
ר יורם מערבי"ד
המערך לשיקום וגריאטריה

, האוניברסיטה העברית-המרכזים הרפואיים הדסה
ירושלים





 להסכמת המטופל לכל טיפולרופאים נדרשים!

(על פי חוק זכויות החולה וכללי האתיקה)

הסכמה תקפה מבוססת על קבלת החלטה תקפה

  בהעדר כשירות לקבלת החלטות יש למצוא גורם חלופי

להחלטה

 נדרשת מכל הרופאים מיומנות הערכת לכן

כשירות לקבלת החלטות

ולזהות את המטופלים שאינם כשירים



  העדר כשירות לקבלת החלטות הינו מעמד חוקי הנקבע

בבית משפט

י רופאים והפנייה  "בפועל קביעת הכשירות מתבצעת ע

לבתי המשפט נעשית במקרים הלא כשירים בלבד

Competence–מונח משפטי

Capacity–מונח קליני



הזדקנות האוכלוסייה

הלקויות הנפשיות  , עלייה בשיעור הדמנציה

ועלייה בשיעור חסרי הישע  והתלות התפקודית

בקרב הזקנים

הדרת הזקנים בחברה והיחס המתנשא אליהם

  העדר מנגנונים מספיקים להגנה על חסרי

בלמים ואיזונים לשמירה על זכויות יסוד–הישע 



קדושת עקרון האוטונומיה

של הפרט בחברה מודרנית



 “every human being of adult years and 

sound mind has a right to determine what 

shall  be done with his own body”

Justice Benjamin Cardozo 1914





אפוטרופסות•

ייפוי כוח•







Letting Go

What should medicine do when it can’t save 

your life?

by Atul Gawande

http://www.newyorker.com/magazine/bios/atul_gawande/search?contributorName=atul gawande


היסטוריה של אפוטרופסות בעולם

 14th century – De Praerogativa Regis (the royal 

prerogative) protection of assets of “Idiots” and 

“Lunatics” 

 Early 20th century – mental illness = loss of legal 

capacity (“idiocy”, “lunacy”, “insanity”)

 1960s & later – basis of medical consent capacity 

(understanding, appreciation)





 הישראלי יוצא מתוך הנחה שכל אדם כשיר  המשפט

וחובותלזכויות 

1962-ב "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ

לפיה  , בחובו את תפיסת העולם החוקתית והערכיתמעגן 

לא ניתן להגביל את כשירותו של אדם מבלי שהדבר נעשה  

.במפורש בחקיקה או בהחלטה שיפוטית מפורשת



:לחוק1סעיף 

כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו  "
."ועד מותו

,  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

1962-ב"תשכ



:לחוק2סעיף 

זולת אם , כל אדם כשר לפעולות משפטיות"

נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של  
."בית משפט

,  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

1962-ב"תשכ



  מכאן ברור כי מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר וכשיר הינו

לפגיעה  וגורמות , הליך משפטי שתוצאותיו מרחיקות לכת

קשה בחירותו ובפרטיותו



 המשפטית המעשית של מינוי אפוטרופוס על אדם  המשמעות

ישות  מבוגר היא הפיכתו לתינוק או ילד במובן זה שהוא חדל להיות 

האדם חדל להיות מוסמך להחליט החלטות  : משפטית אוטונומית

,  מחויב לציית לאפוטרופוסהוא , משפטיות בכוחות עצמו

והאפוטרופוס הוא זה שמוסמך מבחינה משפטית לקבל החלטות  

בפגיעה מדובר . משפטיות בכל תחומי החיים ביחס לזקן החסוי

ובחדירה והתערבות  , מהותית בעצמאות הזקן וזכויות הפרט

רחבות ביותר של החברה בכל הנוגע לאופן ניהול העניינים של  

.  הפרט



 לעיל הינו נכון במיוחד בהתחשב בעקרונות היסוד האמור

.  כבוד האדם וחירותו: בחוק יסודהחוקתיים כפי שבאו לידי ביטוי 

הכשרות המשפטית היא ללא ספק זכות  : "אנגלרד' כדברי פרופ

שלילת כשרותו  נמצא כי . יסודית ביותר של אדם הקשורה לכבודו

ובמובן  , של אדם או הגבלתה צריכה להתפרש כפגיעה בכבודו

מעשה חקיקה הבא כי , התוצאה היא.אף בחירותו–מסוים 

להגביל את הכשרות המשפטית חייב לעמוד במבחנים של חוק  

וחירותוכבוד האדם : יסוד



:לחוק8סעיף 

אינו מסוגל  ליקוי בשכלו או מחלת נפש אדם שמחמת "

זוגו או  -לבקשת בן, רשאי בית המשפט, לדאוג לענייניו

, קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו

,  ולאחר ששמע את האדם או נציגו

."דין-להכריזו פסול



  חוק הכשרות והאפוטרופסות

בשימוש נרחב בזקנים

  השימוש בעיקר בצרכים רפואיים

ובצרכי רווחה

יישום החוק בעייתי

הליך קביעת כשרות האדם לקבלת החלטות

  קביעת מצבו כחסר ישע שאינו יכול לדאוג לענייניו





  העדר ידע מספק והכשרה מובנית בקרב

רופאים

במקרים רבים העדר כשירות בבתי חולים קיימת אך אינה  

מאובחנת

Fitten et al. JAGS 1990

Raymont et al. Lancet 2004

וזיהומיות' בעיות נוירו. חולים במחלקה פנימית302

מהם לא כשירים להחליט  48%

!כלא כשירים' מהקב¼ המטפל זיהה רק הצוות 

McKinnon et al, Hosp Community Psychiatry 1989





 ידע ועמדות בקרב צוותים רפואיים  –מחקר

על כשרות לקבלת " הדסה"ופרה רפואיים ב

החלטות ואפוטרופסות

שאלון ידע עם תיאורי מקרים

תיקוף מומחים מכל הארץ

העדר ידע בקרב המומחים!



 The average total score was 52.2/100

(±14.5/100)

 The skill assessment part score was 

32.6/100 (±20.4/100)



 Less than five percent of participants 

correctly identified the four commonly 

accepted criteria for assessing capacity

 Orientation for time & place (61.6%); lack of 

mental disease (47.7%) were considered 

criteria!



 29.1% chose “good cognitive function as 

assessed by MMSE”  as a criterion!







!חשוב לציין

מבחנים קוגניטיביים אינם בודקים את תהליך קבלת  
!ההחלטות

!דמנציה או מחלת נפש אינן אבחנה של אי כשרות

!כשירות משתנה ממטלה למטלה

!כשירות משתנה בזמן ועם הזמן



 הבנה(understanding)

 הערכה(appreciation)

 הגיון(reasoning)

 ביטוי(expression)



 הבנה(understanding)–  היכולת להבין את המידע שנמסר

סיכונים וסיכויים/סיבוכים, ('וכומחקר , ניתוח, טיפול)

"אמור לי במילים שלך מה שאמרתי לך כעת על:

הבעיה הרפואית שלך

הטיפול המומלץ

והסיכונים של הטיפולהייתרונות

טיפולים אלטרנטיביים

של חוסר טיפולייתרונות/הסיכונים



 הערכה(appreciation)–  היכולת להעריך את הרלוונטיות של

המידע שנמסר לגבי בריאותו של הנבדק המסוים

"מה לדעתך לא בסדר עם בריאותך כעת?

?האם לדעתך אתה זקוק לטיפול כלשהוא

?כיצד אמור הטיפול להשפיע עליך

?מדוע לדעתך הטיפול יגרום להשפעה זו

?מה יקרה לדעתך ללא טיפול

?מדוע לדעתך המלצתי על הטיפול הזה



 הגיון(reasoning)–  היכולת להשתמש במידע כדי לקיים תהליך

קבלת החלטות הגיוני 

"כיצד החלטת לקבל או לדחות את הטיפול המומלץ?

?מה עדיף בטיפול שבחרת על הטיפול האחר

 ולא התוצאההתהליךהדגש כאן הוא על.

 לא הגיונית"החולה זכאי להגיע להחלטה!"



 ביטוי(expression)–היכולת לבטא את החלטתו

"האם החלטת לקבל את הטיפול המומלץ?

?לי מה החלטתךלאמרהאם אתה יכול 

?מה מקשה עליך להחליט–[ בהעדר החלטה]















דיון ללא נוכחות החוסה

דיון לרוב ללא ייצוג הולם

קביעה כמעט גורפת  :

"אינו יכול להביע דעתו לעניין מינוי אפוטרופוס!"

"אינו יכול להופיע בבית המשפט!"

 רכוש ולא להליך או מטלה/ מינוי לגוף

מינוי ללא מגבלת זמן או מגבלה לא מספקת

העדר דיון מעקב מוגדר





המגבלות במינוי אפוטרופוס חיצוני!!!

  מגבלות המערכת באכיפת קיום לשון החוק בקרב

האפוטרופוסים והתאגידים



 שנה  20רפורמה בחוקי האפוטרופסות בעולם המערבי ב

:האחרונות

חובת נוכחות החסוי בדיון/עידוד

י הרופא"דרישת הערכה תפקודית ע

הגבלת סמכויות האפוטרופוס לתחומים מסוימים

 אפוטרופסיםמינסוטה דרשה דיווח שנתי על רישום פלילי של 2010ב

מרילנד אישרה את זכות החסויים להשתתף בבחירות אם יביעו רצונם

 אם גורם זמני או הפיך  –התייחסות בתי המשפט לגורם לחוסר הכשירות

מכשירי  (התייחסות לשיפור הכשירות . דיון חוזר במקרה הזמני. או כרוני

...)טיפול נוגד דיכאון, שמיעה





אתגרים

הנחלת הידע והמיומנויות בהערכת כשירות לכלל הרופאים

 ניסוח ופרסוםBest clinical practice

 (לימודי המשך)תכניות הכשרה

  פיתוח קוריקולום בפקולטות לרפואה והרחבת הסילבוס

(ובחינות התמחותMDכולל בחינות ל )בתכניות ההתמחות 

"מפורטת  " תעודת מומחה



אתגרים

  קביעת אפוטרופוס למטלה מוגדרת ולזמן מוגדר וקביעת

דיון חוזר

עדכון החקיקה

 כוחיפויי)פיתוח וקידום חלופות משמרות אוטונומיה  ,

('אפוטרופסות חלקית וכו



תודה


