


חוק החולה הנוטה למות

יישום והטמעה

ד לימור כהן אשכנזי"עו

מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה

מ"ענבל חברה לביטוח בע



לא קל לבשר בשורה קשה   

.יש לי בשורה טובה ובשורה רע

שאתה לא סתם  היא הבשורה הטובה 

...היפוכונדר



:של בשורה קשההגדרה 

כל מידע שיש לו השפעה מכרעת על האופן בו אדם  •
.  ספציפי רואה את עתידו

קשה להעריך את השפעת הבשורה הקשה על אדם  •
.  ספציפי

איך הוא  , על כן יש לוודא מה כבר ידוע לאותו אדם•
.  מבין את מצבו  או מה הן ציפיותיו



?מהם הקשיים של הצוות הרפואי
?האם המטופל רוצה לדעת•

?באיזה שלב לשוחח עם המטופל•

?(משפחה/צוות)באיזה הרכב לקיים את השיחה •

כיצד לשוחח עם המטופל בלי לפגוע בשרידי  •
?התקווה

איך להתמודד עם הרגשות של המטופל או בני  •
שיתעוררו  ', וכוההתנהגות , השאלות, המשפחה

?  בעקבות השיחה

?  איך יכול הצוות להקל על העומס הרגשי שלו עצמו•
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:הבשורה הקשהשל מתן המטרות 

.  איסוף מידע מהמטופל1.
כך המטפל יכול להעריך את המידע המצוי כבר  

בידי המטופל ואת ציפיותיו ומוכנותו לשמוע את  
.הבשורה הקשה

.לספק למטופל מידע בהתאם לצרכיו ורצונו2.

תוך יישום כישורים לצמצום  , לתמוך במטופל3.
.והתמודדות עם התגובות השליליות

לבנות אסטרטגיה בצורת תכנית טיפול בהתאם  4.
.  לרצונותיו של המטופל



חוק החולה הנוטה למות



:לחוק1סעיף 

חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה  "
,  הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים

לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות  
". של איכות החיים
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חולה נוטה למות וחולה בשלב סופני 

רופא אחראי מוסמך לקבוע כי מטופל הוא חולה  : נוטה למות

אם נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא  , הנוטה למות
אינה עולה על שישה חודשים, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, ותוחלת חייו

רופא אחראי מוסמך לקבוע כי חולה הנוטה  : חולה בשלב סופי

אם נוכח כי הוא מצוי במצב רפואי שבו כשלו , למות הוא חולה בשלב סופי
, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, כמה מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו

.אינה עולה על שבועיים



חוק החולה 

הנוטה למות

חוק זכויות החולה

אמפתיה ושכל 
ישר  



הסכמה מדעת  

עכשיו אני מקבל חוות  , ER-כבר צפיתי ב

CHICAGO HOPE-דעת שניה מ



חוק זכויות החולה
הסכמה מדעת לטיפול רפואי 

13סעיף 
,  המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי(ג)•

ובאופן שיאפשר  , בשלב מוקדם ככל האפשר
למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת  

.החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות

רשאי המטפל  , (ב)על אף הוראות סעיף קטן ( ד)•
להימנע ממסירת מידע רפואי מסוים למטופל הנוגע  

כי מסירתו  אם אישרה ועדת אתיקה , למצבו הרפואי
עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או 

.   הנפשית של המטופל



'סוציאלי וכו/סיעודי/חובות הצוות הרפואי
העולים מחוק החולה הנוטה למות  



קבע רופא אחראי כי מטופל הוא חולה הנוטה 
יודיע לו הרופא האחראי  , והוא בעל כשרות, למות

על האפשרות לתת הנחיות רפואיות מקדימות או  
למנות מיופה כוח או יודיע לו על האפשרות 

לעדכן הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח  
ימסור לו רופא מומחה את , לשם כך; שנתן

והכל בכפוף להוראות , המידע הרפואי הדרוש
.    לחוק זכויות החולה( ד)13סעיף 
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41סעיף -חובת יידוע 



קבע רופא אחראי כי מטופל הוא חולה הנוטה למות והוא •
–אינו בעל כשרות 

יעשה  , הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו לעניין זה( 1)•
מאמץ סביר כדי לקבל את כל הנתונים והמסמכים הנוגעים 

לצורך בירור רצונו של החולה הנוטה למות לפי סעיף  , בדבר
(....ג)-ו( ב)5

יברר  , הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו לעניין זה( 2)•
נתן החולה הנחיות , על פי הרשום בו, במאגר המידע אם

;רפואיות מוקדמות או מינה מיופה כוח

כי החולה נתן הנחיות או מינה מיופה כוח  ...מצא הרופא•
...  יצרף הרופא האחראי מידע זה לרשומה... כאמור
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9סעיף –בירור רצון החולה 



קבע רופא אחראי כי מטופל הוא חולה הנוטה למות  ( א)•
,  למיופה הכוח... יודיע הרופא האחראי, שאינו בעל כשרות

ככל שישנם  , ולאפוטרופסולאדם הקרוב לחולה הנוטה למות 
כי בכוונתו לפעול בהתאם  , וניתנם לאתרם במאמץ סביר

להנחיות רפואיות מקדימות שנתן החולה הנוטה למות או 
.לפי העניין, לפי הוראות מיופה כוח

רופא אחראי ימסור מידע רפואי הנוגע לחולה הנוטה ( ב)•
ויאפשר עיון ברשומה הרפואית שלו שאינו בעל כשרות למות 

למי שדעתו נדרשת לשם קבלת החלטה על הטיפול שיינתן 
.    לו בהתאם להוראות חוק זה
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10סעיף -הודעה על כוונה לפעול ומסירת מידע 



11סעיף –דיון ותיעוד 

, כי מטופל הוא חולה הנוטה למות, קבע רופא אחראי( א)•
,  בהקדם האפשרי, יקיים יחד עם המטפלים האחרים בו

על מצבו של המטופל ועל הטיפול הרפואי שיש  דיון מפורט 
...לתת לו ויקבל החלטה בעניין

קיבל רופא אחראי החלטה על דרך הטיפול הרפואי  ( ב)•
הרפואית של החולה את יתעד ברשומה , בחולה הנוטה למות

;את ההחלטה שקיבל ואת הנימוקים לה, מהלך הדיון

על הוראות תיעוד לפי סעיף  להוסיףהוראות סעיף זה באות •
.   לחוק זכויות החולה17

17



על הרופא האחראי לגרום לכך שייעשה כל  (א)•
שניתן כדי להקל על כאבו וסבלו של חולה הנוטה  

של אף אם הדבר כרוך בסיכון סביר לחייו , למות
משככי כאבים או , לרבות באמצעות תרופות, החולה

והכל , סיעודיים וסביבתיים, באמצעים פסיכולוגיים
ובהתאם  , על פי עקרונות נאותים של טיפול מקל

במערכת  , מעת לעת, לתנאים ולהסדרים הנוהגים
ובכפוף לרצון החולה הנוטה , הבריאות בישראל

בהתאם להוראות חוק זה ובהתאם להוראות  , למות
.חוק זכויות החולה
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23סעיף –מתן טיפול מקל 



במידת  , על הרופא האחראי לגרום לכך שייעשה(ב)•
להקל על בני משפחתו של כל שניתן כדי , האפשר

למות ולדאוג לרווחתם בעת שהותו של הנוטה חולה 
והכל על פי עקרונות נאותים  , החולה במוסד הרפואי

ובהתאם לתנאים  , של טיפול סוציאלי וטיפול מקל
במערכת הבריאות  , מעת לעת, ולהסדרים הנוהגים

.בישראל
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המשך  23סעיף –מתן טיפול מקל 



הנחיות רפואיות מקדימות  



הנחיות רפואיות מקדימות

בעל כשרות רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן  אדם . 31
יפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו אם ייקבע לגביו כי הוא 

.לפי הוראות חוק זההכל, חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות

רפואיות מקדימות יינתנו לאחר שהנותן קיבל מרופא או הנחיות (א. )32
לשם מתן הנחיות  מידע רפואי הדרוש לו באופן סביר מאחות מוסמכת 

(.מוסר המידע–בחוק זה )רפואיות מקדימות 
נקבע בהתאם להוראות חוק זה כי  , (א)אף הוראות סעיף קטן על (ב)

ייתן הנחיות רפואיות מקדימות לאחר  , חולה נוטה למותאדם שהוא 
לרבות מידע רפואי  , מידע בדבר מצבו הרפואימרופא מומחהשקיבל 

בדבר מצבו שהוא רלוונטי למתן ההנחיות וכן מידע רפואי הדרוש לו 
.באופן סביר לשם מתן הנחיות רפואיות מקדימות



ייפוי כוח  

חוק החולה הנוטה למות  לפי 

, אני אוהב שהדברים נעשים בדרכי

אבל על ידי מישהו אחר 



ייפוי כוח

בעל כשרות רשאי למנות מיופה כוח על גבי טופס שנוסחו מובא  אדם ( א. )37
.בתוספת השניה ורשאי הוא למנות בייפוי הכוח מחליף למיופה הכוח

הכוח יהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או  מיופה ( ב)
לא יוכל מיופה  ; שלא יינתן לו אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות

יהיה המחליף  , או יסרב לעשות כן, הכוח למלא במועד הנדרש את תפקידו
.מיופה הכוח, למיופה הכוח

הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח  בייפוי (ג)
.לקבל החלטות כאמור

ניתן ייפוי כוח שיש בו התייחסות למצבים רפואיים מסוימים או (ד)
יקבל נותן ייפוי הכוח מידע רפואי בהתאם  –לטיפולים רפואיים מסוימים 

.בשינויים המחויבים, 32להוראות סעיף 



ייפוי כוח

על יסוד הבנה  , מתוך רצון חופשי ועצמאי, ייפוי כוח יינתן בכתב(א. )38•
ושיקול דעת וייחתם בחתימת ידם של מייפה הכוח ושל שני עדים שאין להם  

אך יכול שאחד העדים  , ושאינם מיופה כוח, אינטרס כלכלי או אחר במייפה הכוח
יכול שייפוי הכוח יכלול הגדרה של נותן  ; (ד)37יהיה מוסר המידע כאמור בסעיף 

–ייפוי הכוח יכלול גם ; ייפוי הכוח לסבל משמעותי
;על יסוד הבנה ושיקול דעת, הצהרה כי ייפוי הכוח ניתן מתוך רצון חופשי(1)•
בשינויים  ( 2()ב)33יחולו הוראות סעיף , (ד)37ניתן ייפוי כוח כאמור בסעיף (2)•

.המחויבים
בייפוי הכוח יציין מייפה הכוח כי מיופה כוחו יהיה מוסמך לקבל  (ב)•

במקומו החלטות בענין הטיפול הרפואי בו אם יהיה חולה הנוטה למות שאינו בעל  
ויכול הוא לפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח  , כשרות

.כולם או חלקם, להחליט במקומו על הטיפולים הרפואיים בו
באישור ועדת  , ייפוי כוח יכול שיינתן בדרכים אחרות שיקבע השר(ג)•

ויכול שיקבעו כאמור דרך כלל או לסוגי  , העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
.מקרים שיקבע



חזקת הרצון לחיות
4סעיף 

אלא אם כן הוכח  , חזקה על אדם שהוא רוצה להוסיף לחיות
;  אחרת

יש לנטות  –מעבר לכל ספק סביר לא הוכח אחרת 

.לטובת הרצון להוסיף לחיות



הוצאה מחזקת הרצון לחיות
5סעיף 

לפי , אין מוציאים חולה הנוטה למות מחזקת רצונו להוסיף לחיות ואין נמנעים•
:הענייןלפי , אלא על פי המפורט בסעיף זה, מטיפול רפואי בו, הוראות חוק זה

;על פי הבעת רצונו המפורשת–בחולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות (א)
על פי אחת  , שנים17שמלאו לו , בחולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות(ב)•

:מאלה
-ו33הנחיות רפואיות מקדימות שנתן שמתקיימות בהן הוראות סעיפים (1)

;(א)34
של מיופה כוחו שניתנה לפי ייפוי כוח שמתקיימות בו הוראות  החלטה (2)•

;(א)39-ו38סעיפים 
';החלטה של ועדה מוסדית או הוועדה הארצית שניתנה לפי הוראות פרק ו(3)•
על פי החלטת רופא  –( ב)בהעדר הנחיות או החלטות כמפורט בסעיף קטן (ג)•

–ובתנאי שהחלטה כאמור תתקבל בהתחשב אחראי 
בהצהרה מפורשת של אדם קרוב ולפיה החולה הנוטה למות אינו רוצה להוסיף  (1)•

;לחיות
של החולה הנוטה  אפוטרופסובהתחשב בעמדת –בהעדר הצהרה כאמור (2)•

ולפיה רצונו של החולה הנוטה למות שלא  , ככל שישנו, שהוא אדם קרוב, למות
.את חייולהאריך 



שימוש בייפוי הכוח 

או  /ו

המקדימות  בהנחיות 



חולה הנוטה למות 
אשר אינו רוצה שחייו יוארכו



הבעת רצון מוקדמת

סוף מעשה במחשבה תחילה



מטרות תוכנית טיפול מקדימה
Goals of Advance Care Planning

ורצון המטופללוודא שהטיפול משרת את מטרות

טיפול-להקטין עודף טיפול ותת

לצמצם סכסוך בין המשפחה ולבין הרופאים

להקטין עומס קבלת ההחלטות מהמשפחה



י  "פלונית נגד בני ציון ומד228/04הפ

כך,בקשתהקבלתעםנפשילשקטעתהתזכה,הסופניתהחולה,המבקשתכיספקשלצללנואין

,לעילשצויןכפי,לכךמעשיהסדריימצא,אתר-עללהינתקהסופיתההחלטהבהתגמולשאם

.המשפטבביתלדיוןנוספתפעםלפנותתצטרךשהמבקשתמבליוזאת

בויש,פעםאימצבולשיפורתקווהכלללא,חייושלסופניבשלבהמצויאדםשלנפשישקט

.זהנפשישקטקבלתלולאפשרמתקדמתכחברהחובתנו.האדםכבודשמירתשליסודות

זוואוטונומיה,סופניתבמחלההחולה,האדםשלהרצוןאוטונומייתכיבודישדלעילבהחלטה

מצבהזהבענייןמנחים.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלמהערכיםחלקהיא
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ייפוי כוח משולב
זכויות החולהלפי חוק 

וחוק החולה הנוטה למות







כוחהשגה על החלטת מיופה 
40סעיף 

כי מיופה כוח פועל שלא לפי , אדם שיש לו יסוד סביר לחשש
רשאי הוא , רצונו של החולה הנוטה למות או מתוך ניגוד ענייניים

;  לפנות לוועדה המוסדית
השתכנעה הוועדה המוסדית שמיופה הכוח פועל ממניעים  

או מתוך  , שאינם מבטאים את רצונו של החולה הנוטה למות
רשאית היא לקבוע מהו הטיפול הרפואי הראוי  , ניגוד ענייניים

.בחולה הנוטה למות או לבטל את ייפוי הכוח



בשטח  הקשיים ביישום החוק 

כל עוד הוא )קבלת עמדתו של המטופל : שלב ראשון•
(כשיר

י צוות "יישום עמדתו של המטופל ע: שלב שני•
(  כשהוא לא כשיר)



כשיר-המטופלקבלת עמדת 

חוסר וודאות אודות הפרוגנוזה של המטופל  •
קושי להתמודד עם מתן בשורה קשה מול המטופל•
קושי להתמודד מול משפחת המטופל•
מחסור בזמן•
המקום ואופן , לבחירת הזמן, שפתיים ותקשורתיים, מחסור בכלים רגשיים•

ניהול השיחות עם המטופל והמשפחה
תפיסה דתית אישית /תפיסת עולם אישית•
רצף טיפולי בתוך המוסד  , פעולה בתוך המוסד הרפואיחלוקת תפקידים ושיתוף •
רצף טיפולי בין מוסדות, חלוקת תפקידים ושיתוף פעולה בין מוסדות רפואיים•
המשפחה והסביבה המקצועית, חשש מתגובות המטופל•
פגיעה במנגנון ההכחשה–חשש לפגוע רגשית במטופל ובמשפחה •



כיווני חשיבה לפתרון

עלון לדוגמא  –כתוב אודות חוק החולה הנוטה למות שימוש במידע •

בוידאושימוש •

,  רצף טיפולי, ליצירת שיתוף פעולה–מוסדי נוהל •
".  דבר הנכון"בדבר עשיית הביטחון תחושת מחזקת 

.הכשרה ותמיכה בצוות המטפל•

מתן הזדמנות למטופל לקבל מידע  •

.  ככל שמתחילים בשלב מוקדם יותר כך ייטב•



תודה רבה 
ולהתראות בשמחות  



ממתן טיפול רפואי  הימנעות 
בעל כשרות למות שהוא הנוטה לחולה 

15סעיף 
אשר אינו  , הנוטה למות שהוא בעל כשרותחולה . א

יש לכבד את רצונו ולהימנע  , רוצה שחייו יוארכו
.מטיפול רפואי בו

המטפלים בחולה הנוטה למות כאמור בסעיף  על . ב
, כדי לשכנעו לקבל חמצןמאמץ סביר לעשות ( א)קטן 

וכן לקבל  , אף באמצעים מלאכותיים, וכן מזון ונוזלים
-טיפולים שגרתיים הנחוצים לטיפול במחלות בו

.זמניות או במחלות רקע וטיפול מקל



הימנעות ממתן טיפול רפואי  
בעל כשרות שאינו הנוטה למות לחולה 

16סעיף 
,  הסובל סבל משמעותיחולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות (א)

,  כי אינו רוצה שחייו יוארכו( ג)או ( ב)5שנקבע לגביו לפי הוראות סעיף 
הקשור לבעייתו הרפואית חשוכת , יש להימנע מטיפול רפואי בו

,  חיבור למכשיר הנשמה, החייאה, ניתוחים, לרבות בדיקות, המרפא
והכל בהתאם לרצונו כפי , הקרנות או דיאליזה, טיפולים כימותרפיים

(.ג)או ( ב)5שנקבע על פי סעיף 
טיפול רפואי בחולה  –" טיפול נלווה", בסעיף קטן זה(1)(ב)

,  שאינו קשור כלל לבעייתו הרפואית חשוכת המרפא, הנוטה למות
זמניות או  -לרבות טיפולים שגרתיים הנחוצים לטיפול במחלות בו

וכן מתן מזון ונוזלים אפילו באמצעים , במחלות רקע וטיפול מקל
.מלאכותיים

הנוטה למות כאמור  בחולה נלווה אין להימנע מטיפול (2)
והכל אף אם רצונו של החולה כפי שנקבע לפי סעיף , (א)בסעיף קטן 

.הוא להימנע מקבלת טיפול כאמור( ג)או ( ב)5



שאינו בעל כשרותבשלב סופיחולה 
17סעיף 

חולה בשלב סופי שאינו  , (ב)16על אף הוראות סעיף 
שנקבע לגביו לפי , הסובל סבל משמעותי, בעל כשרות

,  כי אינו רוצה שחייו יוארכו( ג)או ( ב)5הוראות סעיף 
לרבות טיפול רפואי  , יש להימנע מכל טיפול רפואי בו

והכל בהתאם לרצונו כפי  , (1()ב)16נלווה כאמור בסעיף 
על אף האמור בסעיף ; (ג)או ( ב)15שנקבע לפי סעיף 

אפילו , אין להימנע ממתן נוזלם לחולה כאמור, זה
אלא אם כן קבע הרופא , באמצעים מלאכותיים

לחולה  גורם סבל או נזק האחראי שמתן הנוזלים 
.   כאמור

48



מצב חירום רפואי  
18סעיף 

במצב חירום רפואי של חולה הנוטה למות יחולו  ( א)•
אלא אם כן , לחוק זכויות החולה( 3)15הוראות סעיף 

כי רצונו  5נודע למטפל כי נקבע לפי הוראות סעיף 
של החולה הנוטה למות הוא להימנע מטיפול רפואי  

.  בעת מצב כאמור

לעניין חולה בשלב  , (א)על אף האמור בסעיף קטן ( ב)•
מותר להימנע  , סופי הנתון במצב חירום רפואי

אלא אם כן נודע  , מטיפול רפואי מציל חיים בו
כי רצונו של 14הוראות סעיף למטפל כי נקבע לפי 

החולה בשלב סופי לקבל טיפול רפואי בעת מצב  
.     כאמור

49



טיפול רפואי ללא הסכמה
15סעיף 

–13על אף הוראות סעיף •

בנסיבות של מצב חירום רפואי רשאי מטפל לתת (3)•
מדעת של דחוף גם ללא הסכמתו טיפול רפואי 

לרבות מצבו  , אם בשל נסיבות החירום, המטופל
לא ניתן לקבל את , הגופני או הנפשי של המטופל

טיפול רפואי המנוי בתוספת יינתן ; הסכמתו מדעת
אלא אם כן נסיבות  , בהסכמת שלושה רופאים

.החירום אינן מאפשרות זאת



חזקת הכשרות
6סעיף 

שנים ושלא הוכרז פסול דין שהוא 17חזקה על אדם שמלאו לו 
שכלית ונפשית לקבל החלטות בקשר , כשיר מבחינה הכרתית

.שיקול דעת ורצון חופשי, לטיפול הרפואי בו מתוך הבנה



הוצאה מחזקת הכשרות
7סעיף 

אין מוציאים חולה הנוטה למות מחזקת היותו כשיר  
אלא בהחלטה רפואית , לצורך חוק זה6כאמור בסעיף 

מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לאחר שקיים  
התייעצות עם המטפלים בחולה הנוטה למות ועם  

ובמידת  , הענייןלפי , רופאים רלוונטיים או מומחים
.האפשר עם רופאו האישי



וועדה מוסדית  



45סעיף -מוסדיות מינוי ועדות 
הורה  ; המנהל הכללי רשאי להורות למנהל מוסד רפואי למנות ועדה מוסדית(א)•

ימנה מנהל המוסד הרפואי בהתייעצות עם ראש הוועדה  , המנהל הכללי כאמור
:ואלה חבריה; ועדה מוסדית, הארצית ובאישור המנהל הכללי

שהם רופאים מומחים  , שאינם מטפלים ישירות בחולה, שלושה רופאים(1)•
,  נוירולוגיה, קרדיולוגיה, גריאטריה, רפואה פנימית: באחד מתחומים אלה

יהיה אחד , היה החולה יילוד; רפואת המשפחה, הרדמה, טיפול נמרץ, אונקולוגיה
יהיה אחד , היה החולה קטין; מבין הרופאים כאמור רופא מומחה בנאונטולוגיה

מבין הרופאים כאמור רופא מומחה ברפואת ילדים ואחד במקומם יהיה פסיכולוג  
;קליני או רפואי שעיסוקו בטיפול בילדים ונוער

;שהוא רופא מומחה בפסיכיאטריה, רופא שאינו מטפל ישירות בחולה(2)•

;אחות מוסמכת(3)•

;עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני(4)•

;איש אקדמיה המומחה בתחום הפילוסופיה או האתיקה(5)•

מתוך רשימה שערך שר  , משפטן הכשיר להתמנות שופט בית המשפט המחוזי(6)•
;המשפטים

.ככל האפשר, איש דת לפי דתו של החולה(7)•



המשך45סעיף -מוסדיות מינוי ועדות 
לכל חבר ועדה מוסדית ימונה ממלא מקום בעל הכשירות הנדרשת לפי (ב)•

.זהסעיף 

.מבין חבריה, ועדה מוסדית תבחר את יושב ראש הוועדה(ג)•

ובזמן  , ועדה מוסדית תתכנס סמוך ככל האפשר למועד הפנייה אליה(ד)•
.תהיה רלוונטיתשקביעתה 

;  שידון במקרים דחופים, מתוכההרכב חלקי מוסדית רשאית להסמיך ועדה (ה)•
:יכלול לפחות חברי ועדה אלהההרכב החלקי 

;(2)או ( 1()א)רופא בעל כשירות כאמור בסעיף קטן (1)•

;עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני, אחות מוסמכת: אחד מבין חברי ועדה אלה(2)•

משפטן  , (5()א)איש אקדמיה כאמור בסעיף קטן : אחד מבין חברי ועדה אלה(3)•
(.7()א)או איש דת כאמור בסעיף קטן ( 6()א)קטן כאמור בסעיף 



סמכויות ועדה מוסדית והחלטותיה
(חלקי)47סעיף 

למעט בדיון בהרכב חלקי , החלטת ועדה מוסדית(ד)
תהיה תקפה רק אם השתתפו , (ה)45כאמור בסעיף 

ובהם  , חמישה חברים לפחותבדיון ובקבלת ההחלטה 
רופא אחד ושני חברים נוספים מבין  , המשפטן

החלטות הוועדה יתקבלו  ; החברים שאינם רופאים
תכריע דעתו של  –היו הדעות שקולות ; ברוב דעות

.היושב ראש



סמכויות ועדה מוסדית והחלטותיה
(חלקי)47סעיף 

ועדה מוסדית מוסמכת להכריע במקרים שבהם קיימת מחלוקת בין הנוגעים בדבר או (א•
:ובין השאר במקרים אלה, ספק כיצד לנהוג בחולהמתעורר 

או חזקת  4חזקת הרצון להוסיף לחיות לפי סעיף לעניין השגה על החלטת רופא אחראי (1)•
;6לפי סעיף הכשרות 

וכן , בינם לבין עצמם או בינם לבין הרופא האחראי, מחלוקת בין הורי קטין חולה(2)•
כאמור , בין קטין שהוא חולה נוטה למות לבין הוריו או בינו לבין המטפלים בומחלוקת 

;28בסעיף 
;24סעיף לעניין , הוריו או הרופא האחראי, מחלוקת בין אפוטרופוס לבין קטין חולה(3)•
בירור רצונו של חולה נוטה למות מתוך הנחיות רפואיות מקדימות שנתן כאמור בסעיף (4)•

35;
;40השגה על החלטת מיופה כוח כאמור בסעיף (5)•
קביעת העדיפות בין ההנחיות הרפואיות המקדימות לבין ייפוי הכוח כאמור בסעיף  (6)•

;(ג)42
, היותו של מטופל חולה נוטה למות או חולה בשלב סופילעניין קביעת רופא אחראי (7)•

;8בסעיף כאמור 
.אדם קרוב לחולה הנוטה למות, היותו של אדםלעניין קביעת רופא אחראי (8)•


