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  בחברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל חברות: הנדון

מעמיקים הידע והדרישות של , בשנים האחרונות גוברת והולכת מעורבותה של המערכת המשפטית בעשייה הרפואית השוטפת
זמין ונגיש לבעיותיהם , גדלות הציפיות מצד המטופלים לקבלת שירות מקצועי איכותי, צרכני השירותים הרפואיים השונים

  .וגוברת הביקורת בציבור ובאמצעי התקשורת השונים על מקצועיותם של הרופאים, הרפואיות השונות

הפסיכיאטר העוסק . חקיקתיים וענישתיים, פליליים, מקיפים תחומים אזרחיים הנושאים בהם עוסקת הפסיכיאטריה המשפטית
, הליכים, שני מקצועות שכל אחד מהם פיתח מוסדות, בתחום המשפטי פועל בתחומי הממשק של הפסיכיאטריה והמשפט

  .המחייבים התמקצעות מתאימה, ואף מינוח מקצועי משלו, ערכים

לעיתים קרובות אין . כלל חלק מרכזי בשגרת עבודתו היומיומית של המומחה בפסיכיאטריההעיסוק בתחום זה אינו מהווה בדרך 
ואין להם קשרי עבודה שוטפים עם מערכות החוק והמשפט , הפסיכיאטרים בקיאים בצורכיהם הייחודיים של אנשי החוק והמשפט

  . למיניהן

ולעשות להפריית הידע של עמיתים צעירים וותיקים לקדם , במציאות זו התפתח הצורך בהקמת פורום מומחים שמטרתו לפתח
  .כאחד

לצד הפסיכיאטריה הכללית והפסיכיאטריה , בארצות המערב מוכרת זה מכבר הפסיכיאטריה המשפטית כתחום מומחיות ספציפי
רחבי תוכניות התמחות בתחום זה במרכזים פסיכיאטריים שונים ב 20-קיימות למעלה מ, למשל, ב"בארה. של הילד והמתבגר

  .המכשירים את משתתפיהם לעמוד בבחינות ההתמחות של הסמכות המתאימה, המדינה

י כחלק מתוכנית ההתמחות "על ידי המועצה המדעית של הר 2002במדינת ישראל הוכרה הפסיכיאטריה המשפטית בשנת 
  בעקבות , 2005בשנת ). חודשי בחירה 6(בפסיכיאטריה 

למומחים ) fellowship" (השתלמות עמיתים"אושרה תוכנית של , יאטריה משפטיתיוזמה ופעילות נמרצת של החברה לפסיכ
  . בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר על ידי מוסדות המועצה המדעית

שנתי -בבית הספר ללימודי המשך ברפואה של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב מתקיים מזה שנים אחדות קורס דו
סיומו בהצלחה של קורס זה הוא אחד . המיועד לבעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה, תעודה בפסיכיאטריה משפטית ללימודי

  .בפסיכיאטריה משפטית" השתלמות עמיתים"התנאים להשלמת הדרישות ל

. בת של ההסתדרות הרפואית בישראל ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה-החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל היא חברת
לפעול לקידום ולשיפור רמת , בין היתר, מטרות החברה הן. חברים 130-והיא מונה כיום למעלה מ 1978ברה הוקמה בשנת הח

לטפח קשרי גומלין עם ; לפעול לקידום הקמתן של מסגרות מקצועיות בפסיכיאטריה משפטית; הפסיכיאטריה המשפטית בישראל
להיות מעורבים בהליכי חקיקה בתחום ; פסיכיאטריים בינלאומיים ועם ארגונים, חברות ואיגודים מדעיים אחרים בארץ

  .ליזום ולארגן הרצאות וכנסים מדעיים; הפסיכיאטריה המשפטית

חלקם , ימי עיון 3-4ובנוסף לכך מקיימת עוד , בנות זוג של חבריה/החברה מארגנת מידי שנה כינוס סוף שבוע המיועד גם לבני
  .מקצועיים אחרים בשיתוף פעולה עם חברות וארגונים

להשתתף בפעילויותיה ולהעשיר בכך את הידע , ה בחברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל/אני פונה אליך להצטרף כחבר
  .המעניינים ובין המתפתחים ביותר בפסיכיאטריה בשנים האחרונות, המקצועי שלך באחד התחומים המרתקים

  .המזכיר החבר,ר מרגולין"לקבלת פרטים נא להתקשר אל ד

  ,בברכה

  ר פרץ ברק"ד
  ר החברה"יו

  :העתק
 מנהלי מרכזים לבריאות הנפש


