
 
 
 
 
 
 

 

 איגרת למטופל

מברכת אותך על החלטתך לקבל טיפולים אצל מטפל מוסמך )ע"ר(  'הלשכה לרפואה סינית' 

אנו מבקשים להביא לידיעתך מידע חשוב בנוגע לאופי הטיפול ברפואה סינית, וכן  ברפואה סינית.

 מידע חשוב שיעזור לשמור על זכויותיך, כבודך ופרטיותך בהתאם לחוק זכויות החולה תשנ"ו. 

 *הערה:  המסמך נוסח בלשון זכר, אך הוא מיועד לגברים ונשים כאחד.

הכשרתו של כל מי שמטפל בך ואף לבקש מסמך  הנך רשאי לדעת את שמו ופרטי - זהות המטפל

 רשמי המאשר  זאת.

בכדי לקבוע את הטיפול המתאים, המטפל ברפואה סינית עשוי לאבחן את מצבך באמצעים  -אבחנה 

שונים: על ידי תשאול מדוקדק על מצבך הבריאותי ואורח החיים, מישוש הדופק, הסתכלות על 

ב, בדיקה באזורים מוצנעים אינה נכללת באבחון הראשוני. הלשון ומישוש אזורים שונים בגוף. לרו

במקרה כזה על המטפל להסביר את הצורך בכך ולבקש את הסכמתך. בכל מקרה הנך רשאי לבקש 

 נוכחות של אדם מלווה בחדר הבדיקה.      

מתן הטיפול מותנה בהסכמת המטופל. הנך רשאי לדעת מהי האבחנה, לקבל הערכה  -מהלך הטיפול

שך הטיפול, העלויות ותדירות המפגשים המומלצים עבורך. המטפל עשוי להיעזר בטכניקות על מ

שונות כגון: דיקור, צמחי מרפא, טיפול במגע ובתנועה, המלצות תזונה, תרגילי נשימה, כוסות רוח, 

גוואשה הקזת דם ועוד. על המטפל להסביר לך את ההשלכות של השימוש בטכניקות אלו ולקבל את 

 לכך. הסכמתך

המטופל זכאי לשמירה על פרטיותו וצנעת גופו בכל שלבי הטיפול. נקודות  -שמירה על פרטיות

הדיקור והמרידיאנים נפרשים על פני כל גופינו ולכן אופי הטיפול ברפואה סינית מחייב חשיפת חלקי 

סכמה גוף שונים. על המטפל ליידע את המטופל אלו אזורים נכללים בטיפול המוצע ולקבל את הה

לכך. אם אינך מעוניין בטיפול באזורים מסוימים, על המטפל להציע טיפול חליפי. במרבית המקרים, 

הדבר אפשרי, אך  יעילות הטיפול עלולה להיפגע. על המטפל לאפשר פשיטת בגד בפרטיות ולכסות 

 את שאר הגוף. בכל מקרה הנך רשאי לבקש נוכחות של אדם מלווה בחדר הטיפולים. 

משך הטיפול ברפואה סינית משתנה. בילדים זמן השארת המחטים עשוי להיות   -הטיפולמשך 

 רגעים ספורים ובמבוגרים בין עשרים דקות לשעה. תלוי בשיטת הטיפול ובמצבך הרפואי.  

למטופל הזכות לקבל טיפול נאות מבחינת הרמה המקצועית והיחס האנושי. המטפל  -טיפול נאות

תוצאת הטיפול מכיוון שהיא תלויה בגורמים רבים, לרבות היענות המטופל אינו יכול להבטיח את 

לטיפול. יחד עם זאת, המטפל מחויב להציע את הטיפול הטוב והמקצועי ביותר עבורך בהתאם 

 ליכולותיו.

לטיפול ברפואה סינית עלולות להיות תופעות לוואי. יתכן כי לאחר הטיפול תחוש  - תופעות לוואי

יות או תחושות אחרות. מומלץ לנוח מספר רגעים ולשתות מים לפני החזרה לשגרה. עייפות, ישנונ

הדיקור עלול לגרום לשטף דם מקומי. כוסות רוח / גוואשה / מוקסה עלולות להותיר בעור סימנים 

 סגלגלים. אין לחשוש מכך, הסימנים ייעלמו תוך מספר ימים.-כחלחלים-אדומים

. העברת מידע רפואי לגורם למטופלודיות לגבי כל המידע הנוגע המטפל מחויב לס -סודיות רפואית

 אחר יעשה אך ורק בכפוף להסכמתך וחתימה על מסמך המאשר זאת.  

            תוכל לפנות לוועדת אתיקה ופניות הציבור של, במידה והנך חושש שזכויותיך נפגעו

 .halishkaethics@gmail.comבכתובת מייל:  –'הלשכה לרפואה סינית בישראל'  
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