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1991-המצב ב
  ח או סגנים"מנהלי בתיה-פסיכיאטרים מחוזיים

אין ייצוג

לרוב הוועדות אישרו את המלצות הרופאים

  ערעורים מועטים

בעיקר במסלול הפלילי, אשפוזים כפויים ארוכים



סוגיות בעייתיות  
ש"להעביר את סמכות הכפייה מהרופאים לביהמ

 לא יכול להיות סגנופסיכיאטר מחוזי או )צורך בהפרדת הסמכויות
(  ח"בעל תפקיד בביה

דרישת ייצוג המטופלים בוועדות

  אורך האשפוזים בתוקף צו לא פרופורציונלי לעונש שהאדם היה
אחראי על מעשיו /מקבל אילו היה כשיר לעמוד לדין

 קושי לגייס רופאים עובדי מדינה להשתתף בוועדות



(המשך)סוגיות בעייתיות 
מדוע נדרשת חלוקה לרופאים עובדני מדינה ולא עובדי מדינה  ?

ח  "ח גהה שונה מרופא בכיר מביה"במה רופא בכיר מביה
?  ממשלתי

 מאריך  ( לא היה חוק שיקום)היעדר חלופות לאשפוז בקהילה
אשפוזים  



מאושפזים ומטופלים )ייצוג המטופלים –2006
בכפייה( אמבולטוריים

סיוע המשפטי נכנס לשטח ה

  כמות הערעורים על האשפוזים הכפויים האזרחיים עולה באופן
דרסטי

שחרורים בניגוד לעמדת המטפלים

ערעורים רבים לבתי המשפט המחוזיים



סוגיות בעייתיות  
הופכים אותנו לאויב  : "קושי בעבודה מול הסיוע המשפטי

פוגעים בברית הטיפולי  , "המטופל

 זמן רופא , הסעות לוועדות ולבתי המשפט–לוגיסטיקה מורכבת
זמן סיעוד על חשבון הטיפול במטופלים אחרים   ו

חרות המטופל מול צרכיו  , טובת המטופל מול רצון המטופל
הטיפוליים  

  הרמוניה יחסית בעבודה עם הסנגוריה הציבורית וקושי משמעותי
מול הסיוע המשפטי בתחילת הדרך

 ( הערכת מסוכנות מובנית)צורך בהבניית השיקולים של הוועדה

 קושי –שחרור מהאשפוז הכפוי וכניסה למערכת השיקומית
במעבר חלק  



8-2014תיקון –התחום הפלילי 
צו מוגבל בזמן

 וניסיונות רצח  ועדות פסיכיאטריות מיוחדות לעבירות רצח

הבניית שיקול דעת מקצועי לשחרור מהצו:

הערכת מסוכנות-

הרמיסייהיציבות ואורך , איכות-

בניית תכנית שיקום ותחילת השמתה בפועל  -

התאמת מסגרת טיפולית אמבולטורית לצרכי-

המטופל   



?מה על הפרק
 העוסק בחולי נפשהאם עדיין יש מקום לחוק נפרד?

 טיפול מרפאתי במסלול האזרחי/ האם נכון שרופא יכפה אשפוז?

מה החלופות הריאליות?

 החברה לפסיכיאטריה / מה עמדתנו בתור איגוד הפסיכיאטריה
?  משפטית בישראל


