
 הכרזת מוות של מדינתחוק 
 י זר'ג-ניו

 ג'רזי-מדינת ניו

 בהתאם לחוק הכרזת מוות .1

 י".זג'ר-ניו הכרזת מוות של מדינתחוק זה יהא ידוע ויעשה בו שימוש כ"חוק 
 מותו של הפרט יוכרז בהתאמה עם הוראת חוק זה.

  תינשימ-קרדיומוות המבוססת על קריטריון  הכרזת .2

הפיכה של כל הפונקציות הסירקולריטוריות  אדם שסבל מהפסקה בלתי
והנשימתיות, כפי שהן נקבעו ע"פ הסטנדרטים הרפואיים המקובלים כיום, יוכרז 

 כמת.

 הכרזה על מוות המבוססת על קריטריון נוירולוגי .3

בכפוף לסטנדרטים ולהליכים שייקבעו בהתאם לחוק זה, אדם שהפונקציות 
יתנות לשמירה על ידי אמצעים מלאכותיים הסירקולריטוריות והנשימתיות שלו נ

בלבד ואשר אירעה לו הפסקה בלתי הפיכה של כל התפקודים של המוח כולו, לרבות 
 גזע המוח, יוכרז כמת.

 ת מוותכרזרופא לה .4

לחוק זה תיעשה  3מוות על בסיס קריטריונים נוירולוגיים בעקבות ס'  הכרזת
 באמצעות רשיון.

רד הבריאות יחד עם וועדת בודקים רפואיים (מכון בכפוף להוראות חוק זה, מש
 פתולוגי) יאמצו ומעת לעת ישנו רגולציות הקובעות:

כישורי התמחות או ניסיון שנדרשים לרופאים המורשים להצהיר על מוות על 
 בסיס הקריטריון הנוירולוגי.
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סטנדרטים מקובלים נוכחיים, לרבות קריטריונים, בדיקות והליכים הקובעים 
מוות על בסיס קריטריון נוירולוגי. הרגולציות ההתחלתיות ינתנו תוך  הכרזת לגבי
 יום מיום חיקוק חוק זה. 120

, הוא תורם נוירולוגיכמת, על בסיס קריטריון  מכריזיםבאם האדם שעליו 
שמוות הופיע, לא יהיה המנתח מבצע  המכריזאיברים או עתיד להיות, הרופא 

ל האיבר או פרט הכפוף, פוטנציאלית, לניגוד ההשתלה, הרופא הנוכחי של מקב
 אינטרסים הנוגע להליך רכישת איברים.

באם יוכרז מוות על בסיס הקריטריון הנוירולוגי, שעת המוות תהיה עם סיום 
בדיקות קליניות קובעות וכל הליך מאשר הנחוץ לקביעת ההפסקה הבלתי הפיכה של 

 כל תפקודי המוח כולו, לרבות גזע המוח.

 תוך הפרת אמונותיו הדתיות של האדם הנדון יוכרזוות לא מ .5

לחוק זה  4 -ו 3ס'  לפימותו של אדם לא יוכרז על בסיס קריטריון נוירולוגי 
על מוות, סיבה לחשוש, על בסיס  להכריזכאשר יש לרופא המורשה בעל הרשיון 

אינפורמציה המסופקת ע"י בן משפחה של הפרט או כל אדם אחר בעל ידע על 
ה שכזו תפר את האמונות כרזמונותיו הדתיות הפרטיות של האדם הנדון, כי הא

הדתיות הפרטיות של האדם הנדון. במקרים אלה, מוות יוכרז ושעת המוות תיקבע 
 לחוק זה. 2סעיף  לפיבלבד  תינשימ-קרדיועל בסיס קריטריון 

 חסינות מוענקת לנותני שירות רפואי, ספקים, בתי חולים  .6

בתום לב  ,ות רפואי מורשים, בתי חולים או מטפלי בריאות הפועליםנותני שיר
להוציא לפועל הוראות חוק זה  ,והתאמה עם סטנדרטים רפואיים נוכחיים מקובלים

או כללים ורגולציות שיקבעו ע"י משרד הבריאות יחד עם וועדת בודקים רפואיים 
 לדיןאו אזרחית או  לא יהיו כפופים לחובה פלילית ,חוק זה לפי(מכון פתולוגי) 

משמעתי או מקצועי שיתנהלו ביחס למעשים אלה. חסינויות אלה ישתרעו על 
התנהגות בהתאמה עם הוראות חוק זה לאחר חקיקתו אך גם טרם יום כניסתו 

 לתוקף.

 חובות של ספקי ביטוח לא ישתנו .7

ת מוות הנובעים מן ההכרה המשפטית זרכשינויים בקריטריונים קודמים לה
לוגי מודרני לא ישפיעו בכל צורה שהיא על, לא יגדילו ולא ישנו וטריון נוירבקרי
כל מדיניות קיימת של ביטוח בריאות,  במסגרת, זכויות או חובות שנוצרים םתנאי

ביטוח חיים או קצבה שנתית או תוכנית קיצבה/גמלה/סיוע ממשלתי. שום מטפל 
י, מבטח או רשות ממשלתית רפואי או ספק טיפול רפואי ושום תכנית שירות רפוא

אך בשל אמונותיו  ,לא יתעלמו מכיסוי או יוציא מהכלל קיצבה ושירות לכל אדם
 ליישום הקריטריון הנוירולוגי להכרזה על מוות. הנוגעותהדתיות של אותו אדם 
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 חוקים, רגולציות, מדיניות, נהגים לאיסוף דו"חות , מידע .8

בית", משרד הבריאות ייסד חוקים, בכפוף ל"חוק הפרוצדורה האדמיניסטרטי
רגולציות, מדיניות ופרקטיקות ככל שיידרשו לשם איסוף דו"חות שנתיים ממוסדות 
לטיפול רפואי, איסוף מידע נוסף ככל שיידרש במידת הסביר כדי להעריך ולפקח על 
יישום חוק זה. המשרד יפעל לצמצום המטרד שבשמירת מסמכים הנכפה בכללים, 

ניות ופרקטיקות אלה ויפעל להבטיח את הסודיות הנאותה למסמכי רגולציות, מדי
 החולה.

י זג'ר-משרד הבריאות יחד עם וועדת בודקים רפואיים (מכון פתולוגי) וועדת ניו
לבעיות חוק ואתיקה יעריכו יחד את יישום חוק זה וידווחו למחוקק, לרבות המלצות 

 ום כניסת חוק זה לתוקפו.לכל השינויים הנחוצים שיוערכו, בתוך חמש שנים מי
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