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 ממצאי מעקב

 פיקוח המשרד על מרפאות ומכוני� פרטיי� 

 499' ב עמ53דוח 

 

בשני� האחרונות גדל מאד מספר המרפאות והמכוני� הפרטיי� המציעי� לציבור ניתוחי� 
צלקות ,  הסרת שומות�טיפולי עור אסתטיי� ; ליי�בברכיי� וברג,  בגב�טיפולי� בכאב ; אסתטיי�

הסרת , הסרת שיער,  השתלת שיער�קוסמטיי� �טיפולי� רפואיי�; וכתמי� מהפני� ומהגו#
וכ� ,  במשחות ובמכשור חשמלי�טיפולי� קוסמטיי� ; הזרקת חומרי� לטיפול באי� אונות; משקפי�

הטיפולי� . ת לעיכוב תהלי$ ההזדקנווטיפולי�; )פילינג(טיפולי פני� הכוללי� קילו# העור 
,  נזק�בפעולות פולשניות ובשימוש במכשור ובחומרי� העלולי� לגרו, לעתי�, המוצעי� כרוכי�

 . וכ� עלולות להתפתח בעיות נפשיות בעקבות טיפול לקוי, כמו שיתוק ונכות, לעתי� בלתי הפי$

ות שנקט משרד הבריאות  בדק משרד מבקר המדינה את הפעול2002אוגוסט �בחודשי� אפריל
 בניתוחי� ובטיפולי� �כדי לפקח על מרפאות ועל מכוני� פרטיי� העוסקי)  המשרד�להל� (

 נכונותו �המידע שה� מוסרי� לציבור : בעיקר נבדקו ענייני� אלה. אסתטיי� ובטיפולי� בכאב
רת הובאו ממצאי הביקו. פעולות למניעת פרסומי� מטעי� ורישו� ופיקוח של המשרד, ושקיפותו

 ). הביקורת הקודמת�להל� ) (499' עמ(ב של מבקר המדינה 53בדוח שנתי 

)  המעקב�להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2004דצמבר �בחודשי� אוגוסט
 . שתכליתה לבדוק באיזו מידה תיק� המשרד את הליקויי� העיקריי� שצוינו בדוח

 

 

 מרפאות החייבות רישו� 

, ) תקנות רישו� מרפאות�להל�  (�1987ז"התשמ, )רישו� מרפאות(ות בריאות הע� לתקנ) א(2תקנה 
מגדירה את המרפאות החייבות רישו� במשרד הבריאות ובה� מרפאה שבה מתבצעות פעולות של 

הכוללת , ומרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית, כהגדרתה בתקנות, כירורגיה קטנה
 .1הרדמה כללית קצרה

 רישו� מרפאות מגדירות באופ� כללי את הפעילות הכירורגית תכי תקנו, יקורת הקודמת הועלהבב
כי , ממסמכי המשרד עלה. אול� ה� אינ� קובעות את מש$ השהייה המותר בה�, המותרת במרפאות

כ$ שיובאו בה� דרישות מפורטות יותר כגו� סוגי , הוא היה ער לצור$ בשינוי תקנות רישו� מרפאות
 .וייקבע מש$ הניתוח וזמ� ההתאוששות בה�, וחי� שמותר יהיה לעשות במרפאותהנית

בי� .  הכי� המשרד הצעה לתיקו� תקנות רישו� מרפאות2002כי עוד באוקטובר , המעקב העלה
 הארכת הזמ� �" הרדמה כללית קצרה"קובעת ההצעה תנאי� מִקלי� לגבי מש$ זמ� , השאר

__________________ 

שאינה דורשת תמיכה בפעולות , תולה על ארבעי� דקולפרק זמ� שאינו ע, הרדמה מלאה של גו� אד� 1
 .הגו� החיוניות כדבר שבשגרה
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עת כללי� מחמירי� לגבי הפעולות שאסור לבצע במרפאות ומנגד קוב, מארבעי� דקות לשעתיי�
 . 2אלא רק בבית חולי� רשו�, החייבות רישו�

בתעודת הרישו� של כל מרפאה , ל המשרד וראש מינהל הרפואה במשרד"לפי הסברי המשנה למנכ
ולכ� אי� צור$ לפרט בתקנות אילו סוגי ניתוחי� מותר , מפורטות הפעולות שהיא רשאית לבצע

 .  עדי# לפרט אילו פעולות אסורות לביצוע בהאאל,  בהלבצע

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· , ¯·Ó·Â� „Ú ÈÎ2004˙Â�˜˙‰ Â�˜Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú . 

 

 

  נכונות ושקיפות�מת� מידע לציבור 

 מרפאות לניתוחי� פלסטיי�

כי לעתי� לא נמסר לציבור ולמטופלי� במרפאות כירורגיות העוסקות , בביקורת הקודמת הועלה
, וחי� פלסטיי� מידע מפורט ומלא בנוגע למומחיות� המקצועית של הרופאי� המטפלי� בה�בנית

 . ורופאי� שאינ� מומחי� בתחו� הכירורגיה הפלסטית או בכל תחו� שהוא עשו ניתוחי� פלסטיי�

כי עליו לדרוש מהמרפאות לניתוחי� פלסטיי� לתת מידע , משרד מבקר המדינה העיר למשרד
 .ר על מומחיות� של הרופאי� המועסקי� אצל�מפורט ומלא לציבו

‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ) ¯·Óˆ„2004( , ˙Â‡Ù¯Ó‰Ó „¯˘Ó‰ ˘¯„ ‡Ï
‡ÏÓ Ú„ÈÓ ¯Â·ÈˆÏ ˙˙Ï , ÌÈ„·ÂÚ˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÂÈÁÓÂÓÏ Ú‚Â�· ˜ÈÂ„ÓÂ ÔÂÎ�

Ô‰· . 

ולפיה , ת רישו� מרפאות הכי� המשרד הצעה לתיקו� תקנו2004כי באפריל , ע� זאת העלה המעקב
תתווס# תקנה חדשה הקובעת שהפעולות במרפאה כירורגית תיעשינה רק בידי רופא בעל תואר 

, רק רופא מומחה בכירורגיה פלסטית יהיה רשאי(מומחה בתחו� המומחיות שאליו משתיי$ הניתוח 
 .א$ המשרד טר� פרס� כללי� אלה). לבצע ניתוח פלסטי, למשל

כי במה , 2004ד וראש מינהל הרפואה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ל המשר"המשנה למנכ
י הנהלת המשרד והנוסח אמור לעבור לאישור "בשלב זה הנושא אושר ע"שנוגע לתיקו� התקנות 

 ".משרד המשפטי�

, הלי$ שנמש$ זמ� רב, כי עד תיקו� התקנות, בביקורת המעקב העיר משרד מבקר המדינה למשרד
באשר לתחו� , ע את הציבור בדבר המידע שבידו לקבל בפנייתו למרפאותראוי שהמשרד ייד

 .מומחיות� המקצועית של הרופאי�

הודעה בנושא , באתר האינטרנט שלו, בעקבות ביקורת המעקב פרס� המשרד, 2004בסו# דצמבר 
י כ, בי� השאר, בהודעה הוא הבהיר לציבור. ביצוע פעולות פולשניות במרפאות ובמכוני� הפרטיי�

לרבות , זכותו של המטופל לבקש ולקבל פרטי� על זהות הרופא המבצע את הפעולה הפולשנית"
 ".קיומה של תעודת מומחה במקצוע רפואי וניסיונו בתחו�, קיו� רשיו� לעסוק ברפואה

__________________ 

, 1940, לפקודת בריאות הע�) א(25זאת לפי סעי� . כל בית חולי� חייב להיות רשו� במשרד הבריאות 2
 . $1966ו"התשכ, )רישו� בתי חולי�(תקנות בריאות הע�, והתקנות לפיה
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 טיפולי� לעיכוב תהלי� ההזדקנות 

, )Anti-aging" (ינג'גאנטי אי" תחו� המכונה � תהלי$ ההזדקנות במרפאות המציעות טיפולי� לעיכו
כ� ישנ� בשוק .  מפקח על פעילות�ווהמשרד אינ, אינ� טעונות רישו� על פי תקנות רישו� מרפאות

המשרד אינו בודק את שיטות . תכשירי� רפואיי� רבי� ותוספי מזו� המוצעי� לטיפול בתחו� זה
 . הטיפול ואת התכשירי�

אי� שו� הוכחה ליעילות� של תוספי מזו� כי , כי המשרד בדק ומצא, בביקורת הקודמת הועלה
ג� יושב ראש הלשכה לאתיקה של . שנטע� שה� מעודדי� ייצור הורמו� גדילה למניעת הזדקנות

כי על פי הספרות המקצועית , ההסתדרות הרפואית בישראל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ולדבריו , ינה רפואית ומדעיתברור לחלוטי� כי בטיפולי� ובתכשירי� השוני� אי� כל ממש מבח

 . והוא פרו1, רבה" שרלטנות"קיימת בתחו� זה 

משרד מבקר המדינה הציע למשרד לשקול להבהיר לציבור את מגבלות פעילותו בנושא ולמסור לו 
 .  תהלי$ ההזדקנותבמידע עדכני על הידע הקיי� על יעילות� של תכשירי� וטיפולי� שוני� בעיכו

ות הביקורת הקודמת פרס� המשרד בעיתונות ובאתר האינטרנט שלו בסו# כי בעקב, המעקב העלה
.  הודעה לציבור בדבר עמדתו לגבי השימוש בהורמו� גדילה למניעת הזדקנות2003פברואר 

בהודעה ביקש המשרד להבהיר כי לשימוש בהורמו� הגדילה לטיפול נגד הזדקנות אי� ער$ רפואי 
, כ� הבהיר כי הטיפול לא מאושר בידי המשרד.  להיות מסוכ�ובמקרי� מסוימי� הוא א# עלול, מוכח

 .והמבצע אותו עובר על החוק

ועדה , 2003 במאי 3מינה יושב ראש המועצה הלאומית לגריאטריה, בעקבות פניית הנהלת המשרד
שבחנה את ההוכחות המדעיות על הטיפולי� והחומרי� שבה� משתמשי� מטפלי , רב תחומית

 2004בעקבות המלצות הוועדה הוציא המשרד ביולי . יכוב תהליכי ההזדקנותלע" נג'אנטי איגי"ה
טר� נמצאה "כי על פי מסקנות הוועדה , בחוזר נקבע". מניעת הזדקנות"חוזר מינהל רפואה בנושא 

בי� רופא בי� ,  מכל גור�רכי יש להיזה, כ� מציי� החוזר". התערבות המסוגלת לעכב תהליכי הזדקנות
המשרד ג� ". לעצור את השעו� מלכת"ו" להפו$ אתכ� שוב לצעירי�"טיח כי בידו המב, מישהו אחר

הואיל ואינ� יעילי� וחלק� א# עלולי� לסכ� , נג אינ� מאושרי� על ידו'כי טיפולי האנטי איגי, מציי�
 .לפיכ$ יש להתייע1 ע� רופא המשפחה לגבי כל אחד מהטיפולי� טר� נטילת�. את הבריאות

 

 

 טיפולי� בכאב וטיפולי� להסרת שיער, טיפולי� בעור

: מרפאות ומכוני� העוסקי� בנושאי� הבאי� אינ� טעוני רישו� על פי תקנות רישו� מרפאות .1
הנעשי� בקרני , ברכיי� ורגליי�,  גב�טיפולי� בכאב הקשור בבעיות אורטופדיות ונוירולוגיות 

טיפולי� בבעיות עור ; מרי� רפואיי�או באמצעות הזרקת חו, אדומה�גלי קול וקרינה אינפרה, לייזר
טיפולי� הנמצאי� על הגבול ; הנעשי� בקרני לייזר ובחומרי� שוני�, וטיפולי עור אסתטיי�

 �טיפולי� קוסמטיי� ; הנעשי� במכשיר לייזר,  הסרת שיער והסרת משקפי��קוסמטי �הרפואי
מעשה פיקוח של על טיפולי� אלה אי� ל). אפילציה(הסרת שיער במשחות ובמכשור חשמלי 

מבלי שיידרש לעמוד בתנאי� ובדרישות , ובידי כל אחד לפתוח מכו� ומרפאה כאמור, המשרד
מחייבות באשר לרמה המקצועית של נותני הטיפולי� ובאשר לתקני בטיחות לשימוש במכשירי� 

 . ובתכשירי� השוני�

 הציבור שבמשרד כי במועצה הישראלית לצרכנות ובנציבות קבילות, בביקורת הקודמת הועלה
התקבלו תלונות רבות על מכוני� העוסקי� בטיפולי עור ובטיפולי� בברכיי� )  הנציבות�להל� (

__________________ 

ראו ג� . ל המשרד בתחומי הבריאות השוני�"יעצי� מקצועיי� למנכהמועצות הלאומיות ה� גופי� מי 3
ÁÂ„·  È˙�˘49‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1999( ,130' עמ. 
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לדלקות עיניי� ולשטפי ד� ולנזקי� , לכאבי�, התלונות נגעו לטיפול רשלני שגר� לגירודי�. ובגב
 לציבור בנוגע מת� מידע מלא ונכו��על אי, התלונות היו ג� על חוסר יעילות הטיפול. שנגרמו

 .ליעילות הטיפול ובנוגע למומחיות� המקצועית של הרופאי� המטפלי�

התקבלו בנציבות ובמועצה הישראלית ) עד יולי (2003�2004כי ג� בשני� , ביקורת המעקב העלתה
, כאב בברכיי�, מחלות עור: לצרכנות תלונות באשר לטיפולי� במכשירי לייזר בבעיות האלה

לחוסר , ביצוע בדיקות לאבחו� הבעיה�התלונות נוגעות לאי. ו� עמוד השדרהבגב ושיק, ברגליי�
החמרה בלח1 הד� ,  החמרה במצב הכאבי��יעילות הטיפול וא# לטיפולי� שהזיקו למטופלי� 

 . תוגרימת סחרחורו

למת� ; מת� מידע מלא ונכו� באשר למומחיות המקצועית של המטפלי��התלונות התייחסו ג� לאי
;  איש מכירות שהתיימר לתת עצות רפואיותיאלא ביד, הטיפול שלא בידי רופאהסברי� על 

כמתחייב מחוק , ואי מת� מידע על הסיכוני� הכרוכי� בטיפול; להתהדרות במומחיות שאינה קיימת
 ). חוק זכויות החולה�להל�  (�1996ו"התשנ, זכויות החולה

כי בהתא� להמלצות משרד , רדב של מבקר המדינה ציי� המש53בהערות ראש הממשלה לדוח 
ובה יפורט , הודעה לציבור בדבר מגבלות הפיקוח שלו, 2003באמצע , מבקר המדינה הוא יפרס�

בנוגע למומחיות� של , בפנייתו למרפאות ולמכוני� הפרטיי�, לציבור מה עליו לבדוק והיכ�
 . המטפלי� וליעילות הטיפול

, באתר האינטרנט שלו, כאמור, פרס� המשרד, בעקבות ביקורת המעקב, 2004רק בסו# דצמבר 
הודעה בנושא ביצוע פעולות פולשניות במרפאות ובמכוני� פרטיי� ובה פרט את מגבלות הפיקוח 

לאחר , העובדה שאישור משרד הבריאות נית� לש� ביצוע פעולות בתחומי� מוגדרי�, שלו ובה�
. ת כל פעולה המבוצעת בהא$ לא נבדק, שנמצא כי המרפאה עומדת בתנאי הרישו� וההפעלה

כמו כ� הודגשה זכותו . המשרד הדגיש את החשיבות של בדיקת קיומה של תעודת רישו� מרפאה
לרבות פרטי רישיונו לעסוק , של המטופל לקבל פרטי� על זהות הרופא המבצע את הפעולה

 עוד הוסברה החשיבות לדרוש מידע על יעילות הטיפול ועל. ברפואה ותעודת המומחה שלו
 .הסיכוני� שלו ולשקול ביישוב הדעת את ביצוע הפעולה

˙‡Ê ÌÚ ÔÈÂˆÈ ,„¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡ Ô˙È� Ô‰Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ô‰Ó È„ ‰¯È‰·Ó ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ú„Â‰ ÈÎ. 

אינ� טעוני רישו� לפי , המציעי� טיפולי� להסרת שיער, מרפאות ומכוני� פרטיי� רבי� .2
השימוש , מכשירי� להסרת שיער בלייזרעל פי תעודות הרישו� במשרד של . תקנות רישו� מרפאות

 הרופא הוא �במכשירי� אלה מותנה בכ$ שהטיפול ייעשה בידי רופא או בידי אחות בפיקוח רופא 
 .באיזו עוצמה וכמה פעמי�, �הקובע איזה טיפול יינת

כי בבדיקות שביצע המשרד נמצאו מרפאות ומכוני� שבה� הטיפולי� , בביקורת הקודמת הועלה
.  במכשיר לייזר נעשו בידי קוסמטיקאיות למרות שה� אינ� מוסמכות לעסוק בכ$בהסרת שיער

,  למי מותר להשתמש בלייזר� השימוש בלייזר לסוגיו �המשרד לא יידע את הציבור על עמדתו בעניי
  .לאיזו מטרה ובאילו תנאי�

 השימוש ועדה לבחינת "2003ל המשרד בפברואר "כי בעקבות הביקורת מינה מנכ, במעקב הועלה
ובראשה מנהל המחלקה לטכנולוגיות מתקדמות במרכז הרפואי המשולב " במכשירי לייזר ברפואה

סיווג : הוועדה אמורה לתת למשרד המלצות בנושאי� אלה).  שיבא�להל� (ש חיי� שיבא "ע
קביעת המסגרת הרפואית והתנאי� הנדרשי� ; מכשירי הלייזר ברפואה בהתא� לשימושיה� השוני�

בחינת ; בדיקת התנאי� הנדרשי� להכשרת הצוות המפעיל את המכשירי�; במכשירי לייזרלשימוש 
המלצות הוועדה אמורות לשמש בסיס להכנת תקנות לרישוי . חוקיות השימוש בטכנולוגית הלייזר
על הוועדה היה להגיש את המלצותיה עד , על פי כתב המינוי. מכוני� המשתמשי� במכשירי לייזר

 .2003אפריל 



 597 משרד הבריאות

Ó‰‰ÏÚ‰ ·˜Ú , ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ2004 ,‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘È‚‰ Ì¯Ë , ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰Â
Â˙„ÓÚ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Ú„ÈÈ , ˙ÂÈÁ‡ È„È· Â‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯ÊÈÈÏ· ˘ÂÓÈ˘‰˘

ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙Î¯„‰· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â�˜˙ ˙�˜˙‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÌÂÈÒ „Ú˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ‰Ú„Â‰ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯ÙÈ‡˘Â�· Â˙„ÓÚ ¯·„· ¯Â·ÈˆÏ , È�ÙÏ ¯¯·Ï ÂÈÏÚ ‰Ó ¯Â·ÈˆÏ ¯È·ÒÈÂ

ÏÂÙÈË‰ ˙Ï·˜. 

 לציבור על הכי יפרס� הודע,  הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה2004בתשובתו מסו# נובמבר 
 .עמדתו בנושא

 

 

 פרסומי� מטעי�

כי חלק מהמרפאות ומהמכוני� המפרסמי� עצמ� בהרחבה באמצעי , בביקורת הקודמת הועלה
 ומציעי� את טובי הרופאי� המומחי�י�  המעסיקגופי�של שווא מצג , לכאורה, התקשורת יוצרי�

 & �F.D.A) U.S Foodשקיבלו את אישור ה, טיפול בשיטות ובמכשור הרפואי המתקדמי� ביותר
Drug Administration ומשרד הבריאות)  מינהל המזו� והתרופות האמריקאי� . 

 מרפאות ומכוני� פרטיי� שעשה משרד מבקר המדינה 20 סקירת פרסומי� של ) א( .1
כי המשרד לא פנה לממונה על הגנת הצרכ� כדי שזה יפעל למניעת , בביקורת הקודמת העלתה

פרסומי� של מרפאות ומכוני� פרטיי� אשר לטענת� פועלי� )  1:   (פרסומי� מטעי� כגו� אלה
א# כי רק לגבי הפעולות הכירורגיות , שרדברישיו� המשרד או שהטיפולי� בה� נעשי� ברישיו� המ

, במרפאות ומכוני� אלה נעשי� ג� טיפולי� שאינ� מחייבי� רישו� .נדרש וקיי� רישו� במשרד
פרסומי� של מרפאות ומכוני� פרטיי� )  2(;   כגו� הסרת שיער או השתלתו וטיפול להלבנת שיניי�

א# שבפועל אי� המשרד מפקח , רדאשר לטענת� המכשור הרפואי שברשות� מופעל באישור המש
על השימוש בה� ועל בטיחות� ואינו מקיי� , על רישו� המכשירי� במרפאות ובמכוני� הפרטיי�

פרסומי� של מרפאות ומכוני� פרטיי� שלטענת� הטיפולי� שה� )  3(;   בקרת איכות על הפעלת�
א# , ת באישור המשרדנותני� נעשי� בשיטות בדוקות ומוכחות באישור המשרד או במגוו� שיטו

 .  אינו בודק ואינו מאשר שיטות טיפול כאלהדשהמשר

משו� הפרה של הוראות חוק , לכאורה, כי בפרסומי� אלה יש, משרד מבקר המדינה העיר למשרד
ועליו להתריע בפני , האוסר הטעיה, ) חוק הגנת הצרכ��להל�  (�1981א" התשמ,הגנת הצרכ�

כדי שינקוט את , שלדעתו מופרת הוראה של חוק הגנת הצרכ�הממונה על הגנת הצרכ� כל אימת 
 . הצעדי� הקבועי� בחוק כנגד אות� מרפאות ומכוני� פרטיי�

 לממונה על הגנת הצרכ� כדי 2002כי בעקבות הביקורת פנה המשרד עוד באוקטובר , המעקב העלה
 . שהועלו בביקורתלפנייה צורפו הפרסומי� המטעי� . שיפעיל את סמכותו בנושא ההטעיה בפרסו�

ÈÏÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ‰Ó ˙Â‡Ù¯ÓÂ ÌÈ�ÂÎÓ ‰Ú˘˙ Ï˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù Â¯˜Ò� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··- ¯·ÓËÙÒ
2004 .‰ÏÚÂ‰ ,ÌÈÚËÓ ÌÈÓÂÒ¯Ù Ì�˘È ÔÈÈ„Ú ÈÎ : ÌÈÁÂ˙È�· Ô‰ ˜ÒÂÚ‰ „Á‡ È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó

¯ÚÈ˘ ˙¯Ò‰ Ï˘ ÌÈÏÂÙÈË· Ô‰Â ÌÈÈËÒÏÙ ,ÌÈËÓ˜ ÈÂÏÈÓ ,‚�ÈÏÈÙ ÈÏÂÙÈËÂ ÌÈÈ˙Ù˘ ·ÂˆÈÚ ,
 ÈÎ ÌÒ¯ÙÓ ÔÈÈ„Ú"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡· ÌÈÁÂ˙È�‰Â ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÎ" ; ÌÈ�ÂÎÓ ‰˘È˘

 Ì˙Â˘¯·˘ È‡ÂÙ¯‰ ¯È˘ÎÓ‰ ÈÎ ÂÓÒ¯Ù ¯ÊÈÈÏ ¯È˘ÎÓ· ¯ÚÈ˘ ˙¯Ò‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙Â‡Ù¯ÓÂ
"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡· ." 
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כי בעקבות ביקורת המעקב פנה ,  הודיע המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
פואה לממונה על הגנת הצרכ� כדי שיפעיל את סמכותו בעניי� ל וראש מינהל ר"המשנה למנכ

 .ההטעיה בפרסומי� האמורי�

בביקורת הקודמת הציע משרד מבקר המדינה למשרד לפרס� את רשימת המרפאות  )ב(
, ואת הפעולות שיש לרשו� במשרד, והמכוני� הפרטיי� שיש לה� רישיו� או שה� רשומי� במשרד

 . בנוגע לאישור שיטות הטיפול ורישוי המכשור הרפואיולהבהיר לציבור את תפקידו 

.  פרס� המשרד באתר האינטרנט שלו את רשימת המרפאות החייבות רישו�2002עוד בדצמבר 
 א# הוציא המשרד חוזר מינהל 2003ביוני .  פרס� המשרד את הרשימה ג� בעיתונות2003במאי 

, כאמור. יות הפועלות ברישיו� המשרדרפואה ובו רשימה עדכנית של המרפאות הכירורגיות הפרט
הודעה המתייחסת לאישור משרד , באתר האינטרנט שלו,  פרס� המשרד2004בסו# דצמבר 

ובה הוא מבהיר ג� כי המכשירי� הרפואיי� שבה� משתמשי� במרפאות ובמכוני� , הבריאות
 .נבדקי� ומקבלי� אישור בעת ייבוא� ארצה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÂÒ¯Ù· ÈÎ ¯Â·ÈˆÏ ¯È‰·È „¯˘Ó‰" ¯Â˘È‡·
„¯˘Ó‰ "ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙„ÈÓÏÂ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙È�‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ¯Â˘È‡ ÔÈ‡. 

2. Ì È ‡ Ù Â  אכי רופ, נקבע, �1976ז"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הרופאי� 9בסעי# )  א(   :¯
 זולת �שירות מקצועיי לעצמו כינוי או הגדר המסתברי� כרמז שיש לו מעמד או כלמורשה לא ייטו

באות� תחומי� שתקנות .  שהגיש לרישיו� לעסוק ברפואההושפורטו בבקש, אלה שיש לו למעשה
השימוש בתואר , לא הגדירו מומחיות, �1973ג"התשל, )אישור תואר מומחה ובחינות(הרופאי� 

 .טעותובכ$ יש כדי לה, � או כשירות מקצועיידעלול להתפרש ככינוי או הגדר למעמ" מומחה"

מומחי� להסרת "שנטע� בה� כי ה� , הביקורת הקודמת העלתה סקירת פרסומי� של רופאי�
 תכ� נטע� בפרסומי� של מרפאו". מומחה בטיפולי עור", "מומחה לטיפול עיניי� בלייזר", "שיער

 .כדי להטעות, לכאורה, בכ$ יש. כי ה� מעסיקי� רופאי� מומחי�, ומכוני�

כי יפעל לפרס� את רשימת , דמשרד מבקר המדינה הודיע המשר ל2002בתשובתו מאוקטובר 
ובעתיד יאפשר לכל המעוני� לקבל מידע על , הרופאי� המומחי� באתר האינטרנט של המשרד

 .הרופאי� ומומחיות�

‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ , ¯·Óˆ„ ÛÂÒ· ÈÎ2004 ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù Ì¯Ë 
Ì˙ÂÈÁÓÂÓ ÌÂÁ˙Â ÌÈÁÓÂÓ‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰. 

 הכי� המשרד טיוטת תקנות הרופאי� 2000כי עוד באוגוסט , ביקורת הקודמת הועלהב )ב(
במטרה למנוע פרסומות שיש בה� כדי להטעות או , בי� השאר, �2001ב"התשס, )פרסומת אסורה(

 בה שצורות ודרכי� של פרסומת שי, ולקבוע איסורי� על סוגי�, שיש בה� פגיעה בכבוד המקצוע
 .משו� פגיעה בציבור

·‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È , ¯·Ó·Â�· ÈÎ2004 ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‰ËÂÈË‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ 
ÂÁ ‰˜ÂÁ‰˜˙Ò�Î‰ Ï˘ ËÙ˘ÓÂ  . 

3. ¯ Ú È ˘  ˙ ¯ Ò כי תשעה מכוני� ,  הועלה בביקורת הקודמת�מסקירת פרסומי� בעיתוני:  ‰
 כי, ממסמכי המשרד עלה". לצמיתות"ומרפאות העוסקי� בהסרת שיער פרסמו שהסרת השיער היא 

 בשיטות לוהתוצאה הטובה ביותר שאפשר לקב,  הסרת שיער לצמיתותחאי� שיטה שיכולה להבטי
 . השיערתהקיימות היא הפחתה ניכרת בכמו
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בתשובתו למשרד . לכאורה, משרד מבקר המדינה הפנה את תשומת לב המשרד לפרסומי� המטעי�
המדינה לממונה על הגנת כי יעביר את ממצאי הביקורת של מבקר , מבקר המדינה הודיע המשרד

 .כדי שיפעיל את סמכויותיו בנושא, הצרכ�

‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ,Â¯˜Ò�˘ ˙Â‡Ù¯Ó‰Â ÌÈ�ÂÎÓ‰ ˙Ú˘˙Ó ‰˘ÈÓÁ Ï˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù· ÈÎ , ÔÈÈ„Ú
 ‡È‰ ¯ÚÈ˘‰ ˙¯Ò‰˘ ÌÒ¯ÂÙ"˙Â˙ÈÓˆÏ ." ÔÎ¯ˆ‰ ˙�‚‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ‰�Ù „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï

ÌÈÚËÓ‰ ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÚÈ�ÓÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘ È„Î. 

 

✩ 

 

למניעת הונאה בטיפול " ועדה 2004ל המשרד במאי "ות הביקורת הקודמת מינה מנכבעקב
ביצוע בקרה של הפרסומות והפרסומי� : "האלה תפקידי הוועד, על פי כתב המינוי". הרפואי
". תכנו� האמצעי� להעברת הידע לצרכני�"ו"  וזאת על בסיס הראיות המדעיות והמבוססות�הקיימי

בדיו� . מהמשרד וכ� היוע1 המשפטי של המועצה הישראלית לצרכנותבוועדה חברי� נציגי� 
 משרד �להל� ( סוכ� לצר# לוועדה נציג ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה 2004מאוגוסט 

 .לא נקבע מועד לסיו� עבודת הוועדה. המטפל בנושאי צרכנות) ת"התמ

 

 

 פיקוח המשרד על מרפאות ומכוני� פרטיי� 

 לצור$ רישומה מרפאה כירורגית  נדרשת לעמודות נקבעו התנאי� שבה�בתקנות רישו� מרפא .1
ביקורת על מילוי תנאי� אלה . �המכשירי� והחומרי� הרפואיי ,התנאי� הפיזיי�ובה� , במשרד

 .במרפאה נעשית לפני רישומה ובעת חידוש הרישו�

 בתי החולי�  ארג� המשרד מחדש את נושא הבקרה והפיקוח על2003בסו# שנת  כי, המעקב העלה
, הארגו� מחדש מתבטא בהפרדה בי� הבקרה. הכלליי� ועל המרפאות הכירורגיות העצמאיות

הנעשה בידי האג# לרישוי מוסדות , ובי� הרישו�, הנעשית בידי האג# לרפואה כללית במשרד
והוחל בביקורות מקיפות יותר , ההפרדה נועדה לשפר את הבקרה ולהרחיב אותה. רפואיי� במשרד

לצור$ כ$ א# הכי� המשרד טיוטת נוהל שבו נקבעו כללי� אחידי� לבקרה . תי החולי�על ב
 . ולפיקוח

בעקבות שורה של תלונות שהגיעו לנציב קבילות הציבור במשרד על התנהלותה של מרפאה  .2
 וראש מינהל הרפואה דל המשר"מינה המשנה למנכ, לכירורגיה ועל הרופאי� המועסקי� בה

כי בביקורת שעשה המשרד , המעקב העלה. דה לבחינת פעולתה של המרפאה וע2003באוקטובר 
 .וחל שיפור בניהול הרפואי במרפאה,  נמצא כי הוחלפה הנהלת המרפאה2004במאי 

שאמור להיקבע בחוזר ,  הצעה לנוהל2004הכי� המשרד באמצע יולי , בעקבות המלצות הוועדה
הרופא "מטרת הנוהל להגדיר את תפקידו של . לגבי כלל המרפאות החייבות רישו�, מינהל רפואה

בי� השאר הוצע כי הרופא האחראי יהיה מופקד על רישו� המרפאה ועל כ$ שנתקיימו ". האחראי
הוא יהיה אחראי לתיעוד הרשומות ולשמירת� ; התנאי� לרישומה כנדרש בתקנות רישו� מרפאות

את תארי$ , טיפולי� שנעשוכ$ שכל מרפאה תנהל לכל מטופל רישו� הכולל את הבדיקות וה
 .את ש� המבצע ואת הממצאי�, ביצוע�
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ימסור המטפל למטופל , כי לש� מת� הסכמה מדעת לטיפול רפואי, כמו כ� הוצע בהצעת הנוהל
 זה �לעניי.  כדי לאפשר לו להחליט א� להסכי� לטיפול המוצעובאורח סביר מידע רפואי הדרוש ל

על מצבו הרפואי של המטופל והָסכות ) דיאגנוזה(האבחנה : כולל את אלה" מידע רפואי"
; התועלת הצפויה והסיכויי� של הטיפול המוצע, המטרה, ההלי$, תיאור המהות; שלו) פרוגנוזה(

סיכויי� וסיכוני� בטיפולי� ; נוחות�כאב ואי, ילרבות תופעות הלווא, הסיכוני� הכרוכי� בטיפול
המטפל ימסור למטופל . טיפול בעל אופי חדשניעובדת היות ה; חלופיי� או בהעדר טיפול רפואי

את המידע הרפואי בשלב מוקד� ככל האפשר ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת 
 .תלות�המידע לש� קבלת ההחלטה בדר$ של בחירה מרצו� ואי

כי חוזר מינהל הרפואה יופ1 ,  הודיע המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסו# נובמבר 
 .2005ת ינואר לקרא

Ì È È ‡ Â Ù ¯  Ì È ¯ È ˘ Î Ó:  כי המשרד לא קבע תקני בטיחות , בביקורת הקודמת הועלה
מכשירי ,  כמו מכשירי לייזר4לשימוש במכשירי� רפואיי� שבהפעלת� נוצרת קרינה בלתי מייננת

מכשירי� . אדומה ומכשירי� חשמליי��סגולה ואינפרה�מכשירי� שפולטי� קרינה אולטרה, גלי קול
ונמצא כי אי� , לטיפול בכאב ולטיפולי� קוסמטיי�, להסרת משקפיי�, שי� להסרת שיעראלה משמ

על פי הנחיות המשרד מוסדות . המשרד מפקח על אופ� השימוש בה� במרפאות ובמכוני� הפרטיי�
שאינ� בבעלות המדינה אינ� חייבי� לרכוש מכשירי� רפואיי� שנרשמו במשרד ולהשתמש 

 .במכשירי� כאלה

כי כדי לקבוע הסדר חוקי לפיקוח על מכשירי� אלה הכי� המשרד , ועלה בביקורת הקודמתע� זאת ה
מטרת החוק להתנות את השימוש בציוד הרפואי ". 5הצעת חוק הציוד הרפואי" את 1998עוד בסו# 

 . הכשרה מסוימתי מראש לבטיחותו ולהעניק סמכות להגביל את השימוש בו לבעלרבקבלת אישו

כי עדיי� אי� הסכמה בי� הגורמי� ,  למשרד מבקר המדינה2004 נובמבר המשרד הודיע בסו#
 . הנוגעי� בנושא באשר לחקיקת החוק

Ì È È Ë Ó Ò Â ˜  Ì È � Â Î Ó  :והמשרד ג� אינו , מכוני� קוסמטיי� אינ� מחויבי� ברישו� במשרד
כי העוסקי� בקוסמטיקה אינ� מחויבי� לעבור , בביקורת הקודמת הועלה. מפעיל עליה� פיקוח

הטיפולי� במכוני� . ואי� כל הליכי� מחייבי� לצור$ קבלת רישיו� עבודה במקצוע, רה כלשהיהכש
ובחומרי� כימיי� , גלי אור וחו� ומחט חשמלית,  לייזר�הקוסמטיי� נעשי� במכשירי� שוני� 

בטיפולי� אלה יש משו� סיכו� גבוה מעצ� היות� ). פילינג(למשל לש� קילו# עור הפני� , שוני�
 . עלולי� להסב נזק שלעתי� הוא בלתי הפי$�וה,  החודרי� את רקמת הגו#טיפולי�

, משרד מבקר המדינה הציע למשרד לשקול את הסדרת נושא העיסוק בקוסמטיקה בחקיקה מתאימה
 . שתקבע את תנאי ההכשרה והרישוי בתחו� זה

 למשרד  ועדה משותפת2003ל המשרד בפברואר "כי בעקבות הביקורת מינה מנכ, המעקב העלה
, " טיפולי� קוסמטיי� פולשניי�להעיסוק בקוסמטיקה והפיקוח ע"ת לבחינת "ולמשרד התמ

 .ובראשה מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בבית החולי� שיבא

ריכוז ומיסוד של  . 1:   להל� עיקר ההמלצות. 2004ל המשרד ביולי "המלצות הוועדה הוגשו למנכ
לרבות הגדרת האחריות , לה העוסקי� בתחו� הקוסמטיקה משרדי הממש�אופ� שיתו# הפעולה בי

ההכשרה הבסיסית של הקוסמטיקאיות תהיה .  2;   העיקרית והאחריות החלקית של כל משרד
אשר , ת" בבתי ספר מורשי� מטע� האג# להכשרה ולפיתוח במשרד התמ�במתכונת הנוכחית 

__________________ 

, FR)(גלי מיקרו או גלי� אלקטרומגנטיי� בתדירות הרדיו , לייזר, אדו�$אינפרא, סגול$קרינה אולטרא 4
 ).E.L.F.(ובתדירות נמוכה ביותר ) V.L.F (.דבתדירות נמוכה מאו

למעט אלו שנועדו בעיקר , משתל או חומר הנועד לטיפול או לסיוע בטיפול בבני האד�, אבזר, מכשיר 5
 . תרופתיילפעולה בתו* גו� האד� או עליו כאמצע
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ת ועדת מעקב לש� עדכו� תכנית הקמ.  3;   יתייע1 ע� משרד הבריאות באשר לתכני� הרפואיי�
 שתכלול הכשרה תהארכת מספר שעות הלימוד לצור$ הכשרה בסיסי.  4;   הלימודי� והתאמתה

ת ומי שתעמוד בה� תקבל הכרה "בחינות הרישוי ייערכו מטע� משרד התמ.  5;   תיאורטית ומעשית
טיקאיות כמקובל תוק� במשרד הבריאות יחידה לרישוי קוסמ.  6;   במקצוע במשרד הבריאות
הפיקוח על מכוני הקוסמטיקה והקוסמטיקאיות יקוי� בידי הרשות .  7;   במקצועות רפואיי� אחרי�

יוסדר בחקיקה העיסוק .  8;   ופיקוח נוס# יקוי� בידי בודקי� עצמאיי� מוסמכי�, המקומית
ר תכשירי� לעיסוק בתחו� באמצעות מכשירי� חודרניי� ולייצו, בקוסמטיקה בכל הקשור להכשרה

 .וחומרי� לא מבוקרי� לשימוש והפצה

ת "ל המשרד ובשיתו# נציג ממשרד התמ" בראשות מנכ2004בדיו� שהתקיי� בתחילת ספטמבר 
בדיו� סוכ� להמתי� ע� יישו� ההמלצות עד . הוחלט לאמ1 את המלצות הוועדה ולפעול ליישומ�

ל המשרד "כי מנכ, ד בבד נקבעב; לקבלת דוח הוועדה לבחינת השימוש במכשירי לייזר ברפואה
ייזו� פגישה ע� המשנה ליוע1 המשפטי לממשלה וע� סגנית היוע1 המשפטי במשרד במטרה 

 .למצוא דר$ לקידו� הטיפול בהכנת חקיקה מתאימה בנושא
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