תנאי שימוש כלליים לטיפול מרחוק.
כללי
בתקופה מאתגרת זו של מגיפת הקורונה ועל מנת להקל את הנגישות של מטופלי הכללית לקבלת
שירותים ,הכללית מספקת שירותים באמצעות שיחה וירטואלית.
שימוש בשירות
 .1בעת פנייתי לשירות בריאות מרחוק הנני נותן/ת את הסכמתי המתמשכת כנדרש בחוק לטיפול ,לרבות
לביצוע התייעצויות מקצועיות והעברת המידע הרפואי למטפלים אחרים בהתאם לשיקולים הרפואיים
המקצועיים ועל פי כל דין.
 .2לצורך התחברות לשירות הנני נותן/ת את הסכמתי לקבל הודעות טקסט  SMSו/או הודעות דואר
אלקטרוני ,כגון תזכורות לתור/מפגש בתדירות אשר תיקבע על ידי הכללית ודרכי קישור לשירות.
פרטיות והגנת מידע
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שיחת הווידאו נעשית באמצעות התשתית של חברת  Microsoftבשילוב הפתרון של אפליקציית/תוכנת
 .Teamsפתרון זה הינו פתרון אשר קיבל אישור אבטחת מידע מאת הממונה על הגנת המידע בכללית
ומאושר אף על ידי משרד הבריאות .ידוע לי כי לכללית אין כל שליטה על התשתית בה נעשה שימוש
באפליקציה ומשכך אין הכללית נושאת בכל אחריות לתשתית ו/או לאופן העברת השידור ו/או לדרכי
אחסון המידע המשודר באמצעותה ,ואני פוטר/ת בזאת את כללית מכל חבות ו/או אחריות מכל ומין וסוג
שהוא בקשר לשימוש בתשתית ה זאת ו/או הנובעות מהשימוש בתשתית הזאת.
ידוע לי כי לצורך שימוש באפליקציה עליי לאשר לאפליקציה הרשאת גישה למצלמה ולרמקול
במכשיר/מחשב שלי וכי ללא הרשאה זו לא ניתן לעשות שימוש באפליקציה.
ידוע לי כי לטובת קבלת הטיפול הרפואי מרחוק אני נדרש לגשת ל –  Teamsבאמצעות דפדפן ו  /או
להתקין את אפליקציית ה –  Teamsע"ג המחשב/הטלפון הנייד .הנני פוטר את הכללית מנזק לוגי
למחשב הנגרם מהתקנה לא נכונה של התוכנה ע"ג המחשב.
הנני מאשר/ת כי הובהר לי ששירות רפואה מרחוק מתבצע בענן באמצעות רשת האינטרנט ומשכך
ומטבע הדברים חשוף לסיכוני סייבר והגנת מידע וכי על אף שהכללית נקטה באמצעי אבטחת המידע
הנהוגים בתחום זה להבטיח מינימום סיכונים לפריצה למידע ,אין בכך כדי להבטיח חסינות מפני סיכוני
סייבר כאמור .לפיכך ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי שירותי בריאות כללית
היה ותיגרם פגיעה בפרטיותי ו/או בסודיות הרפואית שלי כתוצאה מן השימוש בשירות רפואה מרחוק.
ידוע לי והנני מסכים כי קבלת השירות הרפואי באופן זה משמעה מתן הסכמה לכל האמור לעיל.
ידוע לי ששימוש בפרטים אישיים ובפרטי זיהוי שאינם שלי ו/או של ילדי /ילדתי ו/או מסירה של פרטים
אישיים ופרטי זיהוי של ילדי /ילדתי בחריגה מסמכות על פי דין ו/או ללא הרשאה הם אסורים ,מהווים
פגיעה על פי חוק הגנת הפרטיות ועלולים לגרור ענישה פלילית .
אני מתחייב/ת בזאת כי אפצה את כללית על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם לכללית ו/או למי
מטעמה כתוצאה משימוש בפרטים אישיים ובנתוני זיהוי שאינם שלי ו/או מהתחזות לאחר/ת ו/או בגין
חריגה מהרשאה ו/או מסמכות.
ידוע לי כי בעת הכניסה לשירות רפואה מרחוק ו  /או קבלת הודעת  SMSבדבר התחברות לשירות,
נדרשת ממני תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על צג המחשב או על צג המכשיר הסלולרי עלול
להיחשף לעיני הסובבים ,ובכלל זה בני משפחה ו/או כל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש
במערכת ,ולכן מוטלת עליי האחריות המלאה לשמור ולהגן על פרטיותי.
ידוע לי כי שירות רפואה מרחוק אינו מוקלט וכי התיעוד היחיד יעשה בתיק הרפואי ברישום על ידי
המטפל .כמו כן ידוע לי ומוסכם עליי כי כל שימוש במידע אשר ייאגר ו/או יוקלט ו/או יאוחסן בכל דרך
שהיא במכשיר הנייד שלי ו/או במצלמה הוא באחריות הבלעדית שלי ,ואין ולא יהיו לי כל תביעות ו/או
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דרישות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא כלפי שירותי בריאות כללית בגין חשיפת המידע ו/או הפרת
סודיות ו/או חיסיון מתוך המכשיר שברשותי.
 .11ידוע לי כי בתום כל שימוש בשירות רפואה מרחוק מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע
ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה
לכך ,ואני פוטר/ת בזאת את כללית מכל אחריות בגין אי־ביצוע של הסרת המידע על ידי כאמור.

הסכמה
ידוע לי שעם החתימה מטה אני מסכים/ה לתנאים המפורטים לעיל ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי הפרטים
האישיים ופרטי הזיהוי שאני מוסר/ת לצורך שירות רפואה מרחוק הם מלאים ומדויקים ובסמכותי המלאה.

שם מלא___________________ ת.ז_____________________ .

תאריך ________________

חתימה ________________
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