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לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט 

בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, 
אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא 
מן החומר המופיע בספר זה. שימוש 

מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול 
בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות 
בכתב מהמוציא לאור ובעל הזכויות.

עיצוב והפקה: סטודיו נעם תמרי 

נדפס בישראל, נובמבר 2015

כל הזכויות שמורות

כל הנאמר במסמך זה מתייחס 
לגברים ולנשים ונכתב בלשון 

זכר בשל הנוחות בלבד.
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פתח דבר - יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(

בעולם המודרני מתבטא "הכפר הגלובלי" ביכולתם של אנשים לנוע מקצה לקצה, 

במידע נגיש על הנעשה אצל השכנים וברצון ליהנות משכנות טובה. בכפר זה שמור 

לישראל מקום מכובד בתחום הרפואה. המודעות לבריאות והמוכנות להשקיע בה 

עולות עם הרווחה הכלכלית במדינות שונות, ומיליארדי דולרים מושקעים מדי שנה 

בתיירות המרפא ברחבי העולם. מערכות בריאות של מדינות מפותחות, כגון גרמניה, 

מתחרות על מטופלים זרים, מאחר שהטיפול בהם מהווה מקור הכנסה משמעותי – 

ענף יצוא לכל דבר.

אני משוכנע כי רמת הרפואה בישראל ושמם הטוב של רופאיה, יש בהם כדי להפוך 

את המדינה למעצמה בתחום תיירות המרפא ולתרום בשנים הבאות ליצוא הדומה 

בהיקפו לזה של חברות תעשיית העילית; וזאת, ללא פגיעה בזמינות הטיפול הניתן 

לתושבי ישראל. מערכת הבריאות הישראלית, הסובלת ממחסור במשאבים, תוכל 

להתחזק מתיירות המרפא ובכך להיטיב עם תושבי ישראל.  

ברצוני להודות ליו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר תמי קרני, ולחברים בלשכה אשר 

השקיעו מאמץ רב, ידע וניסיון בהסדרת הכללים האתיים בענף חשוב זה. יש לציין 

לשבח את אנשי חברות תיירות המרפא, אשר התגייסו למשימת גיבוש הכללים, 

ועל נכונותם לקחת על עצמם כללים אלה. הם הראשונים שהבינו כי קידום התחום 

מחייב בהכרח את הסדרתו.

כללי האתיקה, כפי שהם עולים בקוד האתי של ההסתדרות הרפואית, הם נר לרגלי 

רופאי ישראל. האמנה המשותפת עם חברות התרופות והציוד סייעה רבות להקפדה 

על הכללים האתיים בין הרופאים לבין חברות אלה, ואני סמוך ובטוח שגם הכללים 

שנקבעו עם חברות תיירות המרפא יעלו את הרמה האתית של כל העוסקים 

בתחום. 

ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר

ההסתדרות הרפואית בישראל
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הקדמה - יו"ר הלשכה לאתיקה, הר"י

הקוד האתי המשותף לרופאים ולחברות תיירות המרפא נכתב בשיתוף פעולה של 

הרופאים ונציגי החברות במטרה לספק לתיירי המרפא המגיעים לארצנו שירותי 

רפואה איכותיים, שישמרו על המוניטין החיובי של הרפואה הישראלית, ומתוך הבנה 

כי תיירי המרפא מהווים שגרירים של רצון טוב למדינת ישראל.

בבואנו לטפל בזקוקים לנו, יש לרופאים קוד אתי מקומי ובינלאומי. המחויבות של 

הרופא מתחילה בשבועת הרופא, אותה אנו נוטלים על עצמנו טרם המפגש עם 

החולה הראשון, עוד בהיותנו סטודנטים. הרופאים מחויבים לטפל בכל אדם, ללא 

אפליה, בחולה מקומי ובתייר באותו אופן בדיוק, כך שכל החובות המפורטות בחוק 

הישראלי, בכללי האתיקה של הר"י ובכללי האתיקה הבינלאומיים - חלות על 

הרופאים גם במפגש עם תייר המרפא.

העוסקים בתיירות המרפא, שאינם רופאים, נענים לבקשות מטופלים מרחבי העולם, 

עוזרים להם להגיע לישראל, מתאמים את שירותי התיירות כגון: לינה, מזון ושינוע 

מתאמים את המפגשים עם הרופאים, את הבדיקות, הטיפולים, הניתוחים, תרגומי 

השיחות והמסמכים וליווי בארץ זרה, עד לחזרתם של המטופלים בריאים יותר 

לארצם. 

חיפוש המזור בארץ רחוקה נובע מגורמים רבים, אך עלינו לזכור תמיד כי להיות 

תייר מרפא - כלומר, חולה בארץ זרה - הוא מצב פגיע וחשוף יותר מאשר מצבו 

של חולה בסביבתו הטבעית והתרבותית. משום כך נדרשת רגישות יתרה מצד 

המטפלים בו בכל שלבי הטיפול ובכל תנאי שהותו בישראל. על רקע זה, החלטנו 

לכתוב קוד אתי משותף לרופאים ולחברות תיירות המרפא.

דגש נוסף ניתן לחולים חשוכי מרפא, אשר הם וקרוביהם המחפשים מזור לחולי 

עלולים לבקש טיפולים אשר אין תועלת בהם. דבר זה מהוה בעיה גם כאשר החולה 

נמצא בארץ מגוריו, אולם במעבר שנעשה במיוחד לשם כך לארץ זרה - מתעצמות 

הבעיות. האמון באשליה גורר אכזבה קשה: לעיתים נשאר החולה בימיו האחרונים 

בודד, מרוחק מהיקרים לו, ללא אפשרות ראויה לפרידה. לעיתים העומס הכלכלי, 

כתוצאה מהנהייה אחר התקווה, מותיר את המשפחה בחוסר ובחובות גדולים, או 

מחייב את המדינה להמשיך ולכלכל את הנוטה למות עד למותו.
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כלל החובות האתיות המוטלות על הרופא האחראי ועל חברת תיירות המרפא 

חלות במצב זה ומחייבות יתר תשומת לב, הבהרת נתוני המחלה והערכת הטיפול 

האפקטיבי באחריות יתרה. הנתונים, על-אף היותם חלק מבשורה מרה הקשה 

לחולה ולמוסר ההודעה, חייבים להימסר באופן אמיתי המכבד את האוטונומיה של 

המטופל ומאפשר לו לקבל החלטה מושכלת, ללא ציפיות שווא. 

אני מקווה כי דגשים אלו ואחרים ישמשו לבניית ערכים משותפים לרופאים 

ולחברות תיירות המרפא. הקוד יעודכן לעיתים, לפי הצורך ולפי הנושאים אליהם 

ניחשף בעתיד.

תודה מיוחדת לכל חברי הוועדה, נציגי חברות תיירות המרפא והרופאים, אשר 

השקיעו ידע, זמן ומרץ והשתתפו בדיונים הרבים ובכתיבת הקוד המשותף.

ד"ר תמי קרני

יו"ר הלשכה לאתיקה, הר"י
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הקדמה - נציגי חברות תיירות מרפא

האגודה הישראלית לתיירות רפואית )מרפא(

הקוד האתי יגן על המטופלים הזרים, שמקבלים ויקבלו טיפולים רפואיים בישראל, 

מכל ניסיון פגיעה, ִמרמה או חוסר מקצועיות. הקוד האתי מגן גם על החולה 

הישראלי, שזכאי לקבל טיפול הוגן ואיכותי במערכת הבריאות הציבורית בישראל. 

כמו כן, מבטיח הקוד האתי שענף התיירות הרפואית ימשיך לשגשג ויזרים כספים 

לכלכלה הישראלית בכלל, למערכת הבריאות הציבורית ולבתי החולים בפרט. 

ליאור קרסקין 

מנכ"ל האגודה

כתיבת קוד אתי לתיירות הרפואית הכניסה כללים ברורים לענף חדש יחסית 

ומתפתח בישראל. עבודה משותפת של רופאים בכירים, עורכי דין בתחום הבריאות 

והרפואה, ארגונים חברתיים, עמותות ונציגים של חברות ומרפאות לתיירות רפואית, 

אפשרה מפגש ודיון עמוק בכלל הבעיות שקיימות בתחום התיירות הרפואית. הקוד 

האתי מציג פתרונות לרוב הבעיות או למצבים שנויים במחלוקת שיש בענף. אין לי 

ספק ששמירה על הקוד האתי על-ידי חברות לתיירות רפואית, בתי חולים, רופאים 

וכל הנוגעים בדבר, תשמור על הענף ואף תוביל לפיתוח תיירות רפואית בישראל 

משווקים חדשים בעולם.

האגודה הישראלית לתיירות רפואית שבאיגוד לשכות המסחר מודה לחברות 

התיירות הרפואית ולרופאים, שפעלו רבות למען כתיבת הקוד האתי הראשון 

בישראל לענף התיירות הרפואית. ברצוננו להודות לד"ר תמי קרני, יו"ר הלשכה 

לאתיקה בהסתדרות הרפואית בישראל, שהצליחה להביא להסכמתם של כלל 

הגורמים בענף לקביעת קוד אתי משותף לתיירות רפואית, להסדרת הפעילות 

בישראל ולהגנה על המטופלים.

מרק כצנלסון

יו"ר האגודה
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איגוד חברות תיירות רפואית )מרפא( לישראל בע"מ )חל"צ(

איגוד חברות תיירות רפואית )מרפא( לישראל בע"מ )חל"צ( הוא ארגון גג מקצועי 

של חברות ישראליות, העוסקות בתיירות רפואית ומחויבות לכללי אתיקה ומנהל 

תקין. בשנתיים שחלפו מאז הקמתו יזם האיגוד שורה ארוכה של פעולות, כדי להפוך 

את העיסוק בתיירות רפואית למקצוע מכובד. גולת הכותרת של פעילותו הוא הקוד 

האתי – עשרת הדיברות של נציגי חברות תיירות מרפא, שהיוו את הבסיס לאתיקה 

של העיסוק בתחום ולהתנהלות הוגנת כלפי עמיתים למקצוע וכלפי לקוחות.

אנו מקווים כי האמנה תקדם למנוע פגיעה בשמם הטוב של ענף תיירות המרפא 

והרפואה בישראל, ותקדם את מטרותינו המשותפות להעניק טיפול הולם לכל 

חולה, הן אם הוא תייר והן אם הוא אזרח ישראלי.

בסופו של תהליך, אחרי דיונים ּוויכוחים רבים, גיבשנו יחד עם כל המשתתפים 

בפורום מסמך כולל, מקיף ויסודי, ועל כך אנו מודים לחברינו. 

האיגוד יפעל להכרת עקרונות הקוד בקרב חבריו ולהטמעתו בענף התיירות 

הרפואית כולו.

אולג שולמן 

נשיא

איגוד לשכות המסחר

ענף התיירות הרפואית הינו אחד מענפי יצוא השירותים המובילים בישראל, 

שהיקפו עומד על כ-1.5 מיליארד ש"ח בשנה )בהתאם לנתוני לשכת המסחר(. 

התיירות הרפואית מכניסה לקופות בתי החולים כ-500 מיליון ש"ח בשנה, ומימון זה 

מאפשר לבתי החולים לרכוש ציוד רפואי חדיש, שאינו ניתן לרכישה מכספי משלם 

המיסים הישראלי או מהתקציב הממשלתי. מציוד חדיש זה נהנים כלל אזרחי 

ישראל. התיירות הרפואית בישראל מהווה כ-2% מסך התיירות הנכנסת לארץ, 

אולם תייר רפואי משאיר בקופת המדינה הכנסה הגדולה פי שישה מתייר רגיל. 

קביעת קוד אתי לטיפול בתיירי מרפא עשויה למשוך תיירי מרפא ממדינות נוספות, 

שיתרמו למאזן המסחרי של ישראל, כשבמקביל נשמרות זכויותיהם של המטופלים 

הישראלים.

עו"ד רונן סולומון 

מנהל תחום תיירות רפואית
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הגדרות:
"תייר מרפא": מי שהגיע לישראל על מנת לקבל שירותי רפואה ממוסדות רפואיים א. 

ישראליים, ציבוריים או פרטיים, ואינו זכאי לשירותי בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי תשנ"ד – 1994 )להלן: "תייר המרפא" או "התייר"(;

"חברת תיירות מרפא": תאגיד או אדם שעוסק בתיירות מרפא )להלן: "החברה/ות"(;ב. 

"רופא": רופא מוסמך שניתן לו רישיון לעסוק ברפואה בישראל;ג. 

"רופא אחראי": רופא מטעם חברת תיירות המרפא, אשר אחראי על בניית ההצעה ד. 
הטיפולית של התייר, על סמך התיק הרפואי והמידע הרפואי מהתייר הקיים ברשותו, 

ומשמש כרופא המטפל של התייר בקו הראשון;

"מלווה רפואי": אדם מטעם חברת תיירות המרפא, בית החולים או התייר, המלווה ה. 
אותו במהלך הטיפול הרפואי;

"צוות מטפל": כלל הצוות הרפואי והמנהלי המטפל בצרכיו של תייר המרפא בישראל, ו. 
לרבות הרופא האחראי, המלווים מטעם חברת תיירות המרפא והרופאים המעניקים 

לו טיפול רפואי; 

"עיסוק ברפואה": בדיקת חולים ופצועים, אבחונם, ריפוים, מתן מרשם לתרופות, מתן ז. 
ייעוץ רפואי, טיפול רפואי ומעקב רפואי או שירותים אחרים הניתנים בדרך כלל מידי 

רופא;

"מידע רפואי": מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופנית או הנפשית של ח. 
המטופל או לטיפול הרפואי בו;

"בדיקות רפואיות": בדיקות רפואיות שעל הצוות הרפואי לערוך במטופל כדי לקבל ט. 
תמונה קלינית מלאה, וכדי לקבוע את מהלך הטיפול בו;

"מוסד רפואי": בית חולים, מרפאה או מעבדה שהוכרו על-ידי משרד הבריאות; י. 

"בית חולים ציבורי": בית חולים ציבורי כהגדרתו בחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד - יא. 
;1994

"המועצה המדעית": המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל.יב. 
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מטרות: 
את א.  שיסדיר  באופן  המרפא,  תיירות  ולחברות  לרופאים  משותף  אתי  קוד  קביעת 

שיתוף הפעולה בין הצדדים בנוגע למתן שירותי תיירות מרפא;

גיבוש כללים למתן טיפול רפואי במוסדות רפואיים בישראל לתיירי המרפא, באופן ב. 
שישמר את עקרונות האתיקה הרפואית: אוטונומיה, עשיית טוב, מניעת נזק ושמירה 

על עקרונות הצדק החלוקתי כלפי התיירים וכלפי אזרחי מדינת ישראל;

ולחברות תיירות המרפא, שתאפשר מתן ג.  יחסים משותפת לרופאים  בניית מערכת 
שירותי רפואה איכותיים לתיירי המרפא, תוך שמירה על מוניטין חיובי של הרפואה 
למדינת  טוב  רצון  של  שגרירים  מהווים  המרפא  שתיירי  הבנה  ומתוך  הישראלית 

ישראל.

לקבלת ד.  כתובת  שיהווה  המרפא,  תיירות  ולחברות  לרופאים  משותף  פורום  הקמת 
תלונות ממטופלים והעברתן לבירור הגורמים המתאימים. 

חובות כלליות:
החלטות רפואיות הנוגעות לתייר המרפא יתקבלו אך ורק על-ידי רופאים.א. 

הוראות החוק הנוגעות לטיפול רפואי וכללי האתיקה הרפואית החלים על רופאים ב. 
בישראל - יחולו גם על מתן טיפול רפואי לתייר המרפא. 

נציג מטעם חברת תיירות מרפא יעבור הכשרה בנושאים אתיים, כפי שתיקבע על-ג. 
ידי הפורום ליישום הקוד האתי, המשותף להר"י ולחברות תיירות המרפא.
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ההצעה הטיפולית:
הצעה לקבלת שירותיה של חברת תיירות מרפא תכלול שני חלקים: חלקה הראשון א. 

יפרט את רשימת הטיפולים הרפואיים המוצעים לתייר המרפא, וחלקה השני יכלול 
את שירותי התיירות הנלווים אותם מספקת החברה, כגון: ליווי ותרגום, שיכון במלון, 

הסעות, פעילות תיירותית וכיו"ב. 

החברה תבקש מתייר המרפא להעביר לידיה את כל המידע הרפואי הרלוונטי המצוי ב. 
ברשותו. החברה תדאג להעביר את המידע שקיבלה לידיה אל הרופא האחראי.

הרופא האחראי שהתבקש לערוך הצעה טיפולית לתייר מרפא טרם הגעתו לארץ, ג. 
יבדוק את האבחנה, הפרוגנוזה והטיפולים שניתנו לתייר המרפא. 

טרם ד.  המרפא  לתייר  שתישלח  טיפולית  הצעה  על  ויחתום  ינסח  האחראי  הרופא 
הגעתו לארץ.על ההצעה הטיפולית לכלול הודעה לפיה תייר המרפא מחויב להביא 
עמו את המסמכים הרפואיים ששימשו בסיס לעריכת ההצעה הטיפולית שנמסרה 

לו.

תמחור חלקה הראשון של ההצעה הטיפולית ייעשה בהתאם למצב הקליני המוערך ה. 
של תייר המרפא. יש ליידע את תייר המרפא, כי שינוי במצבו הקליני עשוי להביא 

לשינוי התמחור.

לבקשת תייר המרפא, תספק החברה שירותי תיירות נלווים, בהתאם למוסכם. ו. 

החברה תיידע את תייר המרפא, טרם הגעתו לישראל, לגבי המקום שבו יתגורר בעת ז. 
שהותו בארץ. בכל מקרה, תדאג החברה להיות מיודעת לסידורי המגורים של התייר.

לו, ח.  שניתנים  הנלווים  התיירות  שירותי  במסגרת  כי  המרפא,  לתייר  תסביר  החברה 
ייתכן כי המידע הרפואי שלו ייחשף לגורמים שאינם גורמים רפואיים )כגון, המלווה 
המתורגמן(. היה ותייר המרפא בחר לקבל שירותים אלה, תחתים אותו החברה על 

טופס ויתור סודיות רפואית. 

החברה תנהל באופן יעיל את זמן שהותו של תייר המרפא בישראל. בהתאם לכך, ט. 
תייר  של  השהות  למשך  וסבירה  משוערת  זמן  הערכת  תכלול  הטיפולית  ההצעה 

המרפא בארץ.

החברה תצייד את תייר המרפא בפרטי הקשר עימה, ובכלל זה תיתן לו מספרי טלפון י. 
ליצירת קשר עם נציגיה במקרים דחופים ו/או במקרי חירום. במקרים שידוע לחברה 
מבעוד מועד שמו של המוסד הרפואי שבו עתיד התייר לקבל טיפול – תציין גם את 

פרטי ההתקשרות של המוסד הרפואי.
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הצעה טיפולית לתייר חשוך מרפא: 

לרבות א.  הרפואי,  הטיפול  לגבי  מדויק  מידע  המרפא  לתייר  ימסור  האחראי  הרופא 
תוחלת  הארכת  משמעותי,  באופן  המחלה  מהלך  את  לשנות  הטיפול  של  יכולתו 

החיים ושיפור איכות החיים של התייר. 

היה ולאחר בדיקה של כל הנתונים הגיע הרופא האחראי למסקנה כי לא ניתן לשפר ב. 
את מצבו הרפואי של תייר המרפא – עליו לעשות מאמץ למנוע את הגעתו ארצה.

לחזרה ג.  המימון  הסדרי  את  החברה  עימו  תסכם  ארצה,  המרפא  תייר  הגעת  טרם 
לארצו, אם וכאשר הטיפול הרפואי שיינתן לו בארץ יתגלה כבלתי יעיל. 

התאמת ההצעה הטיפולית לטיפול:
תבוצע א.  ארצה,  הגעתו  וטרם  המרפא,  תייר  אל  הטיפולית  ההצעה  שליחת  לאחר 

תקשורת ישירה בין הרופא האחראי או נציג מטעם החברה לבין תייר המרפא. 

תייר המרפא, החל משלב ב.  ציפיות שוטף עם  תיאום  תיירות המרפא תערוך  חברת 
ההתקשרות עימו ועד לתום הטיפול בו. 

שונתה תוכנית הטיפול עקב צורך רפואי שהתברר לאחר גיבוש ההצעה הטיפולית - ג. 
יש ליידע את התייר, תוך מתן הסבר ונימוק הצורך בשינוי. 

שינוי התמחור לאחר מתן הצעה טיפולית ייעשה רק אם השתנה מצבו הקליני של ד. 
המטופל, או במקרים שהנסיבות השתנו באופן שלא ניתן היה לצפות או למנוע. שּונה 
התמחור בהתאם לאמור לעיל, יש להסביר לתייר את הסיבה לשינוי בעלויות. במידה 
הטיפול  מרכיבי  את  ההצעה החדשה לשקף  על   – הרופא  בשכרו של  שינוי  שחל 

שהשתנו, לרבות מה שנוגע לעניין שינוי שכרו של הרופא.

בתמחור ה.  או  הטיפול  בתוכנית  שינוי  כל  על  למטופל  תודיע  תיירות המרפא  חברת 
בטרם התחייב התייר לקבל את הטיפול.

תייר המרפא לא יחויב לבצע בדיקות שביצע בעבר ואשר איכותן טובה, על-פי שיקול ו. 
דעת הרופאים המטפלים, למעט במקרים שעולה צורך קליני לערוך בדיקות חוזרות 

לתייר המרפא.

הרפואיות ז.  לבדיקות  תורים  מועד  מבעוד  לקבוע  סבירים  מאמצים  תעשה  החברה 
הנדרשות לטיפול, בהתאם לתוכנית הטיפולית שנשלחה לתייר המרפא. כלל זה לא 
יחול על בדיקות אשר הצורך הרפואי בהן התברר רק לאחר שהתייר הגיע לישראל.
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מהלך הטיפול הרפואי בתייר המרפא:
החברה תסייע לתייר, ככל יכולתה, להתאים את אשרת השהייה שניתנה לו אל משך א. 

הטיפול שלשמו הגיע לישראל.

בכפוף לסעיף ח. לעיל, תקפיד החברה על שמירת הסודיות הרפואית של התייר. ב. 
המידע הרפואי שהועבר אל החברה יהיה נגיש לצוות המטפל בתייר המרפא בלבד. 

הרופא האחראי ילווה את הטיפול הרפואי שמקבל תייר המרפא בארץ, ויהיה אמון ג. 
נוצרו אגב הטיפול הרפואי  תייר המרפא אשר  על הכרת הרשומות הרפואיות של 

שניתן לו בארץ.

החברה תדאג לריכוז ולשמירת הרשומות הרפואיות של התייר. ד. 

החברה תהיה אחראית להעביר את כל המידע הרפואי לגורמים הרפואיים הרלוונטיים ה. 
שמטפלים בתייר המרפא, להבטחת מתן טיפול ו/או המשך טיפול רפואי נאות ותקין 

בתייר המרפא.

בשפה ו.  מצבו  על  הרפואי  המידע  את  לקבל  התייר  של  זכותו  על  תקפיד  החברה 
המובנת לו, לרבות קבלת סיכום מהלך הטיפול וגמר הטיפול על-ידי הרופא האחראי 

ותרגום המסמכים ככל שיידרש.

מעקב לאחר הטיפול:
החברה תעשה מאמצים לקשר בין תייר המרפא לבין הרופא המטפל בארץ המוצא א. 

לצורך המעקב הקליני של "אחרי טיפול" )after care( בנוגע לבעיות הרפואיות בהן 
טופל בישראל. 

יכולתה, לקבל העתק מן המסמכים הרפואיים ב.  החברה תסייע לתייר המרפא, ככל 
על אודותיו לצורך רציפות הטיפול והמעקב בארץ המוצא. במידת הצורך, תמסור 
החברה לתייר הוראות מפורטות והמלצות רפואיות ביחס לתקופה שלאחר יציאתו 

מישראל.

קשר האמון בין הצוות המטפל למטופל יימשך גם לאחר גמר הטיפול, בהתאם לצורך.ג. 
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מעבר בין חברות תיירות מרפא:
תייר המרפא רשאי להעביר את הטיפול בעניינו מחברת תיירות מרפא אחת לאחרת, א. 

ויהיה רשאי לקבל שירות מכל חברת תיירות מרפא על-פי רצונו.

ולעבור ב.  תיירות מרפא אחת  לסיים את התקשרותו עם חברת  תייר מרפא שביקש 
המסמכים  כלל  את  הראשונה  החברה  תעביר   – אחרת  מרפא  תיירות  לחברת 
הרפואיים המצויים בידיה לתייר המרפא או לחברת תיירות המרפא האחרת, בהתאם 

לבקשת התייר. 

הרופא האחראי מחויב לרציפות הטיפול הרפואי בתייר המטופל, גם אם נותק הקשר ג. 
המקצועי עימו, וישתף פעולה עם כל רופא אחר הנוטל גם הוא חלק בטיפול הרפואי 

בתייר. 

חברות תיירות המרפא ישמרו על כבוד הדדי. היה והתגלעה בין חברות תיירות מרפא ד. 
שיח  הצדדים  יקיימו   - רפואי  טיפול  של  בעיצומו  המצוי  לתייר  הנוגעת  מחלוקת 
מכובד כדי לפתור המחלוקת בדרכי נועם. בכל מקרה, החברות יעמידו את בריאותו 

של המטופל כערך עליון לפתרון המחלוקת.

רשאית ה.  אחרת,  בחברה  תחילה  שטופל  מרפא  תייר  שקלטה  מרפא  תיירות  חברה 
לבקש מהחברה המעבירה מכתב המעיד על העדר חובות כספיים של התייר כלפיה.

בכל מקרה, אין לפגוע בבריאותו של התייר ו/או למנוע ממנו את הטיפול הרפואי לו ו. 
הוא נזקק.

פרסום ופרסומת למתן 
שירותי תיירות מרפא:

פרסום מטעם חברות תיירות המרפא, באמצעות אתרי האינטרנט ובכל דרך אחרת, א. 
יכלול מידע מפורט בדבר השירותים שמציעה החברה וכן מידע אמין ומבוסס באשר 
על  שמירה  תוך  החברה,  מפנה  אליהם  הרופאים  של  והעיסוק  המומחיות  לתחומי 

כללי הפרסום העצמי של הרופאים במדינת ישראל.

הסיכונים ב.  בדבר  מידע  הפרסום  יכלול  בשירות,  הטמונים  והמעלות  היתרונות  בצד 
הנלווים לתיירות המרפא. 
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הרופאים וחברות התיירות יעשו כל שביכולתם למנוע פרסום שאינו נאות ו/או נוגד ג. 
את כללי האתיקה הרפואית, ובכלל זה פרסום שיש בו מידע שגוי או חלקי ו/או כל 

פרסום העלול להטעות את ציבור המטופלים. 

כפופה ד.  תהיה  פרסום,  לשם  רופא  של  בשמו  שימוש  העושה  מרפא  תיירות  חברת 
לכללי האתיקה הרפואית בישראל הנוגעים לפרסום ופרסומת רופאים. 

)כפי ה.  הרשמי  את שמה  האחרים  ובפרסומיה  שלה  האינטרנט  באתר  תציג  החברה 
שמופיע במסמכיה הרשמיים של החברה( וכן את פרטי ההתקשרות עימה. החברה 
האינטרנט  אתר  גם  הוא  החברה  של  האינטרנט  אתר  לפיו  רושם  מיצירת  תימנע 
הרשמי של המוסד הרפואי עימו היא עובדת, ותקפיד על הפרדה בין תו התקן של 

המוסד הרפואי לבין תקנים או מסמכים הקשורים אליה.

הסיכונים ו.  את  גם  תציג  מסוים  רפואי  טיפול  של  מעלותיו  את  המציינת  פרסומת 
הטיפול  לתוצאות  התחייבות  יכלול  לא  הפרסומת  דבר  הטיפול.  באותו  הכרוכים 

הרפואי שניתן באמצעות החברה.

חברה לא תציע לקהל לקוחותיה השתתפות בטיפול ניסיוני ו/או כל טיפול רפואי ז. 
שלא אושר כטיפול רפואי מקובל בישראל.

החברה רשאית להשתמש בדמותם של ידוענים לצורכי פרסומת, ובלבד שהפרסומת ח. 
השירות אותו נותנת החברה. השימוש בדמותו של הידוען  נעשתה לצורכי פרסום 

תהיה כפופה לשמירת הסודיות הרפואית שלו. 

השימוש בתואר "מומחה" בפרסום ייעשה רק בנוגע לתחומים המוכרים בישראל על-ט. 
ידי המועצה המדעית כתחומי התמחות.

שימוש י.  ייעשה  לא   – ישראלי  רופא  של  בשמו  שימוש  עושה  פרסומת  ודבר  היה 
בקולם  בדיוקנם,  בשמם,  זה  ובכלל  בהסכמתם,  לא  גם  מטופלים,  של  בדמותם 

בהמלצתם או בחלקי גופם.

החברה תימנע מכל פרסום שיש בו כדי לפגוע בכבוד מקצוע הרפואה.יא. 

החברה תימנע מפרסומים המשמיצים רופאים ו/או חברת תיירות מרפא אחרת.יב. 
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מתן טיפול רפואי התואם 
את עקרון חלוקת המשאבים 

הצודקת לאזרחי ישראל:
יש למצוא את נקודת האיזון הראויה בין טיפוח תיירות המרפא לטובת המטופלים א. 

ובין ניצול משאביה המוגבלים של הרפואה בישראל.

איכות הטיפול הרפואי שניתן לתיירי מרפא ולאזרחי ישראל תהיה שווה.ב. 

ישראל ג.  לאזרחי  הניתנים  טיפולים  על  אופן  באותו  יחולו  הרפואית  האתיקה  כללי 
ולתיירי המרפא.

הזמנת תייר המרפא לארץ על-ידי החברה, תתאפשר רק אם קיימת קיבולת מתאימה ד. 
טיפול  לקבל  אמור  הוא  שבו  הרפואי  במוסד  הרפואיות  הפרוצדורות  של  וזמינות 

בישראל.

הרופא יטפל בתיירי מרפא בתנאים שלא יגרמו דחייה באבחון או בטיפול לאזרחי ה. 
ישראל, הן במסגרת האשפוז והן במסגרת אמבולטורית.

הרופא יטפל בכלל מטופליו, לרבות תיירי המרפא, בהתאם לדחיפות המצב הרפואי ו. 
של המטופלים, בעיקר כאשר מדובר בשימוש בציוד ובמכשור רפואי שהזמינות אליו 

.)MRI ,אינה גבוהה )למשל

בכל ז.  או  האשפוז  בתנאי  המרפא  תיירות  למטופלי  עדיפות  למתן  יפעל  לא  הרופא 
טיפול שאינו מונגש לאזרחי ישראל.

הרופא לא יעדיף טיפול בתייר המרפא על פני טיפול באזרח ישראלי.ח. 
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שקיפות ומניעת ניגוד עניינים:
כללי: 

הצוות המטפל יראה לנגד עיניו את בריאותו של התייר ויפעל לטובתו ללא שיקולים א. 
זרים.

כלכלי, ב.  אישי,  עניינים  ניגוד  כל  המרפא  תייר  בפני  ויחשוף  בשקיפות  ינהג  הרופא 
מקצועי או אחר, העלול להיות קשור בטיפול בו.

לתייר ג.  יציע  ולא  הרפואי,  הטיפול  בהקשר של  הנאה  טובות  יימנע מקבלת  הרופא 
המרפא או יקבל ממנו הצעה עסקית או אישית כל עוד קיימים ביניהם יחסי רופא-

מטופל.

הרופא יוודא כי ההתקשרות בינו לבין חברת תיירות המרפא לא תעמיד אותו במצב ד. 
ובין  כשכיר  בין  מועסק,  הוא  שבו  הציבורי  במוסד  תפקידו  עם  עניינים  ניגוד  של 
כנותן שירותים, או עם חובותיו האתיות והמקצועיות כלפי מטופליו האחרים. בנוסף, 
החברה או מי מנציגיה לא יעמידו את הרופא במצב של ניגוד עניינים, בין אם בידיעתו 

של הרופא ובין שלא בידיעתו.

הצוות המטפל יימנע מניצול בלתי ראוי של יחסיו עם תייר המרפא בכל צורה שהיא, ה. 
לרבות ניצול גופני, נפשי או כלכלי.

הצוות המטפל בתייר המרפא יימנע משידול התייר לקבל טיפול רפואי ללא צורך ו. 
רפואי, אגב טיפול רפואי אחר או בכלל.

שקיפות בתשלומים ובשכרו של הרופא: 

החברה, א.  דורשת  אותו  התשלום  מרכיבי  כלל  של  פירוט  תכיל  הטיפולית  ההצעה 
ובכלל זה תשקף את שכרו של הרופא על מרכיביו השונים, כגון: תשלום עבור ייעוץ, 

תשלום עבור ניתוח וכדומה. 

שכרו של הרופא ייגבה על-ידי חברת תיירות המרפא אשר תעביר אותו לבית החולים ב. 
הציבורי. בטיפול הנעשה במרפאה פרטית, תעביר החברה את התשלום לידי הרופא.

הרופא לא ידרוש, לא יקבל ולא ייתן דמי תיווך בשל הפניית תייר המרפא לבדיקה, ג. 
לאבחון, לטיפול, לקבלת מכשור רפואי או בשל הפניה למקומות מרפא או מוסדות 
לו  עזר  זה  אם  אחר,  לרופא  תשלום  משכרו  להקצות  רשאי  יהיה  הרופא  הבראה. 

בפועל ותרם חלק משמעותי באבחון או בטיפול רפואי בתייר.
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הקמת פורום משותף ליישום הקוד:
מענה א.  שייתן  "הפורום"(,  )להלן:  משותף  פורום  יקימו  זה  אתי  קוד  על  החתומים 

יורכב  ויציקת פרשנות לכללים. הפורום  ליישום ההוראות האתיות  בנוגע  לשאלות 
חבר  רופא  יהיה  הפורום  יו"ר  המרפא.  תיירות  חברות  ושל  רופאים  של  מנציגות 
יו"ר הלשכה  הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל, שימונה על-ידי 

לאתיקה לצורך זה. 

לכל חבר בפורום יוכל להתמנות ממלא מקום, בכפוף לאישור הגוף אותו הוא מייצג ב. 
בפורום. 

הפורום יעסוק במתן חוות דעת בשאלות הקשורות ביישום כללי האתיקה, הן באופן ג. 
בתלונות  לדיון  כפורום  ישמש  ואף  ספציפיות,  עתידיות  פעולות  לגבי  והן  עקרוני 

אתיות הנוגעות לתחום תיירות המרפא.

הפורום יהא בעל הסמכות לבחון ולהנחות, בנוגע לכל התקשרות בין רופא חבר הר"י ד. 
לבין חברת תיירות מרפא, לרבות טיפול בחריגה מהכללים המפורטים לעיל. 

תיירות המרפא לרכוש ה.  נציגי חברות  יעסוק בתכני ההכשרה האתית שעל  הפורום 
לצורך עיסוקם. 

לרבות ו.  הפורום,  יו"ר  החלטת  לפי  שהיא,  דרך  בכל  להיערך  יוכלו  הפורום  דיוני 
באמצעות רשת האינטרנט. 

הפורום יערוך שני מפגשים בשנה, לכל הפחות, לשם ליבון הסוגיות הקשורות לתחומי ז. 
סמכותו ואחריותו. את המועד למפגשים יקבע יו"ר הפורום.

תו אתיקה:
חברות תיירות המרפא החתומות על הקוד ומתחייבות לשמור על עקרונותיו, זכאיות א. 

לקבל את תו האתיקה לתיירות המרפא בישראל ולעשות בו שימוש לצורכי מיתוג 
ושיווק.

יהיה בעל סמכות ליטול את תו האתיקה מחברת תיירות מרפא ב.  הפורום המשותף 
אשר אינה פועלת בהתאם לכללי הקוד, ובתנאי שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע 

בפניו את טענותיה.
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