
  
    

  
  

 נס ציונה -המרכז לבריאות הנפש באר יעקב 
  ניהול סיכונים בפסיכיאטריה –סדרת הרצאות 

  

  בבריאות הנפש הסכמה וסירוב מדעת, אפוטרופסות – 201222.03. – 3מפגש 
  גרשט- ד ליאת קיסר"עו

  
  

  כללי -  ואפוטרופסותכשרות משפטית 
  

הליך משפטי של רק . חובות מלידתו ועד מותולכי כל אדם כשר לזכויות והוא , במשפט הישראלי עיקרון יסוד
  . יכול לשלול מאדם בגיר את מעמדו זה מינוי אפוטרופוס

  
חולי נפש כך גם לגבי . אינו מאבד אוטומטית את מעמדו ככשיר מבחינה משפטית, חולה ככל שיהיהאו אדם מבוגר 

ומהווים אישיות , םהוהם כשירים לקבל החלטות באשר לטיפול הרפואי ב, אשר לא מונה להם אפוטרופוס
  .עצמאית אוטונומית בעניין זה

  
מתרשם שהמטופל אינו מבין את מצבו ואינו כשיר לקבל החלטות באשר ) או המשפחה(כאשר הצוות הרפואי 
אין זה עניין של כי , יודגש). להלן' ר(יש לפנות לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס לגוף , לטיפול הרפואי בגופו

מהווה נגזרת , לטות בדבר טיפול רפואיזכות האדם לאוטונומיה על גופו לרבות במסגרת  קבלת הח שכן מה בכך
לא בנקל תקבל המערכת , לפיכך). כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד( של זכות האדם החוקתית לכבוד ולחירות
  . בחירותו ובעצמאותו להחליט לגבי גופו שלו העיפגתוך  ,המשפטית החלטה לשלול מאדם את זכותו זו

  
  . )18לגיל  ועד הגיע" אפוטרופוס טבעי" ומהווים עבור(הוריו  –לקטין ישנם אפוטרופסים טבעיים 

  
  

  מינוי אפוטרופוס
  

  . אפוטרופסות במהותה יכולה להיות מוגבלת לעניינים מסוימים
, דאגה למצבו הבריאותי, ייצוג החסוי וניהול ענייניו השוטפים בכל הנוגע לטיפול השגרתי בו: אפוטרופוס לגוף

לצורך , ניתן למנות אפוטרופוס זמני לגוף. בין היתר מדובר גם על מתן הסכמה לטיפול רפואי. צרכיו ואיכות חייו
  . אשפוז ספציפי או טיפול מסוים

  . ניהולם ופיתוחם ושימוש בהם לטובתו ולצרכיו של החסוי, ישמירת נכסי וכספי החסו: אפוטרופוס לרכוש
  

? מיהו האפוטרופוס הממונה: יש לבחון היטב את תוכנו, בעת קבלת כתב מינוי אפוטרופוס לעיונו של בית החולים
או לתקופת אשפוז , האם המינוי מוגבל לפרוצדורה מסוימת? או לרכוש לגוףמדובר במינוי אפוטרופוס האם 

  ? האם המינוי מוגבל בזמן או בדרך אחרת ?ספציפית
  

  : משמעות מינוי אפוטרופוס
  רמות הגבלת כשרות משפטית של מטופלים

ויש לכך משמעות של הגבלה מסוימת על כשירותו , חסויאדם שמונה לו אפוטרופוס נחשב  - חסוי .1
פעולות החסוי משוללות תוקף משפטי . מעמדו זה דומה למעמדו של קטין ביחס להוריו. המשפטית

  . 1האפוטרופוס גם אם הן מנוגדות לרצונו והוא מחויב לציית להנחיות, בהיעדר אישור של אפוטרופסו
  

כשרותו של . ההבדל נעוץ במידת ההגבלה על הכשרות המשפטית. 2לא כל חסוי הוא גם פסול דין: פסול דין .2
  . נשללה לחלוטין בעוד שכשרותו של פסול דין, חסוי היא מוגבלת

  
יש לוודא האם מונה לו אפוטרופוס ומה הסיווג , כאשר בית החולים מתרשם שכשרותו של המטופל מוגבלת

  !כל מי שמונה לו אפוטרופוס הוא חסוי אך לא כל חסוי הוא פסול דין -  כאמור? המשפטי של החסוי

                                                            
  ".ידי בית המשפט-סוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בענייני אפוטרופסות שנקבעו עלהח: "לחוק הכשרות 43סעיף  1
  
רשאי , אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו: "לחוק הכשרות קובע 8סעיף : הכרזת חולה נפש כפסול דין 2

- להכריזו פסול, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו- לבקשת בן, בית המשפט
  .אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות –המשמעות , כאמור". דין



  
    

  
  

  : תפקידיו של האפוטרופוס
החוק קובע כי . לפעול לטובת החסוי כדרך שאדם סביר היה נוהג בנסיבות העניין, לדאוג לענייניו של החסוי

  . במידת האפשר, האפוטרופוס חייב להקשיב לחסוי ולהתחשב ברצונו
, אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו, חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי על פי החוקנציין כי עוד 

  . והחסוי מחויב לפעול על פיה, וההחלטה הסופית הינה של האפוטרופוס
יש כאשר ויש מקום לפנות לבית המשפט , "סוף פסוק"נציין כי במקרים מסוימים דעתו של האפוטרופוס אינה 

  .י ההלכה הפסוקה"כך עפ – חילוקי דעות בין האפוטרופוס לחסוי
  
  

  רקע –הסכמה מדעת 
  

חלה עליה כלל עולמית בקידום , בין היתר בעקבות לקחי מלחמת העולם השנייה, מאז אמצע המאה הקודמת
כאשר באופן טבעי , חירות ואוטונומיה תפסו מקום נכבד בשיח זה, כבוד, הזכות לשוויון: זכויות האדם והעצמתן

לא : המטופלכיצור אוטונומי בעל זכויות הביאה להעצמתו של  האדםהעצמת . גם המערכת הרפואית הושפעה מכך
הוא זה שמקבל את , האדם הוא במרכז, אלא המטופל –ואולי אפילו פטרנסליסטי , קובע, עוד הרופא כגורם מחליט

  .לאחר שקיבל את מלוא המידע מהגורם המקצועי ומן המערכת, ההחלטות בהתבסס על שיקוליו שלו
  

  )1992(וחירותו  כבוד האדם: חוק יסוד
כל : "נאמר 4בסעיף ". או בכבודו של אדם באשר הוא אדם, בגופו, אין פוגעים בחייו: "לחוק היסוד נקבע 2בסעיף 

, מתוך כבודו של האדם אנו למדים על זכותו לאוטונומיה, כאמור". על גופו ועל כבודו, אדם זכאי להגנה על חייו
או לא (מאפשרים לו לקבל החלטות לגבי גופו ולגבי הטיפול שיינתן  שכן אנו מכבדים את המטופל כאדם בכך שאנו

  .לו) יינתן
  

  )1996(חוק זכויות החולה 
חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל : "נאמר") סעיף המטרה("לחוק  1בסעיף 

מטרתן בין היתר , קות למטופל מכח חוק זההזכויות המוענ –כלומר ". ולהגן על כבודו ועל פרטיותו, טיפול רפואי
המתבטאת בין היתר בקבלת הסבר ומתן הסכמה , דהיינו לאפשר לו את אותה אוטונומיה על גופו, הגנה על כבודו

  .לטיפול רפואי מדעת
  

לא יינתן טיפול רפואי למטופל כי , לחוק מחייב 13סעיף . פשמוחל במלואו גם על חולי הנ חוק זכויות החולה, כידוע
  . אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת

  
וקובע כי חולה המאושפז מרצונו לא יקבל , מתייחס לסוגיית ההסכמה חוק טיפול בחולי נפשל) ח( 35גם סעיף 

  . אלא בהסכמתו, למעט טיפול חירום, טיפול רפואי
 

  : הסכמה לטיפול
  

חלקם ). לא רק בתחום בריאות הנפש(רבים מקרב חולי הנפש הינם כשירים לקבלת החלטות לגבי טיפול רפואי 
ואין למחלת הנפש משום השפעה על יכולת המטופל לקלוט , הגדול חי בקהילה ומנהל אורח חיים רגיל לחלוטין

  . רמיסיה/ שכן המחלה נמצאת באיזון תרופתי , מידע ולקבל החלטה מושכלת לגבי גופו
כל עוד לא מונה לו הרי , )לרבות אשפוז יום(גם כאשר מדובר בחולה נפש הנמצא באשפוז במוסד פסיכיאטרי 

  . המטופל נחשב כשיר לקבל החלטות –והצוות מתרשם שהוא מודע למצבו , אפוטרופוס
  

, ולה אחרדרך קבלת הסכמתו של מטופל חולה נפש לטיפול תהא כפי שמתקבלת הסכמה מכל ח, ככל הניתן
לרבות בדבר סיכונים וסיכויים , מתן הסבר בשפה ברורה ומובנת: ובהתאם לדרישות בחוק זכויות החולה ובפסיקה

  . יש לתעד ברשומה, כמובן. אלטרנטיבות טיפוליות וכן הלאה, של הטיפול
את המידע והצוות מעריך שהוא מנותק מן המציאות או אינו מסוגל להבין , במידה ומצבו של המטופל משתנה

   .לגוףלמינוי אפוטרופוס יש לפעול  –שנמסר לו או לקבל החלטות מסיבה אחרת 
  

  : הסכמה לאשפוז
  

יש (כי יש להחתים את החולה על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול  ,קובעטיפול בחולי נפש לחוק  4סעיף 
במידה וחולה הנפש מסרב ). להלן' ר - יחייבו הסכמה נפרדת, כדוגמת נזע חשמלי, לציין כי טיפולים מסוימים
  .רופאים או בידי רופא ואחות 2יש לרשום את בקשתו בפרוטוקול שייערך וייחתם בידי , לחתום על הסכמה לאשפוז

  



  
    

  
  

  טיפול רפואי ללא הסכמה
  

כלל , לפיכך. לאוטונומיה שלו זכות זו מהווה ביטוי. למטופל הזכות להחליט ולהכריע מה ייעשה בגופו, כאמור
הסכמתו המודעת  אם האדם לא נתן את, בגופו של אדם כי אין לבצע פרוצדורה רפואית, הבסיס בעניין זה קובע

  . החולה כפי הנדרש בחוק זכויות לכך
כאשר בין כלל ההסברים שיש לתת למטופל בטרם מתן , לסרב לטיפול רפואיכפועל יוצא עומדת למטופל גם הזכות 

  . ל"הטיפול הנבהיעדר יש להבהיר לו גם את הסיכונים והסיכויים הכרוכים , טיפול רפואי כלשהו
  

א "עבפסק הדין . פולהזכות לסרב לקבלת טיעומדת לו , ומתוך כבוד לאוטונומיה של האדם המטופל, ככלל
זכותו של החולה לסרב לטיפול גם אם יתרונותיו "מבהיר בית המשפט העליון כי  ח כרמל"בי' דעקה נ 2781/93

גם אם נימוקיו וסיבותיו של המטופל המתנגד אינם , כלומר". סיכוייו עולים על סיכוניו, עולים על חסרונותיו
ו על אף הרי שיש לכבד את רצונ –והוא אינו חולק את השקפת עולמו של המטופל בעניין זה , נהירים למטפל
  . אינה מיטיבה את מצבו הרפואי, לכאורה, התוצאה שהיא

כלומר יש לוודא כי מלוא המידע הרלוונטי נמסר , מדעתגם סירוב לקבלת טיפול צריך להיות כי , יש לזכור
כך שהסירוב מצידו יהיה מושכל ולא נמהר או בלתי מבוסס  –לרבות ההשלכות של אי ביצוע הפרוצדורה , למטופל
  . על מידע

  
מתווה לחוק  15סעיף  –קובע שאין לטפל ללא קבלת הסכמה לחוק זכויות החולה  13ואף שהכלל בסעיף , עם זאת

  :שלושה מצבים המאפשרים מתו טיפול רפואי ללא קבלת הסכמה מדעת: היוצא מן הכללאת 
  
  : תנאים מצטבריםמחייב עמידה בשלושה  – )1(15ק "ס

  . ינו מאפשר קבלת הסכמהמצבו הגופני או הנפשי של המטופל א  .א
  .מתנגד לטיפול) או אפוטרופסו(לא ידוע כי המטופל   .ב
 . ולא ניתן לקבל הסכמתו, )לקטין או פסול דין(אפוטרופוס / כ "מקרה בו קיים ב  .ג

 
. המטופל מתנגד לטיפולאך , והטיפול נדרש בהקדם, בנסיבות בהן נשקפת למטופל סכנה חמורה – )2(15ק "ס

  : תנאים מצטבריםלאחר קיום שלושה , דת האתיקהנדרש אישורה של  ווע
  .נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת  .א
  . צפוי שהטיפול ישפר את מצבו במידה ניכרת  .ב
 .קיים יסוד סביר להניח כי לאחר הטיפול ייתן המטופל הסכמתו למפרע  .ג

 
רשאי מטפל לתת טיפול ) ות חמורהסכנת חיים מיידית או סיכון לנכ( מצב חירום רפואיבנסיבות של  –) 3(15ק "ס

לרבות מצבו הגופני או הנפשי של , אם בשל נסיבות חירום, רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל
אלא אם , טיפול רפואי המנוי בתוספת יינתן בהסכמת שלושה רופאים; לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת, המטופל

  .כן נסיבות החירום אינן מאפשרות זאת
   

שכן לא מדובר כאן במטופל מחוסר הכרה  –) 2(15הסיטואציה הבעייתית מבין השלוש היא זו המתוארת בסעיף 
 –שכל המידע הרלוונטי נמסר לו , כשיר, בגיר, אלא במטופל ערני, שאין סיבה להניח שיתנגד לטיפול מציל חיים

שכן , יר מתן טיפול ללא קבלת הסכמההמחוקק מציב תנאים רבים טרם ית, לפיכך. ובכל זאת הוא מתנגד לטיפול
ולא בנקל יינתן היתר , ובאוטונומיה שלו, כאמור מדובר בפגיעה משמעותית בחירותו של אדם להחליט לגבי עצמו

  .לעשות כן
  

  : טיפול בכפייה
  

בשל ייחודיות , בדרך של כפייה) לרבות אשפוז(מאפשרים מתן טיפול  חולי נפשההסדרים החוקיים לעניין 
  ). גם לזולת(אופי המחלה והסיכונים הכרוכים בהיעדר טיפול , האוכלוסייה הנוגעת בדבר

  
 6לתקופה שלא תעלה על , פסיכיאטר מחוזי יכול להורות על טיפול מרפאתי כפוי לחולה נפש: טיפול מרפאתי

, ח להאריך את תקופת הטיפול"י בקשה בכתב של המנהל הרפואי של ביה"המחוזי יוכל עפהפסיכיאטר . חודשים
  .חודשים 6-כל פעם ב

, המטופל הינו חולה נפש: בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש, דחוףטיפול מרפאתי כפוי הקריטריונים להוריה על 
הוא עלול לסכן את עצמו או ; ציאותכושר שיפוטו או כושרו לביקורת המ, במידה ניכרת, וכתוצאה ממחלתו פגום

  .הוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר; את זולתו סיכון פיזי מיידי



  
    

  
  

המטופל הינו חולה : בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש, שאינו דחוףטיפול מרפאתי כפוי הקריטריונים להוריה על 
המטופל סירב להיבדק ; מציאותכושר שיפוטו או כושרו לביקורת ה, במידה ניכרת, וכתוצאה ממחלתו פגום, נפש

) ב(; סיכון פיזי שאינו מיידי, הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו) א: (נתקיים בו אחד מאלה; בידי פסיכיאטר
באופן הפוגע בקיום , הוא גורם סבל נפשי חמור לזולתו) ג(; יכולתו לדאוג לצרכיו הבסיסיים פגומה בצורה קשה

  .א פוגע פגיעה חמורה ברכושהו) ד(; אורח החיים התקין שלו
  

 48ח רשאי לקבל חולה לאשפוז דחוף בניגוד לרצונו וללא הוראת אשפוז למשך "המנהל הרפואי של ביה: אשפוז
י הוראת "תקופת אשפוז עפ). נפשית וגופנית ונמצא כי יש לאשפזו, לאחר שהחולה נבדק בבדיקה רפואית(שעות 

  . י ועדה פסיכיאטרית"כאשר ישנה אפשרות הארכה ע, מיםי 7+7אשפוז מפסיכיאטר מחוזי לא תעלה על 
וכתוצאה ממחלתו , המטופל הינו חולה נפש: בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש, אשפוז כפויהקריטריונים להוריה על 

והוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי , כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות, במידה ניכרת, פגום
  .ימייד

  
כשהוא מתפרע , לעתים אין מנוס מלרסן את המטופל חולה הנפש): קשירה, כדוגמת בידוד( אמצעי ריסון והגבלה

לאור העובדה שעצם קשירתו של ). אנשי הצוות/ מטופלים אחרים (בין כלפי עצמו ובין כלפי זולתו , ומפגין אלימות
, שורה של הגבלות לעניין זה בתקנות הטיפול בחולי הנפשנקבעו , אדם יש בה כדי להוות פגיעה בזכותו לחירות

  . 28-31בסעיפים 
  

  : הסכמה בכתב
  

טיפול בקרינה מייננת , דיאליזה, צינתור, ניתוח: פרוצדורות המחייבות הסכמה בכתב 6חוק זכויות החולה קובע 
  .כימותרפיה, גופית- טיפולי הפריה חוץ, )רדיותרפיה(

מייחדות התקנות לטיפול , )אשר מטבע הדברים אינן נפוצות במסגרת מוסד פסיכיאטרי(מעבר לסיטואציות אלו 
חולה המאושפז : "לתקנות טיפול בחולי נפש) 3) (א( 34סעיף (טיפול נזע חשמלי נפרד לעניין  בחולי נפש סעיף

  ".שבתוספת –הסכמה לטיפול מיוחד  -  7לפי טופס , בכתב, הסכים לכך, אפוטרופסו -ין ואם הוא פסול ד, מרצונו
  
  

  סוגיית ההסכמה בהינתן קיומו של אפוטרופוס
  

בכל מקרה של שאלה יש , כמובן. ויש לתת עליה את הדעת, סוגיה זו עולה באופן שכיח במציאות של בריאות הנפש
  . ואולם להלן מוצגים העקרונות בעניין זה, לבחון כל מקרה לגופו

  
  ? לסרב לטיפול/ מי רשאי לתת הסכמה 

  
מקבלי ההסבר לגבי הטיפול והשלכותיו יכולים , אמנם. צריך לקבל מהמטופל עצמו העיקרון הוא כי את ההסכמה

נותן ההסכמה הוא המטופל  אך, )ויתר על הסודיות בהתייחס אליהםובלבד שהמטופל (להיות גם בני המשפחה 
יש לקבל את הסכמתו המפורשת לאחר שניתן לו מלוא המידע  ,ככל שמדובר במטופל כשיר, יש לזכור. בעצמו

  ).סיכויים וכדומה, סיכונים(
סכמה על ידי תינתן הה, במקרים בהם המטופל אינו כשיר חוקית ליתן הסכמה ומונה לו אפוטרופוס, ככלל

  .האפוטרופוס
והן מבחינת שיתוף הפעולה , הן מפאת כבודו של המטופל כאדם, מומלץ לקבל גם את הסכמתו של החסוי, כמובן

  .מצידו במהלך הטיפול
  

  ?או מקשה על ביצוע ההליך, מה הדין כאשר אפוטרופוס מסרב למתן טיפול חיוני לחסוי
  

כדאי לבקש , ובמיוחד במצבים בהם מתעוררים קשיים בהתנהלות מולו, בכל מקרה של התנהלות מול אפוטרופוס
וכן על מנת לבדוק האם המינוי לענייני גוף , שאכן קיים מינוי כדין וודאעל מנת ל, לעיון את צו המינוי כאפוטרופוס

מסויג או שהמינוי הוא , דהיינו האפוטרופוס בא בנעליו של המטופל בכל הנוגע לקבלת טיפול רפואי, הוא מלא
  . בסייג כלשהו

 
יב האפוטרופוס לנהוג במילוי תפקידיו חי"כי  ,כאמור ,קובעלחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  41סעיף 

  ".לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין
וכי בית המשפט מוסמך , פוטרופוס אינו רשאי לסרב לטיפול רפואי שהוא לטובת החסויאכי , כבר נקבע בפסיקה

, צאתיתו- המבחן להתערבות בית המשפט הוא מבחן תועלתני. על מנת להבטיח את טובתו, להתערב במקרים אלו
במסגרת מבחן . אשר תוצאותיה יגדילו במידה הרבה ביותר את רווחתו של החסוי, ועל פיו יש לבחור באותה פעולה



  
    

  
  

אם יש בו כדי להטיב את מצבו של המטופל במידה , דהיינו, "מידתי"זה בודק בית המשפט אם הטיפול הוא 
ואם הוא , פשריים שהטיפול עלול לגרוםבמיוחד על רקע כל נזק או הכבדה א, מספקת כדי להצדיק את נקיטתו

  . עולה על החלופות האחרות שעומדות על הפרק
  

אם הוא , בענייני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי"כי , לחוק הכשרות מציין 42סעיף 
מתן ; כדוגמת טיפול דיאליזה(ההחלטה לגבי המשך מתן הטיפול החיוני ". מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו

פוטרופוס את ההסברים המלאים לגבי חשוב לתת לא. בתחום אחריות המטפל, הינה החלטה טיפולית) 'חמצן וכד
במידה ורמת ההבנה של המטופל . הסיכונים והסיבוכים באי מתן הטיפול בהתאם לפרקטיקה וכן הלאה -הטיפול 

הן לצורך קבלת שיתוף פעולה  –ניתן גם לנסות ולשוחח עימו על חשיבות הטיפול , מאפשרת שיתוף שלו בנושא
  . וסוהן לצורך שכנוע של האפוטרופ, מצידו

  
גם אם אין , על המטפל להבהיר לאפוטרופוס את ההשלכות הרפואיות של הסירוב להשלים את הטיפול, בנוסף

כדאי גם להבהיר לאפוטרופוס את איכות החיים הירודה , בהתאם לסיטואציה. מדובר בסכנת חיים מיידית
, את האפשרות של מות המטופל, חלילה, לרבות, לא יושלם/ במידה והטיפול לא יינתן , הצפויה למטופל בהמשך

  . מומלץ לתעד בכתב את אי ההסכמה ואת ההסבר שניתן. אם אכן קיימת
  

  . מומלץ לתעד בכתב כל פרט הרלוונטי להבנת האירוע ופעולות הצוות, כמו כן
  

ש רשאי לפטרו מן "ביהמכאשר (לחוק הכשרות קובע כי האפוטרופוס אחראי לנזק שנגרם לחסוי  57סעיף 
לטעון , תיאורטית, ניתן יהיהסיטואציה הנדונה כאן ב – )למעשיו אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת החסוי האחריות

  .וזאת שלא בתום לב שכן העובדות הוסברו והיו ידועות לו, כנגד האפוטרופוס כי גרם בהתנהגותו נזק לחסוי
  

התנהלות בלתי סבירה או בלתי הגיונית בכל מקרה של ו, במידה וההסברים והשיחות לא צלחו ולא השיגו מטרתם
ש "לחוק הכשרות מאפשר לביהמ 44סעיף : קיימת תמיד האפשרות לפנות לבית המשפט, של האפוטרופוס

סעיף  .לתת לאפוטרופוס הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו) גם בית החולים -דהיינו(לבקשת כל צד מעוניין 
שמירת לצורך , "ת על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחריםלהורו"לחוק מאפשר הגשת בקשה ) ב(68

  . פסול הדין או החסוי, שלומו הגופני או הנפשי של הקטין
  

. אם לא מילא תפקידיו כראוי או מכל סיבה אחרת לפטר אפוטרופוסש "לחוק הכשרות מאפשר לביהמ 61סעיף 
הרי שקיימת , או מסכנת את המטופל/אם הצוות הרפואי מגיע למסקנה כי התנהגות האפוטרופוס פוגעת ו, לפיכך

  . בבקשה לפטרו ולמנות אפוטרופוס אחר תחתיו, ש אשר מינה אותו"האפשרות לפנות לביהמ
  

מאפשר ליתן לחוק זכויות החולה  15סעיף : מתן טיפול ללא הסכמהקיימת גם האפשרות של , כפי המתואר לעיל
אימים ניתן להחיל את סעיף במקרים המת. באם עומדים בתנאים המפורטים בסעיף, טיפול רפואי גם ללא הסכמה

במקרה של טיפול רפואי , לפי סעיף זה. מול האפוטרופוס –טיפול רפואי בניגוד לרצון המטופל  –לחוק ) 2( 15
ניתן לתת טיפול גם , )כגון סיום מסודר של טיפול הדיאליזה(לשם מניעת סכנה חמורה למטופל , הנדרש בהקדם
  .בעזרת ועדת אתיקה, ללא הסכמה

  
  ?החסוי -כאשר ישנה התנגדות מצד המטופל, של הסכמת אפוטרופוס לאשפוז פסיכיאטרי מה דינה

  
אף , ח פסיכיאטריים"בי/ המצב החוקי בארץ מאפשר קבלת הסכמתו של אפוטרופוס לאשפוז מטופל במחלקה 

כי אף שראוי לשמוע דעת , אף קובע מפורשותחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . בניגוד לרצון המטופל
 .שבסופו של יום הוא מחוייב לפעול בהתאם להחלטת האפוטרופוסהרי  –החסוי ולהתחשב ברצונו 

  
אוטונומיה והסכמה , שינוי הדרגתי בהתייחסות המערכת החוקית המשפטית בכל הנוגע לזכויות אדם, ואולם
, בהתאם להנחיה זו. הביא להנחייה מצד הלשכה המשפטית במשרד הבריאות המחמירה עם הנחיות החוק, מדעת

, בצו המינוי או בצו נפרד, מוסמך לתת הסכמה לאשפוז כפוי של חסוי אלא אם בית המשפטאפוטרופוס אינו 
  .זאת אלא אם כן החסוי הוכרז כפסול דין. הסמיך בצורה מפורשת את האפוטרופוס לעשות כן

  
בית החולים שער מנשה ' פלוני נ 10546/א "רע: ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בסוגיה זו, 18.02.2010ביום 
, אשפוז כפוי ללא הסכמתובמסגרת אין לאשפז מטופל חסוי  קובע בית המשפט העליון כהלכה כי, בהחלטתו .'ואח

  . מדובר בפסול דין כןאלא אם 
חייב אפוטרופוס לשמוע את עמדת החסוי בטרם יחתום בשמו על , במקרה של חסוי שהוכרז פסול דין :נפסק

עוד מוסיף . הדין הקיים מסתפק בהסכמת האפוטרופוס גם במקרה שהחסוי אינו מסכים לאשפוז. הסכמה לאשפוז



  
    

  
  

והוא , נחוצה בקרה –משכת מצד האפוטרופוס או במקרים של הסכמה מת, בית המשפט כי במקרי אי הסכמה
  . י משרד הבריאות"מתייחס לצורך בעיגון נורמטיבי של בקרה ע

ונחוצה שמיעת דעתו , אין די בהסכמת האפוטרופוס -והוא מתנגד לאשפוז  במקרה בו החסוי לא הוכרז פסול דין
  במקרה של מחלוקת יכריע בית המשפט –של החסוי 

  
   -מטופל המבקש להשתחרר מאשפוז 

אינה מאשפוז והאפוטרופוס סבור כי בקשת השחרור  שלא הוכרז פסול דין חסויכי במקרה ומדובר ב, נפסק
בקשת השחרור  פסול דיןכשמדובר ב. עליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה לעניין זה, תואמת את טובת החסוי

  . אך רצוי שגם דבר זה ייעשה באישור של בית המשפט, ניתנת לביטול על ידי האפוטרופוס

  


