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 4002 דצמברב 09

 

  לכבוד

 בנימין נתניהו, חה"כ הממשלה ושר הבריאותראש 

 

  מטופליםהסכמת החסוי לקופות החולים ללא  שינפהעברת מידע  הנדון:

 מכובדי,

שאינו ראוי ואינו מוסרי אשר תפקידך כשר הבריאות, על מנת להתריע על נוהל פונה אלייך באני 

 הובא לידיעתי, ועל מנת לקרוא לך לשנותו.

כתב החתום בידי מ במרכזים ובמרפאות לבריאות הנפש התקבל 4002לספטמבר  40-הביום 

במכתב  ר אהוד ססר.", דהקליני מערךלוי, ומנהל ה-ר טלי ברגמן"דהאגף לבריאות הנפש,  ראשת

 פרטנימידע  4002לינואר  0-להעביר עד ליום ה המרכזים והמרפאותמנהלי את  הנחו השניים

קף של הרפורמה וקראת כניסתה לתלוזאת כחלק מההכנה  לקופות החולים, מטופליהם אודות

 .4002, ביולי ות הנפשמערכת בריאב

 אך יפול עם כניסת הרפורמה לתוקף,את רציפות הטלאפשר  ה היאמטרתה של ההנחי אמנם,

להתנגד  זכותם של המטופלים עצמםפרטיותם ות ונרמס בדרך למטרה זו ולחרדתי, לצערי

אינן  של המטופל לשליטה על המידע אודותיו ועל העברתוו זכות להעברת המידע אודותיהם.

של מידע  , כל העברה(0991-ו"תשנ) פי חוק זכויות החולה-על :בישראל בחוק מעוגנתגחמה, והן 

, וכך (4002)קה של הפסיכולוגים בישראל בקוד האתיגם ך כ .אודות מטופל דורשת את הסכמתו

בחתימתו על טופס ויתור  לוותהבבריאות הנפש מאז ומעולם, העברת מידע על מטופל  :בנורמהגם 

 .רת העברת המידע והגוף אליו יועברעל סודיות, בו הודגשו מט

שזכויות אלו של המטופלים זוכות להתעלמות  , הרילהעברת המידע הברת ההנחיעם הע כעת,

כניסתה של  ייעולללא ספק על  של המטופלים לפרטיות גוברתזכותם  :, שאין להן הצדקהומחיקה

, והעברה סיטונית של מידע שכזה היא בוודאי שלא לפי בריאות הנפש לתוקףמערכת הרפורמה ב
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ל, ולשנותו כך שלא "לפעול בדחיפות לבחינת הנוהל הנכן, אני קורא לך -לע .םבקשתם או אישור

  יועבר כל מידע אישי וחסוי, ללא הסכמת המטופל וללא חתימתו על טופס ויתור על סודיות.

 כני בנושא.דלעך אבקש

 

 בברכה,

 ח"כ ד"ר דב חנין
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