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פתח דבר
מהפכת המידע וההתקשרות הדיגיטלית המתרחשת אל מול עינינו השפיעה 

שלא  בקצב  כאחד,  והמטופלים  הרופאים  של  והחיים  העבודה  סביבת  על 

היה ידוע עד כה. לא בכדי הומצאה תיאורית ה־SINGULARITY, שעל פיה אנו 

בנקודה  מואץ.  באופן  ומתגבר  הולך  השינויים  בה קצב  זמן  בנקודת  נמצאים 

זו הכול דינאמי, בלתי יציב ואף כמעט בלתי ניתן להגדרה. כך מגיעה לשיאה 

תפיסת העולם הפוסט־מודרנית עם גבולות מטושטשים, ללא היררכיית ערכים 

ברורה ולעתים, ללא הבדל ברור בין טוב לרע.

בעולם חדש זה ישנה חשיבות מיוחדת לקביעה ולהגדרת כללי אתיקה רפואית. 

רפואה הינה מקצוע קונקרטי שאף בעידן הפוסט־מודרני חייב להיות מושתת 

על יסודות ברורים ומוצקים ולפעול על פי כללים. יחסי רופא־מטופל, המשתנים 

זקוקים לכללים  בין היתר, אנו  גם הם בעולם הדינאמי, אסור שיהיו פרוצים. 

כל  יכול להביא בחשבון את  ולא בכל מצב, הרופא בשטח  מאחר שלא תמיד 

ההשלכות של התנהגותו ולבחון באיזה אופן היא נתפסת על ידי אחרים.

יתרונם של כללים המתגבשים על ידי קבוצת עבודה שהשקיעה מאמץ וחשיבה, 

בכך שהם מהווים מורה נבוכים.

לצורך כך, מחברי כללי האתיקה מביאים בחוברת זו דוגמאות רבות המחדדות 

את הסכנות שבהתקשרות הדיגיטלית. 

אני תקווה כי כללים אלו יהיו לעזר לציבור הרופאים, יסייעו במניעת מצבים 

בעלי השלכות בלתי רצויות, יקלו עליהם במציאת שביל הזהב ויביאו לרפואה 
טובה יותר למטופלים.

ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר, 
ההסתדרות הרפואית בישראל
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למה לנו כללי אתיקה להתקשרות 
דיגיטלית ומדיה חברתית?

משינויים  מושפעת  דינאמית,  היא  הרופאים.  ע"י  נקבעת  הרפואית  האתיקה 
ביותר  הבולטים  השינויים  אחד  הזמן.  עם  ומתעדכנת  וחברתיים  טכנולוגיים 
המחשב  מסך  באינטרנט:  השימוש  הוא  האחרונים  העשורים  בשני  קרו  אשר 
הפך להיות החבר, המורה, היועץ, ה"אורקל" לכל אדם. מצב זה הביא לפתחנו 

דילמות אתיות-רפואיות חדשות.

נפח  כיום,  בלבד.  המטפל  הרופא  מול  ובדיקתו  מידע  איסוף  היה  בתחילה 
ההתייעצות הרפואית של מטופל ממרחק הולך וגדל. בסוג כזה של התייעצות 
נעלם מהקשר המפגש הבלתי אמצעי, אולם מתן הייעוץ הרפואי עדיין מצוי 
באחריות הרופא ומחייב אותו מוסרית ומשפטית. לכן, ראוי לרופא לבחון היטב 

את עצמו- האם יש בידו את כל הנתונים הדרושים למתן ייעוץ מרחוק? 

מחשבת  על  מעיבה  מחולי  החרדה  כאשר  כי  שונים,  ממחקרים  לנו  ידוע 
בפגישה  לו.  הנמסר  מהמידע  חלק  רק  ומעבד  שומע  הוא  לעיתים  המטופל, 
האישית בקליניקה אנו בוחנים שוב ושוב מה הבין המטופל עד כה מההסבר 
המפגש  כאשר  הדברים.  להבהרת  חוזרות  בפגישות  צורך  יש  לפעמים  שלנו. 
את  לקחת  המטופל  יכול  דיגיטליים,  באמצעים  ונערך  אישי  אינו  הוא 
בכך. לעצמו  להזיק  אף  ואולי  התכוונו  לא  אליו  למקום  הרפואית   ההמלצה 
לפיכך, גם במתן ייעוץ מקוון, יש לנהוג בזהירות ועל פי עקרונות הבסיס של 
האתיקה הרפואית המחייבים אותנו לעשות למטופל טוב, לא להזיק ולשמור 
על פרטיותו. לעיתים, המשמעות של הדבר היא להפנות את המבקש לטיפול 
בתשובה  רצונו  למרות  החולים,  בבית  או  הרופא  במרפאת  "קונבנציונאלי" 

מהירה ומיידית. מי שאצה לו הדרך עלול לגרום נזק בריצתו.

קושי נוסף הוא נושא הסודיות הרפואית עליה מוותר בקלות החולה המוטרד. 
שמנו  המקצוע.  של  המיוחד  מהפן  נובעת  הרופאים  את  המגבילה  האתיקה 
התנהגות  כללי  עצמנו  על  וקיבלנו  מגבלות  וכמרפאים  כמטפלים  עצמנו  על 
מקצועיים. ברשתות החברתיות אותם הכללים חלים ואף מתעצמים בשל ההד 
הרחב. מתפקידנו לעצור או לכל הפחות להזהיר את המטופל מלוותר בחיפזון 
על הפרטיות שלו, בעיקר כאשר הדבר נעשה במדיה החברתית, החשופה לכל. 
המטופל עלול להתחרט על התפשטות המידע האישי שלו כאש בשדה קוצים 

לכשיבריא ממחלתו.  
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נוסף לכל אלו, יש לזכור כי לא דומה המסחר בחפצים לצורך בטיפול רפואי, 
לכן אל לרופא "למכור" טיפול רפואי מיותר לאדם, העלול לעלות בבריאותו. 
איסור הפגיעה בכבוד המקצוע אינו חשוב אם כן אך ורק בשל כבוד הרופאים, 
אלא מהותי ליחסי האמון שבין המטופל לרופא. לפיכך, השימוש במדיה לצורך 
פרסום עצמי – מפתה ככל שיהיה – צריך לעמוד בסטנדרטים מוקפדים וכמובן 
כי  חבריכם,  בכבוד  "היזהרו  בעמיתים.  לפגיעה  לרעה  מנוצל  להיות  לא  גם 

בכבודם הם תכובדו גם אתם." )שבועת הרופא העברי(.

החוברת שבפניכם מנסה לתת מענה לחלק מהשאלות האתיות העולות בשימוש 
ודילמות  בעיות  תימצאנה  הזמן  שיחלוף  שככל  ברור  מקוונת.  בהתקשרות 
חדשות. הנורמות תגובשנה ויידרשו שינויים ועדכונים. בנקודת הזמן הזו ניתן 
דרך למתכונת האתית הראויה בהתנהלות הדיגיטלית  לראות בחוברת מורה 
בכללי  להשתמש  הרופאים  ישכילו  כי  היא  תקוותי  הרפואית.  הקהילייה  של 
בנבכי האינטרנט המסועפים, במישור  לנווט את דרכם בתבונה  כדי  האתיקה 

המקצועי והאישי כאחד. 

ד"ר תמי קרני
יו"ר לשכת האתיקה של הר"י
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רפואית אתיקה  כללי 
ומדיה חברתית: רקע דיגיטלית  התקשרות 
המהפכה הדיגיטלית הביאה איתה את אוטוסטראדת המידע הגדולה ביותר - 

האינטרנט - ויחד איתו נולד הרופא הכי זמין ונגיש - ד"ר גוגל. 

בהקלקה קטנה אנחנו נחשפים לעשרות אלפי אתרים המציעים ייעוץ רפואי 
יום, ביניהם, רופאים,  גולשים מדי  ומידע רפואי מקצועי הזמינים למיליארדי 

סטודנטים לרפואה, מטופלים וכלל הציבור.

התעצמותם של אתרי מדיה חברתית דוגמת פייסבוק, טוויטר, בלוגים, פורומים 
משתמשים  ואלפי  מאות  עם  להתייעץ  ניתן  בהם  ייעודיים,  רפואיים  ואתרים 
החולקים את אותן בעיות רפואיות ואותם קשיים, יוצרת קבוצת תמיכה ורשת 
ביטחון המעניקות לחולה/מטופל חיזוק רגשי, יכולת התוודעות למקרים דומים 
ולאפשרויות הטיפול הפתוחות בפניו וכמובן נתיב למידה מניסיונם של אחרים.

בין  קולגיאלי  שיח  וקידום  להתפתחות  מסייעים  גם  כאלו  ופורומים  אתרים 
רופאים הנועצים, מאתגרים ומפרים זה את זה ובכך משפרים הלכה למעשה 

את הטיפול הרפואי הניתן למטופל. 

"הרפואה המשתפת",   - טיפולי חדש  מודל  איתה  הביאה  המציאות החדשה 
הטיפול  ברצף  והמטופל  המטפל  של  אקטיבית  התערבות  המעודד  מודל 
הרפואי, מקדם מתן טיפול רפואי מיטבי המותאם למטופל ומבוסס על ריבוי 
המידע וזמינותו וכמו כן תומך בנגישותו של הרופא לסייע למטופל. לצד זאת, 
המידע הרפואי החשוף יוצר מציאות מורכבת - מידע שהיה נחלתו הבלעדית 
נחלת הכלל. המטופל הקונבנציונאלי מגיע לרופא או  הינו לפתע  של הרופא 
לטיפול מוכן ומצויד באינפורמציה, הן על הבעיה והן על אפשרויות הטיפול 
והן של  והנגישות ברשתות החברתיות, הן של הרופא המטפל  בה. החשיפה 
מכך  כתוצאה  רופא־מטופל.  היחסים  גבולות  את  לטשטש  יכולות  המטופל, 
קורה שהרופא המטפל מתמודד עם מטופלים המערערים על סמכותו ואשר 

 .second opinion לעיתים אף רואים בדעתו

השפעה  הדיגיטלית,  המהפכה  של  התעצמותה  בשל  הצפות  אלו,  לסוגיות 
ולמקצוע  המטפלים  לרופאים  המטופלים  רוכשים  אשר  האמון  על  מכרעת 

הרפואה כולו. 

מודרניות  במדינות  רופאים  לארגוני  בדומה  בישראל,  הרפואית  ההסתדרות 
רואה חשיבות  ועוד,  ניו־זילנד  דוגמת ארה"ב, קנדה, אוסטרליה,  רבות בעולם 
בכינון כללי אתיקה רפואית להתקשרות דיגיטלית ומדיה חברתית אשר ינחו 
היומיומי,  השימוש  של  בהקשר  העולות  הרבות  הדילמות  דרך  הרופא  את 

המקצועי והחברתי ברשת ובאמצעים דיגיטליים מול מטופליו ובכלל.  
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הגדרות

"מטפל" או "רופא" - כהגדרתם בחוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996.

"התקשרות דיגיטלית" - כל שימוש שנעשה ברשת או מחוצה לה באמצעים 
אימייל,  בלוגים,  פורומים,  אינטרנט,  אתרי  לרבות  ממחושבים  טכנולוגיים 

הודעות טקסט. 

"מדיה חברתית" - אתרים המבוססים על שיתוף מידע חברתי ברשת, לרבות 
פייסבוק וטוויטר. 

התקשרות  באמצעי  שנעשה  שימוש  כל   - "רשת"  או  מקוונת"  "תקשורת 
דיגיטלית ו/או במדיה חברתית המוגדרים לעיל. 

"פרסומת" - לרבות מודעת תדמית, לעיסוקו ברפואה של רופא מורשה בישראל 
או לעיסוק ברפואה בישראל המיועדת, לפי צורתה, תוכנה או דרך פרסומה, 

לקהל בישראל ונצפית על ידו, אף אם היא מופצת מחוץ לגבולות ישראל. 

שימוש במדיה חברתית - כללי:

לזהותו  המקצועית  זהותו  בין  ברורים  וגבולות  הפרדה  על  ישמור  1.  רופא 
האישית בעת שימוש במדיה החברתית.

2.  רופא יפעיל שיקול דעת באשר למידע האישי המפורסם על ידו באמצעי 
התקשרות דיגיטליים ובמדיה החברתית וינהג באופן המכבד את מקצוע 

הרפואה.

בכל  למטופלים,  הקשורות  אישיות  מאמירות  או  מביקורת  יימנע  3.  רופא 
המתייחס  ופוגעני  אישי  אופי  בעל  תוכן  יעלה  ולא  ברשת,  שהוא  מקום 

למטופל בעבר או בהווה, גם אם נשמר חסיונו הרפואי של המטופל.

4.  רופא יימנע מיצירת קשר בעל אופי אישי, חברתי ולא מקצועי עם מטופליו, 
לרבות לעניין "הצעה או קבלת חברות" באמצעות המדיה החברתית. 

5.  רופא ינטר ויבקר באופן שוטף את המידע הנגיש מטעמו למטופלים על 
ואת  הרופא  את  המכבד  אמין  במידע  מדובר  כי  ויוודא  ברשת,  אודותיו 

מקצוע הרפואה.

על  מידע  לחיפוש  מקוונים  תקשורת  באמצעי  שימוש  יעשה  לא  6.  רופא 
אודות ההתנהלות האישית של מטופליו, גם לא לצורך מעקב על מצבם 

הרפואי או מתוך דאגה לבריאותם. 

7.  רופא הנחשף למידע רפואי ברשת על אודות מטופל יפעל בזהירות ויפעיל 
שיקול דעת מקצועי בקשר לאופן מסירת  המידע למטופל, כאשר לנגד 
עיניו יעמדו טובת המטופל והשפעת החשיפה על יחסי האמון בין הרופא 

למטופל. 
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יחסי מטפל מטופל - מסירת מידע וייעוץ רפואי למטופלים באמצעות הרשת:

ופרטיות  הרפואית  הסודיות  על  ויקפיד  זהיר  דעת  שיקול  יפעיל  1.  רופא 
המטופל, כאשר הוא עושה שימוש בדרכי התקשרות דיגיטליות או במדיה 
החברתית לצורך טיפול רפואי או לצורך הגברת זמינותו ונגישותו למטופל. 

2.  רופא לא יציע טיפול או ייעוץ רפואי פרטני בדרכי התקשרות דיגיטליות 
ובמדיה החברתית אם לא נוצרו קודם לכן יחסי רופא־מטופל וללא הסכמה 

מפורשת ומתועדת של המטופל הנועץ עמו.

3.  רופא או מוסד רפואי יכללו בתיק הרפואי של המטופל מסמך המאשר 
באמצעות  מטיפול  הנובעים  לסיכונים  והסכמתו  המטופל  ידיעת  את 

תקשורת מקוונת.

4.  בעת מתן ייעוץ רפואי יפעיל הרופא שיקול דעת זהיר באשר לסוג הייעוץ 
המבוקש ובאשר ליכולתו לתת מענה הולם באמצעות תקשורת מקוונת. 

ובמדיה  דיגיטליות  התקשרות  בדרכי  רפואי  טיפול  ממתן  יימנע  5.  רופא 
או  המטופל  של  גופנית  בדיקה  נדרשת  בהם  המקרים  בכל  החברתית 

התרשמות בלתי־אמצעית ממצבו הפיסי או הנפשי. 

"רופא המעורב בשיח קוליגיאלי ברשת יימנע מלמסור 
פרטים מזהים כלשהם על אודות מטופל ויפעיל שיקול 
החברתיות,  ברשתות  המועבר  לתוכן  באשר  זהיר  דעת 
והחיסיון  תוך שימת דגש על שמירת פרטיות המטופל 

הרפואי"

רופאה שהועסקה בבית חולים פרסמה בחשבון הפייסבוק 
שלה סיפורים קצרים על אודות פציינטים שטופלו 
על ידה בבית החולים תוך שהיא מבקשת לקבל את 
עמדתם המלומדת של קולגות שהנם "חבריה". 
ופרטים  הדיאגנוזה  את  לציין  נהגה  הרופאה 
למטופלים.  הקשורים  נוספים  חושפניים 
אמנם הרופאה לא ציינה את שמותיהם אך 
הפרטים שסיפקה כללו נתונים שיש בהם 
המטופלים.  של  זהותם  על  ללמד  כדי 
הרפואית  הסודיות  הפרת  מהווה  הדבר 

אליה מחויבת הרופאה.
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שאינו  לאדם  רפואי  ייעוץ  מתן  או  רפואי  מידע  במסירת  המעורב  6.  רופא 
נמצא בטיפולו, יקפיד לתת ייעוץ כללי בלבד ולעודד את המטופל שלא 

לראות בכך תחליף למפגש מקצועי.

7.  על חומרים מקצועיים על אודות המטופל המועברים באמצעות תקשורת 
מקוונת, להישמר בתיקו הרפואי של המטופל ככל רשומה רפואית. 

8.  הייעוץ הרפואי והמידע הרפואי הניתנים והמועברים באמצעי התקשרות 
דיגיטלית ובמדיה החברתית, כפופים לכללי האתיקה הרפואית והדין. 

"רופא יימנע מביקורת או מאמירות אישיות הקשורות 
למטופלים, בכל מקום שהוא ברשת ולא יעלה תוכן בעל 
אופן אישי ופוגעני המתייחס למטופל בעבר או בהווה, 

גם אם נשמר חסיונו הרפואי של המטופל"

קבוע  באופן  איחרה  ממטופלותיה  שאחת  נשים,  רופאת 
לתורים שנקבעו עבורה, פרסמה פוסט בפייסבוק בזו הלשון: 
"פציינטית שלי מאחרת באופן קבוע לפגישות עמי... כתגובה 
לכך אני שוקלת לאחר ללידת התינוק שלה במספר שעות". 
אחד "מעוקביה" של הרופאה בפייסבוק ביצע "צילום מסך" 
של הפוסט ופרסם אותו בקבוצת פייסבוק ייעודית שנפתחה 
את  ללדת  שעתידות  אמהות  עבור  לדיון  כפלטפורמה 
תינוקם בבית החולים בו עבדה הרופאה. כתוצאה מפרסום 
וכנגד  הנשים  רופאת  כנגד  חריפה  ביקורת  נשמעה  הפוסט 
החולים,  מבית  דרשו  המטופלות  עבדה:  בו  החולים  בית 
החולים  בית  של   "Wall"ה־ על  פוסט  פרסום  באמצעות 
בפייסבוק, להטיל סנקציות על הרופאה בטענה להתנהגות 
חושף  הפוסט  שפרסום  בטענה  וכן  מקצועי  שאינו  באופן 

פרטים שפוגעים בחיסיון רופא־מטופל.

שיח קולגיאלי ברשת

חדשים  בטיפולים  במיומנויות,  בידע,  עמיתיו  את  ברשת  ישתף  1.  רופא 
ובתוצאות של מחקרים תוך שמירת כבוד המטופל ופרטיותו.

מזהים  פרטים  מלמסור  יימנע  ברשת  קולגיאלי  בשיח  המעורב  2.  רופא 
כלשהם על אודות מטופל ויפעיל שיקול דעת זהיר באשר לתוכן המועבר 
המטופל  פרטיות  שמירת  על  דגש  שימת  תוך  החברתיות,  ברשתות 

והחיסיון הרפואי.
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כלפי  וחברות  כבוד  של  יחס  על  ברשת  מקצועי  עניין  בכל  ישמור  3.  רופא 
עמיתיו למקצוע ויביע את דעתו בדבר טיפול רפואי שניתן על ידי עמית 
הרפואי  על המידע  הנסמכת  ומאופקת,  צנועה  עניינית,  בלשון  למקצוע 

המקובל במועד שבו ניתן טיפול זה. 

מבוסס  ברשת  מפרסם  הינו  אשר  הרפואי  המידע  כי  לוודא  הרופא  4.  על 
על ספרות מקצועית ומחקרים ואינו מקודם על ידי גוף בעל אינטרסים 

כלכליים או מסחריים כלשהם. 

יוודא  ברשת  המצוי  רפואי  מידע  על  בהסתמך  לפעול  המעוניין  5.  רופא 
הרפואית  בספרות  כיאות  מבוסס  מקוון  באופן  שהתקבל  המידע  כי 

ובמחקרים מתאימים, בטרם יפעל ליישומו בקשר למטופליו.

6.  על הרופא לציין באופן ברור ונהיר האם המידע המפורסם על ידו מבוסס 
על מחקרים רפואיים, ניסיון מקצועי או דעה אישית. 

7.  רופא המזהה ברשת התנהגות בלתי־נאותה מבחינה אתית או מקצועית 
של חברו למקצוע, יתריע על כך בפני אותו עמית.

8.  רופא המזהה ברשת התנהגות בלתי־נאותה )מבחינה אתית או מקצועית( 
של חברו למקצוע, הנמשכת למרות התרעתו על כך בפניו, ידווח לממונה 
על אותו אדם, לרשויות או לכל גורם מוסמך אחר לפי שיקול דעתו. כמו 
כן, רופא הנחשף למידע ברשת שיש בו כדי להפר את חיסיונו הרפואי או 
ו/או על המידע בדרכים  יפעל להגנה על המטופל  פרטיותו של מטופל, 

המקובלות. 

של  יחס  על  ברשת  מקצועי  עניין  בכל  ישמור  "רופא 
דעתו  את  ויביע  למקצוע  עמיתיו  כלפי  וחברות  כבוד 
בדבר טיפול רפואי שניתן על ידי עמית למקצוע בלשון 
עניינית, צנועה ומאופקת, הנסמכת על המידע הרפואי 

המקובל במועד שבו ניתן טיפול זה" 

קצרות  בכתבות  לראיין  נוהג  ברפואה  העוסק  עת  כתב 
של  "פרופיל"  מעין  ומציג  בארץ  שונים  מאזורים  רופאים 
המרואיין. כתב העת מתחזק עמוד פייסבוק ומפרסם קישור 
לכתבות ולמאמרים - בכדי לעודד דיון באותו עמוד. פרסום 
מצד  תגובה  גרר  הפייסבוק  בדף  הרופאים  אחד  עם  ראיון 
קולגה של הרופא, שטען כי הרופא אינו יסודי ומקצועי וכי 
מספר רב של פעמים היה צריך "לתקן את העוול" שנעשה 
מיושנת  טיפול  בשיטת  בחר  שלטענתו  הרופא,  ידי  על 

וארכאית. תגובה כזו הינה בלתי ראויה ופוגענית.
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גילוי נאות

1.  רופא ינהג בשקיפות מלאה ויחשוף כל ניגוד עניינים אישי, כלכלי, מקצועי 
במידע  הרפואי,  הייעוץ  במתן  קשור  להיות  העלול  אחר  מידע  כל  או 

הרפואי או בטיפול הנמסר או הניתן באופן מקוון. 

פרטיות ואבטחת מידע ברשת

1.  רופא יאבטח וישמור בצורה מסודרת את כל המידע הרפואי הממוחשב 
על אודות המטופל.

את  שיבטיחו   )privacy settings( פרטיות  בהגדרות  שימוש  יעשה  2.  רופא 
שמירת המידע והתכנים האישיים המפורסמים על ידו ברשת ויגביל את 

הגישה למידע אישי על אודותיו. 

3.  רופא יימנע ממתן ייעוץ רפואי או מהעברת מידע רפואי באמצעי תקשורת 
מקוונים שאינם מוגנים על ידי מערכת אבטחה ממוחשבת התואמת את 

רגישות המידע הרפואי. 

4.  רופא יהיה מודע להוראות הדין המתייחסות להגנת הפרטיות וינהג על 
פיהן ביחס למטופליו. 

מקוונת  תקשורת  באמצעי  שימוש  יעשה  לא  "רופא 
של  האישית  ההתנהלות  אודות  על  מידע  לחיפוש 
או  הרפואי  מצבם  על  מעקב  לצורך  לא  גם  מטופליו, 

מתוך דאגה לבריאותם"

רופא בעל קליניקה פרטית "עקב" אחר מטופליו באמצעות 
וכל  תמימות  היו  כוונותיו  "אינסטגרם".  החברתית  הרשת 
שהיה ברצונו הוא לשמור על קשר עם מטופליו, אך עם הזמן 
אשר  המטופלים,  של  המגונים"  "להרגליהם  להיחשף  החל 
הרופא  נחשף  המקרים  באחד  לעצתו.  בניגוד  פעלו  לעתים 
לתמונה של אחד ממטופליו הסובל מאסטמה, כשהוא מעשן 
על  במטופל  לנזוף  לעצמו  הרשה  הרופא  במועדון.  סיגריה 
התנהגותו, בכדי להבהיר לו את ההשלכות שיש לעישון על 
חולי אסטמה. המטופל היה מופתע מכך שהרופא יודע לגביו 

פרטים שהוא עצמו לא סיפר לו מעולם.



14

פרסום ופרסומת:

ופרסומת כאשר  לעניין פרסום  לכללי האתיקה  יפעל בהתאם  1.  רופא 
הוא עושה שימוש ברשת האינטרנט. 

2.  רופא נושא באחריות לכל פרסום שלו הנעשה על ידו בשמו או בעבורו, 
ברחבי הרשת ובמדיה החברתית.  

3.  בהתאם לתקנות הרופאים )פרסומת אסורה(, התשס"ט – 2008, רופא 
לא יפרסם באמצעות הרשת:

א.  באתר המכיל תכנים של אלימות, פורנוגרפיה, תוכן בלתי חוקי אחר   
או באתר המיועד לקטינים;

ב.  בדרך של פרסומת "קופצת" )pop up(, לרבות באמצעות קישורים   
לאתרים אחרים, באנרים או בכל דרך אחרת;

ושידורים(  )בזק  התקשורת  לחוק  30)א(  סעיף  להוראות  ג.  בניגוד   
התשמ"ב 1982; )'חוק הספאם'(.

התקשרות  בדרכי  רפואי  טיפול  ממתן  יימנע  "רופא 
בהם  המקרים  בכל  החברתית  ובמדיה  דיגיטליות 
התרשמות  או  המטופל  של  גופנית  בדיקה  נדרשת 

בלתי־אמצעית ממצבו הפיסי או נפשי" 

לשאול  יכולים  גולשים  בו  בפורמט  הבנוי  אינטרנטי  פורטל 
שאלות בנושאים רפואיים, נעזר ברופאים למתן מידע רפואי 
וביקש  בפורום  שאלה  גולש  פרסם  המקרים,  באחד  כללי. 
המציקה  רפואית  בבעיה  לטפל  ניתן  תכשיר  באיזה  לדעת 
לו. תוך מספר שעות הופיעה תשובה מטעם אחד הרופאים 
המועסקים בפורטל ובה המלצה לטיפול בתכשיר ספציפי, 
תכשירים  פני  על  התכשיר  יתרונות  את  מפרט  שהוא  תוך 
להמלצה,  בהתאם  בשוק.  הקיימים  חלופיים 
רכש המטופל בבית המרקחת 
ואולם,  התכשיר  את 
כי  התברר  בדיעבד 
רכיב  הכיל  התכשיר 
מסוים אליו היה אלרגי 
ובכך החמיר את מצבו 

במקום לסייע לו.
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)לרבות  הרפואית  הכשרתו  ותוארו,  שמו  את  לפרסם  רשאי  4.  רופא 

התמחויות מוכרות(, תחומי עיסוקו, תפקידיו, מקום עיסוקו, שעות 

הקבלה ודרכי ההתקשרות עמו. 

ברשתות  ו/או  ברשת  ידו  על  המפורסם  המידע  כי  יוודא  5.  רופא 

מידע  של  פרסום  מכל  ויימנע  לאימות,  וניתן  נכון  הינו  החברתיות 

וממתן מידע פרסומי המתחזה  שגוי או חלקי המטעה את הציבור 

כאובייקטיבי. 

6.  רופא לא יציין בפרסום ברשת את מעלותיו של טיפול רפואי מסוים 

מבלי לפרט במקביל את סיכוניו ומגרעותיו. 

7.  רופא יימנע מציון שיעורי ההצלחה של הטיפול על ידו ולא יפרסם 

התחייבות לתוצאות צפויות או לריפוי. הרופא יימנע מפרסום הנותן 

שבח למיומנותו, לידיעותיו או לכישוריו. 

8.  רופא יימנע מכל פרסום ברשת העלול לפגוע בציבור המטופלים. 

רפואי  טיפול  של  צריכה  ברשת  פרסום  באמצעות  יעודד  לא  9.  רופא 

שלא לפי התוויתו הרפואית. 

או  חשש  יצירת  באמצעות  רפואי  טיפול  של  קבלה  ישדל  לא  10.  רופא 

הפחדה. 

רופא לא יעשה כל שימוש באיברי גוף מוצנעים לצורך הפרסום.  .11

זה  ובכלל  בהסכמתם,  גם  במטופלים,  שימוש  כל  יעשה  לא  12.  רופא 

בשמם, בדיוקנם, בקולם, בהמלצתם או בחלקי גופם.

רופא יימנע מכל פרסום שיש בו כדי לפגוע בכבוד מקצוע הרפואה.   .13

14.  רופא לא יעשה שימוש בדמויות של אנשים מפורסמים וידועי שם או 

של אנשים הנחזים להיות מפורסמים, מטופלים או רופאים. לעניין 

זה ייראו ניצול קשרי חברות במדיה החברתית בין רופא לבין ידוען 

לצרכי פרסום כפרסומת אסורה. 

ויימנע  רפואיים  טיפולים  בגין  תעריפים  מפרסום  יימנע  15.  רופא 

תמורת  אחרת  הנאה  טובת  כל  או  מבצעים  הנחות,  בדבר  מפרסום 

קבלת הטיפול הרפואי. 
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"רופא יפעיל שיקול דעת באשר למידע האישי המפורסם 
על ידו באמצעי התקשרות דיגיטליים ובמדיה החברתית 

וינהג באופן המכבד את מקצוע הרפואה" 

אישה בשנות העשרים לחייה אושפזה בבית חולים בעקבות 
למחצית  הכרתה  את  ואיבדה  אלכוהול  של  יתר  צריכת 

היממה. 

המטופלת  את  שהכיר  רופא, 
היום  באותו  ועבד  מועד  מבעוד 
אושפזה,  בו  החולים  בבית 
בעודה  אותה  וצילם  לחדרה  נכנס 

מרותקת למיטה ובמצב נפשי רעוע. 

פרסם  הרופא  כי  התברר  יותר,  מאוחר 
בצירוף  שלו,  בבלוג  התמונות  את 
פרשנותו האישית למצבה. בכך, חשף 
הועסק  בו  החולים  בית  ואת  עצמו  את 
לתביעה שעניינה פגיעה בפרטיות ובזכות 

המטופל לחיסיון רפואי. 

16.  רופא יימנע מפרסום או מהשתתפות בפרסומת למוצרים מסחריים, 

רפואיים ושאינם רפואיים. למען הסר ספק, יצוין כי לעניין זה פרסום 

באמצעות רשת חברתית מהווה פרסומת אסורה. 

בריאות הציבור,  קידום  17.  רופא רשאי לקחת חלק בפרסום שמטרתו 

בתנאי שהמידע מבוסס מדעית ושלא נעשה שימוש בשם מסחרי של 

מוצר או של טכנולוגיה מסוימת. 

18.  רופא יימנע מפרסום המשבח או מעודד קבלת טיפול רפואי במסגרת 

פרטית על פני טיפול רפואי במסגרת ציבורית. 

19.  רופא יימנע מפרסום המדגיש בלעדיות או ייחודיות של מיומנות או 

שיטת טיפול. 
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דוגמאות להפרת כללי האתיקה הרפואית 
באמצעות שימוש במדיה החברתית 

מקרים מהעולם:

 ארבע סטודנטיות סולקו מבית הספר לאחיות לאחר 
שפרסמו תמונה של שיליית אדם ברשת החברתית "פייסבוק":

ארה"ב,  בקנזס,  רפואי  במרכז  מעבדה  בקורס  שהשתתפו  סטודנטיות  ארבע 

ביקשו לחלוק את "החוויה" עם חבריהם באמצעות הרשת החברתית "פייסבוק". 

הסטודנטיות ביקשו ממדריכת הקורס רשות להצטלם עם שיליית אדם והכריזו 

כי ברצונן להעלות את התמונה לרשת החברתית. לטענת הסטודנטיות, המדריכה 

לא השיבה בשלילה ואף לא ציינה כי מדובר במעשה אסור ולכן הסטודנטיות 

המשיכו במעשיהן. התמונה שותפה ברשת החברתית למשך שלוש שעות עד 

שהן התבקשו )על ידי המכללה( להסיר את התמונה. 

של  "התנהגותן  כי  ואמר  לאירוע  התייחס  במכללה  הסיעוד  מחלקת  מנהל 

הלמידה".  לסביבת  ומפריעה  מקצועית  אחריות  בחוסר  לוקה  הסטודנטיות 

לאחר האירוע החמור סולקו הסטודנטיות מהלימודים בבית הספר לסיעוד.

3 January 2011 dailymail.co.uk-נלקח מ
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 אחות שעבדה בביה"ח פרסמה תמונה חושפנית בפייסבוק - 
ביה"ח העמידה לדין משמעתי:

אחות שעבדה בבית החולים בנורת'המפטון, ארה"ב, פרסמה באחת מהרשתות 

החברתיות תמונה בה היא מרימה את חולצתה וחושפת את שדיה בפני קולגה 

מבית החולים. התמונה, שצולמה במתחם בית החולים בו עבדו השניים, חשפה 

בבירור דמותו של אחד ממטופליו של בית החולים.

בנוסף,  משמעתי.  לדין  האחות  את  להעמיד  החליטה  החולים  בית  הנהלת 

ברשתות  השימוש  את  החולים  בית  עובדי  על  לאסור  ההנהלה  החליטה 

אלה  לרשתות  הגישה  וכן חסמה את  החולים  בית  בעודם במתחם  חברתיות 

במחשבי בית החולים.

 2 October 2008 metro.co.uk-נלקח מ

 אחות פרסמה פוסט בלתי הולם בפייסבוק - 
נזפה בפרמדיקים שעשו עבודתם - והושעתה:

ארה"ב  די.סי,  בוושינגטון  השואה  למוזיאון   88 בן  אדם  נכנס   2009 בשנת 

ופתח באש. המניע לירי היה, ככל הנראה, על רקע גזעני.

אחות שעבדה בבית החולים בניו ג'רזי פרסמה ברשת החברתית "פייסבוק", 

פוסט בזו הלשון:

והחל  הבירה  בוושינגטון  השואה  למוזיאון  נכנס  לבן  סוציופת  "גבר 

נהרג  השומרים  אחד  באש.  הגיבו  במקום  האחרים  השומרים  לירות. 

מהירי. גם היורה נפצע אך שרד. אני מאשימה את הפרמדיקים ורוצה 

להגיד להם שני דברים:

מה חשבתם לעצמכם???

זו הייתה ההזדמנות שלכם לעשות שינוי. 

ולשומרים האחרים - לכו להתאמן בירי!"

אחד מעובדי בית החולים, שהיה גם "חבר פייסבוק" של האחות ביצע "צילום 

מסך" של הפוסט ושלח אותו לידיעת מנהלי בית החולים. 

מהווה  האחות  ידי  על  שפורסם  הפוסט  כי  קבעה  החולים  בית  הנהלת 

התנהגות שאינה הולמת את מי שממלא תפקיד בצוות רפואי בבית חולים 

ועל כן החליטה לערוך בירור משמעתי בעניינה. בתום ההליך, הוחלט לפטר 

את האחות מעבודתה בבית החולים.

Ehling v. Monmouth-Ocean Hosp. Serv. Corp., 
No. 2:11-cv-03305 (WJM) (D.N.J. May 30, 2012)
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 תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוכרעה על סמך 
בלוג רפואי של הרופא הנתבע:

נתבע לאחר שכשל באבחון מחלת סכרת אצל אחד ממטופליו  ילדים  רופא 

והמטופל נפטר תוך זמן קצר. בתגובה, החליטה משפחתו של המטופל לתבוע 

את הרופא, אשר לעמדתם התרשל בבדיקה ולא אבחן את המחלה בזמן. 

באותה העת, ניהל הרופא בלוג רפואי אנונימי והרבה לתאר מקרים שהופנו 

לטיפולו ואף התייחס רבות למשפט שהתנהל נגדו בבלוג, תוך שהוא מתאר 

את תחושותיו ורגשותיו ובעיקר מותח ביקורת על אודות ההליך המשפטי, 

המושבעים, עורכי הדין וכו'. 

אותו  שהדריך  "מומחה"  עם  שערך  פגישה  הרופא  תיאר  הפוסטים,  באחד 

טרם עדותו מול מושבעי בית המשפט והסביר לו כי לרוב מושבעים מכריעים 

בתביעות שעניינן רשלנות רפואית, על סמך התרשמותם מדמותו של הרופא. 

בהמשך לכך, פירט עצות שקיבל מאותו "מומחה" כדי להתחבב על השופטים. 

ככל הנראה תיאורים אלו הכשילו את הרופא: לקראת סוף עדותו של התובע, 

שאלה את הרופא עורכת הדין של הצד שכנגד האם יש לו בלוג רפואי והאם 

נותר  לא  לרופא  הבלוג(.  לכתיבת  השתמש  בו  הבדוי  )השם   "FLEA" הוא 

של  דמות  ששיקף  הבלוג  מאחורי  שעומד  הרופא  הוא  שאכן  להודות  אלא 

רופא יהיר וביקורתי. משהבין הרופא, בהתאם לעצות שקיבל מעורכי דינו, 

כי סיכויי הניצחון בתביעה נמוכים - הסכים ליישב את התביעה באמצעות 

פשרה כספית. 

 31 May 2007 www.boston.com-נלקח מ

 צוות רפואי הושעה מעבודתו לאחר שחברי הצוות השתתפו 
במשחק צילומים בפייסבוק במהלך משמרת לילה:

הלילה  זמנם במשמרת  את  העבירו  לאחר שחבריו  הושעה  רפואי שלם  צוות 

ואחיות, השתתפו  רופאים   7 הצוות, שכלל  חברי  בפייסבוק.  חברתי  במשחק 

במשחק שמטרתו הייתה להצטלם בשכיבה על הבטן על גבי חפצים שונים. בין 

היתר, הצטלם הצוות בחדרים בבית החולים תוך שימוש בציוד רפואי השייך 

לבית החולים. 

לאחר שנתגלה הדבר, החליטה ההנהלה כי למרות שהמשחק האינטרנטי לא 

פגע בשום אופן במטופלי בית החולים,  התנהלות הצוות הרפואי הינה בלתי 

ראויה ולכן יועמדו חבריו לדין משמעתי בהליך פנימי של בית החולים.

 9 September 2009 theguardian.com-נלקח מ
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