ייפוי כח לצרכים רפואיים בלבד
•

חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.

סעיף  16לחוק מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות ,למקרה שיגיע יום שבו לא יוכל לתת
הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני ,הנפשי ,הקוגניטיבי ,או מכל סיבה אחרת.
•
•

ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
ייפוי הכח ייערך על גבי טופס ד 'לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים
•
•

כל אדם שהוא בגיר )מעל גיל  ,(18צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי ,רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.

שלבי ההליך
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ייפוי הכוח ייערך בכתב על גבי טופס ד לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
ייפוי הכח ייחתם בפני עורך דין )גם אם אותו עורך דין לא עבר הכשרה מיוחדת לכך( ,רופא מורשה ,עובד סוציאלי ,פסיכולוג
או אח מוסמך.
גם מיופה הכוח צריך לחתום בפני אחד מבעלי המקצוע האלה כי הבין את משמעות של ייפוי הכוח ואת אחריותו לפיו.
בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי יאשר כי התרשם שהאדם הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות
לכלול בו הנחיות מקדימות והתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.
ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה .אם נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה ,הוא
ימשיך לעמוד בתוקפו.
ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם לגבי בדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה ובבית חולים פסיכיאטרי  -אלא אם
כן קבע האדם אחרת.
הפעולות הבאות דורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח הרפואי ,ובלעדיו לא יוכל מיופה הכוח לבצען:
מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית
מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי
מתן הסכמה לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי
מתן הסכמה לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.
אם בזמן שנדרש אחד ההליכים הרשומים מעלה מתנגד מייפה הכוח לביצועו ,לא ניתן לבצע את ההליך אפילו אם הסכים לו
מראש ,אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר ,ומייפה הכוח הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת
הסכמה למרות התנגדותו.
בעת חתימת ייפוי כוח כזה צריך הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה ,ולהתרשם כי
ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ,בלא שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
במקרה כזה ,תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד  48שעות ,או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת.

הפקדת ייפוי הכוח הרפואי
•
•
•

יש להפקיד את ייפוי הכח במשרדי האפוטרופוס הכללי.
ייפוי כוח לטיפול רפואי ניתן להפקיד רק באופן ידני  ,על ידי האדם הממנה ,או על ידי מיופה כוח מטעמו לצורך ההפקדה.
בכל מקרה ,יש לשמור עותק מקורי אצל בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח וחתם עליו ,ואצל האדם הממנה.

ייפוי כוח לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות
•
•

ייפוי כוח לפי דף זה אינו מתייחס למצב שבו מייפה הכוח הוא )או יהיה בעתיד( חולה הנוטה למות.
אדם המעוניין להיערך למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות ,יכול להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות או למנות מיופה
כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות.

ייפוי כוח משולב
•
•
•
•

בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול
רפואי כללי ,והן במקרה של חולה הנוטה למות.
בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  ,החל מה 11.04.2017 -לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח
משולב ,אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על-פי חוק ,ויכובדו כלשונם
עד מועד פקיעתם ) 5שנים ממתן האישור(.
כל חידוש עתידי ,או הארכת תוקף של הנחיות קיימות ,ייעשה על-פי הוראות חוק החולה הנוטה למות( הודעה על כך תישלח
במועד החידוש.

מקורות:
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

