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  829  העיסוק באופטומטריה: פרק ט

  829מבוא     .א

  830ייחוד העיסוק     .ב

  830זכאות לרישיו�     .ג

  831ביטול רישיו�     .ד

  831מומחיות מוכרת     .ה

 832ועדה מייעצת     .ו
 832הליכות העיסוק     .ז

 833פרסו�     .ח
 834עונשי�     .ט

  המטופלי�: שער רביעי

    837זכויות החולה  : פרק א

  837כללי     .א

 840זכות לחיי�     .ב
 841חירות     .ג
 841זכות אד� על גופו     .ד
 841זכות לבריאות     .ה
 843זכות לשירותי בריאות     .ו
 845כבוד האד�     .ז

 846טיות   הזכות לפר  .ח
 848סודיות     .ט
 848שוויו�     .י

 850זכויות האישה     .יא
 851זכויות הילד     .יב
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 852זכויות הקשיש     .יג
 855זכויות החירש     .יד
 855זכויות העיוור     .טו
 856זכויות אנשי� ע� מוגבלות     .טז
 856זכויות חולה האיידס     .יז

 858זכויות חולה הנפש     .יח
 859ות המפגר   זכוי  .יט
 859זכויות העובד     .כ

 859זכויות האסיר    .כא
 862חוק זכויות החולה     .כב

  862כללי     .1

  863פירוט הוראות החוק     .2

  863:   1. ס

  863הגדרות   : 2. ס

  865הזכות לטיפול רפואי   : 3. ס

  866איסור הפליה   : 4. ס

  866טיפול רפואי נאות   : 5. ס

  867בר זהות המטפל   מידע בד: 6. ס

  867דעה נוספת   : 7. ס

  867הבטחת המש� טיפול נאות   : 8. ס

  867קבלת מבקרי�   : 9. ס

  868שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל   : 10. ס

  868טיפול רפואי במצב חירו� רפואי או סכנה חמורה   : 11. ס

  869בדיקה רפואית בחדר מיו�   : 12. ס

  869:   15�13. ס

  870מינוי בא כוח למטופל   : 16. ס

  870:   18�17. ס

  871שמירת סודיות רפואית   : 19. ס

  873מסירת מידע רפואי לאחר   : 20. ס

  873ועדת בדיקה   : 21. ס

  874ועדת בקרה ואיכות   : 23�22. ס

  875ועדת אתיקה   : 24. ס

  878אחראי לזכויות המטופל   : 25. ס    

  879ת הביטחו�   הוראות לגבי כוחו: 26. ס

  879תוספת   
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  881  חולי הנפש: פרק ב

  881מגמות בחקיקה פסיכיאטרית     .א

  887רשויות     .ב
  887ראש שירותי בריאות הנפש     .1

  888ועדה פסיכיאטרית מחוזית     .2

  888ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדי� ולנוער     .3

  889פסיכיאטר מחוזי     .4

  889מנהל     .5

  889ת  החולה   זכויו  .ג

  894מגורי�     .1

  894זכויות קנייניות     .2

 895אחריותו המשפטית של חולה נפש     .ד
  899הגדרות     .1

  899כללי     )א(

  899חולה נפש     )ב(

  902דעת פסיכיאטר על קיו� מחלת נפש   �דחיית חוות  )ג(

  903בית חולי�     )ד(

  903קרוב     )ה(

  903אוטומטיז�     .2

  905סי�   רפלק  )א(

  905סכרת     )ב(

  905גידולי�     )ג(

  906היפנוזה     )ד(

  906סהרוריות     )ה(

  906)   אפילפסיה(כפיו�   )ו(

  912דח� בלתי נשלט     .3

  913אחריות   .4

  915פרנויה   . 5

  915אמנזיה     .6

 916כשירותו של חולה נפש     .ה
  916כשירותו של חולה להתקשר בהסכ�     .1

  917תו של חולה נפש   כשירות עדו  .2

  918כשירות הודאה של חולה נפש     .3

 919אישפוזי�     .ו
  919כללי     .1
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  919בדיקה לצור� אישפוז     )א(

  921הפקדת חפצי ער�     )ב(

  921אישפוז מרצו�     .2

  921אישפוז מרצו� של חולה     )א(

  922שחרור     )ב(

  922אישפוז קטי�     )ג(

  924אישפוז כפוי     .3

  926אישפוז בידי מנהל     )א(

  927הוראת אישפוז     )ב(

  931בדיקה כפויה     .4

  931בדיקה כפויה דחופה     )א(

  934בדיקה כפויה לא דחופה     )ב(

 935טיפול מרפאתי כפוי     .ז
 936ערר על הוראת אישפוז או טיפול מרפאתי     .ח
 937ביצוע הוראת פסיכיאטר מחוזי     .ט
 937ול מרפאתי עבורו   אישפוז נאש� או טיפ  .י

 942אישפוז עצור     .יא
 943אסיר חולה נפש     .יב
 945בדיקת חשוד     .יג
 945אסמכתה לביצוע     .יד
 945דיווחי�     .טו
 946ייצוגו של חולה ונוכחותו     .טז
 946דיו� בוועדה פסיכיאטרית     .יז

 948ערר על החלטת ועדה פסיכיאטרית     .יח
  949 השגחה מיוחדת   ,הסתכלות מיוחדת  .יט

  950הסתכלות מיוחדת     .1

  950השגחה מיוחדת     .2

 950אמצעי כפייה     .כ
 952טיפול בנזע חשמלי    .כא
 954טיפולי� מיוחדי� נוספי�     .כב
 954שחרור חולה וחופשה     .כג
 955החזרת חולה לבית חולי�     .כד
 956העברת חולה    .כה
 956   התערבות האפוטרופוס הכללי  .כו
 957סודיות     .כז
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 958ביטחו�    .כח
 958מת� תעודה    .כט

  958עבירות ועונשי�    .ל

  959קווי הנחיה של האומות המאוחדות    .לא

 בדבר הגנה על חולי נפש וקידו� 46/119' קווי הנחיה של האומות המאוחדות מס  .1

  959הטיפול הבריאותי הנפשי   

  968הבריאות העולמי   העקרונות הטיפוליי� של ארגו�   .2

  975שיקו�     .לב

  977  נכי�: פרק ג

  977ל   "נכי צה  .א

  978נכי מלחמה בנאצי� ונכי רדיפות הנאצי�     .ב

  979נפגעי עבודה     .ג

  981  מפגרי�: פרק ד

 981כללי     .א
 982איתור ובדיקה ראשונה     .ב
 983אבחו�     .ג
 983קביעת טיפול     .ד
 985אמצעי כפייה     .ה
 985אמצעי חירו�     .ו
 986שירותי� למפגרי�     .ז

  986הגנה על מפגרי�     .ח

 986סודיות     .ט
 987טיפול בנאש� לוקה בשכלו     .י

 987טיפול בעציר מפגר או אסיר מפגר     .יא

    989בעלי חיי�  : פרק ה

 989הגנה על בעלי חיי�     .א
 990ניסויי� בבעלי חיי�     .ב
 991   מחלות בעלי חיי�  .ג
 992ייבוא וייצוא בעלי חיי�   , תנועה  .ד
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  הסכמה מדעת: שער חמישי
 995מבוא     .א
 996מבוא בישראל     .ב
 998גישת ההלכה     .ג
 999התפתחות הכלל בעול�     .ד

  999הברית   �התפתחות הכלל בארצות  .1

  1005"   צמח"הפסקת טיפול בחולה הנמצא במצב   .2

  1006לאומיי�   �בי�התפתחות הכלל במסמכי�   .3

  �1006   "האו  )א(

  1008הצהרת ליסבו�     )ב(

  1010התפתחות הכלל במדינות אחרות     .4

  1010אוסטריה     )א(

  1010אוסטרליה     )ב(

  1011איטליה     )ג(

  1011איסלנד     )ד(

  1011אנגליה     )ה(

  1014בולגריה     )ו(

  1014גרמניה     )ז(

  1016דנמרק     )ח(

  1016יקה   דרו� אפר  )ט(

 1016הולנד     )י(
  1016טורקיה     )יא(
  1017יוו�     )יב(

  1017יפ�     )יג(

  1018מלטה     )יד(

  1018נורווגיה     )טו(

  1018ספרד     )טז(

  1018פורטוגל     )יז(

  1018פינלנד     )יח(

  1018צרפת     )יט(

 1019רומניה     )כ(
  1019שוודיה     )כא(

  1019שווי�     )כב(

  1019 התפתחות הפסיקה בישראל   –מבוא   .ה

 1023הזכות לאוטונומיה     .ו
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 1024כללי האתיקה בישראל     .ז
 1025מקור החובה בישראל     .ח
 1025החקיקה בישראל     .ט
 1026 חובה   –קבלת הסכמה מדעת   .י

 1027המטפל  : תחולה  .יא
 1027מעורבות של כמה מטפלי�     .יב
 1029   אחריות פלילית של צוות עזר  .יג
 1029טיפול רפואי   : תחולה  .יד
 1032הסכמה לטיפול מתמש�     .טו
 1032הסכמה לצילומי�     .טז
 1033הסכמה להשתלה     .יז

 1034 אנטומיה ופתולוגיה   –הסכמה   .יח
 1034הסכמה לנתיחת גוויה במקרי� מסוימי�     .יט
 1035הסכמה לטיפול בלתי קונבנציונלי     .כ

 1035 לדעת   הסכמה לאיבוד .כא
 1035וצוואת חיי�   ) DNR(הוראה שלא להחיות   .כב
 1036הסכמה  לניסוי רפואי     .כג

  1037קוד נירנברג     .1

  1041ניסוי בתרופות     .2

  1041שימוש ברקמות אד� לצור� מחקר     .3

 1043המטופל     .כד
 1043כללי     .1
  1044קטיני� ופסולי די�     .2

  1045החולה הקטי�     )א(

  1045מיהו הקטי�     )1(

  1045כשרות הקטי�     )2(

  1048אפוטרופוס ממונה     )3(

  1049אפוטרופוס מכללא     )4(

  1049חובות אפוטרופוס     )5(

  1050אחריות אפוטרופוס     )6(

  1051פקיעת אפוטרופסות או סיומה     )7(

  1051התערבות בית המשפט     )8(

  1056הסכמת קטי�     )9(

  1056ברסלית   גישה אוני  .א

  1060סירוב קטי� לטיפול מציל חיי�     .ב
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  1060הגישה בישראל     .ג

  1063חולה נפש     )ב(

  1063כללי     )1(

  1065אפוטרופסות     )2(

  1065פסול הדי�     )3(

  1066מת� הסבר לחולה     )4(

  1067הסכמת חולה הנפש     .א

  1069סירוב חולה נפש לטיפול     .ב

  1071מרצו� ובכפייה   , וטיפולבדיקה , אישפוז  )5(

  1071פי בדיקה   �אישפוז על: כללית   .א

  1072אשפוז מרצו� של חולה      .ב

  1074אשפוז מרצו� של קטי�      .ג

  1074אשפוז קטי� בהסכמת האחראי עליו      .ד

  1074אשפוז בהסכמת הקטי�      .ה

  1075אשפוז קטי� ללא הסכמתו      .ו

  1076   אשפוז דחו� בידי מנהל   .ז

  1077הוראת אשפוז כפוי      .ח

  1078בדיקה כפויה לא דחופה      .ט

  1078בדיקה כפויה דחופה     .י

  1079טיפול מרפאתי כפוי     .יא

  1080אשפוז וטיפול של נאש�     .יב

  1081אשפוז עצור     .יג

  1082אשפוז אסיר     .יד

  1082בדיקת חשוד     .טו

  1082ייצוג חולה ונוכחותו     .טז

  1083אסמכתה לביצוע     .יז

  1083דיו� תקופתי     .יח

  1083העברת חולה     .יט

  1083שימוש באמצעי כפייה     .כ

  1084הסתכלות מיוחדת והשגחה מיוחדת    .כא

  1085טיפול בנזע חשמלי     .כב

  1086ניתוחי מוח     .כג

  1086מפגר     )ג(

  1086ב� הזוג החולה     .3

 1088אסיר חולה     .4
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  1089תו של אסיר לקבל טיפול רפואי חיצוני   זכו  )א(

  1090טיפול רפואי פנימי בבית הסוהר     )ב(

 1091מת� הסכמה    .כה
  1091טיפול   �הסכמה לאי  .1

 1092מועד מת� ההסכמה     .2
  1092תקפות ההסכמה   �אי  .3

 1093מסירת מידע     .כו
  1094מטרה     .1

  1096מוסר המידע     .2

  1098המידע הנמסר     .3

  1098מצב רפואי     )א(

  1098הטיפול     )ב(

  1099סיכוני�     )ג(

  1107נוחות   �כאב ואי  )1(

  1108תופעות לוואי     )2(

  1108דיווח מטפל על מחלתו     )3(

  1111דיווח מטפל על אינטרסיו     )4(

  1111דיווח מטפל על רמתו     )5(

  1112חלופות     )ד(

 1114מסירת מידע רפואי   �אי  .כז
  1114"   אורח סביר"  .1

  1119סיכו� של נזק למטופל     .2

  1121ועדת אתיקה     )א(

  1121נזק חמור     )ב(

 1122מידע רפואי מסוי�     )ג(
  1122מצב רפואי     )ד(

  1122העברת ההחלטה     )ה(

  1124סדר פעילויות     )ו(

  1124דחיפות     )ז(

  1124ויתור     )ח(

  1125אופ� מסירת המידע    .כח

  1125כללי     .1

  1126פיסקת ההסכמה הגורפת     )א(

  1128הצור� ברישו�     )ב(

  1129מועד מסירה     .2
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  1130הסברת המידע     .3

  1134אופ� מת� הסכמה     .4

  1136הסכמה מכללא     .5

 1139טיפול רפואי ללא הסכמה    .כט
  1139כללי     .1

  1141מצב המטופל     .2

  1142התנגדות מטופל לטיפול     .3

  1142כללי     )א(

  1143סכנה     )ב(

  1143ההתנגדות     )ג(

  1144הפנייה אל ועדת האתיקה     )ד(

  1145הדיו� בוועדת האתיקה     )ה(

  1145תנאי התועלת הרפואית     )ו(

  1146הסכמת המטופל למפרע     )ז(

  1147הטיפול     )ח(

  1147מצב חירו� רפואי     .4

  1147כללי     )א(

  1148מצב חירו�     )ב(

  1149השתתפות המטופל בקבלת ההחלטה     )ג(

  1149טיפול רפואי דחו�     )ד(

  1150מקרי� מיוחדי�     )ה(

  1150אחריות בנזיקי�     )1(

  1150אחריות בפלילי�     )2(

  1151סירוב לטיפול בגי� רצו� לאיבוד לדעת     .5

  1152טיפול במטופל מכוח חוק לא תעמוד על ד� רע�     .6

 1154כוח למטופל   מינוי בא   .ל
 1155בדיקות רפואיות כפויות    .לא

  1156בדיקת בריאי�     .1

  1157בדיקת ממלאי תפקידי�     .2

  1159מחלות מדבקות     .3

  1160סמי� מסוכני�     .4

  1160נהגי�     .5

  1162חיסוני�     .6

  1162ביטוח לאומי     .7

  1162הילד המוכה     .8
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  1162עבריי� קטי�     .9

  1162שות עבודה   מבק  .10

  1163חובת הניזוק לעבור טיפול רפואי     .11

 1164ביקורת   : הלכת ההסכמה מדעת  .לב
  1164מחקרי�     .1

  1166נגד     .2

  1175בעד     .3

  1178סיכו�     .4

 1179חובת החולה למסור מידע לרופא     .לג

  כר� ב

  מוסדות ומכשור: שער שישי

  1185  בית חולי�: פרק א

  1185 מבוא    .א

  1189בית חולי�     .ב

  1189הקמת בית חולי�     .ג

  1190תיאגוד בית חולי�     .ד

  1190רישו� בית חולי�     .ה

  1191סגירת בית חולי�     .ו

  1191איסור עישו�     .ז

  1192הודעה על אלימות     .ח

  1192אישפוז בבית חולי�     .ט

  1193איסור הפליה     .י

  1193טפסי הסכמה     .יא

  1193דת רקמות   וע  .יב

  1193בנק זרע     .יג

  1194ניסויי� רפואיי� בבית חולי�     .יד

  1194התאוששות לאחר הרדמה   �הודעה על אי  .טו

  1194בדיקת מי שפיר     .טז

  1194הפסקת היריו�     .יז

  1194דיווח על אישפוזי�     .יח

  1195מסירת מידע מיוחד     .יט

  1195הודעה על פטירה     .כ
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  1195מסוכני�   סמי�  .כא

  1195הפעלת צוות סיעודי     .כב

  1196המצאת רשומות     .כג
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      1199  מעונות ומוסדות טיפוליי�: פרק ב

  1199פיקוח     .א

  1200ילדי�     .ב

  1201זקני�     .ג

  1202לוקי� בשכל�     .ד

  1203נכי נפש     .ה

  1204נרקומני�     .ו

  1205חוסי�     .ז

    1207מרפאות  : פרק ג

 1207מרפאה     .א
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 1209ניהול המרפאה     .ג

  1211ת   מעבדות רפואיו: פרק ד
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  1215מכשירי� רפואיי�   : פרק ו
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    1219מחלות מדבקות  : פרק א
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 1220מלריה     .ב
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 1221הסגר     .ג
 1222אמצעי בדיקה בחופי�     .ד

  1223דבר     .1

  1224חולירע     .2

  1225קדחת צהובה     .3

  1226 טיפוס    .4

  1227אבעבועות     .5

  1228קדחת דינג     .6

 1229אמצעי בדיקה בגבולות יבשתיי�     .ה
 1229נסיעה בכלי רכב ציבוריי�     .ו
 1229הודעה על מחלה מדבקת     .ז

 1230הגבלות בעבודה     .ח
 1230בדיקות מזו�     .ט
 1231קבורת מתי�     .י

 1231קטיני� חולי�     .יא
 1232במחלות מדבקות   רשלנות בטיפול   .יב
 1233איידס     .יג

  1233מחלת האיידס     .1

  1237הדבקה באמצעות עירוי ד�     .2

  1237חובת הפיצוי     )א(

  1238קביעת הפיצוי     )ב(

  1238פעמי   �פיצוי חד: גובה הפיצוי  )ג(

  1239קיצבה חודשית     )1(

  1240קיצבה לשאירי�     )2(

  1241תחולת החוק     )ד(

  1241רת תביעה   ברי  )ה(

  1241בדיקה כפויה     .3

  1243שמירת זכות החולה     .4

  1243זכות החולה הקטי�     .5

  1244זכות החולה לסודיות     .6

  1245זכות החולה לעבודה     .7

  1247אסירי�     .8

  1248עבירת הדבקה     .9

  1248אחריות אזרחית     .10

  1249הסעת חולי איידס     .11

  1249בחולי איידס   חובת הטיפול   .12
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   1251גזזת  : פרק ב

  1251מבוא     .א

  1252מחלת הגזזת     .ב

  1253נפגעי הגזזת     .ג

  1253בירור טענת ההקרנה     .ד

  1253ועדת המומחי�     .ה

 1255ועדה רפואית     .ו
  1256ועדה רפואית לעררי�     .ז

 1258מכו� לאבחו� וטיפול בגזזת     .ח
 1258פעמי   �פיצוי חד  .ט
 1259קיצבה חודשית     .י

 1259מענק במקו� קיצבה     .יא
 1259בגי� החמרת מצב    תשלומי�  .יב
 1260מענק לשאירי�     .יג
  1260תשלומי�     .יד

 1262הגשת תביעה לגימלה     .טו
 1262סודיות     .טז

      1263  מפגעי�: פרק ג

  1263רעש     .א

  1265ריח     .ב

  1267זיהו� אוויר     .ג

  1269ע סביבתי   מפג  .ד

  1270מפגע בריאותי     .ה

  טיפולי�: שער שמיני

      1273  חיסוני�: פרק א

 1273הרכבת חובה     .א
 1274חיסו� ללא סמכות     .ב
 1275חיסו� ברשלנות     .ג
 1276ביטוח נפגעי חיסו�     .ד

  1277החיסוני�     .1
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  1277חובת המדינה לבטח     .2

  1277המבטח     .3

  1277  המבוטחי�   .4

  1277המוטבי�     .5

  1278החיסוני� המבוטחי�     .6

  1278תקופת הביטוח     .7

  1278כיסוי הביטוח     .8

  1278סכומי הביטוח    .9

  1278תשלו� בעד ביטוח     .10

  1279דמי הביטוח     .11

  1279דיו� בתגמולי ביטוח     .12

  1279תשלו� תגמולי ביטוח     .13

      1281  טיפול חירו�: פרק ב

 1281כללי     .א
 1284רשלנות בטיפול חירו�     .ב

  1284כללי     .1

  1287חובת הטיפול הרפואי בחולה     .2

  1288סטנדרט טיפול החירו�     .3

  1290רשלנות בייעו�     )א(

  1291התפתחויות בלתי צפויות במהל� ניתוח     )ב(

 1291סמכות טיפול חירו�     .ג
  1291    וחולה שלא נית� לקבל את הסכמת  .1

  1292חולה המתנגד לטיפול     .2

  1292חולה נפש     .3

  1293מפגר     .4

  1293קטי� נזקק     .5

  1294חייל     .6

 1294    רשות למת� טיפול חירו� רפואי  .ד
 1294חוק לא תעמוד על ד� רע�     .ה

  1295חובת הצלה והושטת עזרה     .1

  1296תחולת החוק     .2

  1297הנזקק לעזרה     .3

  1297העזרה     .4

  1298סירוב הנזקק לקבלת העזרה     .5
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  1298שכר הטיפול     .6

 1299חירו�    דיני התנדבות בעת  .ו
 1300עזרה ראשונה     .ז

      1301  ניסויי� רפואיי�: פרק ג

  1301ניסוי וניסיו�   : כללי  .א

 1304עניי� החברה במחקר     .ב
 1305עניי� החוקר במחקר     .ג
 1305קרי� במחקר   עניי� הנח  .ד

  1305קטיני�     .1

  1306עוברי�     .2

  1306נשי� בהיריו�     .3

  1306חולי�     .4

  1307חולי נפש     .5

  1307מפגרי�     .6

  1307כשירות     )א(

  1308הסכמה של חולה מפגר     )ב(

  1309הסכמת האפוטרופוס     )ג(

  1309שיקולי ניסוי רפואי במפגרי�     )ד(

  1309 נגד ניסוי    )1(

  1312בעד ניסוי     )2(

  1313סיכו�     )3(

 1313החוקרי�     .ה
 1314נחקרי�   " גיוס"  .ו
 1314 כללי   –הצהרת הלסינקי   .ז

  1318תנאי� כלליי� לעשיית ניסוי     .1

  1319עור� הניסוי     )א(

  1319הצור� בניסוי     )ב(

 1320היק� הניסוי     )ג(
  1321ההסבר לנחקר     )ד(

  1322 ופרסו�   ביקורת  )ה(

  1322מחקר קליני     .2

  1323מחקר שאינו קליני     .3

 1324 הדי� בישראל   –ניסויי� רפואיי�   .ח
  1327הגדרת הניסוי     .1
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  1328אישור לניסוי     .2

  1329הצהרת הלסינקי     .3

  1330ידי שימוש בתרופה אסורה   �ניסוי על  .4

  1330פרשת ראוב� מעיי�   ) א(

  1331   פרשת טיבט) ב(

  1332ניסוי רפואי מיוחד     .5

 1334ניסויי� באסירי�     .ט
 1337ניסויי� רפואיי� בנידוני� למוות     .י

 1338הניסויי� של הרופאי� הנאצי�     .יא
  1338כללי     .1

  1338חלק� של הרופאי� במשטר הנאצי     .2

  1339הנאציי�   " ניסויי�"ה  .3

  1340במי י�   " ניסויי�"  .4

  1340מידות חו� נמוכות   " סוייני"  .5

  1340לח� גובה   " ניסויי"  .6

  1340טיפוס ומלריה   " ניסויי"  .7

  1341הניסויי� בקטני הקומה     .8

  1341אוס� שלדי היהודי�     .9

  1345אמצעי הגנה     .10

  1345כללי� משפטיי�     )א(

  1345ועדות אתיקה     )ב(

  1346פיצויי�     )ג(

  1346ת   סנקציות עונשיו  )ד(

  1346לאומי   �פיקוח בי�  )ה(

  1346אחריות של פרסו�     )ו(

  1347תפקיד החינו�     )ז(

  1349הנדסה גנטית   : פרק ד

 1349הנדסה גנטית     .א
  1349הבריאה     .1

  1350הדילמות     .2

  1350המציאות החדשה     )א(

  1350הדדיות היחסי�     )ב(

  1350הדור הבא     )ג(

  1351  החופש המדעי   )ד(
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  1352הגנטיקה היא ניטרלית     )ה(

  1352נגד ובעד   : קידו� ההנדסה הגנטית  .3

  1352    נגד: קידו� ההנדסה הגנטית  )א(

  1354בעד   : קידו� ההנדסה הגנטית  )ב(

  1355סיכו�     .4

 1355מדע הגנטיקה     .ב
 �DNA   1356ה  .ג
  1357שיבוט     .ד

  1357כללי     .1

  1358ראל   איסור השיבוט ביש  .2

  1359איסור השיבוט באירופה     .3

  1360טעמי� לאיסור השיבוט     .4

  1361טעמי� לקידו� השיבוט     .5

 1361הגנו� האנושי     .ה
 1362פרויקט הגנו� האנושי     .ו
 1371חשיבות המידע הגנטי עבור הבריאות     .ז

 1373שימוש במידע גנטי בתהלי� ההפריה     .ח
 1373מידע   הצור� להג� על ה  .ט
 1374מאגרי מידע     .י

 1374הסכמה מודעת     .יא
  1374כללי     .1

  1375הסכמת המטופל     .2

 1375שמירה על הפרטיות     .יב
 1376הזכות למידע הגנטי     .יג
 1377בדיקות גנטיות     .יד
 1379בדיקה גנטית כפויה     .טו
 1379בדיקה גנטית לצור� ביטוח     .טז
 1383ע גנטי   מסחור מיד�אי  .יז

 1383איסור מניפולציות של חומר גנטי     .יח
 1384ניסויי� גנטיי�     .יט
 1384קבילות הראיה     .כ

 1385הצור� לבחו� את הראיות על המימצאי� הגנטיי�    .כא
  1386משפט פלילי     .כב

 1387אחריות פלילית    
 1389משפט אזרחי     .כג
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 1390תחו� הפטנטי�     .כד
  1390כללי     .1

  1392פטנט על גני�     .2

 1394תחו� העבודה    .כה
 1396הדי� בישראל    – מידע גנטי  .כו

      1397  הדי� בישראל – מידע גנטי: פרק ה

 1397מבוא     .א
 1397מטרת החוק     .ב
 1398 ועריכת בדיקה גנטית   DNAלקיחת דגימת   .ג
 1398רישוי למעבדה     .ד
 1401ייעו� גנטי     .ה
 DNA   1402יחת דגימה של לק  .ו
 1403מסירת מידע גנטי     .ז

 1405חסוי ופסול די�   , קטי�  .ח
 1406מניעת הפליה     .ט
 1407ידי רשויות מוסמכות מסוימות   �שימוש במידע גנטי על  .י

 1408שונות     .יא

  תרופות וסמי�, רוקחות: שער תשיעי

     1411 רוקחות ותרופות : פרק א

  1411מבוא     .א

  1413הרישוי לעיסוק ברוקחות     .ב

  1413ייחוד העיסוק     .1

  1414בקשת הרישיו�     .2

  1416אובד� רישיו�     .3

  1416פיקוח רפואי     .4

  1417ידי השר   �ביטול והתליה על  .5

  1417ידי המנהל   �ביטול והתליה על  .6

  1418ידי בית משפט   �שלילת רישיו� על  .7

  1418 ולניהולו   תנאי� לפתיחת בית מרקחת  .ג

  1421הליכות העיסוק בבית המרקחת     .ד

  1421רופא   �יחסי רוקח  .1
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  1421הגבלת העיסוק     .2

  1423מלאי וציוד     .3

  1424סיווג התרופות     .4

  1425סל התרופות     .5

  1425מימוש המרש� הרפואי     .6
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  1428אריזות     .8

  1430 תכשירי�    .ה

  1430התכשיר     .1

  1431פנקס התכשירי� הרשומי�     .2

  1432טיפול בתכשיר רשו�     .3

  1433פרסו� תכשיר     .4

  1434פטור     .5

  1435תכשירי� וקניי� רוחני     .6

  1436רעלי� רפואיי�     .ו

  1438חומרי� רדיואקטיביי�     .ז

  1438הגבלת העיסוק     .1

  1438פטור     .2

  1439ה   היתר הממונ  .3

  1439ועדה מייעצת     .4

  1440מוצרי צריכה     .ח

  1440שיווק סמי מרפא ותכשירי� וניפוק�     .ט

  1443ניפוק תכשירי� וטרינריי�     .י

  1444ניפוק סמי� מסוכני�     .יא

  1444התקנות     .1

  1445שיווק ס�     .2

  1446סנקציות     .יב

  1446סמכות שר הבריאות     .1

  1446הכללי של משרד הבריאות   סמכות המנהל   .2

  1447סמכות בית המשפט     .3

  1447אחריות בשל התרשלות     .4

 1447תורנות     .יג

      1449  סמי� מסוכני�: פרק ב

  1449 חקיקה   –סמי� מסוכני� : מבוא  .א
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  1451   �1973ג"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמי� המסוכני�   .ב

  1451ס� מסוכ�     .1

  1451 והפקה   הכנה, ייצור  .2

  1452החזקה ושימוש     .3

  1452החזקה מותרת     .4

  1452שימוש מותר     .5

  1453ביקורת     .6

  1453שלילת רישיו�     .7

  1454   ��1979"תש, תקנות הסמי� המסוכני�  .ג

  1454פי די�   �רשות להחזיק ולהשתמש בס� מסוכ� על  .1

  �1454   פי רישיו�רשות להחזיק ולהשתמש בס� מסוכ� על  .2

  1455ידי רוקח   �הספקה של ס� מסוכ� על  .3

  1455מרש� רופא לס� מסוכ�     .4

  1455ידי רופא   �הספקה של ס� מסוכ� על  .5

  1456פנקס הסמי� המסוכני�     .6

 1456   �1999ס"תש, )בתי חולי�(תקנות הסמי� המסוכני�   .ד
  1456הזמנת סמי�     .1

  1456שמירת המלאי     .2

  1457האחיות   אחריות   .3

 1457מוסדות לטיפול במשתמשי� בסמי�     .ה
  1457מוסדות     .1

  1458רישיו�     .2
  1459טיפול במטופלי� במוסד משולב     .3

  1459קבלה למוסד משולב   )  א(

  1459קליטת מטופל במוסד משולב     )ב(

  1460הפסקת טיפול   ; טיפול  )ג(

  1460שירותי�     )ד(

  1460   מיקו� וכוח אד�  )ה(

  1461תאונות     .4

 1461טיפול בנאשמי� משתמשי� בסמי�     .ו
 1461הרשות למלחמה בסמי�     .ז

  היריו� ולידה: שער עשירי
  1465בדיקת מי שפיר     .א

  1465זכות לבדיקה     .1
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  1465ביצוע הדיקור     .2

  1465ייחוד הפעולה     )א(

  1465דרכי ביצוע הדיקור     )ב(

  1466מועד הביצוע     )ג(

  1466הסכמה מדעת     .3

  1467מסירת מימצאי הבדיקה     .4

  1467אגרות     .5

 1467מניעת היריו�     .ב
  1468הפסקת היריו�     .ג

  1472סמכות רופא נשי�     .1

  1473סמכות מיוחדת     .2

  1474נוהל הדיו� בוועדה     .3

  1474הסכמה מודעת     .4

  1480טעמי� מוצדקי� להפסקת ההיריו�     .5

  1480גיל האישה     )א(

  1480מקור ההיריו�     )ב(

  1480ולד פגו�     )ג(
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  1482עיקור     .ד

  1482כללי     .1

  1483ההיבט החוזי   : עיקור  .2

  1483ההיבט הנזיקי   : עיקור  .3

  1484עיקור של פסול די�     .4

  1485עיקור של מפגרת     .5

  1487עיקור של קטינה חולת נפש     .6

  1487מת או תינוק ע� מו�    לידת עובר  .ה

  1488הולדה בעוולה     .ו

  1491הפריה מלאכותית     .ז

  1494לאומית   �חקיקה בי�  .1

  1496בנק הזרע   : הפריה תו� גופית בישראל  .2

  1498פרשת נחמני   : הפריה חו� גופית בישראל  .3
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