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 נס ציונה -המרכז לבריאות הנפש באר יעקב 

  ניהול סיכונים בפסיכיאטריה –סדרת הרצאות 
  

  רפואיתרשומה ; תקשורת בין מטפלים – 201209.02. – 2מפגש 
  גרשט- ד ליאת קיסר"עו

  
  

  מטופל - תקשורת מטפל 

פואה בניהול סיכונים ברונוגעת בתחומים שונים , מערכת היחסים בין מטפל למטופל היא מורכבת
  . ובסיעוד

המטופל אינו חופשי לבחור לעצמו את , ממשלתי-כאשר מדובר במוסד רפואי ציבורי, כידוע
 .חופשי לבחור לעצמו את המטופל שלו והמטפל אינו, המטפל שלו

, הסכמה מדעת :בין היתר, תכולל) ממד פורמלי(מטופל -יחסי מטפלההסדרה החקיקתית של 
קבלת , שמירה על הפרטיות של המטופל ועל סודיות רפואית ,וקבלת חוות דעת נוספת התייעצות

 כבוד האדםכן את החובה לשמירה על ו ,במקרה של תוצאה טיפולית שאיננה רצויה מידע
  .)כבוד האדם וחירותו: בהתאם לחוק יסוד(

כיצד חווה המטופל את היחס : פורמלי-ממד לאכוללת גם תקשורת בין מטפל למטופל ה, ואולם
 .וכיצד חווה המטפל את היחס של המטופל אליו, ליושל המטפל א

 מטפלים המנהלים. אוהד, מתעניין, אכפתי, יתאמפ, הדיבור הוא חם - בתקשורת חיובית
-לא שואלים שאלות, נותנים למטופל הרגשה של יחס אישי, תקשורת חיובית הם ידידותיים

השינויים  ים למטופלים אתמסביר, לא שיפוטיים כלפי מטופלים, יוצרים קשר עין, פורמליות
מעודדים , )ומשתמשים בהם מעט ככל האפשר(מסבירים מונחים רפואיים , שהם מדווחים עליהם

  . בשאלות ומקשיבים בתשומת ל

העדר הבנה , משדר העדר אמפטיה, מהיר, חד, קול חזק( הדיבור דומיננטי  - בתקשורת שלילית
, לים תקשורת שלילית נראים תמיד ממהריםמטפלים המנה. עוין, )וחוסר סבלנות כלפי המטופל

לא מסבירים למטופלים את השינויים , במטופלים על התנהגותם גוערים, לא יוצרים קשר עין
לא מעודדים שאלות , במונחים רפואיים בלא להסביר אותם משתמשים, שהם מדווחים עליהם

 .וקוטעים את דברי המטופל

  חיובית צידוקי תקשורת

תקשורת . על טיב הטיפול הרפואי ועל איכותו השלכה ישירהלת ובע מועילה לטיפול .1
, מטפל שקשוב למטופל שכן, משפרת את יכולת האבחון של הבעיה הרפואיתחיובית 

וכך קל , סובל  הוא משיג ממנו מידע מדויק יותר על הבעיה ממנה, ומסוגל לדובב אותו
מטופל שיחוש  – ללטיפו מסייעת להיענות המטופלהיא גם  .יותר לאבחן את מצבו

ההוראות  יקיים ביתר קפדנות את, מצד המטפל ונכונות להקשיב לו אמפטיה כלפיו
 . תויהיה יותר מודע למשמעות של ההוראות ולחשיבות של קיום ההוראו, הטיפוליות
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מחקרים בניהול סיכונים ברפואה  - הגשת תביעותאו מצמצמת  מונעתתקשורת חיובית  .2
, מנבא אמין של היתכנות תביעותאינה יפול כשלעצמה שאיכות הט, ובסיעוד מצאו

, מטפלים למטופלים יש השפעה גדולה על הגשת תלונות ותביעות ושלאופי התקשורת בין
 .נתפסת על ידי המטופל לא רצויה כאשר התוצאה הטיפולית

  תקשורת בין מטפלים
  

  ניהול טיפול במציאות של ריבוי מטפלים
  

של נוצר ריבוי . ההתמחויות הופכות צרות וספציפיות, גיהעם ההתפתחות ברפואה ובטכנולו
כאשר פעמים רבות , ..)מכוני בדיקה/ רפואה פרטית / ח "בי/ קהילה (מטפלים באותו חולה 

, לצורך שמירת רצף טיפולי ומתן טיפול איכותי .בין מטפלים שונים" עובר מיד ליד"המטופל 
  .חשוב כי הקשר ביניהם יהא אופטימלי

  
  וחובת המעקב, מטופל – יזון ביחסי מטפלחוסר הא

  
יכולת ל בעיקר בכל הנוגע, בסיסי שוויוןמערכת היחסים בין מטפל למטופל טומנת בחובה חוסר 

המערכת הרפואית  מוטלת על, כפועל יוצא מכך. שלכותההמשמעות והאת    ,הבין את פרטי מצבול
להביא לידיעת  –זה  ובכלל, טופלועל המטפלים חובה לקיים מעקב ראוי והולם אחר מצבו של המ

הדבר נועד . ב"וכיוצ את המידע הנדרש לרופא המפנה   להעביר, מטופל ממצאים בעיתיים
   אשר עלולים, מערכתית ריבוי מטפלים ובירוקרטיהעקב  יפגעשהמטופל לא י, להבטיח
 .בטיפול שהוא מקבל לפגוע

  
ואת  המעקב אחר מצבו של מטופל הצורך להסדיר את בתי המשפט חוו דעתם פעמים רבות בענין

 .התיאום בין הרופאים או הגופים השונים המעורבים במתן הטיפול
  

לחוסר האיזון הנלווה  המשפט התייחסו בתי, בפסקי דין רבים שעסקו בסוגייה האמורה
שמחזיק  המטפל הוא. בכוחות שוויון בהיותם מטבעם יחסים של אי, מטופל -מטפל  ליחסי

בה . לאבחון מצבו של המטופל ולטיפול בו המיומנות והכלים, הידע, ף הכוחובידו א, בסמכות
במקרים רבים . הנדרשים להתמודד עם מצבו מיומנות וכלים, ידע, לרוב, המטופל נעדר, בעת

 .תלויים במטפל – בריאותו ואף חייו של המטופל, נוחותו, רווחתו
אי  ובות המטפלים שנגזרות מיחסיהעוסקים בח, תפיסה זו הולידה שורה ארוכה של פסקי דין

או אינו  למצבו שבמקרים רבים אינו מודע, נועדו להביא לכך שהמטופל הפסיקות. השוויון הללו
 .במעקב הולם יזכה, מבין אותו

  
, עוד מתייחסת הפסיקה לחובה קיומו של גורם אחד שירכז אצלו את מלוא המידע בנוגע למטופל

ולקבל החלטות איכותיות ) 'רקע וכד; ממצאי בדיקות( בכדי לראות מולו את התמונה המלאה
 . מיטביות לגבי המשך בירור או טיפול
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  הרשומה הרפואית
  

ממצאים , עובדות לשמש כלי בידי המטפל לתיעוד, בראש ובראשונה, הרשומה הרפואית נועדה
, ם מלא ונאותרישו. ובשיקול הדעת הרפואי שהופעל במסגרת הטיפול בטיפול הקשורים  ומסקנות
מאפשר מעקב נאות אחריו , משרת את טובת המטופל, הטיפול שניתן למטופל של, בזמן אמת

  .ומונע טעויות הנובעות מהעברת מידע חסר בין מטפלים שונים
פואי שניתן הטיפול הר שמירת המידע על הרשומה הרפואית אינה רק חשיבות, בהיבט המשפטי

). להעברת המידע למטפל אחר או למטופל לשימוש המטפל עצמו ובין אם בין אם(למטופל 
  . התנהלות הטיפול הרפואי בזמן אמת ראיה אותנטית ובעלת משקל על הרשומה משמשת גם

   
  רשומה רפואית מהי

, יםכל תרש, כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר"רשומה רפואית מוגדרת בחקיקה כ
תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית , סרט, תצלום, צילום, תיק, תו, ציור, דיאגרמה
  ).שמירת רשומות(תקנות בריאות העם " (הטיפול בו ושחרור ממנו, החולים

   
  ל רשומה רפואית ושמירתהחובת ניהו

   
לתעד בה את , עיגן באופן מפורש את חובתו של המטפל לנהל רשומה רפואית חוק זכויות החולה

יתה קיימת עוד קודם חובה זו ה. ולשומרה בהתאם לכל דין, מהלך הטיפול הרפואי
  . לטיפול הרפואי והסדרתה בחקיקה מלמדת על חשיבותה, החוק לחקיקת

   
  תוכן הרשומה הרפואית

   
רפואי בדבר הטיפול הרפואי  הרשומה הרפואית צריכה לכלול מידע חוק זכויות החולהבהתאם ל

  . אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול, עברו הרפואי כפי שמסר, שקיבל המטופל
  

. צריכה להיכתב בעט ובכתב יד קריא וברור, המתעדת כיאות את הטיפול הרפואי, רשומה רפואית
המועד ושעת ואת  ,את הפרטים המזהים של המטפל ושל המטופל חייבת לכלול הרשומה, כמו כן

למועד , ככל הניתן, יש להקפיד לתעד את המידע בתכוף .הטיפול/ הפעולה/ הביצוע של הבדיקה
  .האירוע

  
  רישום מאוחר ברשומה הרפואית/ תיקון רישום 

     .שיאפשר קריאה של הרישום המחוק, באמצעות מתיחת קו רישום קודם רק למחוק יש, ככלל
, שם הכותב, לבד שבצדו יצוין מועד הרישוםוב, מותר לעשות רישום מאוחר ברשומה

  .ובמידת הצורך התייחסות לסיבת התיעוד המאוחר, וחותמתו חתימתו
   

  זכות המטופל לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית
   

מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מתוך , על פי חוק זכויות החולה
  . לרבות העתק ממנה, הרשומה הרפואית המתייחסת אליו

מטפל להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי  רשאי, על פי חוק זכויות החולה: זוחריג לזכות 
, חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל אם המידע עלול לגרום נזק -מלא או חלקי  -

רוף המידע בצי, על החלטתו לועדת האתיקה על המטפל להודיע, במקרה כזה. וחיי או לסכן את
, האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפל ועדת. שלא נמסר למטופל ונימוקיו לאי מסירתו

 .לשמוע את המטופל בטרם תיתן את החלטתה רשאית ועדת האתיקה, כמו כן. לבטלה או לשנותה
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 נפש מסירת מידע לחולה

 למצבו אינה זכותזכותו של חולה הנפש לקבל מידע רפואי בקשר , חוק הטיפול בחולי נפש על פי
מסירת  כי, סיוגה של הזכות נובע מהחשש. להיא כפופה לשיקול דעתו של הרופא המטפ  .מוחלטת

ואף לסכן  המידע וחשיפתו של המטופל לפרטים הנוגעים למצבו הרפואי עלולות לפגוע בבריאותו
 .ובביטחונו אף לפגוע בשלום הציבור - ויתרה מכך , את חייו

ועל כן החלטתו של רופא שלא להעביר מידע , חולי נפש עלגם  חל ולהזכויות הח חוק, עם זאת
 בהתאם להסדר הקבוע בחוק זכויות החולה , הנפש נתונה לביקורת של ועדת אתיקה רפואי לחולה

 הרפואית ליקויים ברשומה

שמודעות אליהם תשפר את אופן , ליקויים נפוצים ברשומה הרפואית כי קיימים, הניסיון מלמד
; ב"בדיקות וכיוצ/ תלונות/ דיווח דל או חסר על ממצאים: ניתן למנות הליקויים בין .התיעוד

העדר חתימה או ; כתב לא קריא; רישום לא ברור; למטופל או למטפל הוראות לא ברורות
 . המה הרפואית או אבדן מלא של הרשוממסמכים מתוך הרשו העדר; חתימה לא מזוהה

 לקויה ההשלכות המשפטיות של רשומה

רת העב היא )בשל רישום לקוי והן בשל אי שמירה עליהםהן ( רישום רפואי המשמעות של היעדר
   :למן המטופל אל המטפ נטל השכנוע

מוטל עליו , תובע מגיש לבית המשפט תביעה שעניינה רשלנות רפואית כאשר, במצב דברים רגיל
 דרט של התנהגות רפואיתבניגוד לסטנ, המוסד הרפואי הנתבע נהג ברשלנות כי, הנטל להוכיח

או , חסר כאשר הרישום ברשומה לקוי או, לעומת זאת". ההמוציא מחברו עליו הראיי" – מקובלת
את  עלול התובע למצוא את עצמו במצב שנבצר ממנו להוכיח, כאשר חלקים מהרשומה אבדו

 .טענותיו

ליכולתו נזק , נודהיי  ,"נזק ראייתי"כמי שגרם לתובע  המוסד הרפואי במקרה כזה רואים את 
בית המשפט מעביר את נטל ההוכחה של   ,כתוצאה מכך .טענותיו א ראיות המבססות אתיהבל

 . המטפלהגורם אל  תעובדו אותן

 


