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 וחשיבותה על שמירת רשומות רפואיות במרפאות

 

נועדו להסדיר את פעילותן  1891 -תקנות בריאות העם )רישום מרפאות( התשמ"ז  .1

 .במדינת ישראל התקינה של מרפאות

ושאת כותרת "תיעוד הנ 'ד 11ות ההוראה הבאה בס' באותן תקנ מופיעה ,בין היתר

 (". )תיקון: תשנ"ט ושמירת רשומות

 ג באותה תקנה קובעים את הדברים הבאים: -ק א ס"

מרפאה תנהל לגבי כל מטופל רישום הכולל את אלה:  )א("

שמו, פירוט הבדיקות והטיפולים שנעשו, תאריך ביצועם, שם 

 המבצע והממצאים. 

שנים  1)ב( רישום כאמור בתקנת משנה )א( יישמר במשך 

 לפחות לאחר הרישום האחרון. 

ישמר רישום כאמור בתקנת משנה )א(, )ג( היה המטופל קטין, י

 שנים". 19שנים מאז מלאו לו  1במשך 

נתן הנחיה  1.11.11מיום  2.1מס' הנחיות בריאות השן ב ,לבריאות השןמנהל האגף  .2

 :2...11בס' ת שיניים למרפאו מורכבת יותר

יש לשמור את הרשומה הרפואית עד לתקופת  2...11"

ובתקנות בריאות העם ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות 

(. תקופת 'ד 11)שמירת רשומות תיקון התשס"ט )סעיף 

ההתיישנות, לעניין זה מתחילה עם גמר הטיפול או עם גילוי 

 מעשה הרשלנות, הכל לפי המועד המאוחר יותר(.

שנים לאחר המועד  1 -)רשומה )כולל צילומי רנטגן(: מבוגר 

 ." שנה לפחות( .2עד הגיעו לגיל  -הנ"ל; קטין 

י "עפ ,תקופת ההתיישנות, הינה אחת הסוגיות הסבוכות בעולם המשפט. אומנם .3

ן אותן שנים הינו ישנים, אך המועד בו מתחיל מני 1נספרות  ,חוק ההתיישנות

קרא הנ קיים סעיףבחוק ההתיישנות  בהתאם לפרטי המקרה הקונקרטי.

 אומר:( ה9"התיישנות שלא מדעת" )ס' 

 

העובדות המהוות את עילת התובענה, "נעלמו מן התובע 

מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול 

היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו 

 לתובע עובדות אלה."
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 בפסיקת ביהמ"ש העליון התקבלה הפרשנות, על פיה ה"עובדות" אליהן מתייחס

בעוולת שרכיב ההתרשלות )ההבנה( הנוגעת ל הידיעהאת אף  כוללותלעיל,  9סעיף 

  רפואית.הרשלנות ה

 

)גם בנוגע מצד התובע העובדות  גילוי, לפי הפסיקה העדכנית לגבי טיב המבחן החל .4

 :הינולכשעולה שאלת ההתיישנות,  לרכיב ההתרשלות(

 

 תי טיב הגילוי הוא כזה, שאדם סביר היה מגיש תביעהמ"

 ".בעלת סיכוי ממש בהתבסס עליו

 (.יות בע"מטבצפלונית.נ.טבע תעשיות פרמ 2391832)ע"א 

 

משקל לשאלת חומרת  ביחסה ,הוסיפה תת מבחן נוסףפסיקת ביהמ"ש העליון 

שהינה בד"כ שאלה מקדמית ) במסגרת הדיון בשאלת ההתיישנותהנתבע, עוד הנזק 

למצוא  שניתןבלא  ,בפסיקה לבדה תת מבחן נוסף זה .(שנדונה לפני כל נושא אחר

 :ף חוק אחר הנוגע לשאלת ההתיישנותחוק ההתיישנות ולא בכל סעילא ב ,לו מקור

 

"אך מובן הוא כי ככל שהנזק חמור יותר וככל שהנסיבות בהן 

, כן תגבר הציפיה ממנו )מן התובע( נגרם הנזק מעוררות חשד

 לפעול לבירור זכויותיו".

 (.פלונית.נ.טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ)

למצב בו שעשויים להיות רלוונטיים  ,להזכיר כללים משפטיים נוספיםכאן המקום  ..

 . תיעוד רפואילא נשמר 

המקל על תובע, אם רשומה רפואית, , כלל כלל נוסף שהתפתח בפסיקה י"פע

 האמורה להיות קיימת, איננה, יפעל הדבר )ראייתית( כנגד המוסד הרפואי הנתבע

נטל ההוכחה , יהיה זה מוצדק להעביר את (חסרות )מקום בו הרשומות הרפואיות

היקף החסר הראייתי. אם  י"פיקף הנטל המועבר נתחם עשה, כאל כתפי הנתבע

שולל מן התובע את האפשרות להוכיח את יסודות עוולת הרשלנות  הראייתיהחסר 

 2282833א הנטל )ע"א והרפואית כולם, עשוי החסר האמור להעביר לנתבע את מל

 . (זי עפולה.נ.יעל פינטובית החולים המרכ

נזיקין הדיני מיכולים אף להתקיים יסודות כלל נוסף,  ,במקרה של חסר ראייתי רב

כי נסיבות האירוע מתיישבות יותר עם  ,המוביל למסקנה ,"הדבר מעיד על עצמו" -
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משרד  -מרים מיכאלי.נ.מדינת ישראל  1122839קיומה של רשלנות רפואית ע"א 

 .הבריאות

על הוראות התקנות או  הקפדת יתר בשל ,נמחקהששנגרסה או רשומה  מקרה שלב .2

ת בו דובר על שמיר. במקרה יתכן שלאהאם המרפאה תהיה מוגנת?  ,הנ"ל ההנחות

ביהמ"ש העליון ע"י  ואמרנשנים,  13 -, לגביהם נטען שיש לשומרם כ C.Tצילומי 

 הדברים הבאים:

 

 C.T -"אפילו בהנחה שחובת המשיבה לשמור את צילומי ה 

תה מודעת לקיומה שנים ... הרי שהמשיבה הי 13 -מוגבלת ל 

של התביעה נגדה, והיה בכוחה לשמור את הצילומים אף לאחר 

 .(הנ"ל מרים מיכאלי)מכן." ענין 

 

יעשו בבואם לקבל החלטות בדבר גריסה או מחיקת תיעוד רפואי, מנהלי מרפאות,  .1

כפי שניתן משרד הבריאות. הנ"ל של  הנחיהההתקנות או  אם יסתמכו רק על טעות

 בתקנות בריאות העם )רישום מרפאותהאמור  ,להבין מהדברים המובאים לעיל

לעניין  פסיקת ביהמ"ש העליון עםאינו עולה בשום אופן  , (1891 -התשמ"ז 

לבד חושפת את המרפאה מדובר בתקנות מטעות. התבססות על לשונן ב התיישנות.

שא ושנ בכך ,מבחינה זו גף לבריאות השן קצת יותר מעודכנותלסיכון. הנחיות הא

כפי שפותחו בפסיקה. גם  ,תקופת ההתיישנות מוזכר בהן, אך לא על כל דקויותיו

ת לגבי ההתיישנות, עשויות להטעות מנהלי מרפאות הן, בהתנסחותן הסתמי

 שיניים. 

תקנות בריאות  כלשוןאינו מתחיל בביקור האחרון במרפאה,  התיישנותהמירוץ  .9

מתחיל  של תקופת ההתיישנות . מניינה(1891 -העם )רישום מרפאות התשמ"ז 

המורכבים ביותר  ונחיםשהינו כאמור אחד המ ,מ"היום שבו נולדה עילת התובענה"

 בעולם המשפט. 

ישנם  .טית לתובעאי שמירת רשומה רפואית לא יוצרת עדיפות אוטומ ,סיוניימנ .8

 לתביעה דווקא. נחוצה התקינה הרשומה מקרים בהם 

הנושא את הכותרת  ,חוזר 13.3.82 -המנהל הכללי של משרד הבריאות ערך ב 

ממלכתי ובו נאמרו הדברים  חוזר האמור להיות בעל אופי -מה הרפואית" ו"הרש

 : 3בס' הבאים 

 

ע לרופא הנתבע, אשר קת עשויה לסיי"רשומה מלאה ומדוי

להוכיח את דרך הפעולה בה נקט, את הבסיס לה יכול בעזרתה 

 ואת מערכת השיקולים שהביאה אותו לפעול כפי שפעל". 
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כאמור, לעיתים קרובות יקת רשומה מלאה ומדועל דברים אלה ניתן להעיר, כי 

א רק ולהמייצג תובע בתביעות רשלנות רפואית  המיומןעשויה לסייע דווקא לעו"ד 

 . לרופא הנתבע

לשמור רשומות רפואיות )הן ורצוי מה המסקנה העולה מכל האמור לעיל? עדיף  .13

 הן רשומות המצויות בידי המטופל( זמן רב ככל הניתןמצויות במרפאות והת רשומו

עשויה להיות ועשיית שימוש מושכל בהן . שמירת הרשומות מבלי למנות זמנים

בעילה של רשלנות  ,בדיוק כפי שהיא עשויה להיות חשובה לתביעה ,חשובה להגנה

הרשומה הרפואית במרפאות  שכיוםשעה  ,דילא מדובר בדרישה חמורה מ .רפואית

דק איכות רחב היקף זה ראוי לציין מב ןולעניי; ברובה המוחלט הינה ממוחשבת

למבדקי איכות במשרד  ומרשים שנערך במסגרת האגף להבטחת איכות, המחלקה

מה וברשכי יש להמשיך ולמחשב חלקים  ,שהמלצתו הינה ,2314משנת  הבריאות

    . עד לאותו מועד הרפואית שטרם מוחשבו
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