כניסת

  למלווה אחד למטופל.במרפאות 

אבקש להקפיד על זכות המטופלים לנוכחות מלווה בעת קבלת טיפול רפואי 

 בהתאם ללשון החוק ובהתאמה להנחיות העדכניות לתחלואת הקורונה.  

 

 

 

 בברכה,

 ד"ר ורד עזרא
 ראש חטיבת הרפואה

 

 
 

 העתקים:
 המנהל הכללי –פרופ' חזי לוי 

 היועץ המשפטי –עו"ד אורי שוורץ 
 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד –ד"ר שושי גולדברג 

 ראש אגף רפואה קהילתית  –ד"ר הדר אלעד 
 ממונה ארצי יישום סטנדרטים, רפואה קהילתית  –מר אביב אוחנה 

 פניות הציבור 
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