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או צילום בעת /הקלטה ו, נוכחות עורך דין :בנושא עמדת איגוד הפסיכיאטריה בישראל

  בדיקת מטופל

  

אין לאפשר הקלטה ו, אין להתיר נוכחות עורך דין בבדיקה הרפואית: עמדת האיגוד היא

  .או צילום הבדיקה/ו

  

  .קהבדיקה פסיכיאטרית  מעצם  טיבה מתקיימת ללא נוכחות של גורמים שאינם צד לבדי

  לדוגמה (בבדיקה כזו עולים מטבע הדברים נושאים הקשורים גם לגורם שלישי 

נבדק שאינו קשור לבדיקה הרפואית ואין לי מי "יכול להישמע ע הם אינםולכן , )בן זוג

  .להתיר זאת סמכות

  

, ובוודאי בבדיקה הפסיכיאטרית, יש לשמר את האופי הבלתי אמצעי בכל בדיקה רפואית

  .ולשמר את יחסי האימון הבסיסיים בין הנבדק לרופא, הרגישה במיוחד

  

במידת , ד"שבו יכול עוה, ראוי להפריד בין הבדיקה הרפואית לבין הליך הוועדה כולו

  . לומר את דברו ולייצג את הנבדק, הצורך

עלולה להשפיע על  עצמה נוכחות עורך דין או כל גורם זר נוסף בבדיקה הפסיכיאטרית

  . ת הבדיקהועל תוצאו, הבדיקה

  

מאפשר לכל  ,"בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט" :בנושא )40/2001(חוזר מינהל רפואה 

  .י בחירתו לנוכחות אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית"נבדק עפ

  .הדבר חל גם על חולי הנפש בעת ביצוע בדיקה גופנית

ת איש נוסף בעת אך אין לכך כל השלכה לגבי בדיקה פסיכיאטרית ולכן אין מקום לנוכחו

   .והחולה מסכים בכך הבדיקה הפסיכיאטרית למעט אם הרופא חושב שיש צורך קליני
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  צילום והקלטה

שר אין לאפ"ש: הקלטה בתביעות נזיקין קבע לגבי) 3948/10ה "רע(בית המשפט העליון 

 למעט ,לכך גדוהנתבע או המומחה הרפואי מתנ הקלטה של בדיקת מומחה הנתבע במידה

  ".קיצונייםבמקרים 

קלטה הכנסת אביזר ה"ש: אישר את פסק דין בית המשפט המחוזי שקבעבית המשפט 

נינוחות וספונטאניות של הבודק , המפריע לקולחות זר ומסיח צופההיא בהכרח הכנסת 

לעצב את סביבת "בית המשפט הכיר בזכותו של המומחה הרפואי ". והנבדק כאחת

  ".עבודתו על פי מיטב שיפוטו והבנתו

האיגוד הפסיכיאטרי  ,והקלטה ניידים צילוםאמצעי , בעידן זה של תקשורת דיגיטאלית

ועמדתו היא שאין לאפשר הקלטה או צילום ככלל בכל בדיקה פסיכיאטרית , נדרש לנושא

למשל למטרת לימוד  ,למעט מצבים יוצאי דופן שבהם יש הסכמה של כל הצדדים. שהיא

  . וכדומה )tele medicine( חוקרפואה למר, והתייעצות

  

לעצב את סביבת עבודתו על פי מיטב "הכרת בית המשפט בזכות המומחה הרפואי 

מבחינת קל וחומר לגבי כניסת גורמים שאינם קשורים , להבנתנו, הינה" שיפוטו והבנתו

  .לבדיקה הפסיכיאטרית רפואית כגון עורכי דין

  

וד הפסיכיאטריה בישראל היא שגישה זו היא עקרונית עמדת וועדת האתיקה של איג

לאו דווקא וועדה פסיכיאטרית (או בדיקה פסיכיאטרית אחרת /ומתאימה לכל ועדה ו

  ). מטעם משרד הביטחון

  

 


