The Israeli Speech Hearing and Language Association
www.ishla.org.il

 ishla@017.net.ilטלפקס30-3305000 :

מאי 2012

כמה מילים על חשד להטעיה
לאחרונה נתקלנו בפרסום ברשת בו יזם עצמאי ,המציג עצמו כמפתח כלי עזר שיסייע
לילדים ,מציע להורים לצפות בטיפולי היגוי בילדיהם ,תוך כדי מצג שווא של עצמו כ"חבר
קרוב" או כ"דוד" של הילד (לפי שיחת טלפון) .בתמורה הוא מציע למשפחות סכום כסף ,עבור
הזכות לצפות בטיפול.
מהלך כזה מעורר בעיות אתיות וחוקיות .להלן מתוך חוות דעת משפטית של עורכת הדין
של האגודה ,עו"ד נעמי וייסטפריד:
"אותו "יזם" בעצם מעמיד את קלינאי התקשורת במעמד שבו אין לו ידע על מניפולציה
שנעשית בטיפול ,ומעמיד את הקלינאי במצב בו הוא עלול לפעול בניגוד לחובות המוטלות
עליו בהתאם לחוק זכויות החולה ,ובראשן החובה לסודיות רפואית.
 ...החוק מאפשר למטפל שלא לאפשר נוכחות של אדם נוסף בעת הטיפול הרפואי במקרים
שונים ובהם מקרה בו סבור המטפל שהנוכחות של אותו אדם תפגע באיכות הטיפול ,בסיכויי
הצלחת הטיפול או בקבלת מידע מהמטופל או מקרה בו המטפל סבור שיש בנוכחות המלווה
להפריע הפרעה ממשית לעבודת המטפל .ניתן לקרוא לקלינאי התקשורת להיות ערניים יותר
ולהזכיר להם את זכותם לדרוש כי מלווה זר לא ינכח בעת הטיפול .יודגש כי דברים אלו אינם
נוגעים להורה עצמו אלא למלווה שהוא אינו ההורה.
שנית ,החוק מטיל על המטפל חובה לשמירת סודיות רפואית ,והוא מפרט כי מדובר בכל
מידע שהגיע למטפל (או לעובד במוסד הרפואי) שהגיע אליו תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך
עבודתו .חובה זו מוטלת גם על מנהל המוסד הרפואי בו עובד המטפל ,ועל כן קופות חולים
אינן יכולות בעצם לאפשר לאותו "יזם" נוכחות בעת הטיפול.
עוד יודגש כי בהתאם לחוק זכויות החולה ,זכותו של חולה לקבל מידע רפואי היא זכות שהיא
לאחר טיפול – לקבל רשומות רפואיות ,ולא זכות לנוכחות של אחרים בטיפול.
בנוסף ,ניתן לטעון שה"יזם" הזה מנסה "להרוויח" מהידע של קלינאי התקשורת ,דבר שניתן
לתרגם אותו באופן משפטי ל"עשיית עושר ולא במשפט" – מצב בו מישהו מקבל שירות ,נכס
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או הטבה כלשהי ללא שקיימת לו זכות לקבל את אותו שירות /נכס /הטבה .חוק זה מאפשר
לתבוע מאותו "יזם" את הערך הכספי של הדבר שהושג במרמה.
מבחינה פלילית ניתן גם לטעון כי אותו "יזם" מבקש מההורים להיות שותפים לדבר עבירה
של הונאה ,תחבולה התחזות וקבלת דבר במרמה.
"
בהתאם לכך ,אנו באגודה מנצלים אירוע זה כדי לידע את חברינו להיות ערניים לאנשים
המתלווים לטיפול ,להכיר את החוק ,להיות מודעים למגוון ההשלכות שיש לנוכחות של אדם
זר בחדר הטיפול ולא להסס להוציא את אותו אדם מחדר הטיפולים במידת הצורך.

בברכה,
ד"ר אסנת סגל ,יו"רית האגודה
מיכאל פינקלשטיין ,חבר ועד האגודה ,יו"ר ועדת מדיה
זהר לרר פטקין ,מנכ"לית האגודה.
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