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באר שבע 84750

מרצה למשפט רפואי בפקולטה למדוני הבריאות
אוניברסיטת בו-תוריון בנגב ,באר שבע

סקירת החקיקה בישראל ובארצות שונות בנושאי
העיסוק במקצועות רפואיים ופארא-רפואיי□ ורישום תכשירי□
לשימוש ברפואה וברפואה "משלימה• או ’׳אלטרנטיבית•

הסקירה הוכנה לפי פנייתו של פרופי מנח□ אלון ,המשנה
לנשיא בית המשפט העליון ,יו״ר הועדה לבדיקת הרפואה האלטרנטיבית.

מטרת הסקירה היא לתת מידע על הנעשה בארצות שונות בנושא
הרפואה המשלימה או האלטרנטיבית והמקצועות הפארא-רפואיים ,ובנושא רישום
תכשירים שאינם נחשבים כדפואייט-קונבנציוגליים ,כ^ון תכשירים הומאופתיים,
לשימוש ברפואה  -זיאת בהשוואה למצב המשפטי לאור החקיקה והפסיקה בישראל.
הסקירה נחלקת לשלושה חלקים:

א .החקיקה בישראל (בשני פרקים :העיסוק במקצועות השוני□
והשימוש בתכשירים).
ב .החקיקה בארצות שונות בנושא העיסוק ברפואה •משלימה"
או •אלטרנטיבית" ובמקצועות פארא-רפואייס,

 .aהחקיקה בארצות שונות בנושא רישום תכשירים שאינם
קונבנציונלי□ ,לשימוש ברפואה.

הסקירה עודכנה לסוף

יולי

.1991
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 :1החקיקה ב ישרחל

==s=s==;===== = = =:== ==s

החקיקה בישראל ,במה שנו^ע לעיסוק במקצועות רפואיים,
בסיעוד ,במקצועות פארא-רפואיים ובמקצועות עדר לרפואה ,הן בחקיקה
ראשית והן בחקיקת משבה מסר ידה את העיסוק במקצועות או בעיסוקים אלה
בלבד:

רפואה,

רפואת שיג י ים,
רוקחות,

מי ילדות,
עוד,
*
ס
אופטוממר יה,

פסיכולוהיה,

היפבודה,
שיגבות,
מכגאות שיניים,
גיהול מעבדה רפואית

וביצוע עבודה מקצועית בה

במה שנו3ע לתכשירים ,החקיקה בישראל ,הו הראשית והן חקיקת
המשגה ,מסדירה את הרישום והשימוש בהם לצרכי רפואה ,של תכשירים רפואיים,
תכשירי מדוו רפואיים ומצרכי מדון.

בפרק הראשון נעסוק כחקיקה בדבר המקצועות השוגים והעיסוק,
ובפרק השני  -בדבר רישום התכשירים והמצרכים והשימוש בהם.
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עיסוק ברפואה ,בסיעוד ,במקצועות פארא-רפואיים ובמקצועות עדר לרפואה
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פקודת הרופאים גנוסח חדש) ,תשל״ז ,1?76-מייחדת את העיסוק ברפואה לרופאים

מורטים .סעיף <3א) לאותה פקודה קובע:
"מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה ,במפורש
!it־ מבללא ,כעוסק ברפואה או □מופו לעמוק בה"-

הרופא המורשה הוא מי שיש לו רשיון ,היתר זמני ,היתר מוגבל או רשיון מיוחד
()1

שניתן לפי אותה פקודה

במו לרוב הכללים 0a ,לכלל דה יש חריגים .מביניהם גדוו בסקירה דר באלה המג ו י ין
()2

בסעיפים

, )3(3׳ 21ו59-א לפקודה

"עיסוק ברפואה״ הוגדר בסעיף  1לפקודה .במקורה ניתנה הו; דרה דר:
״עיסוק ברפואה  -בדיקת חולים ופצועים ,אבחונם ,דיפרים ,מתר
מרשם להם ,פיקוח על נשיס בזיקה להריון וללידה ,או שירותים
.
*
רופא
אחרים הניתנים בדרך כלל מידי

לאחרונה ,בחרק לתיקון פקודת הרופאים ,התשמ״ז ,1987-תוקנה ההגדרה כך שבסופה
()3

יבוא:

"לרבות ריפוי באקופונקטורה".

תיקו ו זר .טרם נכנס לתקפו ,והוא יכנס לתקפו רק עם תחילתן של תקנות לפי סעיף 59א
שגם הוא הוסף לפקודה באותו חרק משגת  .1987תקנות אלה ,עד לכתיבת סקירה זר,

לא הותקנו ,אר גם אס תיקון ההגדרה טרם נכנס לתקפו ,הרי מכירו שכבר נתקבל
ופורסם  -עלינו לבדוק מה משמעותו

ובאיזה מידה הוסיף או גדע מההגדרה המקורית.

( )1סעיפים  1ו 2-לפקודה.
( )2מלבד החריגים המנויים בסעיפים אלה ,הפקודה מאפשרת גם מתו פטורים ,היתרים,
הגבלות וצמצומים בנוסף לאפשרות של הגבלת פעולותיהם של רופאים מורשים .דאה
סעיפים ( 6המאפשר העסקת סטגיר)17 ,א (המאפשר ייחוד פעולות)19 ,א (המאפשר
מתו היתר מוגבל)( 57 ,המתיר לפקיד משרד הבריאות הנדרש לעסוק ברפואה כדי
לבצע תפקיד וכן לרופא אגיה ,למלא תפקידי רופא) ו( 59-המפאשד כפטור מהצורך
ברשיון אחים ,אחיות ועוזרים במרפאות ובבתי חולים של משדד הבריאות או של
מוסד שאישר מגב״ל משרד הבריאות ,ואשר הוסמכו לאבחן ולרפא במצבים שונים
בהתאם לכשירויות שרכשו).

( )3סעיף

 1לחוק משנת התשט״ז־.1987
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הרדרת ״עיסוק ברפואה״ בנוסחה המקורי נחלקת לשלושה חלקים□ ,שכל  innמהם
הוא בבחינת ״עיסוק ברפואה״ .שגי החלקים הראשון עוסקים במיהותו של המטופל -

א) חולים ופצועים ו-ב) נשים (שאינן חולות או פצועות) בדיקה להריון וללידה,
והחלק השלישי  -במהותו של השירות.
החלק הראשון דואה בבדיקתם ,אבחונם ,ריפו ים של חולים ופצועים ומתן מרשם להם,

"עיסוק ברפואה" .בלומר ,חלק דה אינו חד על טיפולים הניתנים למי שאינו חולה

או פצוע.
החלק השני רואה בפיקוח על נשים בדיקה להריון
בבחינת מחלה או פציעה)

וללידה (ומכאן שהריון ולידה אינם

"עיסוק ברפואה".

החלק השלישי ,בגירוד לשנים הראשונים ,אינו דן בשאלה במי מטפלים ,אלא מתמקד
במהות השידות הניתן .א□ השידות הוא שידות הניתן בדרך כלל מידי רופא ,אדי הוא

"עיסוק ברפואה",

ואם אינו ניתן בדרך כלל בידי רופא ,רם א□ ישנם רופאי□ הנותניב

אותו ,איו הוא נכנס למסררת ההרדרה .השאלה היא ,איפוא ,עובדתית.

מסיבה דו לא תיחשב ברית המילה בישראל כעיסוק ברפואה המיוחד לרופא .למרוח
ההיבטים הרפואיים החשובים של □עולה דו והסיכונים הכרוכים בה ,איו היא בבחינת
()4
"עיסוק ברפואה" .איו □עולה דה נכנסת לאף אחו מחלקיה של ההרדדה שבפקודה .אותו

הדיו ר□ לרבי חירור תנוכי אדנייט לשם הרכבת ערילים .למרות שפעולה דו היא
חודד־נ ית ,ועל ולה לררום לסיבוכי□ רפואיים ,אין היא נכנסת לאף אחד מהחלקים
()5
ולכן היא מותרת רם למי שאינו רופא
שבהרדרת "עיסוק ברפואה"

( )4אף כי יתכן שהיום ,לאור רל העליה הרדול מברית המועצות ,ביצוע ברית המילה
במבורדי□ הפר לשירות הניתן בדרך כלל מידי רופא ,ולבו יתכן שייחשב כעיסוק
ברפואה ,אר במה שגורע לתינוקות ,ר□ מי שאינו רופא רשאי לבצעה ,כמו המוהלים,
שרם הם אינם דקוקים לרשיון שבדין.
( )5לתוצאה שחירור תנוכי אדניים להחדרת ערילים אינה "עיסוק ברפואה" חמדתר
לרופאים בלבד הריע בית המשפט לערעורים בארקנדס ,לאחר שקבע כי איו הוא דשאי
לפרש את המושר "כידודריה" ככולל ר□ חירור תנוכי האדניים להחדרת ערילים ,למרות
הסיבוכים הרפואיים האפשריים כתוצאה מחידוד בלתי מוצלח .פעולה דו אינה הליך
מתקו או שנועד להקל סבל .כאשר כל הפעולה היא עשית חור דרכו ניתו יהיה להשחיל
ער יל יש אף להבחיגו משינוי ניכר לעין כתוצאה מניחוח קוסמטי רריל(.ראה -
).(HICKS V. ARKANSAS STATE MEDICAL BOARD, 53? SW 2D 794 (1976
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הרדמה לקראת ניתוח או כל □יפול רפואי ,ספק א□ נכנסת לאחד גושגי החלקי□ הראשוני
של ההרדדה ,אך מביוך שבשלב זה ,לפחות ,היא שידות הכיתר בררך בלל מירי רופא -

ולדעתי הכוונה באן לרופא בישראל ,הדי היא נופלת במסגרת החלק השלישי של ההרדרר

ומכאן שהיא "עיסוק ברפואה" ומיוחרת בשלב זה לרופאי□ מורשים בלבר או לרופאי
שיניים שקיבלו רשיון לעסוק באנסטזיה לפי סעיף  21לפקודה,

ואז זינם לעבין זה

כרופאי□ מורשים ,לפי סעיף  23לפקודה.

בית המשפט העליון דו בהרחבה בפרשנות שיש לתת להרדרת "עיסוק ברפואה" בנוסחה
()6
(להלן  -פרשת שלחין)
המקורי .דיון זה נעשה בע"פ  726/78שלחין נ ,מדינת ישראל
בית המשפט מאמץ את האבחנה בין ”מחלה"

(או ”פציעה") מבד אחד לבין "פר□" או

"מצב" מצד שגי .במו בן ,כאשר מדובר בחלק הראשון של ההרדרה  -לא טיב השיטה עומי
לדיון אלא אט המשתמש בה עוסק ברפואה .התוצאה היא שר□ א□ נוקטים בשיטה שאינה
שיטת ריפוי קונבנציונלית ,אלא ,למשל ,אחת משיטות הריפוי "הטבעיות" או מה

שגוהרים היוט לכנות "הרפואה המשלימה" ,מי שרשאי להשתמש בה ,כאשר מדובר בחולה
או בפצוע ,הוא רק הרופא המורשה .כל זאת ,כאשר מדובר ב״מחלה"

ודא ב״פרס" או

"מצב" ,שאז אי ו ייחוד העיסוק חל (כל עוד לא מדובר ב״שירות אחר שניתן בדרך כלל
()7
:
מידי רופא" ,כלשון החלק השלישי של ההרדרה) .ואלו הם דבריו של בית המשפט

"מכל מקום ,צדקו הערכאות הקודמות באומרו שלא טיב השיטה הוא
העומד כאן לדיון ,אלא השאלה המשפטית א□ המשתמש בה עוסק ברפואה.

האבחנה ביו מחלה לפרט נראית לי .התחוט הרפואי כולל אבחון מחלות
וויפויין ,ואילו א□ קייט רק פר□ בראייה ,ניתן לפגות לאופטומטדיסט
כדי להצטייד במשקפים .ממילא יוצא שהרכבת המשקפיים אינה ברדר
תרופה לריפוי מחלה ,לפחות כל עוד אין ההרדרה של "עיסוק ברפואה"
משתרעת ר□ על טיפול ב״פרם" או ב"מצבי• .המונח "חולה" הורדר אצלנו
במלים "לרבות מי שנזקק לרופא" (ראה סעיף  1לנוטח החדש) ,אך כאמור
איו אד□ הסובל מפר□ ררידא נזקק דווקא לרופא".
()8
:
קוד□ לכן אומר בית המשפט
"כלום נררוס ,דרך משל ,שהתעמלות היא עיסוק ברפואה ,דק משו□ שרופא
יעץ ללקוחו לעשות התעמלות כדי לרדת במשקל ,ולו ר□ תוך המלצה על
מכון מסו י י□? ע□ זאת ברור שר□ מורה להתעמלות  -ככר אד□ אחר  -עשוי
לעבור על האישור לעסוק ברפואה ,אם יתימר לרפא נוחלות בשיטת ההתעמלות
המקובלת עליו,׳.
( )6פ״ד לד(.701 , )11
( )7שם ,עמ’ ?.70
( )3שם ,עמי .70s
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()9
ולפני כן מביע בית המשפט את דעתו

כיי:

*ייתכן  -שאלה שמוטב להשאירה בצריך עיוו  -כי פידיוטרפיה המבוצעת
לא בחולה או פצוע ,אלא באדם הסובל אי נוחות או כאב בחלק מה ופו
(א□ מחמת גילו או מחמת פגם) ,אינה "עיסוק ברפואה" והוא אולי הדיו
באורטאופטיה באשר לפדילה ,אלא אם דו מחלה".

על יסוד ההבדל ביו "מחלה" ל"פגט" הגיעו בתי משפט בארה" ב לתוצאה דומה בנושא
העיסוי .כל עוד מבוצע העיסוי ,ללא טיפול אחר ,לא באדם חולה אלא במי שסובל מאי

נוחות או אפילו כאב בחלק מגופו  -איו רואי□ בכך עיסוק ברפואה .לעומת דאת,
)101
כאשר העיסוי מוצה כדרך לרפא מחלות ,דהו עיסוק ברפואה
ער השאלה מי יקבע אם המדובר ב"מחלה” או ב״פהם" לא השיב בית המשפט העליון תשוב

ישירה .כאשר רופא ,לאחר בדיקה ,קבע שאיו הלקוח לדקה בשום מחלה ,להבדיל מפה□,
יש להסיק כי לא תהיה כל מניעה למי שאינו רופא לטפל באותו לקוח .דאת ניתו להבי
()11
מדרך הצהת השאלה ע"י בית המשפט העליון בפרשת שלחין

"ובאשר ל"שירותים אחרי□ הניתנים בדרך כלל מידי רופא" השאלה היא
כלום לאחר הבדיקה בה קבע רופא שאיו הלקוח לוקה בשום מחלה ,להבדיל
מפו;□ בראייה ,לא יצא הטיפול מתחו□ דה".
אך באשר לשאלה הא□ בכל מקרה חייב רופא לבדוק את הלקוח לפני שיטופל בידי מי
שאינו רופא ,לא ענה בית המשפט אלא הסתפק בהצגת השאלה ובהבאת הגישה שנתקבלה

בבתי משפט בארה״ב ,לפיה איו חובה שרופא יקבע ,מראש ,א□ הלקוח סובל מ״מחלה" או
רק מ״פגם" .בתי משפט בארה״ב בעת שדגו בסופית האופטומטריה עשו הבחנה בין גילוי

מחלה לביו קביעת סוגה ודרכי הטיפול בה .קביעת דיאגנודה היא קביעת סוד .המחלה
ודרכי הטיפול בה ולא עובדת גילוי מחלה כשהיא לעצמה.
.(12) H
.
וכך אומר בית המשפט העליון בפרשת שלחי ו על פסיקת בתי המשפט בארה ב
"הודגש כי אופטומטריסט המגלה מחלה בעת בדיקת כושר הראייה של
לקוח חייב להפנותו לרופא .בכך בלבד אין הוא קובע דיאגנודה,
שכן יש להבדיל ביו גילוי מחלה לבין קביעת סוגה ודרכי הטיפול
בה .הועלתה שם גם הטענה כי האופטומטריסט עשוי לא לגלית מחלה קיימת
וכך לחת ללקוח משקפיים בה בעת שהוא דקוק לטיפול אחר אבל ו ופא.
ג□ טענה דו נדחתה ובית המשפט העיר כי חפיפת מה של עבודת,.י
האופטומטריסט ע□ דו של רופא העיניים איו בה כדי להפוך את הראשוו
לעוסק ברפואה".

( )9שם ,עט* .708-707
( )10שם ,עט’ .706
( )11שם ,עמי .705
( )12שם ,עמי .705
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מעניו לציין בי בארה״ב ,מי שקשור רק בעקיפין בעיסוק ברפואה ,כגון מי שערך
הסכמים לשירותים רפואיים או לגביית כספי□ עבור שירותי□ כמלה,

וכן מי שמעסיק,

אד□ או תאגיז ,אגשים העוסקים ברפואה בפועל ,אינם נחשבים למי שעוסקים ברפואה
()13
ללא רשיון
סעיף (3ב) לפקודת הרופאי□ מונה שלושה חריגים לייחוד העיסוק כפי שהוא מוצא את

ביטויו בסעיף (3א) שהבאנו לעיל.

ודה נוסחו:

"האמור בסעיף דה אינו בא למנוע -
( )1רופא שיניים מורשה או רוקח בעל רשיון או מי שרשאי לעסוק
במיילדות ־ -מעסוק במקצועם לפי הפקודות החרות עליהם;
( )2אחות או אדם אחר  -מסיעוד חורים;
( )3כל אד□  -ממתן עצה או טיפול ,באקראי וברי שכר או גמול,
או מעבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא מורשה".

חריגים אלה מחולקים לשלוש קבוצות :א) מקצועות רפואיים אחרים ,ב) סיעוד,

ה) קבוצה בלתי מוהדרת.
המקצועות שהמחוקק רואה כמקצועות רפואיים ,בנוסף למקצוע הרפואה ,הם :רפואת השן
רוקחות ומיילדות.
הפקודה החלה על רופאי השיניים היא פקודת רופאי השיניים ננוסח חדש] ,התשל״ט -

 .1979הגדרת
"ניתוח,
פעולות
שיניים

"עיסוק בריפוי שיניים״ בסעיף  1לפקודה דו אומרת:
טיפול ,ייעוץ או השגחה המבוצעים כריל בידי רופא שיניים ,וכן
כאמור הנעשות בהכג לקראת התאמתו ,הכנסתו ,קביעתן או תיקונן של
תותבות או בקשר לכך".

אך בפקודה דו נוצר והוכר מקצוע נוסף והוא השיננות .השינניות ,הפועלות

מכח פקודת רופאי השיניים ,הורשו מכח אותה פקודה לעשות פעולות שהו בבחינת עיסו
בריפוי שיניים,

וחלקו אף בבחינת עיסוק ברפואה .רשימת הפעולות המותרות לשיננית

מפורטת בתקנה  15לתקנות רופאי שיניים (שינניות) ,תשל"ח 1?78-והיא כוללת ,בין
השאר ,הסרת חפרים ותחבושות בפה ,שימוש בתכשירי□ למניעת עששת בדרך של מריחת□
בפה ושימוש בתכשירי הרדמה מקומית טופיקליים בדרך של מריחת□ בפה.

מכאן ,שה□

שינניות העושות פעולות שמבחינת ההגדרה נכללות בהאדרת "עיסוק ברפואה" אינן

עוברות עבירה ,בהיותן מורשות לכך מכח חקיקה ראשית  -פקודת רופאי השיניים ונוס
חדש] התשל״ט 1979-והתקנות שהותקנו מכחה.

)36, P. 184 (13
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פקודת הרוקחות גג וסח חדש] ,התשמ״א  1981 -היא הפקודה החלה על רוקחי□.

וז־
*
בני

לפקודת הרופאים ולפקודת רופאי השיניים בהן יש הגדרות ל״עיסוק ברפואה-

ול“עיס

ברפואת שיניים" איו פקודת הרוקחים מהדירה את מקצוע הרוקחות .להבי ייחוד העיסו
מסתפקת פקודת הרוקחים באמירה כללית ":לא יעסוק אדם במקצוע הרוקח אלא א□ ניתן
()14
הם מכח פקודת הרוקחים קיים מקצוע נוסף ,עוזר רוקח ,שמותר לו
לו רשיון“.
לעסוק ברוקחות במידה מוהבלת מעט .מכיוו שאיו בפקודה דו ההדרה לעיסוק ברוקהות

קשה לדעת לאידה חלק מההדרת ”עיסוק ברפואה״ מכוון החריה שבסעיף <3ב>( )1שבפקוז
הרופאים ,במה שנוהע לרוקחים .מכיוו שהרוקח אינו עוסק באף אחד משני החלקים

הראשונים שבההדרת "עיסוק ברפואה"

יתכן

והוא ייראה נותן שירות מביו אלה הניתני

בדרך כלל מידי רופא ,כמו הצעתו של רוקח ללקוח המבקש תרופה נהד מיחוש כלשהו
בבואו ישירות לבית המרקחת,

ויתכן שלכך מכווני□ הדברים.

המקצוע הרפואי הנוסף המודכר בפקודת הרופאים הוא מקצוע המיילדות .פקודת
המיילדות חלה על העיסוק במקצוע היילוד .אמנם ה□ בפקודה דו אין ההדרה ל״עיסוק

במקצוע היילוד" אלא שמהוראוח סעיף  )2(3לאותה פקודה ניתן ללמוד מה הוא תחום
()15
העיסוק והוא :לבדוק אשה בקשר עם לידה ,לקבוע לה דיאהגודה ,לרשום לה תרופות,
()16
לטפל בה או ליילדה

()14

סעיף .2

( )15המנהל הכללי של משרד הבריאות טרם התק י ו תקנות בדבר התרופות שמותר למיילד
לרשום ללקוחתה .בהעדר תקנות אלה אין המיילדת רשאית ,עדייו ,לרשום תרופות,
מה ם* שפקודת הרוקחים קובעת שרוקה יכבד מרשמי□ של רופאים ,רופאי שיניים
ורופאים וטרינריים .מקומה של המיילדת נפקד בפקודת הרוקחים.
( )16מפירוט העיסוק ביילוד ,שיש בו חפיפה חלקית לההדרת -עיסוק ברפואה* וכן
* שבסעיף (3ב)( )1לפקודת הרופאים ביו
מהעובדה שהמחוקק כלל מקצוע דה בחרי
המקצועות הרפואיים ,אנו למדים שהמיילדות הוא מקצוע רפואי.
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מקצוע נוסף ,שהוא על גבול הרפואה ,הוא הפסיכולוגיה .חוק הפסיכולוגים ,תשל״ד -

 ,1977מייחד את העיסוק בפסיכולוגיה לפסיכולוגים .בהגדלת "עיסוק בפסיכולוגיה"
שבחוק דה יש פעולות שהו עיסוק ברפואה  -ביהוד ברפואת הבפש ,הפסיכיאטריה .לנורו
דאת ,לא בפקודת הרופאים ולא בחוק הפסיכולוגים אנו מוצאים הוראות המאפשרות לכל

בעל מקצוע לעבוד לפי החוק החל עליו מבלי שייראה כעובר על החוק האחר.

יש להניח

ע□ דאת ,שמכיוו שהמדובר בשני דברי חקיקה ראשיים ,לא ייראה רופא פסיכיאטר העוס

בפעולות המוגדרות □"פסיכולוגיה" כעובר על חוק הפסיכולוגים,

ולעומתו פסיכולוג

לא ייראה כעובר על פקודת הרופאים גם אס בתחום עיסוקו יחדור לתחום העיסוק

ברפואה ,לרבות פסיכותראפיה המותרת לפסיכולוג קליני.

החריג השני עוסק בסיעוד .איו בישראל חוק סיעוד ואיו בחקיקה הגדרת "עיסוק

בסיעוד",

ולא בכדי .מקצוע הסיעוד נמצא עדייו בשלבי התפתחות .העיסוק בסיעוד

היום שונה בהרבה מהעיסוק בסיעוד לפני שנים לא רבות .פעולות רבות ,ביחוד

בתחומי הבדיקה ,שהיו ”טאבו" לאחיות לפגי מספר שני□ הפכו לחיות □עולות שגרה של

מקצוע דה היום,

ויש להניח כי

בעתיד פעילותם של העוסקים בסיעוד תהיה רחבה

מדו שר אלה העוסקים במקצוע דה היום .כדי לא למנוע התפתחותו של המקצוע היטיב

המחוקק לעשות שלא להגדירו עדיו.

יחד עם דאת ,כתוצאה ממצב דה יחכו שפעולות

דהות נעשות הו בידי רופאי□ והן בידי אחיות .ההבדל הוא שכאשר הפעולה נעשית

בידי רופא היא נקראת רפואה,

וכאשר היא געשית בידי אחות היא נקראת סיעוד .כך,

למשל ,מתו דריקה בידי רופא תיחשב כפעולת ריפוי רפואית ,אך כאשר הדריקה תיגתו
בידי אחות היא תיחשב לפעולת סיעוד .איו ספק שהמחוקק בדמו המנדט ,כאשר חוקק
את פקודת המתעסקים ברפואה ,1947 ,שהיא מקורה של פקודת הרופאים בנוסחה החדש,
()17
היה ער לכך ,ולכו נמנע מהגדרת "סיעוד".

( )17מדידת לחץ ד□ לחולה היא בדיקתו .מבאו שמדידת לחץ ד□ לחולה היא "עיסוק
ברפואה" .יחד ע□ דאת מדידה דו עושות ג□ אחיות .אותו הדיו גם למדידת חומו
של חולה .אלו הו דוגמאות פשוטות וניתן להביא דוגמאות רבות משטח הריפוי -
הנעשה ג□ בידי רופא וגם בידי אחות ,מבלי להכנס כאן לשאלה בדבר עצמאותה
או אי עצמאותה של אחות ולשאלת סמכות ההחלטה.

1(0
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מכירו שכר ,קבע המחוקק כחריג נפרד את פעולת הסיעוד .בכך "הודיע" לנו המחוקק,

למעשה ,כי בהחלט יתכן שבמסגרת סיעוד-חדלים יתנו העוסקים בסיעוד שירות שהוא
בבחינת "עיסוק ברפואה" לפי הגדרתו ,אלא שאיו בכר עבירה .הרפואה והסיעוד משיקי
רה ברה בתחומים שונים ויתכן אף שיהיו תחומים או שירותים שיהיו חופפים בשני
)(18
המקצועות
החריג השלישי ־ טל הקבוצה הבלתי מוגדרת  -מחולק לשני סוגי משנה :א) כל אדם

הנותן עצה אר טיפול ,באקראי

ובלי שכד יזו גמול ,ר-ב) כל אדם העובד תחוו פיקוחו

האישי הישיר של רופא מורשה.

באשר לסוג המשנה הראשון  -התנאים המפורטים ברישא של סעיף (3ב)( )3מונה תנאים

מצטרפים,

והם מתו עצה או טיפול,

ובלבד שניתנו באקראי ובלי שכר או גמול .כדרגט

לאדם כרה ניתן להביא בל הורה שילדו חולה והוא בודקו ,מאבחנ ו ואף מרפא ו .אן־ אי
)19
רה די שהעצה או הטיפול ניתנו ללא שכר או גמול ,אלא עליהם להינתן אף באקראי
)20
בית המשפט העליון הבהיר .את משמעותו של חריג רה בע”פ  137/86נכט נ ,מדינת ישרא
באמרו

()18מקצוע הסיעוד מוסדר בישראל בתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות),
התשמ״א( 1981-שהחליפו את תקנות בריאות העם וסגל סיעודי) ,התשל“ט)1?79-
ובתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) ,התשמ״ט .1988-תקנות אלה
מסדירות את הרישוי ,הכשירות והאימון הנזרש כדי להירש□ בפנקס הצוות הסיעוד
אך אינן מגדירות את "העיסוק בסיעוד" .הצוות הסיעודי מונה שלושה סוגים:
אחיות מוסמכות ,אחיות מעשיות ומטפלות .תחומי הפעילות של כל אחד מסוגי□ אלז
הוא ,למעשה ,פועל יוצא של תכניות הלימודים שקובע המנהל הכללי של משרד
הבריאות ,או כל מי שהמנהל הכללי אצל לו מסמכויותיו ,לכל אחד מסוגי הצוות
הסיעודי במרפאות ושל תבניות הלימודי□ שקובע אגף הסיעוד במשרד הבריאות לצוו
הסעודי בבתי חולים .תכניות לימודים אלה ניתנות לשינוי ובכך ניתן לשנות את
ההיקף ותחומי הפעילות של □ל סוג מסוגי הצוות הסעודי במרפאות ובבתי החולים.
ראה תקנה  5לתקנות בריאות הע□ (צוות סיעודי במרפאות) ,התשמ״א 1981-יתקנות
 7 ,6ו 8-לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולי□) ,התשמ״ט.1?88-
()19בכך מצהיר
המתאימים,
דק א□ הוא
;)79 (IND
״241 (KY) ,
706 (NM).

המחוקק כי טובת הציבור דורשת שברפואה יעסקו רק בעלי הכישורים
ולכו אין דה משנה אם הטיפול ניתן חינם או בתמורה .חוסר התמורה
מרווה באקראיות הוא החריג .ראה על כך ג□ בארה״ב:
EASTMAN V. STATE, 10 NE
LEWIS V. KENTUCKY STATE BOARD OF DENTAL EXAMINERS, 300 SW 2D
.TERRITORY V. NEWMAN, 79 P

()20פ״ר כב(.664 )1
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"כזי שטיפולו של המערער יכנס ברדד אות□ יוצאים מן הכלל,
דין הוא שטיפולו יחא ארעי ,חד □עטי ,ולא טיפול דדך קבע,
ודין הוא שטיפולו יהא תמיד מתנת חינם .משלא נתמלאו בו
במערער לא דה ולא דה חל עריו הכלל שאיו אדם רשאי לעסוק
.
**
הפקודה
ברפואה אלא לאחר שקיבל רשיון לבך על □י

סור המשנה השני מעורר שאלות .מה היא אותה עבודה המותרת "תחת פיקוחו האישי

הישיר" של רופא מורשה,

ובמה מתבטא אותו "פיקוח אישי ישיר".

רם בסוגיה דו דן בית המשפט העליון בפרשת שלחין ,כאשר עסק בנושאי מקצועות

הפידיותרפיה והאורטאופתיה.

מקצוע הפידיותרפיה אינו מוסדר בחקיקה בישראל .יחד עם דאת ,הוא קיים ושמו מעיד
עליו שהוא שיטת ריפוי פיסי□ .ר רם האורטאופתיה  -הנותנת טיפול בפריעה במערכת

העצבים הטרבדית בדי להחדיר לנפרע את יכולת השימוש בשתי עיניו וכן בפדילה.
שני מקצועות אלה נותנים טיפול רפואי לחולי□ או לפצועים .טיפול פידיותדפי

לאדם לאחר שהוסר רבס מחלק ר ופו בו הושם לאחר שנחבל ,הוא המשך ריפויו,

ובכר

הוא נכנס להרדרת "עיסוק ברפואה" ,למרות שטיפול דה אינו מתבצע בדרך כלל בידי

רופא .כך ר□ האורטאופתיסט נותן טיפול שהוא בבחינת ריפוי לטי שנפרע במערכת
העצבים המרכדית.

כיצד ,אם כן ,עוסקים בישראל בפידיותרפיה ,באורטאופתיה ובמקצועות נוספים,
נמו כירופרקטיקה ופודיאטריה ,המכונים בדרך כלל "פארא-רפואיים"?
הפתרון מצוי בחלק השני של החריר שבסעיף (3ב)( )3לפקודה.
וכך פסק בית המשפט העליון בפרשת שלחין <עמי :)707

"...שהרי לפי סעיף <3ב)( )3לפקודה ננוסח חדש] איו מניעה שכל אדם
יטפל בחולים ,כל עוד מתבצעת העבודה תחת פיקוחו הישיר של רופא
מורשה .דאת ועוד :לפי סעיף  7מותר לרופא מורשה להעסיק בפיקוחו
האישי אחיות ,חובשי□ ועודרים בקשר לעיסוקו המקצועי ואלה רשאי□
לטפל בחולה ,להשריה עריו ואף לנתחו אלא אם כן "העניו דורש שיקול
דעת או מיומנות מקצועיים של רופא" .העולה מבאן ,לכאורה,
שהפידיוטרפיה ,אם דו נועדה לטיפול במחלה כמתואר לעיל ,וכו
האורטאופטיה ,לפחות בעת הטיפול בפריעה במערכת העצבים ,הו ברדר
יעיסוק ברפואה ,,ועל כן רשאי מי שאינו רופא מורשה לעסוק בכר
רק תחת פיקוחו של דה .ארד□ מידת הפיקוח תלויה בנסיבות .באשר
מדובר במי שידוע כמומחה במקצועו ,די אם הפיקוח מתבטא בהפניה,
תוך מסירת האבחון והוראות הטיפול".
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הדי דה נותן בסים חשוב לאפשרות להשתמש במערך הפארא-רפואי בישראל ,לנורות
*

שטרם הוס־רר רישויו של מערך דה בחקיקה וטרם נקבעו ל^ביו קביעות מחייבות במה
שנוו׳ע לכשירויות הדרושות לכל מקצוע ומקצוע.

לפי הלכת שלחי! די בכך שרופא משוכנע שבעל מקצוע פארא-רפואי יודע לבצע את

הוראותיו כהלכה ,דהיינו שהוא ידוע לו כיי מ ו מחה במקצועו" ,כדי שיוכל להפנות
אליו חולה או פצוע שבטיפולו להמשך טיפול וריפוי .הרופא אינו חייב לעמוד כל
העת לצידו של בעל אותו מקצוע .די בכך שהפנה את החולה אליו תוך מסירת האבחון

והוראות טיפול .משמעותו העיקרית שד "פיקוח אישי" היא ווי העברת שיקול הדעת

הרפואי .כל עוד שיקול הדעת נשאר ב־די הרופא ,איו מניעה שיעביר את המשך
הטיפול כאמור לבעל מקצוע פארא-רפואי לפי החלטתו

ושיקולו הוא.

על רקע דה>-יובן הצורך בחקיקה שנעשתה בעניו האוכטומטריה.

לאחר שמקצוע האופטומטריה הוכר ,למעשה ,בישראל ע"י רופאי העיניים ,החלו הרופאי
להפנות לאופטומטריסטי□ את הלקוחות להתאמת משקפיים ,עדשות וביו״ב .לאור האבחנה

שעשה בית המשפט העליון בין "מחלה" לבין "פוס" הרי מי שסבל
איננו בבחינת חולה ולכן החלק הראשון

מייפים’ בראייה בלבד
*

(וכן החלק השני) של ההדרת "עיסוק ברפואה"

לא חל על הטיפול בו .כר עוד שירות התאמת משקפיים ועדשות היה שירות שניהן בדרך

כלל מידי רופא,

וכך היה המצב עד לחני מספר שני□ ,היה שירות דה בבחינת "עיסוק

ברפואה" המיוחד לרופאים בלבד .אך ראחר שרופאי העיניים החרו להפנות אח

לקוחותיה□ לאופטומטריסטי□ לש□ ביצוע אות□ שירותים,

ובתחילה אבו היה צורך

בהפניה כדו מאחר שהשירות היה עדין בבחינת "עיסוק ברפואה" ,הרי כעבור דמו

התברר ,מבחינה עובדתית ,כי שירות דו לא ניתן
דמן ואילך פסק להיות שירות דה "עיסוק ברפואה"

תהיה הכשרתו אשר תהיה,

יותר בדרך כלל מידי רופא .מאותו

ולא היוזה כל מניעה שכל אדם,

יתן אותו מבלי שיעבור על פקודת הרופאים או על חוק

פלילי אחר.
בשלב דה התעורר ,לכן ,הצורך בחקיקה שתסדיר את מקצוע הארפטומטריה ,כדי למנוע

הונאת הציבור ותקלות חמורות כתוצאה מכך .הדרך המהירה שננקטה אד,

והיה דה

בשנת  ,1980היתה להכריד על העיסוק באופטומטריה כעל שירות בר-פיקוח לפי חוק
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המצרכים והשירותים ,תשי״ח 1957-ובעקבות אכו־דה דו הוציא טור הבריאות צד
הפיקוח על מצרכי□ ושירותי□ (עיסוק באופטומטדיה) ,התש״ס .1980-בכך נסתמה
הפירצה שבוצרה .בינתי□ הוחלף הצו בחוק העיסוק באופטומטריה ,התשנ״א .1991-החוק
מהדיר טהי אופטומטריה ,נוייח־ד את העיסוק בה לאופטומטראים ולרופאי עיניים ,קובע

את הכשירויות לקבלת רשיון לעיסוק באופטומטריה ,וכן מסדיר את הליכי העיסוק.
בל דאת מבלי לקבוע שאופטומטריה היא עיסוק ברפואה.

באופן דה יתבן כי שירותים שהם היום "עיסוק ברפואה" בהיותם ניתנים בדרך כלל

מידי רופא ,יוצאו ,בהלל הפניית הרופאים לבעלי מקצועות אחרים ,ממסגרת הרהדרה.

באמור בתחילת הפרק ,תוקנה הה דרת "עיסוק ברפואה"

שבפקודת הרופאים בשנת י־,1?8

התיקון הוסיף בסוף ההגדרה את הנולים " :לרבות ריפוי באקופונקטורה".

תיקוו ההגדרה בחוק יש בו בדי לשנות את הפירוש שניתן עד כה לההדרה ואשר אומ>י

ה□ בפרשת שלחין .הוספת "ריפוי באפונקטורה" לההדדה בא ללמדנו ,כי ללא אותה

תוספת לא חלה ההדרת "עיסוק ברפואה" על ריפוי באקופונקטורה .מכאן ,שלא כל
ריפוי חולים ופצועים נכלל בה  -אלא ,אולי ,רק ריפוי קונבנציונלי .לעומת דאת,

כאשר מדובר בשיטות ריפוי שאינו קונבנציונליות אלא •טבעיות"• ,משלימות" וביו״ב
 -רק שיטת האקופונטורה תהיה אסורה למי שאינו רופא מורשה כי רק היא ,מביו אותן

השיטות ,היא "עיסוק ברפואה" ,ובל עוד לא נכנס לתקפו התיקון בההדדה ,מותר עדיו

הריפוי באקופונקטורה לכל אדם.
המחוקק ידע להבחין היטב בין •עיסוק באקופונקטורה• לבין •ריפוי באקופונקטורה".
נוסח החוק קובע במפורש "ריפוי באקופונקטורה• בההדרה.

מכאן ,שא□ המדובר בטיפת

לא באדם חולה או פצוע אלא במי שלכל היותר סובל מ״פהם• או •מצב" ,אין עדין

כל איסור על אף אד□ להשתמש לגביו בשיטת האקופונקטורה.

( )21סעיף 59א לפקודה כפי שהוסף באותו חוק משגת  1987דן ב״עיסוק באקופונקטורה•
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יתרה מדה ,מ□י ו ו

לעסוק ברפואה ללח המבלה ,בל ערד לח יוחדר

מעולות מיוחדות ש

לרופאים בעלי כשירויות מסויימות ,ודאת בתקנות

שרשאי טור הבריאות להתקיו לאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית ואישור ועדת העבודה
)(22

והרווחה של הבנסת ,או מחוק ייחד □עולה פלונית לרופא בעל בישודים מיוחדים,

בל רופא דשאי לרפא בשיטת האקופונקטורה.

שאלת הוספת האקופונקטורה למסמרת העיסוק ברפואה המיוחד לרופאים נידונה בבית
()23

משפט פדרלי בארה״ב ,אשר ביטל חקיקה דומה שנעשתה בטקסס

• ביו השאר אמר בית

המשפט שהמדינה אסרה על מי שאומו באופן פורמלי לעסוק ,אר הרשתה דאת למי שבאופן
פורמלי לא אומנו לעסוק באקופונקטורה ואשר למביהם היא מודה שהם

NOT״

*SCHOOLED ENOUGH IN ACUPUNCTURE TO EFFECTIVELY SUPERVISE ACUPUNCTURISTS

להמשיך לעסוק באקופונקטורה ללא הובחת מיומנות או ידע.
לעומת האקופונקטורה ,הוסדר השימוש בהיפגודה בחוק נפרד  -חוק השימוש בהיפנודה,

התשמ״ד-

.1984

הדרך שנמצאה בו היתה לקבוע מי דשאי להפנט ,לאילו מטרות וכו

( )22סעיף 17א לפקודה.
TEX., HOUS.

(S.D.

BALLARD 498 F.

)1980) (23
וראה  aם-
SCHWARTZ, ACUPUNCTURE AND EXPERTISE:A CHALLENGE TO PHYSICIAN CONTROL,
)HASTINGS CENTER REPORT, VOL. 11 NO. 2, PP. 5-7 (1981
DIV.

1038

SUPP.
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קבע את התנאים להיפנוט .חרק דה אמנם קובע שרופא רשאי לקבל הרשאה להיפנוט,

אך אין הוא הופך את הה יפנוט לעיסוק ברפ ראה .הרשאה

ולה להינתן
חוטם המקצוע

לרופא ,לרופא שיניים ולפסיכולות מומחה ,לצורך
□ט ר כן החרק מאפשר שיט רש בה יפנו דה תם לחקירה j

רנית בתנאי □

טס ו י ט י ם.
שני טקצועות עדר לרפואה דבר ,ת□ הם ,להס־דר בחקיקה :טכנאות שיניים וביצוע
עבודה מקצועית במעבדה וניהולה.

טכנאות שיגיי□ הוסדרה בתקנות רופאי השיניים (התדררת תחום עברדתם של טכנאי
השיניים והסמכתם) ,התשמ״ו ,1986-שהוצאו טבח פקודת רופאי השיניים ונוסח חדש,1

התשל״ט .1979-טכנאי שיניים הוא "מי שמכין ,על פי הוראותיו של מורשה לריפוי
שיניסי,־׳ שיניים תותבות או התקני□ אחרים לשיניים״

(סעיף  1לפקודה)

ו"טכנאות

שיניים" הותדרה בתקנה  1כ-״בניה או תיקון של תותבות שיניים שלמות או חלקיות,

השרים ,כתרים ,סתימות יצוקות,

וכן בנית התקני□ אחרים לפה ולשיניים או תיקונם

של ההתקנים האמורים ובלבד שהפעולה אינה געשית בתור פיו של אדם".

התקנות קובעות את הצורר ברשיון לעסוק במקצוע דה ,את ההכשרה המקצועית הנדרשת
לקבלת הרשיון ,וכן כוללות הוראה בדבר אישור לעבוד כטכנאי שיניים שלא לפ״ו

הוראותיו של מורשה לריפוי שיניים.
תקנות רישוי עסקי□ (מעבדות רפואיות) ,תשל״ד ,1977-שהוצאו טכח חוק רישוי עסקים,

התשכייח 1968-וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח ,1957-קובעות את הצורך
בקבלת היתר לניהול מעבדה רפואית .התקנות קובעות ,כמו כן ,את הכשירויות הנדרשות

מאד□ כדי שיוכל לקבל היתר לנהר מעבדה (תקנות .)52-51

כמו כן קובעות תקנה 62

את הכשירויות הדרושות לש□ ביצוע בדיקות אבחנתיות והכנת מצעי□ ותמיסות במעבדה
רפואית ,שהן או תואר אקדמי של אחת הפקולטות למרעי הטבע ,הרפואה או הרוקחות,

או הכרה שר המנהל הכללי של משרד הבריאות הכיר בר כעובד מעבדה לאחר שרכש הכשרה
מקצועית מתאימה.
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רישום תכשירים ומצרכים לשימוש ברפואה
=ש==============-=======:==:===;===== =.

תקנות הרוקחים ותכשירים רפואיים) ,התשנו"  , 1986-1שהותקנו מכרו פקודת
הרוקחים נגוסח חדש ,£התשמ״יא1981 -

וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

התשי"ח ,1957-מסדירים את נושא התכשירים הרפואיים רתכשידי המזוך הרפואיים.

ההגדרה ל״תבשיר רפואי" שבתקנה  1אומרת:
"תכשיר רפואי  -כל צורה של סמי מרפא שעברו תהליך עיבוד,
לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית ותכשיר
בעל ערר תזונתי המיועד להזרקה תוך ורידית
ולמעט ציוד רפואי".
הגדרת "תכשיר מזוך רפואי" באותה תקנה אומרת:
r-

"תכשיר מזור רפואי  -מצרך או חומר לשימוש ברפואה שעבר עיבוד
והוא בעל ערך תזונתי ואינו מיועד להזרקה
תוך ורידית".

הו; דרת "סמי מרפא" בסעיף  1לפקודת הרוקחים אומרת:

"סמי מרפא  -מוצר כימי ,תכשיר רוקחות ,תרופה ,תרכיב ,נסיוב
רכל מצרך או חומר אחרים לשימוש ברפואה".
תכשיר מזוך רפואי ,בהתאם להגדרה ,אינו בהכרח מצרך מזון ,אלא רק מצדך או

חומר שעבר עיבוד והוא בעל ערך תזונתי ,כגון ויטמינים.
תקנה  3קובעת איסור ייצרר ,שירוק,

ייבוא והחזקה של תכשיר רפואי או תכשיר

מזון רפואי ,אם אינו רשום בפנקס התכשירים במשרד הבריאות ,וכך קובעת איסור

על הוראה להשתמש בו.

אחד התנאים לרישום תכשיר הוא שמנכ״ל משרד הבריאות שוכנע שהתכשיר יעיל

להתוויה שלה נועד וזאת בנוסף לכך ששוכנע שהתכשיר אינו מזיק או אינו עלול
()24
להזיק לבריאות,
( )24תקנה (6א)(.)2
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מגביל משרד הבריאות צריך ,לפגי הרישום ,ר .ם לקבר תעודה מתאימה המעידה □י
(. )25
התכשיר נבדק ונמצא באיכות מתאימה לשימוש רפואי

עמדת משרד הבריאות היא שהוכחת יעילות יכולה להיעשות רק עפ״י קריטריונים
מדעיים מקובלים,

ומכיון שאיו להוכיח בקריטריונים כאלה יעילות תכשירים

הומאופטיים ,איו אפשרות לרשמם בתכשירים רפואיים .כמו כו טועו משרד

הבריאות שאף בבדיקות איכות קשה לבדוק ריכודים במיהולים כה עצומים
()26
כפי שהם בתכשירים הומאופטיים.
יחד עם דאת ,קימת אפשרות מכח תקנה (29א)( )4לרקוח בבית מרקחת ,תכשיר
הומאופטי לפי מרשם רופא ,שיסופק לצרכן באותו בית מרקחת .אמנם התקנה

מתנה דאת בהסכמת מגכ"ל משרד הבריאות ,אר בנראה שהסכמה כללית כדו ניתנה,
לאור האמור־•במכתב האמור של מתר ,הרן .כלומר ,ניתן להשתמש בתכשיר
הומאופט בישראל בהגבלות אלה:
*
א .הוא נרקח על □י מרשם רופא בבית מרקחת,
ב .הוא נרקח מחומרים שלא עובדו קוזם לכן,

 .aמנכ״ל משרד הבריאות נתן את הסכמתו,
ד .הוא סופק לצרכן באותו בית המרקחת.

אין אפשרות לשווק תכשירים הומאופטיים מוכנים מראש ,ו,ם א□ השיווק יהיה על
פי מרשם רופא.
באשר לצמחי מרפא

יש להבחין בין שגי סוהים:

א .צמחי מרפא שאינם מקובלים במדון ,ן-

ב .צמחי מרפא המקובלים במדון.

( )25תקנה (6א)()1

( )26מכתבה של מגר’ בתיה הרן ,אתף הרוקחות ,משרד הבריאות ,לפרופי
מנהל המחלקה למקצועות רפואיים ,מיום .29.4.90
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ורדי -

18
אלה  □aאלה ה□ ■סמי מרפא" בהגדרתם בפקודת הרוקחים ,אלא שא□ ה□ jרעדו
לשמש ברפואה ללא עיבוד או שינוי כלשה□ לא חלה עליהם ההגבלה של חובת
()27
 ,וכו כל אחד יכול לרכשם ללא הגבלה,
רישום כתכשיר לפי תקנות הרוקחים

נשרים לא מעובדים.
ההבדל באפשרות רכישת□ הוא שאות□ צמחי מרפא שאינם מקובלי□ כמזון ,מותר
()28
 ,ואילו צמחי מרפא המקובלים כמדון ניתו לרכשם גם
לרכשם רק מידי רוקח

בכל מקר□ בו מותר למכור מצרכי מדון.
בכל מקרה ,התקן של צמחי המרפא צריר להיות בהתאם לקבוע במהדורה האחרונה של
()29
הפרמקופיאה האירופית ,א□ מגכ״ל משרד הבריאות לא קבע אחרת.

על צמחי מרפא המקובלים כמזון חלות  0aהתקנות וההגבלות החלות על כל מצרכי
המזון מכח פקודת בריאות הציבור (מזון)

רנוסח חדש] ,תשמ״ג 1983-והתקנות

שהותקנו על פיה.
מבין התקנות אלה עוסקות בעניננו תקנות בריאות העם (איסור ייחוס סגולות
תשל.1978
ח*-

ריפוי למצרך מזון),

תקנה  2קובעת:
"לא ייחס אד□ בדרך פרסומת כל שהיא סגולות ריפוי למצרך
מדור ,בין שהוא מכיל יסודות בני חשיבות תדונתית או
שהוא עשיר בה□ וביו שאינו מכיל יסודות כאלה ,ולא יפרסם
כיצד צריבתו על ידי אד□ עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה".
()30
הוראה זו אינה חלה על הוראות שנותן רופא מדרשה לחולה שבטיפולו

התוצאה היא שאסור לייחס לצמחי מרפא ,המקובלים כמדרן והנמכרים מחוץ לבית
מרקחת ,סגורות ריפוי.

( )27תקנה 26

( )28סעיף  42לפקודת הרוקחים
( )39סעיף  44לפקודת הרוקחים
( )30תקנה .3
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חלק  :11החקיקה בארצות שונות בנושא עיסוק ברפואה "אלטרנטיבית"
או "משליטה" ובמקצועות פארא-רפואיים
= ==== ============םמ===^ם===:ה = =====ם==== =======::============:

הגישה לרפואה האלמרגטיבית ולמקצועות הפאדא-רפואיים משתנה ממדינה
למדינה ומשיטת משפט אחת לאחרת .איו סקירה דו מתימרת להקיף את בל המדינות

ואת כל שיטות המשפט .בסקירה דו השתדלתי להביא תמונה כללית המתמקדת באותן
מדינות שאת חוקיהן בנושאיט אלה הצלחתי לבדוק.

את הגישות לרפואה האלטרנטיבית ולמקצועות הפארא-דפואיים,

ואיו דה

בהכרח אומר שבכל המקומות קיימת גישה דהה לרפואה האלרטנטיבית ולמקצועות
הפארא-רפואיים ,ניחן לחלק לארבע עיקריות:

א .הגישה המונופוליסטית  -דהיינו רק הרפואה המודרנית ,המדעית,

הקונבנציונלית מותרת,

והעיסוק בה מותר דק לרופאי□ מקצועיים

ובעלי מקצועות רפואיים מוכרים .כל שיטת ריפוי אחרת או מרפאים
אוזרים  -אסורים.
ב .הגישה הסובלנית  -בעיקרון ,מוכרת רק הרפואה הקונבציונלית,

המודרנית ,אך עיסוק בצורות מסוימות של רפואה "מסורתית" קים
למעשה מבלי שהדבר נאסר במפורש בחוק.

ג .הגישה הכוללנית  -גישה לפיה שיטות הרפואה האלטרנטיבית מוכרות
כחלק מיוחד במיבגה שירותי הבריאות.
ד .השיטה האינטגרטיבית  -שילובן של הרפואה האלטרנטיבית ושל הרפואה

המודרנית ,הקונבנציונלית ,במערכת שירותי הברנאות ,כאשר הכשרת□
המקצועית של העוסקים ברפואה הלא קונבנציונלית היא חלק מהמדיניות

הרשמית.
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יתנו שהעובדה שברוב ארצות העולם הרפואה הקונבנציונלית הי» השלטת,
היא תוצאה מבר שמדינות אירופה שלטו על חלקי□ גדולים של התבל,

ושריטה זיו

גרמה לחקיקה ולגישה המוגופליסטית שהיתה קימת באירופה .מדינות אמריקה הצפונית
והדרומית חיקו את הדוגמה האירופית וכך השתררה גישה דו גם שם.
הכלל היו השטחי□ הנרחבים של □יו

יוצאים מן

ויפן והמדינות שהיו כפופות להן  -ש□ המשיבה

הרפואה המסורתית להיות השיטה המקובלת ,בצד שיטות רפואה חדשות שהגיעו מהמערב.

איו דה אומר ,בהכרח ,שהציבור שנדקק לשירותי הרפואה הסתפק ג□ באירופה ובארצות
היו תחת חסות מדינות אירופה ,ברפואה המודרנית .שיטות הרפוי המסורתיות" ,תרופות

הסבתא"

ושיטות ריפוי אלטרנטיביות המשיכו להתקיים בפועל ,למרות האיסור עליהו

שהוטל בחוק.

ההגיון המונח בגישה המונופליסטית הוא שמירה על בריאות הציבור והפרט

מפני שרלטנים ,מתחדים ,מרפאים בלתי מיומנים וכיוייב ,בצד האמונה שאבו לרפואה
המודרנית יש פתרונות נכונים ומלאיט לכל התחלואים שניתן לרפאם,

וכל שיטת ריפוי

אחרת יש בה יותר מהסכנה מאשר מהתועלת .לאחד שמדינות רבות קיברו עצמאות מדינית

והשתחררו מכבלי החקיקה המערבית ,נבחן הנושא מחדש ,לאו דוקא באופן פורמלי ,אלא
לאור המעשה .קולות רבי□ שטענו שאין ברפואה הקונבנציונלית תשובה לבעיות רבות

שלטענת□ ניתן לפתור בשיטת רפואה אלטרנטיביות ,החלו להישמע .קרקע פוריה לקולות
אלה נמצאה בארצות המתפתחות שג□ לקו בחסד של רופאי□ מיומנים ובלית ברירה נאלצו
להיעדר כמרפא י  cהעממיים המסורתיים.
()31

בחודש מאי  ,1977ארגון הבריאות העולמי החליט במושבו

ה13
*

לקרוא

לממשלות המעונינות לייחס חשיבות מתאימה לשינוש בשיטות הרפואה המסורתיות שלהן".

מושב נוסף של ארגון דה שיוחד לקידומה ופיתוחה של הרפואה המסורתית ,שהתקיים
גם הוא ב ,1977-הציע מדיניות של אינטגרציה שר הרפואה המסורתית לרפואה הראשונית
()32
ההצעה כללה "הכשרה מחודשת" של המרפאים המסורתיים
(.)PRIMARY health care

כדי שיוכלו להשתלב ברפואה הראשונית מצד אחד ,ומצד שני לימוד הצוות הרפואי
הרגיל והסטודנטים לרפואה את העקרונות של הרפואה המסורתית כדי רפש□ את הליכי
האינטגרציה.

()31
()32

החלטה מס.HWA 3-.49 ,
14*15
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-20בהצהרת אלמא-אטא של ארה ו ו הבריאות העולמי משגת  1978היתר! התיחסות
()33
מפורשת לצורך בהיווו עובדי הבריאות ,לרבות המרפאים המסורתיים
במונח "רפואה מסורתית" אני מתכוון למובגו הרחב ,הכולל ,בין השמד,

שלושה אלה:
א.

שימות מסורתיות ברפואה שהוסדרו בצורה פורמלית במקומות שוגים,
בהון :הרפואה המסורתית הסיגית ,אונאגי ()UNANI

ו-איורבדה

(;)AYURVEDA

בי

שיטות אלטרנטיביות כה ו ו :כירופרקטיקה ,אוסמאופתיה ,גטורופתיה

והומאופתיה;

הי

עיסוק של מרפאים מסורתיים שהוהדר ע״י ועדת מומחי□ של החבל
האפריקני של אדה ו ן הבריאות העולמי בשנת  1976באופו דה:
״אד□ המ1כר בקהילה בה הוא חי כבקי במתן שירותי בריאות ע״י
שימוש בחומרים העשויים מהצומח ,מבעלי חיים ומינרלי□ וע״י

שיטות אחרות המבוססות ער הרקע החברתי ,התרבותי והדתי,

וכן

על הידע ,ההישות והאמונות הרווחות בקהילה בנוהע לקיו□
()34
החברתי וההורמי□ למחלות וליקויים"
כפי שנראה להלן ,הדרך להחדרת הרפואה המסורתית ,באותן מדינות בהן

היא הוכנסה ,היא במתן מונחים המסירים ההבלות שבחקיקה להבי תחומי□ שוני□

ברפואה המסורתית .כך ,למשל ,בארה"ב וכן במספר מדינות של הקהיליה הבריטית,

הן בחקיקה והן בהחלטות של בחי המשפט ,ניתנות ההדרות לעיסוקי□ שונים של
הרפואה האלטרנטיבית ,כמו כירופרטיקה או נטורופתיה ,המנוסחות באופו שהן

מובדלות מהעיסוק הרפואה הקונבציונלי ,בין ע״י ההבלת תחומי העיסוק וביו ע״י
ההדרתם כשיטות שאינו כוללות יסודות מסוימים ,במו שימוש בתרופות ,לעומת

שימוש ביסודות מסוימים אחרי□ כמו שימוש בחום ,מים ,עיסוי

וכיו״ב .בכר נמצאה

דרך של פשרה ביו הה ישה המונופליסטית לביו שאר הה ישות.
()33
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הלוגמה הבולטת לגישה המונופליסטית היתר! צרפת ,עד שנת  .1989בהתאם

לחוק בריאות הציבור הצרפתי ,כפי שהיה בתוקף עד  ,1989כל הליר רפואי ,מכל סוג
שהוא ,היה נחלתם הבלעדית של רופאים מורשים .בתי המשפט בצרפת פרשו דאת בצורה
הרחבה ביותר וקבעו במשך עשרות שנים כי הלין־ רפואי כדה כרלל לא דק ריפוי בשיטור

מדעיות אלא כל הליך של

פרוצדורה גופנית המבוצעת על המתרפא ,וכמובן כל דישו□

של תרופות  .עיסוקים עצמאיים של מקצועות כגון כירופרקטיקה ,היפנודה" ,מגנטידם“
()35
 .גישה
ואפילו יעוץ בדבר מיקומה וצורתה של מיטה לחולה ,נחשבו כבלתי חוקיים
()36
 .גישה דו הוחלה גם
דד נתקבלה ג□ בבלגיה ששיטת המשפט שלה מושפעת מהצרפתית

באופן פורמלי בבל הארצות שהיו נתונות לשלטון צרפתי או בלגי במחצית הראשונה של

המאה ה.20-

בארה”ב-של אמריקה שלטה הגישה המוגופליסטית במובן דה שבכל מדינות ארה״ב
קימת דרישה .של רישוי המקצועות הרפואיים כדי שיוכלו לתת שירותי רפואה .אלא
שגישה דו הפכה להיות בסופו של דבר לגישה האינטגרטיבית  -כאשר עיסוקים ברפואה

מסורתית הוכרו במדינות שונות ,אך נדרשים הכשרה ורישוי מתאימים כדי לעסוק בהם,
כפי שנראה להלן.

באוסטריה ,חוק הרפואה הפדרלי ,כפי שתוקו בשנת  ,1964מגדיר בסעיף )2(1

את העיסוק ברפואה בצורה מצומצמת והוא כולל את "כר הפעילויות המבוססות על ידע
רפואי-מדעי" המבוצעות לשם אבחון ,ריפוי ,מגיעה וכיו״ב של בגי אדם ,ובסעיף
()37
.
1א( )1נקבע כי עיסוק עצמאי ברפואה מותר רק לרופאים כלליים ולמומחים

בהולנד,

ועדה שהוקמה ע"י הממשלה המליצה בשנת  1981להסדיר באופו חוקי

את הענפים השוגים של הרפואה המסורתית ,מאחר שלמרות החוק ההולנדי מ1.6.1865-
בדבר עיסוק ברפואה המייחד אותו לרופאים מורשים ,הרפואה המסורתית על כל עגפיה
()38
למעשה מבוצעת בהולנד ללא הפרעה
)R. SAVATIER ET AL., TRAITE DE DROIT MECIDAL. PARIS, LIDRAIRIES (35
TECHNIQUES, 1956, PF. 44-48
)X. RYCKMHANS ET R. MEERT-VAN DE PUT, LES DROITS ET LES OBLIGATIONS (36
DES MEDECINS, T. 2, 2EME ED. 1972, BRUXELLES, PP. 390-395
( )37חוק פדרלי מס’  50מיום .18.3.64

)(38

.ALTERNATIVE MEDICINE IN THE NETHERLANDS, REPORT, THE HAGUE, 1981
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-22ה3ישה של ברית המועצות,

ובעקבותיה מדינות מדרח אירופה בעלות משטרים

סוציאליסטיים ,היא מונופוליסטית לחלוטין .עקרונות היסו־ד של חקיקת הבריאות

שר ברית המועצות ושל הרפובליקות שבברית ,מיום  19.9,1969קובעים כי הארכלוסיה
דכאית לשירותי רפואה מיומנים ,חינם ,שיינתנו ע״י מוסדות הבריאות של כל מדינה

לכל אחד (סעיף  ,)4העיסוק ברפואה וברוקחות מיוחד רק למי שעבר הכשרה מתאימה
במוסדות חינוך רפואיים או ררקחיים מוכרים,

לכך כחרק היא בלתי חוקי

וכל פעילות רפואית של מי שלא הוסמך

(סעיף  .)12כמו כן הרופאים נדרשים להשתמש רק באותן

שיטות ריפוי ,איבחון ומניעה וכן תכשירים רפואיים ,שאושר ע״י משרד הבריאות של

ברית המועצות (סעיף  .)34משרד הבריאות של ברית המועצות לא אישר שימוש ברפואה

מסורתית ,אלא דק רפואה קונבנציונלית מדעית,

ומנע אפילו קיומה של הרפואה

המסורתית של כל מדינה בנפרד .כל שימוש בתרופות עממיות "דכה" מינוי של בוררת
()39
שיש לעקרו מהשורש ולהחליפו ב3ישה "הנאורה והמדעית"
*f

באל^״יריה ,חוק בריאות הציבור מיום  23.10.76שהושפע עדייו מהדוהמה
הצרפתית אך התקרב להישת המשפט הסוציאליסטי ,קבע מונופול לרכרחם של רופאים
מורשים בכל ענפי הריפוי .חרק; אחד הוכנס לחרק

(סעיף )362

והוא עיסוק בהרבלידם

( )HERBALISMעליו לא חל המונופול .אך בחוק  85-05מיו□  16.2.1935שביטל את
החוק הקוד□ חדר החרק והעניק את המונופול לרופאים מורשים ,מבלי שהסעיף בדבר

ההרבליזם הררכר בר .הוראה מונופוליסטית קשוחה מצריה  0aבחוק הבריאות של

מונגוליה שארשד ביום  27.6.77בר נקבע (סעיף  )13כי חל איסור מוחלט לעסוק
ברפואה רבררקחרת מלבד בתנאי□ שאישר החוק  -והחרק ייחד את כל ענפי הריפוי

והררקחות לבעלי רשיונות רופא או רוקח בלבד.

הרחיקו לכת הרנדררס ורנצראלה .סעיף  130לחרק הבריאות בהרנדורס משנת 1966
קובע במפורש כי":עיסוק בנטררופתיה ,הומארפתיה ,אמפיריצידם ,ועיסוקים נוספים
נראים בעיני משרד בריאות הציבור והרווחה כמדיקים וחסרי תועלת ראסררי□ בבל

המדינה״.

חוק הבריאות בונצואלה מיום  9.8.75קובע בסעיף  13שרק לרופאי□ מורשי□

מותר לעסוק בכל שטח או ענף שיש בר משום ריפוי ,בחדי^ אחד והוא  -המילדות
המסורתיות שקיבלו רשיונות מיוחדים ממשרד הבריאות.
)M. G. FIELD, THE MODERN MEDICAL SYSTEMS: THE SOVIET VARIANT, IN: (39
C. LESLIE, ED. ASIAN MEDICAL SYSTEMS: A COMPARATIVE STUDY, BERKELEY,
CA. UNIV. OF CALIFORNIA PRESS, 1976, P. 28
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דוגמאות לגישה הסובלגית באירופה ,אגו מוצאי□ באנגליה ,גרמניה ,הולנד
וארצות סקנדינביה .דאת בנוסף לדוגמאות ביבשות אחדות  -אותו אפר□ להלן.

בבריטניה ,רהכוגה לכל הממלכה המאוחדת ,איו מונופול לדכות הרופאים המורשים

או הרפואה המודרנית .החוק מגו על המעמד של רופאי□ מורשים ,כלומר על התואר:
•■registered medical practitioner״ ,או ״רופא״ .לפי □ medical act-משנת ,1983

קיימות דרישות □טטוטוריות לשם קבלת רישום כרופא .רק רופאי□ מורשי□ דכאי□
לתבוע ביית משפט שכר עבור יעוץ או טיפול רפואי ,רק הם יכולים להיות מועסקים
כרופאי□ בבתי חולי□ לחולי נפש או בתי חולים או מרפאות שאינם פרטיים ,בשירות

הצבא ,בשירות בתי הסוהר ובמוסדות צבוריים לטיפול בחולי□ או דקגים ,לחתו□ על
אישורים רפואיים שהחוק דורש ,לתת מרשמים לסוגי תכשירים רפואיים שנקבעו בחוק

התרופות משנת  1968ולבצע פעולות רפואיות מסוימות כגון הפסקת הריון ,טיפול
במחלות מיו והוצאת רקמות ואברים מגוויות .חוק הפקולטה להומאופתיה משנת 1950

קובע את הכשירויות ,האימון והדרישות ללימוד מקצוע דה של הומאופתיה באנגליה

ולקבל רישום מתאים .מתבדר שריפוי בהומאופתיה גיתו למעשה באנגליה גם

עי י רופאי□
*

מורשים במסגרת שרותי הבריאות הממלכתיים ,כפי שהודיע שר הבריאות באנגליה ביולי

 .1979מקצועות נוספים  -אוסטאופתיה ,כירופרקטיקה ואקופוקנטורה מותרי□ בסקטור
הפרטי .בעלי מקצועות אלה אינם נרשמים מכח חוק ,אלא בחברות ובארגנוים מקצועיים

המעניקים לה□ תעודות חברות וכן מפקחי□ על הרמה המקצועית והמשמעת .בכפוף לכר
איו מניעה שכל אחד בבריטניה יעסוק בכל ענף מענפי הרפואה המסורתית כמו האוגאני,
איררבדה ורפואה עממית סינית.
מעגין לציין כי בקשר לטיפול וריפוי שיניים ,דרכי□ רופאי השי־ניי □ למונופול

מושלם בבבירטניה ,דפי חוק רופאי השיניים משנת  .1934מונופול דה קיים ג □

בישראל כפי שראינו בחלק  Iלעיל ,מאחר שפקודת רופאי השיניים בישראל מגדירה את
העיסוק בריפוי שיניים בדומה להגדרה שבחוק האנגלי.
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מעניו לציין אח הויכוח שהתעורר באנגליה בשבת  1983בדבר הרפואה
האלטרנטיבית ,במספר מאמרים שפורסמו ב£8-א1ד גונתה הרפואה האורתודוקסית -

הקונבציוגלית ,שהואשמה בחוסר התיחסות לגורם האישי ברפואה ,לעומת הרפואה

האלטרנטיבית השמה את הדגש בגישה ההוליסטית ,המתיחסת לגופו ולנפשו של הפציינט

כאחד ,בתוצאה מכך,

ומשום שהתברר שפציינטים רבים מעדיפים באנגליה את הרפואה

האלטנרטיבית ,כגון אקופונקט ורה ,הדבל י דם ,אוסתאופתיה והומאופתיה ,הקימה המועצה

המדעית של האגודה הרפואית הבריטית ועדה מיוחדת לבחינת הריפוי האלטרנטיבי.
()40
דו סיימה את עבודתה בחודש מאי .1986

ועדה

ארצות סקנדינביה הלכו בעקבות הדוגמה האנגלית .הרופאים המורשים אינם
בעלי מונופול לעסוק ברפואה ,בל אחד רשאי לעסוק ברפואה אך התחדות כרופא מורשה

היא עבירה.

בלבד.

יחד עם דאת ,כירורגיה ומספר טיפולים רפואיים נוספים יוחדו לרופאים

בשוודיה ,חוק  409משנת  ,1960כפי שתוקן בשנת  1982קובע שמי שאינו

רופא לא יובל תמורת תשלום לעשות את הדברים הבאים :לטפל במספר מחלות מדבקות,
לטפל בסרטו ובגידולים ממאירים אחדים ,סכדת ,אפילפסיה ,או מצבים פתולוגיים
הקשורים בהריון או בלידה ,לבדוק או לטפל בילד למטה מגיל  ,8לתת המלצות בכתב

או הנחיות לגבי טיפול במי שנועצ בו מבלי לבדוק אותו באופו אישי,

ולספק אד

לבדוק עדשות מגע .בהתאם לאותו חוק ,מי שאינו רופא שגרם כתוצאה מטיפולו נדק

לבריאותו של אדם צפוי לעונש על עבירת “שרלטנות המהווה נדק לבריאות“ .העונש

על עבירה כדו ,מלבד העונש הפלילי הקבוע לה,

יכול לכלול גם איסור מלעסוק בבל

תחום שהוא הקשור לבריאות .הוראות אלה הן בנוסף להוראות האוסרות על מי שאינו
רופא לעסוק בכירורגיה או בטיפולים רפואיים שהחוק ייחד במפורש לרופאים.
הודאות דומות מצויות בדנמרק בחוק העיסוק ברפואה משנת .1980

למרות שבירופרקטיקה אינה מוסדרת כעיסוק ברפואה בארצות אלה ,קיים הסכם ביו
שרותי הבריאות הממלכתיים לביו הכירופרקטורים להחדר הוצאות הטיפול בנורבגיה

ובונמרק.
( )40הדו״ח הוגש לועדה הציבורית לבדיקת הרפואה המשלימה שהוקמה ע"י משרד
הבריאות כנספח  3בחוברת הנספחים לסקירת ההיבטים הציבוריים הקשורים ברפואות
משלימות שהוכן ע“י □רופי אבשלום מדדחי וד״ר מתי רונו באוקטובר .1989
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בפי שציינתי לעיל,

בהרלנד הרקמה רעדה ממלכתית לבדיקת הנושא בשנת ,1777

אשר סייחה את עבודתה בשנת  *1981בהתאם להמלצותיה הוגשה הצעת חרק בהולנד בחודש

מאי  ,1986אשר הובאה בפני הבית העליון ב .1988-הגישה שאומצה הולכת ,למעשה,

בעקבות הדוגמאות האנאלית והסקנדינבית .החקיקה החדשה בהולנד מניחה ביסודה את

העקרון שהפציינט דשאי לבחור לו את העזרה הרפואית שהוא נזקק לה ,לפי רצונו.

החוק יגו על תארים מקצועיים .רק מי שהוכיח את כשירויותיו המקצועיות יוכר
להשתמש בתואר המציין את מקצועו,

ומי שירצה בתואר כזה חייב יהיה להירש□ בפנקס

המתאים .פנקס העוסקים במקצועות הרפואיים כולל את המקצועות הבאים שעיסוקיה□
כבר הוסדרו בחוק :רפואה ,רפואת שיניים ,רוקחות ,פסיכולוגיה קלינית,

פסיכותרפיה ,פיגיותרפיה ,ריפוי לפי מנזנדיק ,ריפוי לפי צזד ,עובדי מעבדה,
דיאטנות ,שיננות ,קלינאות תקשורת ,ריפוי בעיסוק ,כירופודיה ,מילדות וסיעוד.

רק מי שנרשם בפנקס המתאים רשאי לשאת את הכינוי המקצועי המוגן .מספר תחומי□
מיוחדי□ לרופאי□ מורשים ,לרופאי שיניים ,למיילדות או לעובדי מעבדה ,לפי העניו:

טיפולי□ שיש בה□ כירורגיה ,טיפולי□ הקשורים במיילדות ,צינתורים ואנדוסקופיה,

מתן זריקות ,דיקורי□ ,מתו הרדמה ושימוש בחמרי□ רדיואקטיביים והקרנות בטיפולים.
החקיקה קובעת מה ה□ הדרישות לרישום בפנקסי□ השונים של המקצועות הרפואיים,
מעבר לכר ,כל אדם יהיה רשאי לבחור את המטפל שלו ללא הגבלה,

שאיננו רשום,

וכל מטפל □זה ,גם

יוכל לתת כל טיפול רפואי בכל שיטה שימצא לנכון ,למעט ההגבלות

האמורות .שר הרווחה ,בריאות הציבור והחינוך ההולנדי ,כשהציג את החוק בפני
הפרלמנט ההולנדי אמר שהחקיקה באה לאפשר לתושבי□ לבחור במטפל הרפואי שלהם ,באשר

המדינה מצביעה ,באמצעות הרישום ,על מי שהיא מכירה כמוכשר לעסוק בתחו□ בו נרשם,

ותו לא .הדיון בהצעת החוק בקריאתה השנייה טרם נסתיים□ ,אשר הדיון בעת אינו על

הצד העקרוני אלא מצטמצם לצורך או אי הצורך בפירוט יתר של נושאים שונים ,לרבות

דרבי בקרת האיכות ,בגוף החוק.
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בגרמניה ,הגישה דומה בעיקרון ,אך היישום שוגה .בגרמניה הוקם מעמד של

״מרפא מעשי"

( .)HE1LPRAKT1KERעד למלחמת העולם השגיה היתה בגרמניה "החירות

לרפא" ,שלא הוגבלה ע" י מונופול כלשהו .באופו דה לרק רק הרופאים בעלי הרשיון
היו זכאים לתת טיפול הרפואי ,אלא כל אדם היה רשאי "לרפא" .בית המשפט העלי ו ו
של הרייך בשנת  1930ויכה "מרפא" שהיה "בעל אינטליגנציה נמוכה"

ואשר התיימר

ללמוד בעצמו שיטות הומאופתירח בהן ניסה לטפל בילד שלקה בדיפטדיה,
()41
 ,מאחר שלא היה בל איסוק בחוק על טיפול רפואי שלא על ידי רופא.
מכך נפטר

ואשר כתוצאה

ב 17.2.1939-נחקק בגרמניה חוק שבא להסדיר את עיסוקים של "המרפאים המעשיים".
חוק ז־ה ,שתוקן ב ,2.3.1974-קובע שכל אדם מעל לגיל  25שהורשה לרפא ע״י הרשות
המינהלית המתאימה בכל מדינה ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ,רשאי לשמש "מרפא

מעשי" ,לא נדרשת כל השכלה ,והמועמד אינו חייב לעמוד בבחינה מקצועית מקיפה.

הבחינה אמנם נערכת מטעם שלטונות הבריאות של כל מדינה ,אך מטרתה רק לקבוע אם
המועמד אינו מסכן את בריאות הציבור .בבחינה נדרש המועמד להוכיח יד בחוק הנוגע
()42
 .אם עמד בבחינה ,הוא יקבל תעודה
למחלות מדבקות ,חובת ההודעה עליהן וכיו״ב

בדבר היותו "מרפא מעשי" ויהיה דכאי לתת כל טיפול רפואי ,למעט אותם תחומים
שהחוק הוציא במפורש ממסגרת המרפאים המעשיים ,והם :מיילדות וגיגיק ולוג יה ,רפואת
שיניים ,טיפול במחלות מדבקות לרבות מחלות מיו

ומתו מרשמים לתכשירים רפואיים

מסו י ימים .אמנם האספה הכללית של מועצת הבריאות הפדרלית הצביעה ב12.10.1983-
בעד תיקון החוק ומחיקת המרפאים המעשיים ,אך החוק טרם שונה .בך שבגרמניה -

טיפול רפואי יבול להינתן ,בהגבלה שציינו ,בכל שיטה שהיא ,או ע״י רופא מורשה או

ע"י מרפא מעשי שקיבל רשיון.

)פסה"ד מיולי ).(RG3T. 64,263) 1930 41

)(42

)N.J.W. VOL. 26, F. 579 (1973)J N.J.W. VOL. 34, P. 2013 (1981
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-27בארצות אמריקה הדרומית אגו ונדי□ למנחות שרבות! ,והקיצונית האוסרת □ל שיחרש
()43
עד לקצה השג י בפר4ואי ,בה לפי סעיפי □
ברפואה מסורתית  -בפרו ובג ו וטבולה

 234ו 235-לחוק הבריאות משגת  21980שר הבריאות והרווחה נדרש לעודד ,לקד□
ולהכשיר עובדי רפואה מסורתית לש□ רישויי□ כדי שיובלו לבצע פעולות שונות של

רפואה מסורתית ,בעיקר לידות ורפואה צמחית (הרבלית).
ה□ בארצות אפריקה ,לאחר קבלת עצמאות מהשלטון הצרפתי או הבלהי ,אגו מוצאים
נטיה להכיר ולעודד את הרפואה המסורתית .כר ,למשל ,פקודה מסי  136משנת 1983

במאוריטגיה ,קובעת שייחוד העיסוק ברפואה לרופאים איגו חל על רפואה מסורתית.

טו4ר ,בחוק הפלילי שקיבלה משנת  1980אמנם קובעת עבירה של עיסוק בלתי חוקי

ברפואה ,אר סעיף  68לאותו חוק קובע בי העבירה של עיסוק בלתי חוקי ברפואה אינה
חלה על מרפאים המשתמשים בשיטות הריפוי המסורתיות .לעומתו ,קאמרוו ,בחוק
 LF-7-66משנת  1966אסרה לחלוטין כל שירותי רפואה על מי שאינו רופא מוסמר.
במדינות אפריקה שהיו תחת שלטון בריטי והשייכות לקהיליה הבריטית ,המצב שונה.

בסיירה לאונה ,קובע חוק הרופאים ורופאי השיניים משנת  1966שאיו בחוק דה מאומה
כדי למנוע

או לאסור את השימוש בשיטות המקובלות של ריפוי,

ובלבד ששיטות אלה

אינן מסכנות את החיים או את הבריאות.
באוגנדה ,חרק הרופאים ורופאי השיניים משגת  1968אוסר על מי ^1אינו רופא או
רופא שיניים לעסוק ברפואה ,רפואת השן או כירותיה ,אר סעיף  36של אותו חוק

מתיר את השימוש בשיטות ריפוי אחרות המוכרות בקהילות השונות ובלבד שניתן הטיפול
הוכשר ביאות לאותה שיטה והוא מבצע אזתה רק באותה קהילה.

כר  □aבמלריה ,מתיר סעיף  )1(34לחרק הרפואה משגת  1971את השימוש בשיטות
הריפוי הסיניות ,המלאיות ,ההודיות !שיטות אחרות של ילידים.

B. VELIMIROVIC
)H. VELIMIROVIC, THE UTILIZATION OF TRADITIONAL (43
MEDICINE AND ITS PRACTITIONERS IN HEALTH SERVICES: A GLOBAL REVIEW,
IN” B. VELIMIROVIC (ED.) MODERN MEDICINE AND MEDICAL ANTHROPOLOGY IN
THE SU-MEXICO BORDER POPULATION. WASHINGTON, PAN-AMERICAN HEALTH ORG.
F'P. 172, 181
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דרום אפריקה הכירה במפולש במקצועות הנטורופתיה ,אוסטאופתיה והדבלילם,
□בר בחרק ההומאופתים ,נטורופתים ,אוסטאופתים רהרבליסטים משבת  .1974אר

בנוסף לכר נקבע באותו חוק שאיו בו כלי למנוע את השימוש בשיטות הריפוי של
הבנטר ע"י מי שקיבל רשיון להשתמש בשיטה לו.

בלימבבווה (לשעבר רולליה) הנושא מוסלר בשני חוקים :חוק המרפאים הטבעיים
משנת  1981רחוק המרפאים המסורתיים ,הם הוא משנת  .1981החרק הראשון מסליר

את רישום המרפאים הטבעיים ברמעות מועצה .מונח זה כולל הומאופתים ,נטורופתיח
רבו אוסטאופתים .החרק השני מסליר ,הם □ך באמצעות הקמח מועצה מתאימה ,רישום
של העוסקים ברפואה מסורתית .הרישום לפי שני החוקים לורש הוכחת כשירות מקצועית

מתאימה .במקביל לכר ,עיסוק בשיטות אלה שלא ע"י מי שנרשם כחרק הוא עבירה.
חוק  26משנת  1987שנתקבל בבפוטסרואנה מסזיר את רישומם של בעלי המקצועות

הרפואיים לפי שלושה □והים והוא קובע במקביל הם את הבולות העיסוק של כל סוה.

חוק לה הוא 1987

 .MEDICAL, defhal and pharmacy (AMENDMENT) a^,שלרשת הסוה ים

הם:

:MEDICAL PROFESSIONS .1
רופאים ,רופאי שיניים ורוקחים.

:SUPFLEHEbHARY MEDICAL PORFESSIONS .2

אופטיקאים ואדפטומטריסטים ,דליוהרפים ,טכנאי מעבלה ,פסיכולוגים,
□ירופוליסטים ,מפקחי בריאות ,מרפאי שיניים ,ומורי רוקחים ,קלינאי
תקשורת ,מרפאי שמיעה ,טכנאי שיניים וטכנאי אורתופליה.
:ASSOCIATED MEDIFAL PROFESSIONS .3
הומאופתים ,נטור ופת ים ,ארסטאופתים ראקופוגקטוריסטים.

הקישה הכוללנית מצויה בראש ובראשונה בארצות מלרח ,לרו□ ולרום מלרח אסיה.
הסיבה לכר היא בעיקר מאחר ששיטות הריפוי המסורתיות ,החלו ברובן את התפתחותו

בארצות אלה.
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בך בהודו ,במדיגותיה השונות ,גחקקו חוקי□ בדבר הס־דרת העיסוק ברפואה
המסורתית ,בצד החוקי□ המסדירים את מקצוע הרפואה הקונבנציונלית .דוגמאות לכך

הם1956:

 registration of practitioners of integrated medicine act,של מדראס,

ו~HOMOEOEPATHIC-I AYURVEDIC AND UNANI PTACTIYIONERS REGISTRATION ACT, 1962

1961

 practitioners act,במדינת □יסור .במקביל נחקקו חוקי□ בדבר תכשירים

הומאופתיים ושל שיטות הריפוי האחרות ,במקביל לתכשירים הרפואיים הקונבנציונלי□.
בפקיסטן ,בחוק העוסקים באונאני ,איורבדיה והוטאופתיה משנת  1965נקבעו
הזרישרת לרישו□ בעלי המקצועות האלה והוטל עליה□ איסור להשתמש בתואר ד״ר ,למעט

בתואר "ד״ר להוטאופתיה"  -לגבי טי שרכש תואר דה במוסד להשכלה גבוהה .כמו כו

יוחדו בחוק דה עיסוקי□ אלה לטי שקיבל רשיונות לעסוק בהם.

בבנגלהדש ,לאחר שנפרדה מפקיסטן ,נמשך אותו מצב משפטי אך הוקמה בה מועצה
נפרדת בשנת  1983להכרה בבעלי המקצועות השונים.
בסרי לנקה (לשעבר ציילון) ,קבעה □קרדה משנת  1^41את הרפואה המסורתית כחלק
מהעיסוקים המוכרים ברפואה,

והוקמה לשם כך מועצה שתבדוק ותיתן רשיונות ראותם

אלה הכשירים לעסוק ברפואה המסורתית.

()44

חוקי□ דומי□ מצויים בבורמה ,תאילנה והונג קונג

.

בסין ,לעומת דאת ,מודגשת השיטה האינטנרגטיבית .בתחילת המאה היו שירותי
הבריאות הסיניי□ מבוססים על שיטות הרפואה המערביות ,אך במשך הדמו נוצרה בסיד

שיטה אחרת  -והיא שיטה המשלבת את הרפואה הקונבציונלית ע□ הרפואה המסורתית
ודאת עקב העקר ו ן שקבעה המפלגה הקומוניסטית הסינית.

)בבורמה חוק  74לשנת  ;1953בתאילנד  -חוק  7מ״ 30.12.66כפי שתוקן ב ),1968-44
ולגבי הונג קונג ראהR. F. L. LEE, INTERACTION BETWEEN CHINESE AND :
WESTERN MEDICINE IN HONK KONG, IN: A. KLEINMAN (ED.) MEDICINE IN
CHINESE CULTURES, WASHINGTON, HIH, 1975
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בשנת  1982נפתח בסין מוסד ללימוד הרפואה המשלב את הרפואה הקונבציוגלית עם
הרפואה המסורתית .עד אז־ עבדו בבתי החולים היפואים ייהק ונבצי וגלים"
()45
 .יתכן שהכוונה שמעתה רופא המסיים את לימודי
המרפאים המסורתיים ,דה בצד דה

יחד עם

הרפואה בסיו יהיה בקי בשתי האישות ויפעיל את שתיהו ללא הבחנה ,בהתאם לצורר.
ברפובליקה העממית של קוריאה (קוריאה הצפונית) ,חוק בריאות הציבור משנת 1980

כולל סעיף  15המחייב לשמר את שיטות הרפואה המסורתיות,
המודרנית.

ולשלבו עם הרפואה

יתרה מדה ,סעיף  29ראותו חוק דורש ממוסדות המחקר והחינוך למצוא

את הבסיס המדעי לרפואה המסורתית,

וסעיף  36מקים מוסדות ממלכתיים וציבוריים

להנפקת תכשירי□ לריפוי מסורתי.
קנדה בחרה בדרר שונה .בחבל אונטריו קיים  drugless practitioners actמשנת

 1986המסדיר את'כל העיסוקים השונים ברפואה שאינם נדקקי□ לתרופות .קד□ לו החוק
בחבל אלברטה  health disciplones actמשנת  1985המסדיר את המקצועות השוני□ של

הרפואה המסורתית ,לרבות אקופונקטורה.
בארה"ב נבחרה דרך דומה ,אך ביתר פירוט .העקר ך ן החל בבל מדינות ארה״ב הוא
שמתן טיפול רפואי ללא רשיון הוא עבירה .אלא שמלבד העיסוק הרהיל ברפואה ,הוכרו

מקצועות רבים נוספים ,שהם במסגרת הרפואה המשלימה במובן הרחב של המלה,

ובמדינות

השונות נחקקו חוקי□ המסדירים רישויים של מקצועות אלה .בדרך כלל ,ההדרות

המקצועות נעשות כך שהן אינן דהות לההדרת עיסוק ברפואה ,הו ע״י מתן חריהי□ והן

ע״י ההדרה עצמאית .כר הושהו שתי תוצאות :מצד אחד  -לא נפהע העקרון שברפואה
מותר רק לרופאים מורשי□ לעסוק,

ומצד שני  -הותר העיסוק במקצועות שוני□ העוסקים

בריפוי בצורה כלשהי ,מלבד שריפוי דו

יכונה בשם "רפואה" תוך כדי הסדרת□ והקפדה

ער כישוריהם שר הרוצים לעסוק בהם־ העקר ו ן של הצורך בההנת הציבור מפני שרלטני □

שולט הם כן,

ולכן הס כאשר מוסדרים המקצועות השונים ,הדרישות להוכחת הכישורים,

ותכניות ההכשרה המוכרות ,הו נוקשות וברורות .כך ,למשל ,במדינת וושינהטון מוכר
מקצוע הנטורופתיה ובעלי המקצוע אף רשאי□ להתכגות "רופא גטורופתי' ,מקצועות

אחרי□ אינם כוללי□ את התואר "רופא" או "מרפא" ,אלא רק את שם המקצוע בהון
)S.N. HILLIER & J.A. JEWELL, HEALTH CARE AND TRADITIONAL MEDICINE IN (45
־CHINA. LONDON, ROUTLEDGE k KEGAN PAUL, 1983, P. 327331
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 inסטאופת ,כיו־פקטור ואחרים .הכשירויות שנקבעו בחוקי□ השוני□ נלקחו מתוך תקנוני
ההריוני□ המקצועיים ריושנים ,בדרך כלל .בנוסף לכך הוקמו ארגוני  aaכלל

אמריקניים להערכת מוסדות ההכשרה המקצועית  -אקריזציה של המוסדות  -כולל הכנת
תוכניות לימודי□ המהוות תנאי מינימום להכרה במוסד.

רכל מקצוע מוקם board

הממונה על רישום בעלי המקצוע ,על הפיקוח המקצועי והמשמעתי.
דרך שונה נקם החוק שר החבל הצפוני של אוסטרליה משנת  .1985חוק דה נותן את
ההסדר הבא :החוק קובע רשימה של מקצועות הקרויים ” .”HEALTH PARCTICEלכל מקצוע
מוקם  boardהמורכב מבעלי אותו מקצוע .ה□ ממונים בידי שר הבריאות .תפקידו לרשום

את בעלי המקצוע ,לפקח על פעולת□ לרבות פיקוח משמעתי .הכשירות להירש□ היא חברות
מלאה בארהון המקצועי הארצי .כלומר ,הכשירות לרישום נקבעת לפי חברותו של המועמד

בארגון המקצוע-י .הפיקוח עליו ,לאחר הרישום ,נתון בידי □.board-
יחד ע□ דאת ,אין להתעלם מהתנועה שהחלה באדה״ב בשנת  1983והקוראת לביטול
()46
 .מחולל מיפגה דה בחשיבה בארה"ב הוא פרופי
הצורך ברישוי המקצועות הרפואיים
צירלס בארון ,פרופסור למשפטי□ בבוסטון .לדעתו ,העיקרון של ה^נת הציבור מפני

מתחדי□ צריך להידחות מפני העיקרון של חופש הבחירה והקטנת הוצאותיו של הצרכן.
דרישה דו כוללת בחובה ,כפועל יוצא וברור □ A ,את האפשרות לעסוק ,ללא צורך

ברישוי ,בכל תחום ובכל שיטת ריפוי.
לאחר סקירה כללית דו ,אעבור לסקור חקיקה בארצות שונות לפי המקצועות השוני□.

)CH. H. BARON, LICENSURE OF HEALTH CARE PROFESSIONALS: THE CONSUMER’S M6
)CASE FOR ASBOLITION, ANJLM VOL. 9, PR. 335-356 (1983
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אקופונקטורה
שיטח ריפוי וו ,שמקורה בסין ,הפכה במהלך  30השני□ האחרונות לנפוצה בארצות

שונות במערב.

יחד ע□ ואת ,הגישה אליה שונה ממקום למקדם.

בארצות בהר קיימת הגייה המונופוליסטית ,רק לרופאים מורשי□ מותר לעסוק

באקופונקטורה .כך המצב בארצות מזרח אירופה בעלות שיטת המשפט הסוציאליסטי,

וכו בצרפת ובבלגיה .הכשרה מיוחדת באקופונקטורה ניתנת לרופאים ,המעונינים בכך,

בצרפת ,אר איו היא מוכרת כענף התמחות ברפואה.

יחד ע□ ואת ,בבלגיה  -רוב

העוסקים באקופונקטורה אינם רופאים ,אלא ,בעיקר ,פיויותרפיסטים .למרות שמבחינה

פורמלית רק לרופא מותר לעסוק ש□ באקופונקטורה ,המציאות מוכיחה שלא גרקטיה
בצעדי□ משפטיי□ .נ^ד העוסקים באקופונקטורה שאינם רופאים א□ הם פוערים בהתאם
()47
.
להפניית רופאים

בהרמניה ,ה"מרפא המעשי" רשאי לעסוק באקופונקטורה.
בבריטניה ,העיסוק באקופונקטורה מותר לכל אדם ,ללא צורר ברישוי,

ואח

קיימים בה מוסדות ללימוד פורמלי של המקצוע.
בדנמרק ,האקופונקטורה מותרת לרופאים בלבד ,מכיוו שבהתאם לחוק הדני ,כפי
()47
.
שפורש בבית המשפט העליון של דנמרק ,אקופונקטדרה היא פעולה כירורגית
בשוודיה מותרת האקופונקטורה לרופאים ולעובדי בריאות אחרי□ א□ המתרפא
()47
הופנה אליה□ על ידי רופא

בפינלנד ,רק רופאי□ ורופאי שיניים רשאי□ לעסוק באקופונקטורה ,אך

במסגרת לימודי הרפואה מתקיימים שעורי אקופדנטורה תיאורטיים .לימודים מעשיים
()47
.
ה□ במסהרת לימודי הבחריה בפקולטות לרפואה ולרפראת שיניים

( )47דו"ח מועצת אירופה ,נספח  2בחוברת הנספחים שערכו פרופי מזרחי וד״ר רונן
שהוגשו לועדה באוקטובר .1989
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בארה״ב ,לפחות  29מדינות הסדירו מקצוע דה בחוקיהן עד שכת  .1988מתוכו

לפחות  0a 16קבעו את הסטנדרטים הדרושים לרישוי המקצוע .הדרישות היו שונות
ממדינה למדינה .במדינת ניו-יורק השכירות הדרושה היא תעודת ד״ר לאקופונקטורה,
רופא הרבאלי ,או ד״ר לרפואה מסורתית סינית ,שהוצאה ע״י מועצת רישוי של כל
ארץ דרה .במדינה רוד איילנד הדרישותהיר הוכחת לימודים שארכו  36חודשים במכללה

בהונה קונה או לימודים שווי ערך שהוכרו ע״י המועצה המדינתית לאקופונקטורה
וכן עבודה מעשית במשך  10שנים ועמידה בבחינות של המועצה.

בפלורידה ,לפי חוקק משנת  1980הדרישות לרישום הם הוכחת לימודי אקופונקטדרה

של לפחות שנתיים במוסד המוכר ע"י המחלקה להסדרת המקצועות של המדינה ,הילן
מינימלי שר  18שנים ועמידה בבחינה.

במדינת קליפורניה ,בהתאם לחו ,העסקים והמקצועות משנת  1985והתקנות שהותקנו
מכוחו ,הוקמה מועצה מייעצת הכוללת  7הגברים מהם חמישה אקופונקטוריסטים שאינם

רופאים ,העוסקים במקצוע□ לפחות  10שנים דשני חברי□ שה□ רופאי□ העוסקים
באקופונקטורה לפחות שנתיים .הדרישות לקבלת רישוי הן גיל מינימלי של  ,18הוכחה

בדבר היותו של המועמד אדם ההו ן ,סיום לימודי□ בקורס מוכר או הוכחת עבודה מעשית

של לפחות שנתיים ועמידה בבחינות מקצועיות של המועצה .כמו כן־ האקופונקטורה
בקליפורניה מותרת רק לאחר אבחנה או הפניה מוקדמת של רופא ,רופא שיניים.

פויד!־ג1ריסנ 1או כירופקטור.
כדי לאחד את הדרישות הכינה הועדה הלאומית לרישוי אקופונקטוריסטי□ רשימת

דרישות לקבלת אישור לאומי  -הטוב לכל מדינות ארה״ב.
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כירופרקטיקה

בעוד שהאקופונקטורה מבוססת על דיקור נוחטים ,שהיא פעולה חודרנית,

הכירופרקטיקה היא שיטת ריפוי ידנית חיצונית.
שויצריה היא הארץ האירופית הראשונה שהכירה במקצוע דה כמקצוע עצמאי .משנת

 1937החלו הקנטונים השוגים להכיר במקצוע דה .בשויץ רואים במקצוע דה ענף נפרד

ועצמאי של הרפואה ולכך הכירופדקטורי□ קיבלו שם רשות הם לאבחו והם לרכא,
במהברות הדומות לאלה שהוטלו ער רופאי שיניים.

באנהליה ,איו חקיקה מיוחדת למקצוע דה,

בו.

וכאמור  -איך כל ההבלה על העיסוק

יחד עם דאת ,אהודה הכירופרקטודים הבריטית קבעה קריטריונים ברורים לעיסוק

דה ,תכניות לימודי□ ודרישות לאימון מעשי,

ואינה מקבלת לשורותיה אלא את מי שעמד

בכל הקריטריונים שקבעה.

ה□ בהרמניה איו כל צורך ברישום או ברישוי כדי לעסוק במקצוע דה .הוא מותר
לכל מי שקיבל רשיון של "מרפא מעשי".
בארה״ב ,כמעט כל המדינות ,א□ לא כולו ,חוקקו חוקים המכירים במקצוע דה

ומסדירים את רישוי ו העצמאי בנפרד מהרישוי הרפואי .כך הם המצב ברוב החבלים של

קנדה .בכל החוקי□ אנו מוצאים את הדרישות לרישום  -הכוללות לימודי□ עיוניים

ומעשיים .חוקי□ אלה ,ודוהמה לכך

יכול לשמש חוק רישוי האקופונקטורה משגת 1987

שנתקבל בקליפורניה ,מקנים לבעל הרשיון עיסוק עצמאי באקופונקטורה.
בדרום אפריקה ה□ כ 1הוסדר מקצוע דה ,כמו מקצועות אחרים ,בחוק מיוחד משנת

 ,1971חוק הכירופרקטורי□  .1971הרישוי געשה ע"י משרד הפנים ,אך התקנות בדבר

העיסוק והתנאי□ לרישום מותקנים בידי אהודת חכידופרקטודים והר נכנסות לתוקף
לאחר אישור□

עי י שר הבריאות.
*
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 □aחבלי□ באוסטרליה הכירו בחוקיה ן במקצוע הכירופרקטיקה □מקצוע עצמאי
הדורש רישוי עצמאי .בלוטה לכר ה □ הוחק חוק בכיו דילבד לאחר קבלת דוייח של
ועדה מלכותית שחקרה את הב ושא בשבת .1979

חוק רישום כירופרקטוריס טשבת  1983שר חבל הבירה האוסטרליה ,לדוהטה ,לאחר

שהוא מהדיר את המקצוע ,טיחד אותו לכירופקטורים ולאוסטאדפתים רשומים ,כאשר
הרישוי בעשה בידי  BOARDהמורכב טכירופקטורי□ שטובו לכך ע"י שר הבריאות.
בדבטרק ,החליט משרד הרווחה שביטוח הבריאות הציבורי כולל ד□ כיסוי של
 4סדרות של טיפולי□ כירופרקטיים הביתבים בידי כירופרקטור המוכר ע"י מועצת

הכירופרקטורי□ הדנית .כמו כן ,בקבע בהודעה מיום  7ביבואר  1975שא□ הפציינט
מהיע לכירופרקטור ללא הפניה מרופא ,על הכירופרקטור לדווח לרופא הכללי של

הפציינט או לרגפא המטפל שלו על האבחנה שמצא והטיפול שבתן.

בטור ופת יה

מקצוע רה מוכר בארה״ב ובקבדה וכן באירופה .הסדר חקיקתי ישיר או עקיף מצאתי

ב 15-טדיבות ובמחוז־ קולומביה בארהייב וב 4-חבלי□ בקנדה,

ונתוני□ אלה מעודכנים

לשבת  .1988לש□ עיסוק במקצוע דה נדרשים ברוב המקומות האמורים רשיובות ,הביתנים

מאת המדינה ,בדרך כלל משרד הבריאות ,לאחר שהמועמד הוכיח לימודי□ במוסד מוכר

הנטשכי□ בדרך כלל כשלוש שנים,

ועמידה בבחינות של מועצה המוקמת ע״י כל מדינה

או חבל .חלק מהמדינות ,כה ו ו ארידובה ,האדדאי,

הוכחת ידע בהומאופתיה,

וושינהטוד ואודה ו ר דורשות ה □

ואחרות ,כמו חבל קולומביה הבריטית ,דורשות הם ידע

בכיר ורה יה זיע י רה.
הנטורופתיה מוכרת כמקצוע עצמאי הם ברוב מדינות אוסטרליה ובדרו□ אפריקה.

החוקי□ השובים במדינות אוסטרליה וכן בדרום אפריקה מצריכים רישוי מטע□ המדינה -
בדרך כלל משרד הבריאות ,בדי שמותר יהיה לעסוק בו .הדרישות דומות לאלה שבארה" ב

ובקבדה.
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ה ומאופת י ה
עיסוק דה נחשב לעתים כעיסוק ברפואה ולאו־ דוקא כרפואה אלנטרגטיבית

אלא כמשליטה .בתור שפדה הוא מעורר שתי שאלות :א) הא□ יש להכיר בשיטה דו

כשיטת ריפוי שיש להשתמש בה ברפואה האורתו־דוקסית-טו־ררב ית? ב) הא□ יש להתיר
לאנשים שאינם רופאי□ לעסוק בה,

ואם כו  -באילו תנאים? שאלה אחרת היא שאלת

התכשירים הה וטאופת י ים .השאלה הראשונה חורגת ממסגרת סקירתי ,ולכו אצטמצם
לשאלה השניה .על בעית התכשירים אעמוד בנפרד בחלק .111

כל אות.ו מדינות בארה״ב המכירות בגטורופתיה מכירות גם בהוטאופתיה,
שכפי שראינו בחלקו תנאי לרישוי כנטורופת הוא הוכחת ידע בהוטאופתיה.

בגרמניה ,בה נוצרה ההומאופתיה ,רשאי□ רופאים להתמחות בהוטאופתיה
כענף מומחיות ברפואה ולקבל תואר מומחה בה .באנגליה הוקמה פקולטה להומאופתיה
עוד בשנת ,1950

ובצרפת מתקיים קורס מיוחד להומאופתיה במסגרת בתי הספר לרפואה.

אך בעוד שבצרפת העיסוק בענף דה מותר רק לרופאי□ ,הרי באנגליה וכו בגרמניה
הוא מותר ג□ לטי שאינו רופא ,כמו כל שיטות הריפוי האחרות .גם הולנד מתירה

עיסוק דה במסגרת החקיקה החדשה המתירה לכל אד□ לעסוק בכל שטחי הרפואה ,אותו
הדיו ג□ בארצות סקנדינביה.
בדרום אפריקה מוכר מקצוע דה כמקצוע עצמאי

וניתן לקבל בו רישיון,

לאחר הוכחת ההכשרה המקצועית הדרושה ,כמקצועות אחרי□ כמו כירופרקטיקה ואחרים.
החוק הקובע דאת הוא no.63 of 1932

associated health service professions act,

כפי שתוקן בשנת .1985
בהודו ,פקיסטן ,בנגלהדש וסרי לנקה מבירות מקצוע דה כמקצוע עצמאי.

יחד ע□ דאת במספר ארצות ,כמו דרו□ אפריקה ,לסוטו ,וסוודילנד נקבעה בחוקיהם
רשימה של פעילויות האסורה להומאופתי□ שאינם רופאים ,הגבלה שאינה קימת בתת

היבשת ההודית,
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-37העיסוק בהומאופתיה הוכר במקומות חבים בעקיפין ,במקומות בהו הותר השימוש
בתכשירי□ הומארפתיים .הכרה בתכשירי□ כאלה היא ,למעשה ,הברה בעיסוק עצמו.

לסיום חלק דה יש לציין את המהמה שהחלה להסתמן בצרפת ,בה שלטה עז לדמו
האחרון ההישה המוגופליסטית בצורה קיצונית .משבת  1989החל החוק הצרפתי להכיר
בעיסוקי□ שובי□ הקשורים בריפוי בעיסוקי□ עצמאיים .כך ,למשל ,הוכרו כירופוזיה,

עיסוי רפואי ,פידיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ועוז כמקצועות עצמאיים,

ונקבעו לה□

בחוק תכביות לימוזים .בנוסף לכר בקבעה רשימה של תכשירי□ רפואיים המותרים
()48
 .יתכן שדוהי התחלה של יציאה מהמסהרת הנוקשה
בשימוש ע״י כירופוזיסטים
המונופוליסטית ,אך יתכן שהיתה דר חריגה אחת בלבז שאינה מסמלת התרה ברספת.

)(48

IDHL 1989 (40)41

;.IDHL 1988 (39)16
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בתחילת הסקירה יש לציין את ההחלטה שנתקבלה ביום  16באוקטובר 1985
בועדה לעניני אנרגיה ,מחקר וטכנולוגיה של הפרלמנט האירופי ,ההחלטה ,שמספרה
B. 2-741/85

קוראת ,ביו השאר ,להתיחס לצמח י המרפא ()PHYTOPHARHACEUTICALS

כלתרופות המקובלות ,מהבחינה המשפטית.
במו כן ,מועצת השוק המשותף האירופי קבעה בהוראה ( )DIRECTIVEמסי

 eec/75/319בי הוראות הרישום של התכשירים הרפואיים אינם מתאימים לחמישה סוגים
של תכשירים ,שלגביה□ יש ליצור כללי רישום מיוחדים .חמישה □וגי□ אלה הס:

נסיובים ,תרכיב (חיסון) ,תוצרת דם ,תכשירי רפואה רדיואקטיביים,

ותכשירים

הומאופתיים .ההוראה פורסמה ב .9.6.75-משלא בוצעה הוראה דו פורסמה הוראה חדשה

ב 22.12.86-שמספרה  EEC/87/21שקראה לבצע את ההוראה הקודמת תוך שנה .דאבו ,תדר

שנה הובנו הצעות לרישום ארבעת הסוגים הראשונים ,אך טרם נתקבלה החלטה בדבר
התכשירים ההומיחפתיים .ארבע מדינות הביעו תמיכה גלויה בהצעה :צרפת ,גרמניה,

בלג יה והולנד.
רשימת תכשירי□ הומאופתיים מופיעה בפרמקופיאה הצרפתית הרשמית ,ברשינזה

נפרדת .הרשימה היא של חומרי□ לשימוש בתכשירים הומאופתיים.
חוק התרופות הגרמני משנת  1976קובע רישום של תכשירי□ הומאופתייס,

ובו

קובע רישום בדה קודקס הה ומאופת י ה של ברד יל משנת .1972
בארצות הברית ובאנגליה קיימות פרמקופיאות של תכשירי□ הומאופתיים ,אליו
היפנו חוקי□ שונים כמו צו  57.477מיום  20.12.65בברדיל ותקנות התרופות
והתכשירים הקוסמטיים 1945 ,בהודו.
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-39הבעיה של רישום תכשירים הומאופתיים מצאה את פתרובה באוסטריה באופן הבא:

חוק התרופות האוסטרי הוא משגת  .1983מכח חוק דה הוצאו פקודות בשבים 1984
ו ,1985-במה שנרגע לתכשירים הומאופטיים .פקודה מסי  402מיו□  15,10.84שיצאה
ע״י השר הפדרלי לבריאות הציבור והגנת איכות הסביבה עוסקת בתווית שיש להדביק

על התכשירים הרפואיים .סעיף  29של פקודה דו קובע כי תכשיר הומאופתי יותווה
בצירך "תכשיר פרמצבטי הרמארפטי״ .פקודה  403מאותו תאריר עוסקת במידע שיש לתת

בעת הרישום ובעת השימוש של תכשירים רפואיים .חלק  vmשל הפקודה עוסק בתכשירים

הרמארפטיים .הסעיפים  76-71עוסקים בנושא דה וקובעי□ אלו מסמכים יש לצרף בעת
הרישום ,מסמכים השונים מאלה הדרושים לרישום תכשירי□ רפואיים מקובלים ,לרבות

הערכה טרקסיקולוגית .המסמכים שירגשו לצרכי הרישום צריכים לפרט את המטרות להן

נרעד התכשיר רמגדת היעילות שלו על בסי□ העקרונות ההומאופתיים.

בכרייפתרה אוסטריה את הבעיה והשיגה שני דברי□ חשובים :האחד  -תכשירים
הומארפתיים דוכי□ לרישום מסודר ומבוקר ,והשני  -תכשירי□ אלה עוברי□ ביקורת

איכות כדי למנוע נ דק ,במר בל תכשיר רפואי אחר.

פתרון חלקי לבעיה נוספת נתנה שבדיה .בתקנות מסי  30מיום  17.9.86של

המועצה הלאומית לבריאות ורווחה אגו מוצאי□ הוראות בדבר מתן מרשם והספקה של
תכשירים נטורופתיי□ המיועדים להדדקה .תכשירים באלה מותרי□ בשימוש אר בהגבלות
אלה :התכשיר יותרוה בתווית מתאימה שתעיד על היותו תכשיר גטוררפתי .הוא יסופק

רק בנגד מירשם רופא ,רעל התווית יצריו ג□ שמר של הרופא ,שמו וגילו של

שמר שר הרוקח וכו המיגון

וצורת השימוש בתכשיר.

דוגמה נוספת קיימת בסינגפור ,בהתאם לצו התרופות (תרופות מסורתיות,
תרופות הרמארפתיות ותכשירים אחרים)ופטור) 1987 ,שהוציא שר הבריאות ביום

 .16.6.87הצו בא להבחין ביר התרופות הקונבנציונליות לביו תכשירים אחרים

שסווגו □אופן דה:
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א .תכשיר הומאופתי  -כל תכשיר המשמש בשיטת ריפוי בה מחלות מטופלות
ע״י שימוש בכמויות קטנות של חומר כדה שיש ביכולתו

ליצור אצל אנשים בריאים סימפטומים דומים לאלה

של החולה שבטיפול;
ב .תכשיר כעי ו מרפא ( - )QUASI-medicinalכל אחד מאלה:

< )1תכשירים נהד קשקשים;

( )2תכשירי קוסמטיקה רפואיים לטיפול פצעונים
ופצעי בהרות ,למעט תכשירים המכילים

 etretinateאו חומצת ;CIS-RETIN0IC-13
< )3סבונים רפואיים;

( )4סוכריות להקלת שיעול והירוי בהרוו;
( )5פלסטרים רפואיים;

( )6תכשירים לשידוף ונהד קרינת שמש;
( 17משקאות רפואיים;

()8

ויטמינים ותכשירים מדינים ממקורות טבעיים;

( )9משחת שיניים רפואית.
ה .תרופה מסורתית  -כל תכשיר מרפא המכיל אחד או יותר חומרים הלקוחים

ממקורות טבעיים ,כלומר ,צמחים ,בעלי חיים או מינרלים

או צירוף של מקורות אלה ,אך אינו כולל בל תכשיר מרפא

הנועד להדרקה לתור הוף האדם ,כל תרכיב חיסוו לשימוש
אדם ,כל תכשיר שגעשה מדם אדם או בל חומר מהמפורט

ברשימת הרעלים שבחוק הרעלים.
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