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 הסכם למתן טיפול רפואי אסתטי

 שנערך ונחתם  ביום _______ לחודש _______ שנת _________

 

 (, תל אביב מרכז רפואי מ.ר.ב) 6ריינס מרח' ו/או ד"ר רועי ענבר בין:ד"ר רון עזריה 

 ;מצד אחד     

 "(וד"ר ענבר )להלן: "ד"ר עזריה

 

 __________________________ת.ז. _        _____________ ______________ ובין:

 

 ;שנימצד                 

 )להלן: "המטופל"(

 

 והמטופל מעוניין בקבלת טיפול רפואי אסתטי.  הואיל

הסמכה מטעם משרד הבריאות הישראלי ליתן טיפול רפואי  עזריה וד"ר ענברולדר'  והואיל  

 לעשות כן; ניםמעוניי םאסתטי וה

 עזריה וד"ר ענברביניהם את ההתקשרות על מנת שדר'  וברצון הצדדים להסדיר והואיל

כמפורט בהסכם זה הם ביחד וכל אחד לחוד, ישנלמטופל טיפול רפואי אסתטי,  נוית

 להלן;

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 הקדמה

ול האסתטי כי הטיפול האסתטי אותו אעבור נעשה מבחירה ללא צורך רפואי דחוף. ידוע לי כי הטיפ יהוסבר ל

/או בסיבוכים מיידים ובאי נוחות ו/או כאב, הינו טיפול רפואי וכי ככל טיפול רפואי, הוא עלול להיות מלווה 

בפני בקווים  ותאר עזריה וד"ר ענברר "מאוחרים. ידוע לי כי רפואה וכירורגיה בפרט הם מדע שאיננו מדויק וכי ד

ת באופן מדויק את התוצאה הסופית. הוסבר לי כי התוצאה לצפו יםיכול םאך אינ ,כלליים את התוצאה הצפויה

לשביעות  ושאינה, שונה מהצפוי תלויה בתגובת הגוף לטיפול שאקבל וכי תגובה זו עלולה להיות שונה מהרגיל

 .דשים ממועד הטיפולוח 12להעריך רק רצוני. הוסבר לי כי את התוצאה הסופית של הטיפול שאעבור נתן יהיה 

 

 הסטוריה רפואית גילוי מלא של

לגבי כל בעיה רפואית המפורטת בטופס הצהרת מראש  עזריה וד"ר ענברר "הוסבר לי כי עלי לידע את ד

. ו/או לגבי כל שינוי שיחול במצבי הרפואי לאחר חתימת טופס הצהרת הבריאות על ידי הבריאות אותו מלאתי

/ת. הוסבר לי משתמששלימים ואחרים בהם אני הוסבר לי שעלי לדווח גם על טיפולים תרופתיים הומאופטיים, מ

כי עלי לדווח על כל הטיפולים/ניתוחים האסתטיים שעברתי כולל הזרקה של חומרי מילוי לפנים או אזור אחר 

על טיפול נפשי פסיכולוגי או פסיכיאטרי, שאני מקבל/ת עכשיו  עזריה וד"ר ענברר "בגוף. ידוע לי כי עלי לדווח לד

ידוע לי כי הסתרה מלאה או חלקית של מידע רפואי הקשור אלי יחשב הפרה יסודית של בלתי בעבר. יאו ק

 הסכם זה ותביא לסיום מיידי של תקופת האחריות.

 

 קבלת החזר מקופות החולים וחברות הביטוח

כל אחריות או מחויבות הנוגעת להחזר עלות הטיפול מן הגוף המבטח  עזריה וד"ר ענברר "הוסבר לי כי אין לד

. הוסבר לי כי פניה לקבלת החזר תעשה )דוגמת קופת חולים או חברת ביטוח( בביטוח רפואי כלשהו ותיא
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להתחייב  םבקבלת ההחזר ואין באפשרות ולא יטפל עזריה וד"ר ענברר "ד בלבד.ישירות על ידי ובאחריותי 

פול על ידי הגורמים ו/או לשאת באחריות כלפי המטופל בנושא מימון הטי מראש לגבי קבלת החזר כל שהוא

 . המבטחים

 

 עלות הטיפול

ללא תמורה     במחיר עלות/     במחיר מלא/      יבצע את הטיפול עזריה וד"ר ענברר "ידוע לי כי ד

_______________________ )יש להקיף בעיגול את הבחירה המתאימה ולציין במילים(. הוסבר לי כי 

של טיפול קודם תהיה כאל טיפול הנעשה במחיר עלות ולא יחולו  ההתייחסות בהסכם זה לטיפול שהוא תיקון

 עליו סעיפי ההסכם המתייחסים לטיפול הנעשה במחיר מלא.

 

סך___________ שקלים לשלם לד"ר עזריה ו/או ד"ר ענבר הוסבר לי כי בתמורה לטיפול אני מתחייב/ת 

או הניתוח טרם ביצוע הטיפול ו/או הניתוח עלי ובאחריותי בלבד, להסדיר את התשלום עבור הטיפול ו/ .חדשים

 עליו הוסכם בהסכם זה.

 

/או עזריה ואני מתחייב/ת במעמד חתימת הסכם זה לא לבטל הוראת תשלום/התחייבות/המחאה שנתתי לדר' 

טיפול ידחה, יבוטל על ידי, לא יהיה לשביעות רצוני או יהיה מלווה בסיבוכים ותוצאות מועד הגם אם  ד"ר ענבר

באופן ישיר צד ג' כלשהו ר ענבר ו/או "דר עזריה ו/או "לד לשאת בכל ההוצאות שיגרמו  /תויות. אני מתחייבלא רצ

או עקיף מאי כיבוד של אמצעי התשלום שלי או ביטולם על ידי או על ידי גורם אחר גם אם ביטול התשלום אירע 

 שלא באשמתי ולא ביוזמתי.

 

 ביטול הטיפול

ט לבטל את הטיפול לאחר חתימה על הסכם זה עלי להודיע זאת טלפונית באופן מיידי הוסבר לי כי במידה ואחלי

שעות לפני מועד הטיפול  48. הוסבר לי כי אם אבטל את הטיפול עד 03-5246554שעות לפקס  24ובכתב תוך 

 10%ימים ממועד קבלת ההודעה בפקס וזאת לאחר הפחתה של דמי הרישום או  30יוחזר לי התשלום תוך 

שעות לפני  48העלות הכוללת של הפעולה )הגבוה מבניהם(. הוסבר לי כי אם אבטל את הטיפול פחות מ מ

 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול בפקס. 30מדמי התשלום תוך  50%מועד הטיפול יוחזרו לי 

 

 בדיקות לפני הניתוח

ר טרם הטיפול. בדיקות אלו יבוצעו או ד"ר ענבו/אותן ביקשו ד"ר עזריה הוסבר לי כי עלי להשלים את הבדיקות 

וימומנו על ידי. ידוע לי כי עלי להכין בדיקות במועדן ולפני הטיפול. עלי ובאחריותי להציג בדיקות אלו לד"ר עזריה 

ו/או ד"ר ענבר טרם הטיפול ולקבל מהם אישור המעיד על תקינותן. עלי ובאחריותי בלבד, להגיע ליום הטיפול או 

 ם תוצאות בדיקות אלו. לכל פגישה אחרת, ע

 

 ניתוחהטיפול/ הכנה לפני 

. הוסבר לי כי עלי לפחות הוסבר לי עלי להפסיק לעשן למשך שבועיים לפני הטיפול ושבועיים לאחר הטיפול

 בתנאי שיינתןלהפסיק את השימוש בתרופות המדללות את הדם כדוגמת אספירין למשך שבועיים לפני הטיפול 

בתרופות או משחות  את השימושחודשים  6טפל. הוסבר לי כי עלי להפסיק למשך אישור לכך ע"י הרופא המ

צום מלא כולל  . הוסבר לי כי עלי להיות בצום מלא שש שעות לפני מועד תחילת הניתוח.Aהמכילות רטין 

ניתוח הוסבר לי כי יש להסיר תכשיטים לפני ה הימנעות מלאה משתיית נוזלים, מזון מוצק ונוזלי ולעיסת מסטיק. 

 עזריה וד"ר ענברר "יקרי ערך למרכז הרפואי. הוסבר לי כי דו/או ציוד ו/או תכשיטים ומומלץ לא להביא חפצים 

 .חפצים ו/או ציוד ו/או תכשיטים ו/או אמצעי תשלוםוהמרכז הרפואי אינם אחראים לאובדן או גניבה של 
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 רביים אלסטיות, ביגוד אלסטי, חגורה אלסטית, מחוך או גקרמים, רכישת תרופות

תרופות, קרמים, ביגוד אלסטי, חגורה אלסטית, מחוך או גרביים אני מתחייב/ת לרכוש על חשבוני את ה

. הוסבר לי כי התרשלות עזריה וד"ר ענברר "ד באופן מדויק לפי הנחיות הדרושים לפני הטיפול ולאחריו אלסטיות

תנו בעל יעל הוראות הרופאים הן בכתב והן שנ אי הקפדה שימוש בביגוד אלסטי,,של התרופות מצידי בנטילה

 .הפרה יסודית של הסכם זה ותביא לסיום מיידי של תקופת האחריותכתחשב  ,אחר הטיפוללפה, לפני ו

 

 חובת הופעה למעקב של המטופל

. של הטיפול תוצאה טובה קבלתחיוני ל הינוניתוח טיפול או הלאחר הוהמעקב הרפואי  הוסבר לי כי הטיפול 

עזריה וד"ר ר "לפגישה שתואמה מראש עם דאם במהלך תקופת המעקב לא אגיע שתי פעמים בר לי כי הוס

 עזריה וד"ר ענברר "ותשחרר את ד על ידי כהפרה יסודית של הסכם זההדבר חשב י ,ללא הודעה מוקדמת ענבר

 מאחריות כפי שמפורט בסעיף התיקונים והסבוכים. 

 

 תקופת האחריות

לגבי טיפול בסיבוכים, בעיוותים אסתטיים ובתוצאה לא רצויה  עזריה וד"ר ענברר "ות של דהוסבר לי כי האחרי

ר "באזור הטיפול שאעבור תמשך שלושה עשר חדשים ממועד הטיפול )להלן "תקופת האחריות"(. ידוע לי כי ד

תגלו לאחר תום לטפל  בסיבוכים, בעיוותים אסתטיים ובתוצאה לא רצויה שי יםמתחייב אינם עזריה וד"ר ענבר

תקופת האחריות. ידוע לי כי התוצאות של טיפול אסתטי הן מוגבלות בזמן וכי הטיפול האסתטי לא עוצר את 

 לאחר תום עזריה וד"ר ענברר "תהליך הצניחה וההזדקנות הטבעיים של גוף האדם. ידוע לי כי פניה אל ד

דינה  ,בלתייתוצאה לא רצויה באזור הטיפול שקסיבוכים, עיוותים אסתטיים ו בענייןשלושה עשר חדשי האחריות 

 כדין טיפול חדש והיא תעשה בעלות מלאה ועל חשבוני. 

 

 ילוואסיבוכים ותופעות 

ידוע לי ומוסכם עלי שד"ר עזריה ו/או ד"ר ענבר עושים את מיטב יכולתם על מנת להבטיח את שלומי, שלמות 

סכם עלי, שבכל טיפול רפואי לרבות טיפולים אסטטיים גופי ובריאותי במהלך הטיפול ולאחריו. ידוע לי ומו

וצרות סיבוכים ו. מוסכם בין הצדדים שהיוניתוחיים, קיימת אפשרות להיווצרות סיבוך רפואי, אסטטי או שניהם

ותופעות לוואי יכולים להופיע בכל ניתוח ואצל כל רופא ואינם מעידים על רשלנות. הסיבוכים ותופעות הלוואי 

סיבוכים ותופעות  שך לחוזה זה, אינם ייחודיים למנתח זה או אחר ובדרך כלל גם אינם בשליטתו.שיפורטו בהמ

 לוואי יכולים להופיע גם לאחר תום תקופת האחריות.

 

 אשפוז בבית חולים

סיבוך רפואי סבירה להיווצרות  מודע/ת לכך שבכל טיפול רפואי, אסטטי או ניתוחי קיים סיכון ואפשרות הנני

נמק, אשר לא ניתן לצפותו טרם ביצוע הטיפול. סיבוכים רפואיים אלו כדוגמת זיהום, דימום, בריאותי,  המסכן את

בין אם נעשה במרפאת הרופא או בחדר  ,להתרחש בכל טיפול אותו אעבור יםעלול ,פגיעה באיברים פנימיים

 .מות המידה המקובלותוהוא אינו מעיד על רשלנות הרופא המטפל או על הליך אשר בוצע לא לפי א ניתוח

כחלק עקרוני מהסכם זה, לאפשרות שאופנה לטיפול בבית חולים ציבורי או במרכז והנני נותן/נת הסכמתי מראש 

להתאשפז  אאלץשרפואי אחר כתוצאה מהטיפול אותו אעבור. הנני מודע/ת ונותן/נת הסכמתי לעובדה כי יתכן 

, בדיקות נוספות ופנייה לגורמים רפואיים פולים נוספים לרבות ניתוחים נוספיםאעבור טיש, יתכן לתקופה ארוכה

 וזאת בעקבות הטיפול אותו קיבלתי ע"י ד"ר עזריה ו/או ד"ר ענבר. אחרים

הנני מתחייב/ת לא לתבוע מד"ר עזריה ו/או מד"ר ענבר, במקרים אלו, החזר כספי או פיצוי אחר, בגין האשפוז 

בות ניתוח/ים, אובדן ימי עבודה ופגיעה בפרנסתי או פרנסת בני ביתי, פיצוי עבור עגמת והטיפולים הנוספים לר

 נפש או פיצוי עבור פגיעה במוניטין.
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 , טיפולים משלימיםתיקונים

בכל סיבוך, עיוות אסתטי ותוצאה לא רצויה  םלטפל בעצמ יםמתחייב עזריה וד"ר ענברר "הוסבר לי כי ד

במהלך תקופת האחריות. הוסבר לי כי וידווחו לידי ד"ר עזריה או ד"ר ענבר,  תגלו הקשורים לטיפול שאעבור ושי

ר "ולכן במידה ויחליט דהטיפול חדשים מביצוע  12את התוצאה האסתטית של הטיפול נתן להעריך רק בתום 

ים בהם חדשים מהטיפול. למען הסר ספק, יתכנו מקר 6לבצע תיקון הוא יעשה זאת בתום  ד"ר ענבר/או עזריה ו

לבצע תיקון נוסף במידה ולא ימצא לנכון, מבחינה רפואית ו/או אסטטית לבצע  ד"ר ענבר/או עזריה ור "יתנגד ד

 עלי לכבד החלטה זו.כי זאת ועל כך קבלתי הסבר מלא לפני ו/או אחרי הטיפול המיועד. מוסכם 

 

 ת תיקונים לטיפולים וניתוחיםעלו

במהלך תקופת האחריות  ו, ימצאד"ר ענבר/או עזריה ור "של ד תהמקצועי םולפי שיקול דעת במידההוסבר לי כי 

 /ת. אני מתחייבבעלות שכר מנתח בלבד  ויישא לטיפול אסטטי לרבות ניתוח, הםכי יש הצדקה לבצע תיקון 

 לשאת בכל עלות בקשר עם התיקון האמור מעבר לסכום האמור. 

"ר ענבר, על המטופל להשתתף בתשלום עבור חדר הניתוח, במקרה בו יוחלט לבצע תיקון ע"י ד"ר עזריה ו/או ד

אישפוז,מכשירים, אביזרים,שתלים  או חומרים נוספים הנדרשים. המטופל לא יישא בתשלום עבור שכר 

 המנתח/ים.

בכל הוצאה הקשורה לטיפול בסיבוך, עיוות אסתטי ותוצאה לא  ולא יישא עזריה וד"ר ענברר "הוסבר לי כי ד

 .עזריה וד"ר ענברר "ל ידי גורם רפואי אחר ללא הסכמתו מראש ובכתב של דרצויה שיעשו ע

, תנאים אלו בנוסף על התיקון שבוצע במידה, ועל פי הסכמת שני הצדדים, יהיה צורך בטיפול ו/או ניתוח חוזר

 תקפים גם במקרים אלו. ,המופיעים בפסקה שלעיל

 

 חובת דיווח על בעיה לא דחופה לאחר הטיפול

 24ר עזריה או לד"ר ענבר, באופן מידי ולא יאוחר מ "במשך תקופת האחריות חובה עלי לדווח לדי כי הוסבר ל

שעות מגילוי על כל שינוי במצבי הרפואי ו/או בעיה הקשורה לטיפול ו/או באזור הטיפול. הוסבר לי כי איחור 

א רצויה באזור הטיפול עלול לגרום ר עזריה או ד"ר ענבר לגבי סיבוכים, עיוותים אסתטיים ותוצאה ל"בדיווח לד

באופן  עזריה וד"ר ענברר "הוסבר לי כי במידה ולא אצליח לשוחח עם ד לנזק בלתי הפיך שאיננו נתן לתיקון.

. הוסבר לי כי עזריה וד"ר ענברר "מיידי עלי להשאיר הודעה טלפונית בהתאם להנחיות בהודעת המשיבון של ד

ליצור עימי קשר תוך ם או מי שהוסמך על יד עזריה וד"ר ענברר "בים דלאחר השארת ההודעה במשיבון מתחיי

 לגורם אחר שהוסמך על ידם לטפל בי.  אותיפרק זמן סביר מקבלת הפניה או להפנות 

 

 טיפול בבעיה רפואית דחופה לאחר הטיפול 

ד"ר  ואעזריה ר "לד הוסבר לי כי אם אסבול מבעיה רפואית דחופה הדורשת טיפול מיידי עלי לפנות באופן מיידי

עלי  ,עזריה וד"ר ענברר "סביר לא אצליח ליצור קשר עם ד ניסיון. במידה ולאחר םאו מי שהוסמך על יד ענבר

 הקרוב למקום המצאותך.הפניה לחדר המיון בבית חולים עם ולפנות הם להשאיר הודעה מפורטת במשיבון של

בבעיה הרפואית הדחופה ויהיה עלי לפנות לקופת  בעלות הקשורה לטיפול ואלא ייש ר עזריה וד"ר ענבר"ד

החולים בה אני מבוטח ו/או למבטח לקבלת כיסוי מקופת החולים להוצאות הטיפול הדחוף או לשאת בהוצאות 

 בעצמי.

    



                                                                                                                     ד"ר  רועי ענבר                                          רון עזריהדר' 
 מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית                                                         מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית       

 22582מ.ר.מ          32125מ.ר.                                                                  22582מ.ר.מ          32125מ.ר. 

 

 
 

 .תי את כל האמור לעילקראתי והבנהוסבר לי, 
 

_____________________ 
 חתימה    
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 הצהרה על מצב בריאות

ך זה מעוגן נא למלות שאלון זה טרם הניתוח. קיימת חשיבות רבה למילוי נאות של שאלון זה. אנא זכור/י שמסמ
 בחוק ונמצא תחת כותרת של סודיות רפואית.

 
 מין:   ז  /  נ        תאריך לידה: ____________    ___________________________

 שם משפחה          שם פרטי    

 
 _____________________ רט/יפהאם היית מאושפז/ת מכל סיבה שהוא בבית חולים? 

 

 ________________________פרט/י _____________ האם עברת הרדמות כלליות?

 

 האם משתמש/ת בסמים ו/או אלכוהול? ___________________

 

 א. האם את/ה סובל/ת ממחלות לב וכלי דם מכל סוג שהוא?

 

 ב. מחלות חילוף חומרים: מחלת בלוטת מגן, תריס.

 

 ג. יתר לחץ דם.

 

 .ד. מחלות עיניים: גלאוקומה, יובש, קטרקט וכו'

 

 ה. מחלות נשים, האם את בהריון כעת.

 

 ו. האם קיימת רגישות לתרופות ואיזה?

 

 ז. האם את/ה חולה כעת במחלה כלשהיא,

 האם את/ה מקבל/ת טיפול או תרופות?   

 

 ח. סובל/ת ממחלות נפשיות?

 

 ט. הפרעה בריאותית אחרת שלא פורטו לעיל

 

 י. רגישות להרדמה מקומית?

 

 ? וכמה?יא. האם את/ה מעשן/ת

 

 פירוט ממצאים חיוביים:_____________________________________________

 

 

 

 הצהרת המועמד

 אני הח"מ מצהיר/ה שכל תשובותי הנ"ל נכונות ומלאות

 

 

_____________________                                ___________________ 

 מס' ת"ז       שם פרטי ומשפחה       



                                                                                                                     ד"ר  רועי ענבר                                          רון עזריהדר' 
 מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית                                                         מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית       

 22582מ.ר.מ          32125מ.ר.                                                                  22582מ.ר.מ          32125מ.ר. 

 

 
 

 .תי את כל האמור לעילקראתי והבנהוסבר לי, 
 

_____________________ 
 חתימה    
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 הסכמה לצילום רפואי  טופס

 נוהגים לתעד בצילום רפואי איברים שונים ו/או את כלל הגוף של המטופל  וד"ר ענבר במרפאה של ד"ר עזריה

 תוצאות. צילום זה הינו חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת המטופל  תהח"מ, לשם בחינת השפעת הטיפול והשווא

 יפול. ישנם מקרים בהם נעשה שימוש בצילומים לצורך לפני טוד"ר רועי ענבר של ד"ר רון עזריה ם במרפאת

 במאמר מדעי ו/או הדגמה למטופלים אחרים. ישנם מקרים בהם יעשה שימוש  הצגה בכינוס רפואי ו/או פרסום

 בצילומים אלו לצורך פרסום, הצגה, הדגמה, באמצעי תקשורת, במדיה הכתובה, המדוברת ו/או הדיגיטלית 

 .ו/או ד"ר רועי ענבר רון עזריה לרבות באתר הבית של ד"ר

 

 אני הח"מ ________________________ ת.ז. __________________ נותן בזאת את רשותי לד"ר רון 

 לעובדיו ו/או לכל מי שפועל מטעמו ו/או בשליחותו, לצלם את ________________ ד"ר ענבר ו/או עזריה ו/או 

 לצורך תיעוד רפואי.

 

 ם לשימוש בצילומים אלו, לצורך מחקר/ הצגה בכינוס רפואי/ פרסום במאמר מדעי ו/או הסכמתי ניתנת בזאת ג

 הדגמה ללקוחות ומטופלים אחרים.

 

 הסכמתי ניתנת בזאת גם לשימוש בצילומים אלו, לצורך פרסום במדיה דיגיטלית ו/או במדיה כתובה ו/או 

 ו/או ד"ר רועי  אתר הבית של ד"ר רון עזריהבאמצעי תקשורת שונים לרבות סרטי פרסום והדרכה ו/או פרסום ב

 להשתמש בצילומים אלו לפי החלטתו וצרכיו ו/או ד"ר רועי ענבר ניתנת בזאת לד"ר רון עזריה  . הסכמתיענבר

 וע"י עובדיו ו/או לכל מי שפועל מטעמו ו/או בשליחותו ומבלי הצורך לידע אותי מראש על כוונותיו אלו ולקבל 

 זה.הסכמה נוספת בעבור 

 

 הובהר לי שלמעט האמור לעיל, לא יחשפו כל פרטים מזהים שלי הכולל שם, שם משפחה, ת.ז. וכתובתי. 

 ד"ר הסכמתי ניתנת לפרסום גילי בזמן הצילום ופרטים אודות הטיפול/ים באותם עברתי ע"י ד"ר רון עזריה ו/או 

 לרבות טיפולים קודמים אותם עברתי בעברי.עובדיו ו/או לכל מי שפועל מטעמו ו/או בשליחותו, רועי ענבר ו/או 

 

 עובדיו ו/או לכל מי שפועל מטעמו ו/או  ו/או ד"ר רועי ענבר ו/או בהסכמתי זו אני משחרר/ת את ד"ר רון עזריה,

 בשליחותו ו/או מי שפועל בשיתוף עסקי עמו, מטענות ותביעות בגין פגיעה בפרטיותי ואי שמירה על כבודי. כמו 

 רוחני,  ןי להסיר כל תביעה כספית ו/או כל סוג של תמורה אחרת לרבות טענה לפגיעה בקנייכן ניתנה הסכמת

 או כספי, בעבור השימוש בצילומים אלו.  יחומר

 

 ידוע לי או כל הפועל מטעמי ו/או בשליחותו ו/או מי שפועל בשיתוף עסקי עמי, כי הסכמתי זאת כוללת כל 

  –איסור לשון הרע  חוקאת הוראות  תהפרו/או  1981 –תשמ"א  הוראות חוק הגנת הפרטיותתביעה להפרת 

 העיתונות. הרפואה והמקצועית של  האתיקהתקנון  תהפרו/או  1965 –תשכ"ה 

 

 מטופל:

___________  ___/___/____    _____________  _____________    ____________ 

 ז.                          תאריך               חתימהשם משפחה                 שם פרטי                 ת.

 

 אפוטרופוס )לקטינים או פסולי דין(

_____________  ___/___/____    _____________  _____________    ___________ 

 חתימה      שם משפחה                 שם פרטי                 ת.ז.                          תאריך         

 
    


