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

אין ייצוג

לרוב הוועדות אישרו את המלצות הרופאים

  ערעורים מעטים

בעיקר במסלול הפלילי, אשפוזים כפויים ארוכים



סוגיות בעייתיות  
ש"להעביר את סמכות הכפייה מהרופאים לביהמ

 לא יכולים להיות סגנוופסיכיאטר מחוזי )צורך בהפרדת הסמכויות
( ח"בעלי תפקידים בבתיה

צורך בייצוג המטופלים בוועדות

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

 וועדות הקושי לגייס רופאים עובדי מדינה לשמש חברי



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

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

 טרם חוקק חוק שיקום נכי נפש  )היעדר חלופות אשפוז בקהילה
מאריך אשפוזים  ( בקהילה



מאושפזים ומטופלים )ייצוג המטופלים –2004
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

 בזבוז זמן , הסעות לוועדות ולבתי המשפט–לוגיסטיקה מורכבת
זמן סיעוד על חשבון טיפול במטופלים אחרים   ורופא 

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 
 מוגבל בזמן.( כ.מ.ט+ אשפוז )צו

  ועדות פסיכיאטריות מיוחדות לעבירות רצח וניסיונות 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



נתוני אשפוזים כפויים באירופה



:התנאים לאשפוז כפויחוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

Criteria and Definitions

Mental disorder + danger Aus, Bel, Fra*, Ger, Lux, Neth

mental disorder + danger or mental disorder + need for 

treatment Den, Fin, Gree, Ire, Port, UK

mental disorder + need for treatment Ita, Spa, Swe

Comment: Danger to oneself or to others is not an essential 

prerequisite everywhere. It is lacking completely as a criterion 

in Italy, Spain and Sweden. Among those countries that stipulate 

the need for treatment as a criterion, Finland, Ireland, Portugal, 

Spain and Sweden additionally emphasizes a given lack of insight 

by the patient. היעדר תובנה

The danger criterion is not applied in a similar manner across the 

Member States. Some countries include only public threats into 

the definition, while others add possible harm to the patient him- or 

herself. Thus, suicidal behaviour might fulfil both criteria, as in 

current mental health care it is agreed that it constitutes a strong 

indicator for treatment.



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

(בישראל אין הגדרה מדויקת: )הגדרה מדויקת של המסוכנות

Definition of risk level of danger to the person concerned or 

to others by statutes, laws or acts

risk level specified 10 Aus, Bel, Den, Fin, Fra, Ger, Ire, Neth, 

Port, Swe  רמת המסוכנות

risk level not specified 5 Gree, Ital, Lux, Spa, UK

Comment: Some Member States specify the level of danger 

required for placing a person involuntarily.

Defined thresholds are rather vague, though, requiring that the 

danger to health or safety of the person concerned or the public 

be “serious, ”immediate”, “significant” or “substantial”. 

None of the Member States seems to operationalise “danger” in 

as much detail as does the law of the United States, which 

specifies suicidal behaviour, harmful attacks etc., and 

provides clear time-frames for this behaviour.



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

מי מוסמך לקבוע את הקריטריונים הרפואיים לאשפוז כפוי

•Assessment and Decision Procedures

Essential expertise for assessing the medical (psychiatric) criteria 

for involuntary placement

trained psychiatrist 7 Aus, Gree, Ire, Neth*, Port, Spa, UK*

any physician 8 Bel, Den, Fin*, Fra*, Ger*, Ita, Lux, Swe

•* Finland: preliminary assessment: any physician; hospital 

assessment: psychiatrist

•France: any physician

•Germany: “physician” in some Federal States, “psychiatrist” or 

“physician experienced in psychiatry” in others

•The Netherlands: psychiatrist, any physician only in case of an 

emergency

•United Kingdom: two physicians are required, one must be a 

psychiatrist



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

להורות על אשפוז כפוי/מי מוסמך להחליט

Authorities or persons authorized to decide on an 

involuntary placement

medical (psychiatric) 5 Den, Fin, Ire, Lux, Swe

non-medical (judge, prosecutor, mayor, social worker, nurse)

10 Aus, Bel, Fra, Ger, Gree, Ital, Neth, Port, Spa, UK

Comment: In ten Member States, the decision is made either by 

a representative of the legal system (judge, prosecutor, mayor), 

or by other agencies independent from the medical system (e.g. 

social workers in the UK). 

In the remaining Member States the decision is left to 

psychiatrists or other health care professionals.



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

Short-term detention (emergency cases)

max. duration of short-term detention/decision-making authorities

Austria 48 hours psychiatrist, Belgium 10 days prosecutor

Denmark psychiatrist, Finland Regular procedure emergency also psychiatrist

France 48 hours mayor (Paris: police)

Germany 24 hours (15 Federal States) 3 days (1 Federal State)

Municipal public affairs office or psychiatrist

Greece 48 hours prosecutor

Ireland Regular procedure emergency cases also psychiatrist

Italy 48 hours public health department

Luxembourg 24 hours police or physician or psychiatrist or

guardian or social worker

The Netherlands 24 hours mayor, Portugal 48 hours psychiatrist

Spain 24 hours psychiatrist, Sweden 24 hours psychiatrist

United Kingdom 72 hours police or physician plus social worker

משך האשפוז הכפוי

הרשאה לחופש ארוך תוך כדי אשפוז כפוי

דנמרק ללא הגבלה, אנגליה שנתיים' ח6יוון , משך מקסימלי של הוראה ראשונה בבלגיה עד שנתיים



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

???האם יש צורך בהסכמת החולה לטיפול –טיפולים מיוחדים 

באוסטריה לא ניתן לטפל בזריקות ארוכות טווח ללא הסכמת החולה  

ECTבדנמרק ניתן לטפל גם ב 



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

(ח מציין שהנתונים חלקיים"הדו)הגבלה וריסון , הרשאת אמצעי כפיה



חוקים לטיפול בחולי נפש באירופה 

הפרדה בין חולים מאושפזים במסלול פלילי ומסלול אזרחי



אשפוזים כפויים באנגליה

ירידה במספר המיטות ועליה במספר האשפוזים הכפויים

Keown P et al. BMJ 2011;343:bmj.d3736 



אשפוזים כפויים באנגליה

Mental Health Act 1983בהתאם ל 

Mental Health Act 2007תוקן בחלק מהסעיפים 

:סוגי האשפוזים

יום28משך האשפוז : הסתכלות–אשפוז לצורך הערכה . 1

י שני רופאים"הוראה בכתב חתומה ע

An application for admission for assessment may be made in 

respect of a patient on the grounds that— עילות רחבות

(a)he is suffering from mental disorder of a nature or degree 

which warrants the detention of the patient in a hospital for 

assessment (or for assessment followed by medical 

treatment) for at least a limited period; and

(b)he ought to be so detained in the interests of his own 

health or safety or with a view to the protection of other 

persons.



אשפוזים כפויים באנגליה
Mental Health Act 1983בהתאם ל 

Mental Health Act 2007תוקן בחלק מהסעיפים 

(:הגדרות רחבות ועילות רחבות)הגדרת מחלת נפש 

 he is suffering from mental illness, sever mental: 1983בחוק מ 

impairment, psychopathic disorder

 mental disorder” means any disorder or“: הוסיף2007התיקון מ 

disability of the mind

psychopathic disorderוהשמיט 

שניתן לטפל בבית החולים ושלטיפול יש סיכוי לשפר את המחלה  2תנאי 

הבקשה חייבת לפרט מדוע ניתן לטפל רק באשפוז ולא בחלופות אחרות

3(3)(b) specifying whether other methods of dealing with the patient are 

available and, if so, why they are not appropriate.

האשפוז הכפוי לצורך שמירה על בריאותו ובטחונו של החולה או  : 3תנאי 

להגנה על אחרים

it is necessary for the health or safety of the patient or for the protection of 

other persons 



אשפוזים כפויים באנגליה
Mental Health Act 1983בהתאם ל 

Mental Health Act 2007תוקן בחלק מהסעיפים 

.”an emergency application“: סוג שני של אשפוז כפוי

קרוב משפחה, שוטר, ס"עו, רופא, שעות72עד –אשפוז חירום 

•An emergency application shall cease to have effect on the 

expiration of a period of 72 hours from the time when the patient 

is admitted to the hospital unless—

•(a)the second medical recommendation required by section 2 

above is given and received by the managers within that period; 

and

•(b)that recommendation and the recommendation referred to in 

subsection (3) above together comply with all the requirements of 

section 12 below (other than the requirement as to the time of 

signature of the second recommendation).



אשפוזים כפויים באנגליה

Mental Health Act 1983בהתאם ל 

Mental Health Act 2007תוקן בחלק מהסעיפים 

 Application in respect of patient: של אשפוז כפוי3סוג 

already in hospital

.שעות72:  משך האשפוז עד הוצאת הוראה להמשך

רופא מטפל יחתום על בקשה לאשפוז כפוי  : ח כללי"בבי

בהתקיים התנאים

:  אנטיפסיכוטיבמחלקה פסיכיאטרית בחולה שמקבל טיפול 

לחתום על בקשה לעכב את  , בהיעדר רופא, אחות מוסמכת

שעות6עד : משך העיכוב. החולה



אשפוזים כפויים באנגליה

Mental Health Review Tribunal 

,  משפטן: ההרכב

פסיכיאטר  

(. גם אם יש לו השכלה כזו)נציג שלישי שאינו רופא או משפטן 

אחות פסיכיאטרית או מרפא  , פסיכולוג, קצין מבחן, ס"עו

.בעיסוק

אין דעת מיעוט. פה אחד: ההחלטה

:שתי רמות של טריבונלים

First Tier Tribunal

As of 2008: Upper Tribunals(הקלת העומס בערעורים לבית המשפט לערעורים)

Tibunals, Court and Enforcement Act 2007



אשפוזים כפויים 

בארצות הברית 



אשפוזים כפויים בארצות הברית

מדינתיים–חוקים לטיפול בחולי נפש 

במקרה כזה אשפוז  –לא רק מסוכנות : הקריטריונים

Emergency Admissionדחוף 

• “grave disability” commitment available to 

persons whose mental illness renders them 

unable to satisfy basic needs of human 

survival and/or protect self from harm   

• “need for treatment” standard that makes 

commitment available on basis of person’s 

inability to seek voluntary care to prevent 

psychiatric deterioration 
•



תמצית/סיכום–אשפוזים כפויים במדינת ניו יורק 

בדרך כלל פסיכיאטר אבל באזורים שמחוץ  : הסמכות להוצאת הוראת אשפוז1.
לעיר גם רופא מיון יכול להוציא הוראת אשפוז

.  יום60-הוראת אשפוז רגילה לא דחופה : משך הוראת אשפוז2.

שעות48יום ובדיקה פסיכיאטרית בתוך 15: משך אשפוז כפוי חירום3.

בניו יורק  . שעות48-72–ב "ברוב מדינות ארה: משך הזמן עד להגעה לשופט4.
.יום15ד צריך לקיים דיון בתוך "אין דרישה כזו אבל לבקשת עוה

בניו יורק רוב הדיונים  . אין בחוק קביעה של המקום: מקום הדיון השיפוטי5.
19ש בקומה ה "יש אולם בימ. והחולים מוסעים לשםבלוויוח "בבי

.השופט דן גם באשפוזים אזרחיים וגם באשפוזים פליליים6.

.  ש"פ החלטת ביהמ"יום רק ע60הארכת אשפוז מעבר ל 7.

הוצאת הוראה כמו בהליך לא דחוף-יום15הארכת אשפוז חירום מעבר ל 8.



הנחות יסוד וממצאים בנושא אשפוז וטיפול בכפייה  

 שונות או דומות" טיפול נפשי בכפייה"יעילות ותופעות לוואי של

(טיפול נפשי שעזר בהסכמה יעזור גם בכפייה: תפיסה שגויה)? "טיפול נפשי בהסכמה"ל

  יעילות הטיפול התרופתי נחקרה אך ורק במטופלים הנמצאים באשפוז

בהסכמה  

 טיפול נפשי בכפייה"יש להעמיק ולבחון את יעילות ותופעות הלוואי של"

(  משפטיים/מדדי הצלחת הטיפול הם חברתיים: שגויהתפיסה )באמות מידה רפואיות 



(  המשך)הנחות יסוד בנושא אשפוז וטיפול בכפייה 

כפולי סמיות  מצביעים על כך שטיפול  , אקראיים, מחקרים מבוקרים

איננו יעילמרפאתי כפוי 

 יעיל וללא תופעות לוואי" טיפול נפשי באשפוז בכפייה"ש אין הוכחות



(  המשך)הנחות יסוד בנושא אשפוז וטיפול בכפייה 

השפעה מכרעת על מטופלים הנמצאים  "טיפול נפשי באשפוז בכפייה"ל

(שחרור מוקדם מאשפוז ללא השלמת טיפול)ובני משפחותיהם " טיפול נפשי בהסכמה"ב

אי פניית מטופלים  /השפעה על פניית" בכפייהנפשי באשפוז טיפול "ל

(הימנעות מאשפוז בשל סטיגמה וכדומה)הזקוקים לטיפול באשפוז ובקהילה  



Mathew J. Reeves, PhD                    
© Dept. of Epidemiology, 

MSU
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An overview of clinical research
Grimes DA and Schulz KF 2002 Lancet 359:57-61.

Predictive factors Risk factors

הוראת אשפוז כפויה

רנדומיזציה

מדדי תוצאה 

ותופעות לוואי  

אשפוז בכפייה שיחרור

שבועות 4-6
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טיפול מרפאתי כפוי
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טיפול מרפאתי כפוי



34

Cochrane Database Syst Rev. 2014;(12):CD004408..
Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental 

disorders.
Kisely SR1, Campbell LA.

Compulsory community Treatment results in no significant
difference in service use, social functioning or quality of life
compared with standard voluntary care.

מעט מחקרים בהם נמצא כי טיפול מרפאתי כפוי איננו יעיל ואיננו מוצדק

טיפול מרפאתי כפוי

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25474592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisely SR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25474592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campbell LA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25474592
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טיפול מרפאתי כפוי



Predicting Violence

 Predicting violence in potential offenders has 
been the “Holy Grail” of forensic psychiatry. 

 Unfortunately, mental health professionals are 
only a little better than chance at predicting 
who will be dangerous. 



Monitor Violence

Various actuarial instruments have been developed 
to try to assess violence risk (VRAG, LSI-R, HCR-20, 
etc.) Their accuracy is better than chance, but not 
good enough to be of practical use in a clinical 
setting. 



Violence Risk Assessment 

 People at high risk do not always commit violent acts

 People who commit violent acts may not be 

considered high risk



Violence Risk Assessment 

 Psychiatrists tend to over predict violence out of 
concern for patients, 3rd party and ourselves

 Assessing dangerousness

 Vaguely defined

 USSC Logic: if juries can do then psychiatrists must be 
better



 The empirical literature suggests that prediction 

is not yet possible for suicide

 If you can not predict you cannot prevent 

Predicting Suicide 



Can Completion of Suicide can be Predicted in Attempters ?

41

Two studies (Porkorny et al. 1982: Goldstein et al 1991) following large 
numbers of hospitalized patients with attempts 
found that even all well-established risks factors 
were considered, no individual case of completion 
could be identified



The Pokorny Study

42

 4800 patients admitted to VA for a decade
Algorithm: attempted suicide, suicide ideation, affective disorder or 
schizophrenia, depressed feeling, recent violence, low social interest, 
urge to do harmful things, fear of losing control, remorseful feelings, 
impatience and feeling of failure

No cases of completed suicide identified



The Goldstein Study

43

 Goldstein et al. (n=1908) followed patients 
admitted to Iowa tertiary care

Algorithm: number of prior suicide attempts, suicide ideation on 
admission, bipolar disorder, gender, outcome at discharge, major 
depression with family history if mania

No completions of suicide identified



Why Suicide Prediction is Difficult ?

44

 In relation to prevalence of attempts (5%) or ideation (15%), 

suicide is a rare event (0.01%)

 Predicting suicide on the basis of attempts (or ideation ) 

leads to a large number of false positives 

Conclusions : Although several factors were identified 
that were strongly associated with suicide, their clinical 
utility is limited by low sensitivity and specificity, 
combined with the rarity of suicide, even in this high-risk 
group

Suicide in psychiatric hospital in-patients Risk factors and their predictive power
JOHN POWELL et al. The British Journal of Psychiatry Mar 2000, 176 (3) 266-27



? האם הוגן ומוצדק 
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.אנשים8000למיון בית החולים באר יעקב נס ציונה פונים בשנה כ 

(מטופלים4000כ )מתוכם מתקבלים לאשפוז 53%

איש  2000מאושפזים בהוראת אשפוז כ %25 

מטופלים בשנה  1000כ : מחציתם בכפייה בשל מחשבות או ניסיונות אובדניים

באשפוז כפוי( 10000ל 13.7)מטופלים 1.4בשנה צפויים למות מהתאבדות כ 

?מטופלים כדי להיכשל במניעת מקרה אובדנות אחד 999האם מוצדק לאשפז כ 

(אלימות אחרי הועדה וכדומה, פקסים, ליווי, ועדות)? כמה שעות טיפול הולכות לאיבוד 

This study suggests that, unless a very high number of false positives is 
considered acceptable, it is unavoidable that clinicians will fail to identify 

before-hand a high proportion of suicides, even in a high-risk group such as 
psychiatric hospital in-patients.

Suicide in psychiatric hospital in-patients Risk factors and their predictive power
JOHN POWELL et al. The British Journal of Psychiatry Mar 2000, 176 (3) 266-27



Clinical Implication 
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 No evidence that suicide can be predicted, even in high risk 

groups

 Attempts suicides are too common for accurate prediction

 Suicide ideation is even less helpful 

What we have all been taught about clinical prediction  of 

suicide is wrong,  leading to false positives and wasted 

resources 



Prevention programs for suicide
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 Prevention programs, like clinical treatment, needs to be    

evidnce-based

 Thus far the evidence is weak

 If we cannot predict suicide, we cannot prevent it

 Most of what psychiatrists and mental health professionals have been 

trained to do is ineffective for prevention 



Clinical Implication 
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 Suicide management must be based on data

 At least half of all clinicians will experience a completed suicide 

 However clinicians should not feel guilty or unnecessary frightened

 We should avoid doing  things that create the appearance of “safety” 

without data to show that they work (and some may be counter-

productive)



Gun Deaths in the USA

Suicide

Homcide

Mass Killing

18,00012,000

1000



Frueh et al,, Psychiatric Services, 2005

South 

Carolina

ויזרמרק ' ניתן באדיבות פרופ



-חלק מאנשי הצוות סובלים מ
PTSD

Richter & Berger, BMC Psychiatry,  2006
ויזרמרק ' ניתן באדיבות פרופ



Force with intrusive, irreversible procedure

 Involuntary electroconvulsive therapy (ECT) against the 

expressed wishes of the subject. 

 Occurs in both developed and developing nations. 



: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.איך 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 מסוימים 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  

.רפואיות 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


