
ביטחון
זכותך לבקש מלווה 

שישהה לצדך במהלך 
הבדיקה.

שליטה
הרופא/ה יציעו לך להכניס 
ביחד את מכשיר הבדיקה 

ויתחשבו במשוב הכאב 
שאת מביעה.

נוחות
בחדר יהיה מקום נסתר 

להתארגנות וכן מקום 
לחפצייך האישיים.

שיקול דעת
ההחלטה הסופית היא רק 
שלך; אם את לא מרגישה 
בנוח עם בדיקה רפואית 

מסוימת או שאלות 
אינטימיות, זכותך לסרב. 

ידע
זכותך לקבל הסברים טרם 

הבדיקה, בעודך לבושה, 
וגם לאחריה; באפשרותך 

לבקש מהרופא/ה הסברים 
אודות הממצאים, האבחנה 

ואפשרויות הטיפול 
העומדות בפנייך, כשאת 

בלבוש מלא.

כבוד
הרופא/ה יימנעו מביקורת, 

רמיזות או בדיחות 
הקשורות לגופך, מיניותך, 

משקלך או דתך.

התחשבות
זכותך לקבל הכנה 

לפני ביצוע פרוצדורות 
פולשניות; על הרופא/ה 

לבקש את רשותך לביצוע 
הפרוצדורות.

אחריות
זכותך לקבל העתק 

מסיכום הטיפול 
שהרופא/ה הקלידו לתיק 

הרפואי שלך. 

פרטיות
הרופא/ה יקפידו על 

פרטיותך ככל האפשר 
ויספקו כיסוי לבדיקות 

אינטימיות. 

מעקב
זכותך לצרף לתיקך 

הרפואי הערה רפואית 
קריטית בחלון קופץ, כך 
שלא תצטרכי להסבירה 

מחדש לכל רופא/ה 
בביקורים הבאים. 

אנחנו כאן בשבילך, ומזמינות אותך לפנות אלינו עם כל בעיה או שאלה.
www.briah.org

אמנת קרן בריאה 
למרפאות נשים 

בישראל
בדיקה גינקולוגית היא בדיקה רפואית שעלולה להיחוות כמביכה 

ואף להציף חוויות וזיכרונות לא-נעימים. אנו במרפאה מבקשים 
לעזור לך לעבור את הבדיקה בצורה הרגישה והנוחה ביותר; לשם 

כך, אנא ספרי לרופא/ה אם את חווה כאב או אי-נעימות על-מנת 
שיוכלו להתאים את הבדיקה עבורך.
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