נוהל בדיקת קיום מגבלה אצל סטודנטים
.1

מטרת הנוהל

 1.1מטרת נוהל זה לאפשר לאוניברסיטה לבדוק את מצבו הרפואי והנפשי של סטודנט אוניברסיטה עת מתעורר
חשש בדבר קיומה של מגבלה בקרבו ובמידת הצורך ,אם תימצא אצלו מגבלה ,להפסיק את לימודיו ,וכל
זאת תוך שמירה מירבית על סודיות רפואית ,כבוד האדם ופרטיותו.
 1.2נוהל זה הוא חריג ומיועד למקרים מיוחדים בלבד ביחידות המעניקות תואר המתיר טיפול בבני אדם.
.2

הגדרות

 2.1בנוהל זה יהיו למילים ולמונחים הבאים המשמעויות הבאות:
"הפקולטה" הפקולטה או בית הספר בו לומד הסטודנט.
"דיקן" דיקן הפקולטה או מנהל בית הספר.
"סטודנט" מי שנתקבל ללימודים ולומד באוניברסיטה ,וטרם קיבל תואר ,לרבות מי שאושרה
לו חופשת לימודים ולמעט מי שהודיע על הפסקת לימודים ,וכן מועמד שנרשם ללימודים באוניברסיטה.
"מגבלה" מחלה ,מצב נפשי או כושר לקוי העלולים ,באופן זמני ,חלקי ,לצמיתות או לחלוטין
להוות סכנה חמורה או להזיק באופן חמור לאנשים אחרים או לסטודנט עצמו תוך כדי ועקב
מילוי חובותיו של הסטודנט במסגרת הלימודים ו/או מילוי תפקידו במסגרת עיסוקו בבוא העת.
"הוועדה" ועדת בדיקה שממנה הרקטור בהתאם ובכפוף להוראות נוהל זה
"נבדק" סטודנט אשר ועדת בדיקה מונתה לבדיקתו בהתאם להוראות נוהל זה.

.3

הקמת ועדת בדיקה

 3.1היה לדיקן חשש סביר ,לאור מידע אמין ומוסמך שהגיע לידיעתו ,כי סטודנט לוקה במגבלה,
יפנה לרקטור .הרקטור רשאי למנות ועדת בדיקה ולהטיל עליה את בדיקת אותו סטודנט.
 3.2הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:
 שני חברי סגל בכיר חבר סגל שהינו רופא ראש שירותי הייעוץ לסטודנט דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה -היועץ המשפטי של האוניברסיטה

.4

סמכויות הוועדה
הוועדה מוסמכת:

4.1
4.2
4.3
4.4

לפנות אל הנבדק ולבקש ממנו כי ימציא לה כל מידע או מסמך רפואי או פסיכולוגי הנוגע למצבו הבריאותי או
הנפשי.
לגבי נבדק אשר מחובתו היה למסור לפקולטה כתב ויתור על סודיות רפואית עם תחילת לימודיו ,לבקש נתונים
אודות מצב בריאותו של הנבדק מתיקים רפואיים שלו בהסתמך על כתב ויתור זה.
לבקש מהנבדק שיעבור כל בדיקה רפואית או פסיכולוגית הנדרשת לצורך קביעת מצבו הבריאותי או הנפשי.
להיוועץ במומחים ו/או ביועצים במקרה הצורך.
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.5

הזמנת הדיקן

 5.1דיקן הפקולטה הנוגע לעניין או אדם אחר שימנה הדיקן ,יוזמן להופיע בפני הוועדה ולמסור לה כל מידע ,מסמך
או חומר אחר הנחוץ לבירור המקרה.

.6

זכויות הנבדק
בטרם תקבל הוועדה כל החלטה בהתאם לסעיף  7.3לנוהל זה ,חייבת הוועדה:

 6.1להזמין את הנבדק לטעון בפניה ,ולאפשר לו להיעזר ,אם ברצונו בכך ,בשירותיו/הם של רופא/ים
ו/או פסיכולוג/ים מטעמו.
 6.2לאפשר לנבדק להציג לפניה ראיות הנוגעות למצבו הבריאותי או הנפשי.

.7

החלטות הוועדה

7.1
7.2

כל החלטה של הוועדה חייבת להיות מנומקת בכתב ,ולהתקבל בתמיכה של לפחות ארבעה חברי וועדה.
לא נענה הנבדק ,תוך זמן סביר ,לבקשת/ות הוועדה בהתאם לסעיף  ,4או בחר שלא לממש זכות מזכויותיו על
פי סעיף  ,6תקיים הוועדה דיון במצבו הנפשי או הבריאותי על סמך המידע אשר בפניה ,ולאחר ששמעה
את עמדת היחידה הנוגעת וקבעה כי אכן קיים חשש סביר כי הנבדק לוקה במגבלה ,רשאית הוועדה להחליט
כאמור בסעיף .7.3

7.3

הוועדה מוסמכת:
 7.3.1לקבוע כי לנבדק מגבלה.
 7.3.2להחליט כל החלטה שהיא לגבי המשך לימודיו של נבדק שנמצא לגביו כי הינו לוקה במגבלה ,ובכלל זה
להמליץ על הפסקת לימודיו של הנבדק בתום לימודי התואר הראשון בפקולטה לרפואה ובפקולטה
לרפואת שיניים )בתואר "בוגר אוניברסיטה במדעי הרפואה" ) B.Med.Scאו על הפסקת לימודיו של
הנבדק לאלתר ,בין באופן סופי ובין  -במקרה שהוועדה תקבע כי המדובר במצב חולף  -לתקופת זמן
כפי שתמצא לנכון.

.8

סודיות ההליך

 8.1זהות הסטודנט שלשם בדיקתו תתמנה ועדה מקצועית לפי נוהל זה ,דיוני הוועדה ,מסמכיה וממצאיה יהיו
סודיים לחלוטין ,ואין למסור כל ידיעה לגביהם אלא לגורם באוניברסיטה הזקוק למידע לצורך ביצוע
תפקידו ,באישור היועצת המשפטית .ככל האפשר יתקיים הדיון בתיק ללא מסירת פרטים מזהים.
 8.2אין בכל האמור בנוהל זה כדי לגרוע מכל דין המחייב דיווח ו/או מסירת מידע לגורם כלשהו בדבר קיומה של
סכנה אפשרית לציבור.

.9

ערעור

 9.1הנבדק והדיקן זכאים לערער על החלטת הוועדה וזאת בתוך  30יום מקבלת ההחלטה.
 9.2הערעור יוגש לרקטור.
 9.3הרקטור יקבע את דרך הדיון בערעור ,והוא רשאי להיוועץ לצורך כך עם מי שימצא לנכון.

.10

הקמת ועדה לבדיקה חוזרת

 10.1הדיקן רשאי בכל עת ,לאור מידע חדש שהגיע אליו ,לבקש מהרקטור למנות ועדה לבדיקה
חוזרת ולהטיל עליה את בדיקת אותו נבדק.
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 10.2הרכב הוועדה לבדיקה חוזרת יהיה כאמור בסעיף  3.2לנוהל זה ,ובלבד שלא ישבו
בוועדה לבדיקה חוזרת אותם שני חברי סגל בכיר והרופא חבר סגל שישבו בהרכב
שבדק לראשונה את עניינו של הנבדק.
 10.3הוועדה לבדיקה חוזרת רשאית להסתמך על כל או חלק מחומר הראיות ו/או המסמכים
אשר הוצגו בפני הוועדה שבדקה את עניינו של הנבדק לראשונה.
 10.4הוראות נוהל זה יחולו על עבודת הוועדה לבדיקה חוזרת בשינויים המחוייבים כמתחייב
מן האמור בסעיף זה.

.11

סמכות רשות שיפוט משמעתי
אין בכל האמור בנוהל זה כדי לשלול ו/או לגרוע מסמכותה של רשות שיפוט משמעתי המוסמכת
לדון בעניינו של הנבדק או בכל דבר הקשור אליו ו/או להתנהגותו.
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