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                  ז"ניס� תשסבד "כ       : תארי�
  2007אפריל ב 12         

  
  חוק לטיפול בחולי נפש

  
  .עמדת האיגוד המתגבשת

  רקע
י העיקרו� "שני" ניסה האיגוד לשנות את החוק לטיפול בחולי נפש עפ 6 �במש� למעלה מ

ל והשחרור יהיו ואילו קביעת מש� הטיפו, שנושא האשפוז הכפוי יהיה מסור לבית המשפט
  .בידי הרופאי"

  
  שינוי החקיקה

ע" חקיקת , הטמעתו בחוק זכויות החולה, האיגוד תמ� בביטול החוק לטיפול בחולי נפש
  .חוק מיוחד לחולי נפש המבצעי" עבירה

  
  בפועל

משפחות וא% , התגלו קשיי" והתנגדויות מצד גורמי" רפואיי", הנושא לא התקד"
  .משפטני"

  
  בהמש�

להחלי% לתקופת ניסיו� את הועדה הפסיכיאטרית , ד בניסיו� שכמעט הבשילתמ� האיגו
חולי" לא יטולטלו לבתי חולי" , מתו� מחשבה שהמשפט� יהיה יותר זמי�. במשפט�

ויהיה בכ� צעד נוס% לכיוו� קבלת החלטה משפטית בנושא , אחרי" לצור� דיו� בועדה
  .האשפוז הכפוי

  . גי" את החולי" בועדות התנגדו לכ�בפועל המשפחות וא% המשפטני" המייצ
  

  הועדה הנוכחית
, לאור זאת הוקמה ועדה מטע" איגוד הפסיכיאטריה לדו� בנושא ולגבש הצעה עדכנית

  :המצורפת
  
  טיוטא –הצעה 

  עקרונות
ובהמש� לתהלי� של צמצו" הפטרנליז" הרפואי והעברת , בעקבות קיצור משכי האשפוז

  :הוחלטו העקרונות הבאי", שפטי" מת  אשפוז לגוריהחלטות על כפי
 .צמצו" מש� הזמ� שבו ההחלטה על כפיית אשפוז הינה רפואית .1

 .י ועדה מטע" האיגוד"שדרוג הועדה הפסיכיאטרית בהתא" לעקרונות שגובשו ע .2

 .צמצו" אפשרויות ההתדיינות בועדה בנושא ערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי .3

תהיה למש� חודש ) י הועדה"ע(הכפוי ההחלטה המשפטית הראשונה לגבי האשפוז  .4
 .ימי"

 .ההצעות לשינוי יתמקדו בתחומי" הניתני" לשינוי באופ� מעשי, ככלל .5
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  פירוט
 : בהחלטה רפואית אשפוז כפוי.  א .1

  .א� לא תהיה הוראה שניה. כמו המצב כיו", לשבוע ימי"תהיה ההוראה 
  .שעות 24 � תצומצ" ל הוראת מנהל  .ב

   הינה גו% מעי� משפטי תשודרג כ� שיקבע דרגת בכירותו ש הועדה הפסיכיאטרית .2
או (של המשפט� וכ� דרישה שהרופאי" החברי" בה יהיו כאלה שעיקר עיסוק" הינו   

 . בתחו" נושאי האשפוז הכפוי) היה
לאחר תקופה זו א" יהיה צור� . הועדה תקבל החלטה לאשפוז לתקופה של חודש ימי"

�כ ל"חודשי" ואח 3 �תוכל להארי� את האשפוז ליתקיי" דיו� מחודש ואז הועדה  6 
   .בכל פע"חודשי" 
  .הארכות מש� האשפוז יהיו לחודשיי" בכל פע" – לחילופי�

  
  המסלול הפלילי

  .בנושאהצעת חוק  הקיימת ועדה במשרד המשפטי" אשר גיבש
  :י העיקרו�"האיגוד ירצה להיות שות% לתהלי� החקיקה עפ

, הית החולי" משחלפה המחלה יש לשחרר את החולה לקהיללפיו אנשי" חולי" מקומ" בב
אשר בטיפול במרפאה אינו משת%  חולה, ולהא� למע� שלו" הציבור ודאגה לטיפול בח

  .חמיר יוחזר לאשפוזהנפשי מפעולה או מצבו 
  

  :הינ"של משרד המשפטי" המלצות הועדה 

 .משפטקביעת תקופה מרבית לאשפוז או לטיפול מרפאתי על פי צו של בית  .1

מת� סמכות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז או להורות על טיפול מרפאתי כפוי בתו"  .2
 .תקופת האשפוז המרבית

  .כפוי מת� סמכות לועדה הפסיכיאטרית להורות על טיפול מרפאתי .3

שדנה בעניינו של מי שאושפז או מי שהוטל עליו צו  מינוי ועדה פסיכיאטרית מיוחדת .4
הנאש" בעבירות רצח או ניסיו� , לחוק העיקרי 15לטיפול מרפאתי כפוי לפי סעי% 

  .לרצח

מת� סמכות לבית המשפט להתיר פרסו" הפרטי" המזהי" של נאש" או עצור אשר  .5
 .ברח ממסגרת אשפוזו

  
  :התייחסות האיגוד

 . 'ב 15לחולה שנשפט לפי סעי% " חובהשנות טיפול "בית המשפט יקבע  .1
. כאשר מצבו של החולה מצרי� אשפוז יהיה מטופל במסגרת זו, במסגרת השני" הללו

קצי� . כאשר מצבו ישתפר הועדה הפסיכיאטרית תעבירו לטיפול מרפאתי כפוי בצו
  . מבח� ילווה את החולה ויוודא את קבלת הטיפול

דה הפסיכיאטרית המחוזית שתוכל להחזירו א" מצבו הנפשי יחמיר תפנה המרפאה לוע
א" החולה אינו מקיי" את הוראות הטיפול המרפאתי ומצבו הנפשי אינו . לאשפוז

  .יפנה קצי� המבח� לבית המשפט לקבלת הוראות, מחייב אשפוז
ואי� , שכ� טר" הוכחה אשמת"' א 15יש לקבוע מנגנו� אחר לחולי" אשר נשפטו לפי 

ייתכ� ויש לקבוע מש� של עד שנה אחת ואז לכל ". יפולשנות הט"דר� לקבוע מש� 
  .המאוחר יחזור הנושא לבית המשפט
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י הועדה הפסיכיאטרית "ע: משפטית –מש� הטיפול יקבע בהחלטה רפואית  – לחילופי�
 .כמו המצב כיו"

 .מוסכ" .2

 הכוונה. 1המפורטות בסעי% " שנות טיפול חובה"א� נובע ג" מעקרו� של , מוסכ" .3
 .לפי מצבו הנפשי של החולה ,וההיפ� רות של תנועה בי� אשפוז למרפאהשתהיה אפש

פ "אלא מש� הטיפול יקבע ע". שנות טיפול חובה"לא יקבע המושג של  – לחילופי�
 .כמקובל כיו", המצב הקליני

ודבר זה , מובע חשש שועדה כזו תגרו" למצב שאד" שכבר אינו חולה יישאר באשפוז .4
 .1ימנע ע" אימו- סעי% 

 .ועל כ� האיגוד אינו מחווה דעה בנושא, ערכי ואינו רפואי�שא זה הינו ציבורינו .5
  
  

  לסיכו"
  . בניסיו� לגבש קונצנזוס, מדובר בטיוטא ראשונית

  .הטיוטה נדונה ג" בחברה לפסיכיאטריה משפטית והערותיה" שולבו בתוכ�

  .ymelamed@post.tau.ac.ilמזכיר האיגוד , יובל מלמד' שלחו את התייחסותכ" לדראנא 
  
  


