
 
 

 

     פרחויקי ויקטור ר"ד: ר"יו

          . ד"ויל לנפרולוגיה המכון

 כרמל רפואי מרכז

President:  Dr.Victor 
Frajewicki Department of 
Nephrology and 
Hypertension, Carmel Medical 
Center, Haifa                               

Tel      972-4-8250491                

Fax 972-4-8250698 
vfraje@clalit.org.il 

ד"ר גבריאל מורדוכוביץ : מזכ"ל

מרכז רפואי –המכון לנפרולוגיה 

 , קמפוס בילינסון רבין

General Secretary:  Dr. Gabriel 
Morduchowicz, Department of 
Nephrology Rabin Medical 
Center                                           
Tel  972- 3- 9377111                   

Fax 972-3- 9377168 
gvrielM@clalit.org.il 
 

ד"ר גיל צ'רנין             : גזבר

מרכז רפואי –המכון לנפרולוגיה 

רחובות -קפלן   

Treasurer:  Dr. Gil Chernin        
Department of Nephrology, 
Kaplan Medical Center    

 חברי הנהלה

יו"ר יוצאת          -טליה ויינשטיין פרופ'

                   ד"ר אלי גולן ד"ר 

                    פרופ' יוסי חביב    

                     ד"ר חפציבה גרין  

 ד"ר גיא מילוא
Executive Board:                          
Prof. Talia Weinstein- Past President 

Dr. Eli Golan 
Prof. Yosi Haviv 
Dr. Hefziva Green 
Dr. Guy Milo 
 

 הסכמה מדעת
 

 של האיגוד לנפרולוגיה ויתר לחץ דם נייר עמדה
 
 2018ינואר 

 
 

האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר מקיף במסגרות האיגוד, לאחר דיון  
 לחץ דם מציין:

 

 לא  1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ו.א של 13סעיף בהתאם ל
אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה יינתן טיפול בדיאליזה, 

 .מדעת
 

  ב של אותו חוק קובע שהסכמה תנתן בכתב ותכלול 14סעיף.
 את תמצית ההסבר שניתן למטופל.

 

  בהתאם לחוק, לדעתו של האיגוד יש צורך בלקבל את הסכמתו
של המטופל בכתב פעם אחת בלבד, בטרם הוחל טיפול 

 בדיאליזה. 
 

  טיפול בדיאליזה הינו טיפול מחזורי וממושך, יחיד במינו בין כל
 המצבים אשר החוק מורה על צורך במתן הסכמה בכתב.

 

  לאחר מתן הסכמה ראשונית בכתב, הגעה לטיפול בדיאליזה
 מהווה אישור של ההסכמה שניתנה בעבר.

 

  של חוק זכויות החולה, בנסיבות של מצב  15.3ע"פ סעיף
חירום רפואי רשאי המטפל לתת טיפול בדיאליזה גם ללא 

 3הסכמתו של המטופל. במצב זה הטיפול יינתן בהסכמת 
 רופאים. 

 

  האיגוד מעודד את מטופלי הדיאליזה למנות בא כח מטעמו
סעיף שיהיה מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי כפי שקובע 

.א של אותו חוק. מינוי של מיופה כח עשוי לפשט את הטיפול 16
 במצב של החמרה חדה במצב המטופל.
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