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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק זכויות החולה )תיקון מס' 6( )הכללת אחות מוסמכת בהרכב ועדת אתיקה(,
התשע"ד–2014 *

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 1, בסעיף 24 – 1.תיקון סעיף 24

בסעיף קטן )א( –  )1(

ברישה, במקום "חמישה" יבוא "שישה"; )א( 

אחרי פסקה )4( יבוא: )ב( 

אחות מוסמכת ";  )5("

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

היו הדעות בוועדה שקולות – ")ב1( 

לעניין פנייה לפי סעיף 13)ד( – יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא   )1(
לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע למטופל;

לעניין פנייה לפי סעיף 15)2( – יראו את החלטת הוועדה כהחלטה שלא   )2(
לאשר למטפל לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו;

לעניין פנייה לפי סעיף 18 או 20 – תכריע דעתו של היושב ראש "  )3(

ועדות האתיקה המוקמות מכוח חוק זכויות החולה, 
התשנ"ו–1996 )להלן – החוק(, מוסמכות בין היתר לאשר 
פעולות מסוימות הנוגעות לטיפול הרפואי בחולה אף שהן 
חורגות מהכללים הקבועים בחוק  כך, בין היתר, רשאית 
כהגדרתם  רפואי  למוסד  או  למטפל  לאשר  אתיקה  ועדת 

בחוק, לפי העניין, לבצע פעולות אלו:

1  לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסוים 
כדי  המידע  במסירת  יש  אם  הרפואי,  מצבו  על  למטופל 
)סעיף  הנפשית  או  הגופנית  לבריאותו  חמור  נזק  לגרום 

13)ד( לחוק(; 

למטופל  לתת  מסוימים,  בתנאים  למטפל,  לאשר    2
טיפול רפואי בניגוד לרצונו, בנסיבות שבהן נשקפת סכנה 
חמורה לחייו של המטופל ויש לתת לו את הטיפול בהקדם 

)סעיף 15)2( לחוק(; 

3  לאשר למטפל שלא למסור למטופל מידע רפואי 
מלא או חלקי המתייחס אליו, אם המידע עלול לגרום נזק 
חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן 

את חייו )סעיף 18 לחוק(; 

4  לאשר למטפל או למוסד רפואי, בתנאים מסוימים, 
למסור מידע רפואי על המטופל לאדם אחר )סעיף 20 לחוק( 

לפי הוראת סעיף 24)א( לחוק כל ועדת אתיקה תהיה 
אדם   – הוועדה  ראש  יושב  חברים:  מחמישה  מורכבת 
הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי מתוך רשימה 
שערך שר המשפטים, שני רופאים מומחים, פסיכולוג או 

עובד סוציאלי ונציג ציבור או איש דת  

ולהגדיל  האתיקה  ועדת  הרכב  את  להרחיב  מוצע 
את מספר החברים בה לשישה ובהם גם אחות מוסמכת  
כך יתאפשר מתן ביטוי בדיוני הוועדה גם לידע המקצועי 
הבאות  מוסמכות,  אחיות  של  הייחודית  המבט  ולנקודת 
בטיפול  צדדים  להאיר  ויכולות  המטופל  עם  הדוק  במגע 

הרפואי מנקודת מבטו של המטופל  

בפניות  ההכרעה  דרך  את  לקבוע  מוצע  כן,  כמו 
אם  שקולות   יהיו  לגביהן  שהדעות  האתיקה  לוועדות 
הדעות בוועדה יהיו שקולות לעניין פנייה אליה לפי סעיף 
שלא  החלטה  הדבר  משמעות  תהיה  לחוק,  ו־15)2(  13)ד( 
לאשר את ההימנעות ממסירת המידע למטופל או את מתן 
הטיפול בניגוד לרצונו, כמפורט לעיל; אם הדעות בוועדה 
יהיו שקולות לעניין פנייה לפי סעיף 18 או 20 לחוק יהיה 

ליושב ראש הוועדה קול מכריע 
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