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 יו"ר איגוד הפסיכיאטריה, לכבוד:  פרופ' חיים בלמקר

 של איגוד הפסיכיאטריה יו"ר ועדת האתיקה ,פרופ' ישראל שטראוס           

 

ושאט תמיהתנו אנו, מומחים/ות ומתמחים/ות בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד, רוצים להביע את 

 .פורסמה בכלי התקשורת בימים האחרוניםכפי שהתנהלותו של ד"ר אילן רבינוביץ' בכל הקשור לנפשנו 

ד"ר רבינוביץ' הפר את חובת הסודיות כלפי אחד ממטופליו ופרסם את הודעת המשיבון האחרונה שהנ"ל 

 http://www.maariv.co.il/culture/tv/Article-570032 השאיר לו בטרם התאבד:

 מדובר בהפרה של מספר כללי אתיקה בסיסיים. 

 : 2014כללים וניירות עמדה" של הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית,  -מתוך "אתיקה רפואית

שוחרר מחובת הרופא אינו מ: 12פרטיות המטופל וסודיות רפואית.  .מטופל. סעיף ה -, יחסי רופא1פרק ד.

 .הסודיות גם לאחר מותו של המטופל

, הרופא יקפיד על פרטיותו של המטופל. 1 :ב. צנעת הפרט בתקשורתסעיף  .הרופא ואמצעי התקשורת 7ד.פרק 

רופא לא ישתף פעולה עם . 2 .לרבות באירועי פיגוע או אסון המוני שלגביהם קיים עניין לתקשורת או לציבור

היה אלא אם התקבלה הסכמה מראש של המטופל לעניין זה. , של המטופל התקשורת בהפרת פרטיותו

 .והמטופל אינו מסוגל למסור הסכמה שכזו, לא תופר פרטיותו בכל צורה שהיא

פרסום כותרת -קובץ "כללי אתיקה רפואית: התקשרות דיגיטלית ומדיה חברתית", תתבנוסף, מתוך 

 (:14ופרסומות )עמ' 

 בהמלצתם, בקולם, בדיוקנם, זה בשמם ובכלל, בהסכמתם גם, במטופלים שימוש לכ יעשה לא רופא: 12סעיף 

 .גופם בחלקי או

 להיות הנחזים אנשים של או שם וידועי מפורסמים אנשים של בדמויות שימוש יעשה לא רופא :14 סעיף

 ידוען לבין רופא בין החברתית במדיה חברות קשרי ניצול ייראו לעניין זה. רופאים או מטופלים, מפורסמים

 .אסורה כפרסומת פרסום לצרכי

. מעבר לפגיעה במטופל ובמקצוע של ד"ר רבינוביץ' בחומרה רבההמתוארת  ותוהתנהלאת אנו רואים 

ות הטיפול קשות בנוגע לתפיסת הציבור את מקצועהציבוריות ההשלכות המודאגים מאנו , הפסיכיאטריה

חשש של אחרים לפנות לטיפול פסיכיאטרי וחשש  , כוללבפרט הפסיכיאטריהבתחום בריאות הנפש בכלל ו

  רפואית.ם המהפרת סודיות

 . בענין זה ות רופאי ישראל )הר"י(סתדרוה אנו מצפים לתגובת איגוד הפסיכיאטריה

http://www.maariv.co.il/culture/tv/Article-570032


 על החתום:

 ד"ר ענבל ברנר .1

 ד"ר עידו לוריא .2

 ד"ר רוחמה מרטון .3

 ד"ר מיכל לוסטיג .4

 ד"ר אורי גנור .5

 שחר ד"ר אורית לוי .6

 ד"ר יעל ברנע .7

 דניאלי פרלמן פולינה ד״ר .8

 ד"ר אורלי יציב .9

 ד"ר דוד ולד .10

 ד"ר מרונה לורברבלט .11

 ברונשטיין ד"ר יפעת .12

 ד"ר יובל בלוך .13

 פרבשטיין אסלנוב אלון .14

 ד"ר יאנה בייטלמן .15

 אלון גדי ר"ד .16

 גד אלונה ר"ד .17

 מאיר גדי ר"ד .18

 יפעת איריס ר"ד .19

 ספינזי יניב ר"ד .20

 מעוז חגי ר"ד .21

 יה-פת נעה ר"ד .22

 שגב אביב ר"ד .23

 גיסין רחלי ר"ד .24

 כהן ירין ר"ד .25

 ניצן אורי ר"ד .26

 מלמוד נורית ר"ד .27

 ארז גלית ר"ד .28

 אלפיסי אורית ר"ד .29

 אמיתי בן ליטל ר"ד .30

 כרמל זיו ר"ד .31

 רוזנבלום דיין שומרית ר"ד .32

 רשף אלון ר"ד .33

 ד"ר רוני ומוש .34

 גת-קפלן עלד"ר י .35

 ויסטוב-גלילי אסתר "רד .36

 ד"ר גיא שוסהיים .37

 אורן טנא ד"ר .38

 אלה קיאנסקי ד"ר .39

 מוראד עולא ר"ד .40

 זינגר מאואס ליליאנה ר"ד .41

 ד"ר טמיר אפשטיין .42

 ד"ר אנדריי דרבנסקי .43

 טרודרט טריסטןד"ר  .44

 
 

 


