
.מחוברים לחיים. כ.מ.ט

ר קובי צרנס"ד

פסיכיאטר מחוזי ירושלים



:הגישה החברתית כיום

!צימצום משך ימי האשפוז

חוסר כוח אדם –נכון גם כלכלית ומעשית )

(.פסיכיאטרי

קיימת טענה מתרוצצת שלא משתמשים  

שבאמצעותו אפשר  . כ.מ.מספיק בט

.להקטין את האשפוזים ומשכם

הטענה הזו לא בהכרח נכונה כי מספרית  

.העובדות שונות



בתי החולים מבקשים  

זאת עובדה  . כ.מ.יותר ט

(19%)



:מצב אידיאלי יהיה

.עולה והאשפוז הכפוי יורד. כ.מ.ט

.זה לא מה שקורה בשטח... אבל

לא ,חלקם של המטופלים מסרבים

נענים ולא מגיעים למרפאה ונכנסים 

לקבוצה של תת טיפול שלפעמים  

.מסתיים באישפוז



:מה שברור כעת מספרית

עולה והאישפוז  . כ.מ.הט

הכפוי נשאר במקומו ואף  

(6.5%)עולה 



.נראה לא טוב: כפוי

בתקופה האחרונה התקשורת מגלה רגישות  
הטיפול בכפייה מעורר ,גבוהה לחירות הפרט

.סקרנות וחרדות

והציבור נוטה  " כקורבן"המטופל מופיע לפעמים 
.להזדהות עם דמות הקורבן

נימוקים מקצועיים רפואיים לא תמיד יכולים  
.להתמודד עם תגובה רגישית מסוג זה

נתפס כשולל חירות וככופה  "המחוזי 'הפס
טיפול והמערכת הפסיכיאטרית נתפסת לעיתים  

.קרובות כמנצלת לרעה את כוחה



?אז מה המצב בשטח

יש קשיים מרובים בניהול של  

מערכתי מול כל הגורמים  . כ.מ.ט

להיות " להשתדל"בניסיון תמידי 

.הכי בסדר עם המטופל



. :כ.מ.הקשיים בייישום ט

.מקשה על ביצוע–חוסר בכוח אדם במרפאות 1.

לא תמיד המרפאה יודעת היכן נימצא המטופל  2.

כדי להפעיל  )על מנת להגיע אליו או ליצור קשר 

(.14את סעיף 

–יכולה להימשך זמן רב " האיתור"עבודת 
...בינתיים המטופל יכול להחמיר

אבל לצוות אין סמכות  ,המטופל מתייצב לטיפול. 3

לנגד )לכפות עליו את הטיפול התרופתי 

(.עיניהם



זכות לבחור סוג  . כ.מ.אין למטופל בט. 4

.מבין החלופות" טיפול חדשני"של 

קיים חוזר שאומר אפשר לרשום  

או  ,תכשיר רק לחולה שאושפז בעבר

במידה ויש סיכון של אשפוז חוזר בגלל 

.פומיחוסר הענות 



לאורך השנים . כ.מ.האם השימוש בט

?הוא טוב או רע

!כן:תשובה ברורה 

!הוא טוב ולא צריך להטיל ספק

מסויים% תמיד יהיה 100%ברור שאין פיתרון של 

.שלא מיישמים

הצפת-אישפוז לכולם? .כ.מ.בלי ט? מה החלופה

.המחלקות או התפזרות בחוץ

כ.מ.מקיימים ט70%-50%המספרים אומרים 

.גם זה היה טוב10%ואפילו לצורך הדוגמה 



כבר אמרנו אין מושלם

בהגדרה הוא  . כ.מ.אייך שלא מגדירים זאת ט

.בכפייה

(.כבר יש בעייה)הוא ניתן בניגוד לרצון המטופל 

מתחיל לעיתים בהתנגדות החולה ומשפחתו  

!ובהיעדר יחסי אמון

.כפוף ללוחות זמנים המוכתבים למטופל

או להשראת  " רוח"הכי קרוב שאפשר ל... אבל עדיין

.חוק כבוד האדם וחירותו



התמודדות עם הוראה שאיננה מכובדת

.  בחוק14הפעלה יותר מסיבית של סעיף 1.
.מחוזי להביא נבדק לטיפול'שמאפשר לפס

כמובן  )במקרים מסויימים להוציא הוראת בדיקה 2.

על רקע הודעות החמרה במצב ומסוכנות ולא 

(.כעונש שלא הגיע

ח בעידן  "את דיוני המשרד עם קופ" להאיץ"3.

מתי המרפאה או : הרפורמה ולקבוע מפורשות

.ח צריכים לעשות ביקור בית"הרווחה או קופ



אידיאלי ונכון 

ס אולי גם  "עו,הקמת צוות עבודה שיכלול אחות

רופא שיבקרו את המטופל בביתו ושם יתנו את 

.הטיפול כולל זריקות

לדוגמה באונקולוגיה מתקיימים צוותים שעורכים  

ביקורי בית

אשפוזים  ,חיסכון עצום של כסף: בטווח הארוך

,הוראות בדיקה,עומסים במחלקות,מיותרים
עבודת אחים מאשפזים שעולה כסף רב וצער  

.אנושי שלא ניתן למדוד



במעטפת

לחזק את הקשר עם רופאי  

המשפחה שלפעמים הם הקו  
היות ,הראשון בהתקלות בחולים

ולחלק מהמטופלים יש בעיות  

.רפאיות וגופניות מעבר לנפשיות



בדיקת אפשרות הפעלת סעיף 

"הפרעת חובה חקוקה"

חוק טיפול בחולי  )קיים חוק : הסבר

!והמטופל מפר אותו( נפש

אפשר  ... הפרת חוק מספר החוקים

?...משפטית לפתח זאת


