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  .משולחן הנהלת האיגוד 2013איגרת לחברים יולי  
  
  
  

  .חוות דעת  ומכתבים רפואיים  מוטים: הנושא
  

ל בבקשה לבחון בעיה הקשורה בבדיקות לפני גיוס המוטות לשחרור בני נוער "לאחרונה פנו אלינו מטעם צה
ל עורך מעקב "צה .הועברה לרשותנו רשימה של רופאים המרבים במתן מכתבי שחרור לצבא. משירות צבאי

  .אחר מכתבים אילו
רופאים פסיכיאטרים בבדיקה של בני נוער שהוצגו  2במקביל התפרסמה בערוץ השני כתבה מצולמת של 

  .התרשמנו  שהנושא נמצא בבדיקה משטרתית. ככותבים מכתבים רפואיים מוטים
ן בנושא הכאוב של מסמכים הנהלת האיגוד זמנה ישיבה דחופה עם ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה לדו

  .רפואיים מוטים
  :בדיון נמצא ש

 הביטוח , בתי המשפט, חלקם של פסיכיאטרים בתהליכי  בדיקה הוא חיוני מול גופים רבים כולל הצבא
גופים אילו מסתמכים לא מעט על הערכות אילו ותהליכי ההחלטה שלהם מתבססות . הלאומי ועוד

 .עליהם

 דיקה יכולה להניע הליכים שיתאימו את אופן השיבוץ או ימנע גיוס של הב, בנוגע לבדיקה לפני גיוס
 . אנשים שאינם מתאימים לגיוס וכך למנוע החמרה נפשית חמורה

 הם גורמים לפגיעה במוניטין . בדיקות מוטות מזיקות לכלל הפסיכיאטרים ויש לגנות את התופעה
יתן להוכיח הטיה הן אינן אתיות כאשר ההטיה ברורה הן אינן חוקיות  אך גם כשלא נ. המקצוע

 .והנפגעים הם האנשים והחברה הישראלית כולה

 עיקרון האיגוד מעדיף חינוך כ. נערך דיון על חשיבות מניעת תופעה של בדיקות וחוות דעת מוטות
 . ם'הציבור ומניעה מאשר מקרתיז

 שאים של אתיקה פניג בבקשה להוסיף בבחינות משקל לנו' ר ועדת בחינות פרופ"האיגוד פנה ליו
 .וכתיבת חוות דעת

  הנהלת האיגוד בוחנת אפשרויות שונות לייצר במה לשיח בנושא האתיקה החברים המעוניינים לתרום
 .בנושא מוזמנים לפנות

 ל ליצירת בסיס עבודה משותף"ן צה"סניף ירושלים יוזם מפגש משותף עם ברה. 

 לא ידונו נושאים על בסיס . לגופם,  נונקבע שמקרים פרטניים שיובאו לידיעת ועדת האתיקה יידו
 .או דיווחים במדיה שמועות בלבד

  כעקרון חשוב להנהלת האיגוד שכל מקרה הקשור בפסיכיאטריה יידון בועדת האתיקה של איגוד
 .י"ההנהלה הנחתה את הועדה להיות אקטיבית מול ועדת האתיקה של הר. הפסיכיאטריה
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