ניירות עמדה בפיזיותרפיה
קבלת מתנות ממטופלים  -מבוא לנייר העמדה
3,1

יעל אוחיון ,2,1זהבה דוידוב

 1ועדת האתיקה של הפיזיותרפיסטים בישראל
 2מנהלת שירות הפיזיותרפיה ,מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה,
"דורות" ,נתניה
 3חוג לפיזיותרפיה ,אוניברסיטת חיפה

קבלת מתנות ממטופלים והדילמות האתיות שהן מעוררות
הן נושאים שעולים לדיון ללא הרף .חברי המועצה העליונה
של הפיזיותרפיסטים בישראל הביעו את הצורך בנייר עמדה
בנושא; גם פיזיותרפיסטים מהשטח פנו מצדם לחברי ועדת
האתיקה בשאלות בנושא קבלת מתנות.
במאי  ,2016בישיבת ועדת האתיקה של הפיזיותרפיסטים
בישראל ,הוחלט לכתוב נייר עמדה בנושא למרות הקושי
והבעייתיות בכתיבתו.
מטרתו של נייר העמדה היא לתת בידי הפיזיותרפיסטים
כלים אתיים להתמודדות עם סיטואציות הנוגעות לקבלת
מתנות ,לעודד חשיבה ביקורתית ולסייע בקבלת החלטה
מושכלת בנוגע לקבלת המתנות או לסירוב לקבלן .נייר
העמדה מציג את כללי החוק בעניין ואת הערכים הביו-אתיים
האוניברסליים הנוגעים לקבלת מתנות בהתאם לקוד האתי של
הפיזיותרפיסטים בישראל.
בניגוד לחוקים ,לתקנות ולנהלים הקובעים קביעות פסקניות
אילו מתנות לקבל ואילו לאו ,בנייר העמדה הזה מפורטים
הערכים הביו-אתיים הרלוונטיים וכן שאלות שראוי
שהפיזיותרפיסט ישאל את עצמו בטרם קבלת המתנה.
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המועצה העליונה של הפיזיותרפיה בישראל

ועדת האתיקה של הפיזיותרפיה בישראל
נייר עמדה
דצמבר 2016

קבלת מתנות ממטופלים
רקע
במקצוע הפיזיותרפיה ,כמו במקצועות בריאות אחרים ,המטפלים נמצאים בקשר
ישיר עם מטופלים ובני משפחה ,לעתים לתקופות ארוכות .טיפולי פיזיותרפיה
מתאפיינים במרכיב של מגע במטופל ,היוצר קשר אישי קרוב .ישנם מטופלים
הנוהגים לתת תשורות שונות למטפל ,כדרך של הכרת תודה.
מצב זה מייצר דילמות אתיות שעלולות לעורר שאלות רבות ,כגון :באילו תנאים
ראוי לקבל את המתנה? מהן ההשלכות של קבלת המתנה על יחסי המטפל-מטופל?
מהן המשמעויות של סירוב לקבל מתנה? ועוד.
מטרת נייר עמדה זה ,היא לתת בידי כלל הפיזיותרפיסטים כלים אתיים
להתמודדות עם סיטואציות הנוגעות לקבלת מתנות ,תוך התייחסות למותר על פי
חוק .לפיכך ,נציג את החוק ,הערכים והעקרונות הביו-אתיים הרלוונטיים והמלצות
יישומיות ,במטרה לעורר חשיבה ביקורתית ולסייע בקבלת החלטה מושכלת בנושא
קבלת מתנות או סירוב לקבל מתנות.
נייר העמדה לא יגדיר במפורש מהו המותר והאסור ,משום שאין מקרה אחד דומה
למשנהו ומגוון האפשרויות הוא גדול עד מאוד.

א .המצב החוקי
נושא קבלת מתנות ,הרלוונטי לענייננו ,מוסדר במספר חוקים וביניהם :חוק שירות
הציבור ,התש"ם( 1979 -להלן" :חוק המתנות") ותקנון שירות המדינה (התקש"יר).
"מתנה" מוגדרת בחוק כ"הקניית נכס שלא בתמורה ,או מתן שירות ,או טובת הנאה
אחרת שלא בתמורה" .על פי החוק ,לעובד ציבור אסור לקבל מתנות ,אלא על פי
התנאים שנקבעו לכך בחוק ובתקשי"ר .איסור זה חל גם על מתנות הניתנות
במסגרת שמחות ואירועים משפחתיים .חוק המתנות קובע ,כי מתנה אשר ניתנה
לעובד מדינה הופכת לקניין המדינה ועל העובד להודיע על קבלתה ולנהוג בה בדרך
שנקבעה בתקשי"ר .החוק "לא יחול על מתנה קטנת ערך וסבירה".
בית המשפט העליון (בג"צ  )7074/93קבע ,כי "תכליתו של חוק המתנות להבטיח
טוהר מידות בשירות הציבורי ,הוא נועד לחזק את האמון ברשויות השלטון ולמנוע
תחושה ,כי המתנה נועדה להשפיע על שיקול דעתו של עובד הציבור ותשמש
כתשלום על פעולה הקשורה בתפקידו".

1

כתב עת לפיזיותרפיה ׀ כרך  23׀ גליון מס'  3׀ דצמבר 43 2021

ניירות עמדה בפיזיותרפיה

ב .ערכי-על אתיים אוניברסליים ועקרונות אתיים-מקצועיים
לקבלת מתנות ממטופלים
בפרק זה מפורטים ערכי על אתיים אוניברסליים ,כפי שהוצגו בקוד האתי של
הפיזיותרפיה ,היכולים לשמש כמצפן לתהליכי קבלת החלטות אתיות מקצועיות.
שוויון וצדק ( :)Justice and Equalityמערך זה נובעת החובה ,שלא להפלות כל אדם
באשר הוא ולהקצות משאבים בצורה מושכלת והוגנת .על הפיזיותרפיסט להתייחס
לכל המטופלים בשוויון וללא משוא פנים .קבלת מתנה ממטופל עלולה לגרום
להרגשת מחויבות כלפיו ועקב כך לתת טיפול עודף/יחס מועדף במהלך הטיפול או
בטיפול עתידי .כמו כן ,מטופלים אחרים עלולים להרגיש גם הם מחויבות לתת
מתנה.
כיבוד האוטונומיה ( :)Respect for Autonomyלכל אדם זכויות וחירויות בסיסיות.
מערך כבוד האדם נגזר כיבוד האוטונומיה של האדם ,ממנו נובעת התחשבות
ברצונו .זכותו של המטופל להכיר תודה והערכה למטפל באמצעות מתנה .יש
מטופלים ,עבורם מתן מתנה עשוי להתפרש כתרומה למאמץ הטיפולי המשותף.
סירוב של המטפל למתנה ,עלול לפגוע בכבודו ורגשותיו של המטופל ועלול להתפרש
כעלבון ,כחוסר נימוס או כחוסר הערכה כלפי המטופל ובכך נפגעת זכותו הבסיסית
לתת מתנה כראות עיניו.
מקצוענות ( :)Professionalismערך זה מתייחס למיומנויות ,שיפוט נכון והתנהגות
אתית .בהתאם לכך ,ההתערבות הטיפולית צריכה להינתן על פי שיקולים מקצועיים
בלבד .הפיזיותרפיסט ימנע ממצבי ניגוד עניינים והתנגשות בין אינטרסים
מקצועיים לאחרים .כמו כן ,ימנע מלפתח קשרים לא מקצועיים עם מטופליו .קבלת
מתנה או טובת הנאה עלולה לפגוע בשיפוט הנכון ,להשפיע על התנהגותו המקצועית
של הפיזיותרפיסט ולעורר שיקולים זרים ,לא מקצועיים ,של ריצוי המטופל .לאחר
הסכמה לקבל מתנה ,קיים פוטנציאל לשינוי במערכת היחסים ולשינוי בדינמיקה
בין המטפל למטופל .הדבר יכול להקשות על המטפל לדון באובייקטיביות על
נושאים רגישים ,כגון חוסר היענות לטיפול.
רעות ( :)Collegialityמתוך ערך זה נובע הצורך בסולידריות ושיתוף פעולה מקצועי
תוך שמירה על ערכים של אמינות ,יושר ויושרה .קבלת מתנות יכולה להשפיע על
האקלים הארגוני האתי בעבודת הצוות באופנים שונים .מחד ,שיתוף מתנה
שהתקבלה על ידי מטופל עם שאר אנשי הצוות יכולה לתרום לאווירה חיובית.
מאידך ,נוהג של קבלת מתנות אישיות עלול לגרום לתחרות בין המטפלים ולפגיעה
בלכידות הצוות.
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ג .המלצות מעשיות
קבלת מתנות ממטופל מעוררת דילמות אתיות .בנוסף להפעלת שיקול דעת על פי
כללי הקוד האתי ,הוועדה ממליצה להתייחס לנקודות הבאות ,כחלק מתהליך
קבלת ההחלטות של איש המקצוע:










מועד נתינת המתנה :האם המתנה ניתנת בתחילת הטיפול ,במהלכו או
בסופו? מתנה הניתנת בתחילת טיפול ,ראוי שתעורר שאלות ונטייה להימנע
מלקבלה.
ההקשר בו ניתנה המתנה :מתנה הניתנת לאחר אי הסכמה עם מטפל או
מתנה הניתנת סמוך לצומת קבלת החלטות על ידי המטפל ,ראוי שתעורר
שאלות לגבי ההשלכות של קבלתה ועד כמה תשפיע על התהליכים
המקצועיים בהמשך הטיפול.
אופן נתינת המתנה :האם המתנה ניתנת באופן גלוי? מתנה הניתנת בהסתר
יכולה לעורר שאלות בדבר כוונות הנותן.
ערך המתנה :מה ערך/סוג המתנה? האם המתנה סמלית וצנועה או שערכה
הכספי גבוה? האם נראה שהיא מעבר ליכולותיו הכלכליות של המטופל?
אופי המתנה :האם המתנה היא לשימוש אישי? האם מדובר במתנה צנועה
כגון :פרחים ,ממתקים? האם המתנה היא כזו שניתן לחלוק אותה עם
הצוות?
השפעת קבלת המתנה על המטפל :באיזה אופן משפיעה קבלת המתנה על
המטפל? האם רמת המחויבות כלפי המטופל תעלה בהשוואה למטופלים
אחרים? האם קבלת המתנה עשויה להשפיע על משך הטיפול ,על ניסיון
לקצר את משכי ההמתנה של המטופל ,על מידת הזמינות של המטפל ,ו/או
על איכות הטיפול? האם המטופל ייפגע אם המטפל יסרב לקבל את המתנה?
באילו מצבים על המטפל לדווח לממונים עליו על קבלת מתנה? האם
כשהמתנה מעוררת תחושת "הגזמה" או אי-נוחות?
השפעת קבלת המתנה על תדמית המקצוע :האם קבלת מתנה עלולה
להיתפס כ"טיפ" ולגרום לזילות המקצוע בכללותו בעיני הציבור?

מקורות
חוק שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם1979 -
תקנות שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם 1980 -
איסורים בנושא קבלת מתנות וטובות הנאה על ידי עובדי ציבור -לרבות לשמחות
ולאירועים משפחתיים ,נציבות שרות המדינה.23.2.14 ,
המשך בעמוד הבא
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