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 כוח מתמשך יפוידף מידע בנושא י

 

 

 מטופל/ת  יקר/ה 

קובע כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן  1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ו

לכך הסכמה מדעת. נכון להיום אתה הוא זה  שמחליט בכל הנוגע לטיפול הרפואי לו 

 אתה זקוק. 

לחוק זכויות החולה  16על מנת לאפשר לך שליטה זו גם בעתיד חשוב שתכיר את סעיף 

המאפשר לך למנות בא כוח מטעמך שיהיה מוסמך להסכים במקומך לקבלת טיפול  –

 רפואי. 

לחוק זכויות החולה הינו בעל יתרונות רבים אשר יאפשר לך  16כוח עפ"י סעיף  ייפוי

עול בקשר לטיפול הרפואי לו אתה עשוי להזדקק להנחות אדם האמון עליך  איך לפ

 בעתיד.

, איכות חייך צוות המחלקה ממליץ לך למצות זכות זאת אשר עשויה להגן על כבודך

ורווחתך האישית בעתיד ולחסוך בירוקרטיה רבה ופנייה לבית המשפט במקרים מסוימים 

. 

ל רפואי למטופל קובע כי לא יינתן טיפו 1996כאמור, חוק זכויות החולה תשנ"ו   -1

לחוק קובע כי מטופל  16. יחד עם זאת, סעיף אלא אם כן נתן לכך הסכמה מדעת

, שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רשאי למנות בא כוח מטעמו

 כוח , המיוחד לעניין זה. ייפוירפואי . מינוי כזה נעשה באמצעות 

 

 הכוח.  ייפויעל המטופל חייב להיות צלול קוגניטיבית בעת החתימה  -2

 

הכוח לצורך פעולה פולשנית, יש לערוך ייעוץ  ייפויעל מנת להפעיל את  -3

פסיכיאטרי הקובע כי האדם אינו צלול מבחינה קוגניטיבית ועל מיופה הכוח 

 לחתום במקומו על הפעולה. 

 

 

 לנוהל כפוף והוא הרפואי הכוח ייפוי עריכת בהליך שינוי חל 11.04.2017 -ב החל -4

,  בלבד רפואיים לעניינים הוא הכוח ייפוי .מתמשך כוח ייפוי בעריכת העוסק הכללי

 . רכושיים בעניינים עוסק ואינו

 

 רפואי לטיפול הקשורות פעולות לבצע או הוראות לתת יכול אינו הכוח מיופה -5

 מקדימות רפואיות הנחיות לתת או כוח מיופה למנות יש זה ולעניין, החיים בסוף

 . 2005-ו"התשס, למות הנוטה החולה חוק לפי



 

 

 רפואי כוח ייפוי. הכללי האפוטרופוס אצל שנה תוך להפקיד יש הכוח ייפוי את -6

 . לשנה תקף יהיה הכללי האפוטרופוס אצל הופקד שלא

 בכתובת המשפטים משרד באתר מצויות כוח יפויבי לשימוש המפורטות ההנחיות -7

: הבאה

https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney  

 

מייפה הכוח חייב להיות בגיר, צלול, ומבין את משמעות מינוי מיופה הכוח.  -8

ומי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת מכל סיבה ,אינו יכול למנות  ,מטופל קטין

 לעצמו בא כוח.

 

מיופה הכוח חייב להיות בגיר  .על המטופל לקבל את הסכמת בא הכוח למינויו -9

 וכשיר משפטית ולהבין את משמעות מינויו כמיופה כוח.

 

 למקרה חליפי כוח מיופה מינוי על וכן יחיד כוח מיופה מינוי על להחליט יכול אדם -10

 למנות יכול הוא כן כמו. בשמו לפעול יוכל לא או ירצה לא הראשון הכוח שמיופה

, בנפרד או במשותף יפעלו הכוח מיופיי אם לקבוע וכדאי ניתן. כוח מיופיי מספר

 של במקרה יכריע מי וכן מהם אחד כל של והאחריות הסמכויות היקף מהו

 .ביניהם מחלוקת

 

 

לידיעתך, במידה והשתחררת מבית החולים יש באפשרותך לפנות לעובדות הסוציאליות 

 מגוריך.זור או לשירותי הרווחה באפות החולים השונות לצורך התהליך בקו

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית של המחלקה בכל עת לצורך התייעצות 

 .04-6304268 -או ניתן להתקשר לטלפון שמספרו

 

 .מאחלים לך בריאות והחלמה מהירה


