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 ביה"ח וטיפול בילד להורים החיים בנפרד
 

 להלן התייחסותנו לשאלות שהפנית במכתבך שבסימוכין: .א

כאשר הורה אחד מגיע עם קטין  עם זאת,לא. כאשר מדובר בהורים גרושים הדבר יצוין במערכת הממוחשבת.  .1

 ערכת הממוחשבת.יימסרו יישמרו במשלטיפול הוא מתבקש לתת את פרטי ההורה השני. הפרטים 

 יימסרו יישמרו במערכת הממוחשבת.שהפרטים כאמור, ההורה הנוכח יתבקש לתת את פרטי ההורה השני.  .2

 לאיתור פרטי שני ההורים. לפקידת הסעד תפנההעובדת הסוציאלית  .3

חוף בטיפול בלתי שגרתי שאינו ד לפיונוהל "הסכמה לטיפול בקטין" יש לציין כי במרכז הרפואי בני ציון קיים  .ב

   להלן הסעיפים הרלוונטיים בנוהל: .נדרשת הסכמת שני הוריו

  קבלת הסכמה של הורה/שני הורי הקטין לטיפול          5.2

  ו.כל טיפול בקטין כפוף להסכמת שני הורי       5.2.1 

החוק בישראל קובע הנחה כללית, לפיה עמדתו של הורה אחד משקפת את עמדתו של        5.2.2

שני. מכאן, ככלל, בהעדר מידע מוקדם של הצוות על מחלוקת בין ההורים, אין הצוות מחויב ההורה ה

 .נוכח אחד לטיפול בקטין-לבקש את הסכמת שני הורי הקטין, אלא יכול להסתפק בהסכמת הורה

יש לשים לב, כי אין די בכך שההורים גרושים, או מצויים בהליכי גירושין, כדי לשמש              •

 .דיקציה למחלוקת בין ההוריםאינ

( כי מטפלים יעשו בכל 28/2009על אף האמור לעיל, המליץ משרד הבריאות )בחוזר מנכ"ל        5.2.3

זאת מאמץ לקבל את הסכמת שני ההורים לטיפול, גם כאשר אין מידע מוקדם על מחלוקת בין ההורים, 

 :על פי המפורט להלן

בטיפול בלתי שגרתי שאינו דחוף: מומלץ לקבל את הסכמת שני ההורים, אלא אם מתקיימים     5.2.3.1

 :אחד או שני התנאים הבאים

בהמתנה להסכמת ההורה השני יש כדי לגרום לפגיעה פיזית או נפשית בקטין )למשל        5.2.3.1.1

 (.בשל העיכוב בתחילת הטיפול, ובכלל זה טיפול בסימפטומים, כמו כאב וחום

 לחפש את ההורה בחו"ל( –הדבר כרוך במאמץ בלתי סביר מצד המרכז הרפואי )למשל        5.2.3.1.2

במקרים בהם ההורה שאינו נוכח בעת הטיפול פנה באופן ישיר ומפורש למרכז הרפואי    5.2.3.2

את וביקש לקבל הסכמתו לגבי כל טיפול, ימתין הצוות לקבלת הסכמתו של ההורה הבלתי נוכח, וז

 לעיל. 5.2.3.1בכפוף לשני התנאים המנויים בסעיף 
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