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הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי
קוד התנהגות מקצועית לסטודנטים לרפואה
מבוא
מקצוע הרפואה נועד לשרת את הציבור בכללותו ,ואת ציבור המטופלים בפרט.
הציבור רואה בסטודנטים לרפואה חלק בלתי נפרד מהסגל הרפואי .על מנת להבטיח שהסטודנטים לרפואה יהיו ראויים
לאמון המיוחד שהציבור רוחש למקצוע ולעוסקים בו חובר מסמך זה ,המפרט את קוד ההתנהגות המקצועית לסטודנטים
במקצוע הרפואה.
אנא קראו מסמך זה בעיון ואשרו בחתימתכם את הסכמתכם לנאמר בו ,והתחייבותכם לפעול על פיו ,טרם תחילת
הלימודים .לא תאופשר רישום לקורסים ללא המצאת התחייבות חתומה.
הקוד מחולק לפרקים הבאים:
 רכישת ידע וכישורים מקצועיים
 איכות ובטיחות
 תקשורת ועבודת צוות
 יושר ,יושרה ואמון
רכישת ידע וכישורים מקצועיים
כסטודנט/ית לרפואה עליי לרכוש ידע וכישורים על מנת להעניק בעתיד טיפול רפואי טוב ועדכני למטופליי .האחריות
הסופית ללימודיי ולכשירותי היא שלי .לצורך כך אני מתחייב/ת:








להשתתף ולגלות מעורבות מתמשכת בכל פעילות לימודית  -הרצאות ,סדנאות ,סבבים קליניים וכיו"ב.
להקפיד על שמירת לוח הזמנים של תכנית הלימודים ,המוכתבת על ידי הפקולטה.
להפיק לקחים ממשובים הניתנים לי ,בכתב ובעל פה ,על ידי סגל הפקולטה וסגל בית החולים ,מטופלים ומטפלים
אחרים בתחומי הבריאות השונים ,ולמנף מידע זה לשיפור מקצועי ואישי.
לנהוג בביקורת עצמית  -ולפעול על מנת לשפר את תהליכי הלימוד שלי ולהשתפר כאדם וכרופא.
להכיר את תקנון הפקולטה ונהליה בכל פעילויותיי כסטודנט/ית לרפואה ולפעול על פיהם.
להכיר במגבלותיי כסטודנט/ית לרפואה  -לפעול תמיד בפיקוח ובהשגחה של רופא מוסמך ולהקפיד ולבקש עזרה
כשיש בכך צורך.
לתת משוב הוגן ובונה למוריי על מנת לשפר את תהליכי הלימוד בפקולטה.
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איכות ובטיחות
איכות השירות ובטיחות המטופל הן בעלות חשיבות עליונה .כסטודנט/ית לרפואה אני מתחייב/ת:







לקחת חלק פעיל ומעורב בכל תהליכי שיפור איכות הטיפול ושמירת בטיחות המטופל במוסדות שבהם מתקיימים
הלימודים .להקפיד לפעול על פי נהלי הבטיחות של המוסד הרפואי.
לראות את בטיחות המטופל לנגד עיניי בעת מתן הטיפול ובתוך כך לדווח אמת/ביושר על כל תקלה בטיפול במטופל
שהייתי מעורב/ת בה כסטודנט/ית.
לדווח על כל עבירה אתית או הפרה של הוראת החוק ביחס למטופל שנודע לי עליה או שהובאה לידיעתי .דיווח
זה עשוי לסייע לסטודנטים עמיתים או לאיש צוות הזקוקים לעזרה.
לדווח דיווח אמת/ביושר כאשר מצבי הבריאותי עלול להשפיע לרעה על תהליך הלמידה שלי ,על עמיתיי או על
בריאות מטופליי.
להקפיד לקבל חיסונים בזמן ובהתאם לתקנות המוסד שבו מתקיימים הלימודים ,וכן להקפיד על כללים ונהלים
נוספים שנוגעים לבטיחות ,היגיינה וכיו"ב.
לבקש עזרה מרופאי האישי או משירותי הייעוץ הזמינים בפקולטה במקרה שאחוש לחץ נפשי כתוצאה מהלימודים
או מכל סיבה אחרת.

תקשורת ועבודת צוות
נדרש ממני כסטודנט/ית לרפואה ,ובעתיד כרופא/ה ,לעבוד בצוות מקצועי ורב-מקצועי ביעילות ולתקשר באופן יעיל עם
מטופלים ובני משפחותיהם .לצורך כך ,אני מתחייב/ת:
 להציג את עצמי כסטודנט/ית לרפואה ולא כרופא/ה בפני מטופלים ובפני עמיתים.
 במהלך מגעיי עם מטופלים להתלבש באופן המכבד את המטופל ואת מקצוע הרפואה.
 לכבד בקשתו של מטופל שאינו מסכים להשתתף בהכשרתי.
 לכבד את שפתו ואת תרבותו של המטופל וכן את צורכי התקשורת שלו.
 לכבד את אמונותיו ואת השקפותיו של המטופל גם אם אינן תואמות את שלי.
 לכבד את פרטיותו של המטופל ולשמור על חסיון המידע הרפואי והאישי שנחשפתי אליו .לא אוציא מידע מחוץ
למסגרת הלימודים ,ואקפיד שלא לשוחח על מטופלים במרחב הציבורי ובמדיה חברתית.
 לנהוג בנימוס ובכבוד בכל עת כלפי מטופלים ,בני משפחותיהם ומלווים אחרים.
 לעבוד בשיתוף פעולה מכבד עם רופאים ,אחיות ובעלי מקצועות בריאות אחרים וללמוד מניסיונם.
 לבקש ולכבד עמדות מקצועיות ייחודיות ובעלות ערך של בעלי מקצועות בריאות אחרים למען טובת מטופליי.
 לנהוג בנימוס ובכבוד כלפי חבריי הסטודנטים ,מוריי והצוות האדמיניסטרטיבי.
 לחנוך סטודנטים זוטרים ממני ולהשתתף בתהליכי למידה עם עמיתים ,אנשי סגל ומורים במטרה לקדם יחסי
סטודנט-מורה תקינים.

Bar-Ilan University (RA), The Azrieli Faculty of Medicine ,Henrietta Szold st. 8, POB 1589 Safed, Israel
Tel: 072 264 4937  Dean.Medicine@biu.ac.il
אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר) ,הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ,רח' הנרייטה סאלד  ,8ת.ד 1589 .צפת.
טל Dean.Medicine@biu.ac.il  072 264 4937 :

לשכת הדיקן
Office of the Dean

יושר ,יושרה ואמון
כסטודנט/ית לרפואה אני מקבל/ת על עצמי סטנדרטים של כשירות ושל התנהגות אתית כמצופה ממני על ידי הציבור
בכללותו ועל ידי ציבור המטופלים בפרט .אני מתחייב/ת:
 לנהוג ביושרה בכל הפעילויות האקדמיות ,כולל בבחינות ,בהערכות ובפעילויות הקליניות השונות ,באופן המצדיק
את האמון שניתן בי כסטודנט/ית לרפואה ובעתיד כרופא/ה.
 להימנע באופן מוחלט מכל פעילות שנועדה לשפר באופן לא הוגן את מצבי האקדמי ,ולא להשתתף בפעילויות שכאלו
או לסייע לאחרים לפעול באופן לא הוגן.
 לסייע לעמיתיי לעמוד במחויבויות האתיות וההתנהגות המקצועית שלהם.
 להימנע מלנצל לרעה את מעמדי כסטודנט/ית לרפואה המטפל באדם נזקק ,בשעה שהוא פגיע ,על מנת לקדם מערכת
יחסים לא נאותה עם המטופל או עם מלוויו .נכון הדבר גם כשיוזם הקשר הוא המטופל או מלוויו.
 להימנע מלשתף את אמונותיי האישיות עם המטופל באופן שעלול לפגוע ברגשותיו.
 להימנע מלשפוט את מעשיו או סגנון חייו של המטופל כגורם אפשרי התורם למחלתו.
 לא להפלות מטופל על רקע גיל ,מגדר ,נכות ,גזע ,נטייה מינית ,דת או אמונה וכו'.
 לנהוג תמיד על פי חוק.
 לדווח על ממצאי מחקריי באופן מדויק ואמין.
 לדווח לפקולטה לרפואה באופן מידי על כל הליך פלילי או משפטי שמתנהל כנגדי בגין התנהגות העלולה להשפיע על
כשירותי להיות רופא.
 להפעיל שיקולי דעת לגבי התנהגותי גם מחוץ למסגרת הלימודים הפורמלית וגם ברשתות החברתיות ,בידיעה
שהתנהגותי עלולה להשפיע לרעה על האמון שהציבור רוחש למקצוע הרפואה.
בחתימתי זאת הנני מאשר/ת שקראתי והבנתי את ההתחייבויות הנ"ל והנני מסכים/מה לנהוג לפי קוד התנהגות זה כל זמן
היותי סטודנט/ית לרפואה בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן .ידוע לי שמסמך זה אינו ממצה את כל
החובות שחלות עלי כסטודנט/ית בכלל וכסטודנט/ית לרפואה בפרט.
תעודת זהות:

שם מלא:
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