
  

  
  

____________________________________________________________________  
 מחויבים תמיד לאיכות שואפים תמיד למצוינות

  
  פטיתיועצת מש

  
    08 -9281135:  פקס                                    9258215- 08                       70350באר יעקב  1. ד.ת

                                 shlomit.roitman@beerness.health.gov.il:                                                 דואר אלקטרוני
     

         

1

                                  2013יוני   
    

                                  
עמדת פורום מנהלי בתי חולים הפסיכיאטרים ואיגוד הפסיכיאטריה לגבי 

  חוליםבבית ה התמודדות עם אובדנות
  
שעניינו חקירת סיבת מוות ביחס למקרה התאבדות שאירע בבית , ת מקרה שנדון בבית המשפטבעקבו

  , 2009 -בחולים פסיכיאטרי 

 .כתב פורום מנהלי בתי החולים הפסיכיאטרים ואיגוד הפסיכיאטריה את עמדתו

  

 :בקליפת האגוז -  על בתי החולים הפסיכיאטריים

במצבם הנפשי  טיפול. על הטיפול בחולי הנפש ושיקומם ניםחולים לבריאות הנפש אמוה יבת .1

פועל  המניעת סיכון לחולה ולסביבתו הינ. לב ההוויה הפסיכיאטרית םהינ אובדני ומניעת סיכון

  .כתמתמש דינמית הערכת סיכוןבחובו הכולל  - יוצא של הטיפול הנפשי

היא אף אינה (האנושית מהווה חלק מטווח ההתנהגות , התנהגות אובדנית הנה אוניברסלית .2

 50% -כ (ונפוצה בקרב הסובלים ממחלות פסיכיאטריות , )קשורה בהכרח לתחלואה נפשית

בישראל  ).מהחולים האפקטיביים והסכיזופרניים ינסו להתאבד בשלב זה או אחר במהלך חייהם

התייחס ראוי ל. ניסיונות מדווחים מחדרי המיון 4,000 - מקרי התאבדות בשנה וכ  400 - ישנם כ 

 .ברפואה אחרים לאובדנות בדומה למצבים מסכני חיים

ת הינם חלק אינטגראלי מתפקידו של ובדיקה עצמית וקבלת החלט ,דיון פתוח, ניהול סיכונים .3

  .בפרט בית חולים רופא מטפל בכלל ומנהל

 ישבתהוא מן המפורסמות  .תחום עיסוק ראשי בפסיכיאטריה נוטיפול בחולים אובדניים ה, ודוק .4

 כעניין שבשגרה ומדי יום ביומו, לצערנו ,חווים, )בישראל ובעולם כולו( יםולים פסיכיאטריח

 .של חולה אובדניאיום /של ניסיון עאירו

שאיפה לצמצום מוחלט של אובדנות הינה . כל סיכון בכל תרחיש אפשריאפשרות למנוע כל אין  .5

א כללי המטפל בחולה במחלה כמוה כציפייה מרופ. בלתי אפשרית ולצערנו אף בלתי מציאותית

 .שיביא לריפויו בכל מקרה וימנע כל סיבוך אפשרי של מחלתו ,קשה
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תחום בשמטופלים  שםכ ,מטופלים בתחום הפסיכיאטרי נפטרים בגין אובדנות, לדאבון הלב .6

אנו עושים ככל גם וכחברינו בבתי החולים הכלליים  -האונקולוגי נפטרים ממחלת הסרטן 

הכל תוך הפעלת שיקול דעת ואיזון ראוי בין מניעה  -  את התוצאה הטראגיתע למנובכדי יכולתנו 

 . של מעשה אובדני ובין פגיעה באיכות חייהם של המטופלים

) הפועלת בתוך בית החולים(וועדה לניהול סיכונים  ,אובדנותלאחר כל מקרה של למותר לציין כי  .7

כל פרט באירוע ומסיקה  -יות של הצוות על סמך הניסיון והמומח -בוחנת ביסודיות ובמקצועיות 

חשוב , יחד עם זאת. הבא האובדנות לסייע במאמץ למנוע את מקרהכדי  שיש בהןמסקנות 

 -  המקרה הבאן חסין מ בהכרח להיות אינו יכול, בעבר אובדניניסיון  בוצעלהדגיש כי מקום בו 

ים בחדרים מבודדים המטופל להרי שאז לא יוותר בידינו אלא לשכן את כל, שאם תאמר כן

 . ומרופדים

למנוע מהם תוך ניסיון בלתי פוסק  ,י נועד לטפל ולרפא חולים ולשקמםבית חולים פסיכיאטר .8

המבטיחה  "פוליסת ביטוח" פנים ואופןאבל הוא אינו בשום  ,תםאו לסביב/להזיק לעצמם ו

 ימקרפני חסין מאינו הוא ו ,הםחיילמצוא דרך כלשהי לשים קץ ל ולא יוכלאו אלמוני  פלוניש

, בשיטה, בדרך הפעולה -  דומים אחד לשניאף להיות במקרים מסוימים העלולים  ,התאבדות

 . י בתי החוליםבשטחהקיימות בזירות אף ו באמצעים

אשר שיפוטו וכושרו לביקורת המציאות אינו פגום , למטופל אובדניסבורים אנו כי  ,לא זו אף זו .9

 .ופעולותיו אחריות על הכרעותיו, במידה ניכרת

של המטופל  -המשפטית והמוסרית  -קיימת חשיבות ניכרת בשימור מימד האחריות האישית  .10

, על מלוא הכרעותיו האישיות ולרבות התנהגותו האובדנית, שהנו בעל שיפוט וביקורת מציאות

 . ולא להפקיעה ולהשליכה על המטפל

דוחקת את המטפל , של המטופל תוך הפחתת אחריותו, הטלת אחריות גורפת על הגורם הטיפולי .11

פוגעת במרחב שיקול הדעת והנכונות להעניק התערבות מותאמת , לשיקולי רפואה מתגוננת

 .ונכונה

באופן  -במורכבותו העניינית של כל מקרה  -אם ביצע את המצופה ממנו , מבחנו של המטפל יהיה .12

האובדני בחוכמה  ולא אם הצליח בהתערבותו למניעת המקרה, מקצועי ובשיקול דעת ראוי

 . שלאחר מעשה
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 ויחדל יםהחולים הפסיכיאטרי ילמצב בו בת בהכרח תוביל ,מנהלים לעפלילית  אחריות הטלת .13

 -  לשקם את החוליםו לטפל, לאבחן, דהיינו -הרפואי והציבורי בחברה  םמלמלא את תפקיד

לת תנאי משול "סביבה סטרילית"יצירת  לעבר םומחשבת הםמשאבי, םאת מלוא מרצ ווישקיע

בוודאי שזו  .של חולים אובדנותהוא מניעת  - בלבד תקדש דבר אחד אשר  ,םמחייה מינימאליי

 . חולים במדינת ישראלה ישל בת םאו תכלית םאינה מטרת

  

  מן הכלל אל הפרט

 - בעניינה  מקרה מורכב של חולה אובדנית אשר הצוות הרפואי שקל וקיבל החלטות יומיומיותב .14

המיטבית  דרך הטיפול הצפויה ואתמידת הסיכון  שקללו אתאשר רגתיות שקולות והד החלטות

 .שיקום והחלמה ,במסלול לריפוי -ביחס למצבה הנתון 

, י הצוות הרפואי"ע המתקבלת של כל החלטה תהתוצאיחס לבבמציאות של חוסר וודאות , כך .15

ביחס  ועיתעשו כמיטב יכולתם המקצ, במקרה דנןהרופאים הנכבד כי בית המשפט בצדק קבע 

  .למנוחה

לצאת לחצר בית החולים ולחופשות מחוץ נת לו האפשרות נית, מצבו של חולה משתפרכאשר  .16

באה היציאה השנייה וכן  ,לאחר שהיציאה הראשונה עולה יפה, באופן הדרגתי .ח"לשטח ביה

  .דיון והתייעצות, תוך בדיקה עצמית, מידתי, הכל באופן הדרגתי. הלאה

מהווה אישור גם , הפתוח החלק הסגור של המחלקה לחלקהאת החולה מ להעביר, עצם ההחלטה .17

 . של המחלקה הפתוחה העיקרית שכן זוהי מהותה, לשטח בית החוליםליציאה 

 .לניסיון לחופשהקל וחומר לגבי חולה היוצא 

  . מחוץ לכתלי בית החוליםלממש את תכניתה להתאבד בכל מקום  חולה החפץ בכך יכול

מקום עם סיכון "והגדרתה כ של אובדנות בכל מקרה" זירת התאבדות"קביעת , יתרה מכך .18

בקביעה זו יש  ".מועד לפורענות"למקום חולים הכל חלקה בבית  הלכה למעשההופכת  ,"גבוה

הרצון לממש  ,מחד - בה נאבקים על הבכורה  - זירת קרב יום יומיתלבית החולים  כדי להפוך את

לשקם את , לרפא ,לטפל - היא , שלשמה פועל בית החוליםאת המטרה הרפואית והציבורית 
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שיקול  םעם מינימו "זירה סטרילית"הצורך ליצור , ומאידך; החולים ולהחזירם לחיים בחברה

  .באהתאבדות ההאיכות חיים ומקסימום פחד וחשש ממקרה  םמינימו ,דעת

שקית  ,כדורים, פלסטיקסכין  ,מזוודה גדולה ,צינור במקלחת ,בחצר עץ ,שרפרף ,כסא פלסטיק כל

כפי  - לבצע פעולת התאבדות עלולים להיות חפץ מסייע לחולהכאלה ואחרים ניילון ועוד פריטים 

 .ם בישראלירע במקרים אחרים בבתי חולים פסיכיאטרייאאכן ש

איכות חיים ומקסימום פחד  םשל מינימו "זירה סטרילית", המקצועית נולמיטב שיקול דעת .19

מייתרת את קיומם של בתי חולים פסיכיאטריים ולא תאפשר טיפול  ,וחשש ממקרה התאבדות

 .  חברהב ילובםלש עתידיתתוך מתן אפשרות  ,בחוליםראוי 

 ו לשארית ימי חייואך לא במטרה לכלוא אות ,לאשפוז של החולה מביאהסיכון להתאבדות  .20

 ,במצבהדרגתי לשיפור  תובילשואחראית מקצועית צורה אלא לטיפול . כאסיר בסביבה סטרילית

 . ה לחופשות מבוקרותתיציאלבהעברה לחלקה הפתוח של המחלקה וגם בהיתר 

 סביר ח"בי לא ניתן לומר כי מנהל ,במקרה הנדון .בין זירת האירוע לתוצאהלקשור אין , לדידנו .21

שהינם פריטים , כי שולחן וסדין, לצפותהיו  כיםוצרי יםיכול, או מנהל מחלקה סביר/ו

  .מצערתה התרחשותבהכרח ליובילו , )וכל פרט דומה אחר( בית חוליםב טרייםואלמנ םיסטנדרטי

תוביל למצב בו כל  ,תוצאה הקטלניתבין הבין זירת האירוע ל ,קביעת קשר סיבתי במקרה הנדון .22

חולים השהמציאות הכואבת בבתי  אמצעיבכל (או בעתיד /מקרה התאבדות בעבר ו

כי המנהלים התרשלו בעבודתם וגרמו ברשלנות  קביעהמשמעו בהכרח  ,)מלמדתם יפסיכיאטריה

 . לתוצאה הקטלנית

לרפא  ,תקיים במלואו קו האיזון הדק בין הרצון לטפלכזה מניתן לומר כי במקרה , לשיטתנו

בשום  .ולשקם את החולה ובין הצורך להעניק סביבה תומכת ושיקומית עם איכות חיים סבירה

התנאים בסביבה התומכת יגרמו לתוצאה יסבור שי אופן לא ניתן היה לצפות מהמנהל הסביר כ

  . גיתאהטר

  

 :סביבת החולה בראי הרפואה המיטבית



  

  
  

____________________________________________________________________  
 מחויבים תמיד לאיכות שואפים תמיד למצוינות

  
  פטיתיועצת מש

  
    08 -9281135:  פקס                                    9258215- 08                       70350באר יעקב  1. ד.ת

                                 shlomit.roitman@beerness.health.gov.il:                                                 דואר אלקטרוני
     

         

5

בזמן אמת ולא בראיה של  ,שקולות ומידתיות ,קבלת החלטות מסודרות: משמעהרפואה נכונה  .23

  .חוכמה בדיעבד

כי הליך  וזאת בידיעה, שאיפה לבחינה עצמית ולשיפור מתמיד והשאיפה למצוינות היא נר לרגלנו .24

 כל החלטהתוך הבנה שהכל  ;" שחור ולבן"ואין מדובר בראיה של , קבלת ההחלטות הינו מורכב

  .הן על הצוות המטפל והן על החולים עצמם -  השלכות רבות טומנת בחובה

 טופליםם של המהבאיכות חיי קשותהפוגעות זהירות בקבלת המלצות גורפות משנה יש לנקוט  .25

 ,עץמהאם לאחר מקרה התאבדות בתליה : 'כך לדוג. הטיפולי הרצוי והחוטאות למסלול ח"בביה

ואין בית החולים אינו בית מאסר . התשובה ברורה מאליה? נכרות את כל העצים בבית החולים

 .להפכו לשכזה

מניעת סדין  - נגישות לסדין הינה דבר אלמנטרי לאיכות החיים שאין למנעו, באותו אופן .26

ברוח זו  .והדבר בוודאי שאינו מתקבל על הדעת בבית חולים, ףמשמעותה שינה על מזרן חשו

והרי לא נעלה על דעתנו  - עלול להפוך לכלי עזר להתאבדות ייםמכנסשל שרוול  כי גם, יצוין

  .חולים ללבוש בגדיםן הלמנוע מ

הקיים בין הרצון לשמור על כבודו של החולה ועל צלם אנושיותו לבין  הקונסיסטנטי המתח .27

יתכן כי , אכן. שאנו מקבלים מלווה אותנו מדי יום ובכל החלטה ,גן עליו מפני עצמורצוננו לה

יחד עם זאת בינן ובין רשלנות אך , שגויות במבחן התוצאהחלק מההחלטות שנקבל תהיינה 

 .אין ולו דבר -ובייחוד במקרה זה  -פלילית 

תפקיד הרופא לסייע , יםהמחלקה הינה המקום בו מטפלים בחול. בית החולים הינו מקום טיפולי .28

, כל זאת בדרך הדרגתית, בהמשך לחצר ובהמשך חזרה לקהילה, לחולה לעבור מאגף סגור לפתוח

שונות  תתכןקבלת החלטות ברפואה הליך בכל . ותוך לקיחת סיכונים מסוימים, מתונה ומדודה

  .שוניםהמנהלים הואף בין  המטפל בדעות בין הצוות

  

 

 : לסיכום
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אחר שדנו בנושא ול, הלי בתי החולים הפסיכיאטרים והאיגוד הפסיכיאטריכנציגי פורום מנ

קבלת לרבות הליך אנו כי טיפול המנהלים במקרה זה וסבורים , על כל מורכבותו ,לעומקו

 .המידתי והראוי, ההחלטות הסביר טווחנמצא בתוך  ,ההחלטות

  

 

  

  ,בכבוד רב

  

  

  משה קוטלר' פרופ          ר יהודה ברוך"ד

  ר איגוד הפסיכיאטריה "יו        מנהלי  ר פורום"יו
 בישראל      בתי החולים הפסיכיאטריים 

  
  

  
  
  
  
  


