
 

  

 
 2018מאי  07תאריך: 

 0129-2018סימוכין: 
 לכבוד

 משה בר סימן טוב
 מנכ"ל משרד הבריאות

 
 שלום רב,

 
  תגובת הר"י לחוזר משרד הבריאותהנדון: 

 הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי - 10/2018מס 
 0223-2017סימוכין:

 
בתי חולים פסיכיאטריים, יו"רי  מנהליבנושא שבנדון. במפגש נכחו  דיון דחוףבהר"י  התקיים 26.12.17בתאריך 

 פניתי אליך במכתב שבסימוכין.  28.12.17לאחר הדיון, בתאריך ועדי הרופאים וועד איגוד הפסיכיאטרים. 
 . בפגישהסקנות הדיון הוצגו בפניך במכתב ומ
 

לינו נתת תשובות לכל הערותינו וטענותינו או העברת אשזאת מבלי הוצאת את החוזר שבנדון  1.4.18יך בתאר
את ההגבלות באשפוז  במידת האפשר, להפחית המוסכמתבשל חשיבות הנושא והמטרה  טיוטה להערות לפני כן.

 . 3.5.18תאריך ב ,בנושא בפורום מורחב נוסףדיון למדנו את החוזר וקיימנו  ,הפסיכיאטרי
 

 איגוד הפסיכיאטרים(, )מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים, יו"רי ועדי הרופאים ונציגי ועד המשתתפים בדיוןכל 
 קיימות בו הוראות שלא מאפשרות את ביצוען. , אך עדיין רבה הדרך וחל שינוי בהוראות החוזראמנם ציינו ש

 
במהלך החודשים האחרונים הלך והחמיר המשבר במוסדות האשפוז בדיון עלתה העובדה שאציין כי 

ת מבלי שהוקצו משאבים מתאימים וזאת החמרה שנובעת מהפחתת ההגבלות הלכה למעשה, וזאהפסיכיאטרי, 
 על אף שהתרעתי בפניך מה נדרש בכדי להפחית את ההגבלות ובמקביל להבטיח את טובת המטופלים. 

 
מספר רופאים עזבו את בתי החולים, לרבות מומחים בחודשים האחרונים הורע המצב כאשר  ,לדוגמא ובין היתר

הוראות החוזר שבנדון מונעות  ;ד להוראות ההסכמים הקיבוציים()בניגו תורנויות 7-8מתמחים מבצעים  ;צעירים

 ;(2015)תשע"ה בנוגע להעסקת רופאים בתורנות  תיקון להיתר הכללימהמתמחים את התנומות הקבועות ב
וכמעט בכל בתי החולים  יםלשתי הפעולות זה הקריטריוניםאינן מבחינות בין בידוד לקשירה,  החוזר הוראות

הוראות החוזר  ;במקרי האלימות של מטופלים כלפי מטופלים אחרים ואנשי צוות ה עלייהחלהפסיכיאטריים 

חוזר מונעות הוראות ה ;אחרים בסביבתועצמו ובלפגוע בעלול חש שהוא אוסרות הגבלת מטופלים גם אם המטופל 

ך שמירת צום לצור ECTלמשל לא ניתן להגביל מטופלים לפני טיפולי  ממטופלים לקבל טיפול שנחוץ להחלמתם,

החוזר החדש  ;טיפול לו הוא זקוק, כך שלמעשה נמנע מהמטופל בעצמו הצום עללשמור  גם אם המטופל לא מסוגל
 את המקצוע ומבדילות הוראות המטילות סטיגמות על פסיכיאטרים ועל מקצוע הפסיכיאטריהאמירות ורצוף 

 ,לת ספק בשיקול דעתו של הרופא הפסיכיאטרהן בגדר הט ,כמו כן חלק מהוראות החוזר ;מקצועות הרפואהמכלל 
   .כמקצוע רפואי באופן שיוצר רושם שמשרד הבריאות רודף את הפסיכיאטרים ומקצוע הפסיכיאטריה

 



 

  

יש צורך בהשקעת  כדי לעמוד בהוראות החוזר ,במכתבי שבסימוכין הצגתי לדרישות שכבר בנוסףבהתאם ו
ם. בעמוד המבוא של החוזר נכתב "בהלימה לתשתית הקיימת". לבתי החולים הפסיכיאטריי ושטרם ניתנ משאבים

 כעת!  בפועל דבר לא השתנה והחוסר שהיה קיים במערכת טרום החוזר אף התעצם
  לרבות מצבת כוח האדם הנוכחית, לא מאפשרת יישום החוזר בפועל. ,על כן מובהר בזאת כי התשתית הקיימת

 
את משרד הבריאות למסמך , מפנה 3.5.18תכנס בהר"י בתאריך שה הפורום ,לצורך ביצוע השינויים הנדרשים

ושתיעד באופן מפורט את התקנים ושינויי התשתית  "הרפורמה האיכותית" – שהוציאו האיגודים הרלוונטיים
 לנוחיותך מצ"ב המסמך.. במערכת הנדרשים

 
 כמו כן, להלן חלק מהדרישות שהוסכמו על ידי הפורום:

 
 כללי:

 כולל שיפור ובניית חדרי בידוד נוספיםי החולים שיפור תשתיות בבת •

בפסיכיאטריה, במצב היום לעיתים התפוסה גם  100%מניעת צפיפות בבתי החולים )לא תיתכן תפוסה של  •
 (100%עולה על 

 הוספת מיטות אשפוז •

כקבוע למקצועות במצוקה לצורך מתן תנאי שכר  "מקצוע במצוקה"הוספת תקני רופאים ותקצובם כ •
 הקיבוציים  בהסכמים

 וספת תקני אחים/יות בכלל ובייחוד למשמרות הלילהה •

)בין היתר בכדי לאפשר קיום הוראות  תורנים לכל בית חולים טורובאופן מיידי הוספת  הוספת תורנים •
 (צורך שינה יזומה בתורנותההיתר ל

 כל בית חולים פסיכיאטריבאופן מיידי בהוספת טור כוננות  •

 המאושפזים במחלקות לביטחון מירביהחרגה ותקצוב חולים  •
 

 :שינוי/הוספה/מחיקה – סעיפים

קשירה ובידוד מקבלים מעמד דומה בחוזר וניתן להפעילם רק במקרה של "מניעת סכנה פיזית  - 1סעיף  •
ממשית מיידית". החוזר לא מאפשר בידוד של חולה הנמצא באי שקט ועושה מעשים חסרי שיפוט 

חולה מאני המעיר את כל המחלקה או מורח  ,כמו למשל ,ינם סכנה מיידיתהפוגעים במטופלים אחרים וא
את צואתו על הקירות. מציעים להסב את הסעיף לקשירות בלבד ולתת סעיף מרוכך יותר לבידוד. יש 

 להוריד את המילים "או בידודו". 

מיידית לעצמו או  יש להוסיף סעיף נפרד לבידוד שבו מוגדר כי "ניתן לבודד מטופל אשר מהווה סכנה לא •
להוראת אשפוז  1991בחוק חולי נפש  (ב)9כפי שמנוסח בסעיף  ,לסביבתו או מהווה מטרד קשה לסביבתו"

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

 1991הוא פוגע פגיעה חמורה ברכוש; )ציטוט מחוק חולי נפש    הפוגע בקיום אורח החיים התקין שלו; )ד(
 א(. 9א ו 6סעיף 

 בהשוואה לקשירה, עפ"י רוח החוק הקיים.  צריכים להיות מוכפליםיקת רופא משכי הזמן לבד •



 

  

 . ד חולה לפי בקשתומציעים שניתן יהיה לבוד •

לא יעלה על  -לבקשת המטופל" "גם לא את הסעיף. יש לבטל  - 1.10משפט מסכם אחרי סעיף קטן  1סעיף  •
 יענהעל הצוות ועל עצמו   ,על המטופליםמראש הדעת שמטופל החש שהוא עומד להתפרץ ורוצה להגן 

 סירוב להגבלה מכנית. ב

דבר עומד בסתירה לחובת התנומות ה ,שעה לאחרהגבלה רופא נדרש להאריך את ה כאשר - 7.1.1סעיף  •
יקשה מאד לתורן יחיד לעמוד בדרישה. אנו  ,של שעתיים. בנוסף בבי"ח גדול הנמצא על שטח מפוזר

לאחות אחראית משמרת. במקום המילים  ,הסמכות להארכה ראשונה בת שעה להאציל אתמציעים 
חת נוספת" מציעים את הנוסח: " הוא או אח אחראי "והוא רשאי להאריך הוראה זו לפרק זמן של שעה א

 משמרת רשאים ..."

דיון פנים מוסדי אינו מוגן עפ"י החוק מחשיפת תוכנו ולכן יש לדון במסגרת וב"א )ועדת בקרה  - 7.5סעיף  •
למידה ארגונית  תסיון עפ"י חוק זכויות החולה ומאפשריואיכות ולא על מקרה ספציפי( המוגנת תחת ח

 . יש לשנות ל"אירועי הגבלה ידונו במסגרת וב"א לצורך למידה אירגונית".לשם שיפור

יש לבטל. זהו סעיף סטיגמטי הנותן להגבלה הילה מפחידה ומסוכנת. אין תקדים ברפואה  - 9.2סעיף  •
 פרט לניתוח או מצב מסכן חיים. ,על כל פרוצדורה משפחהמראש של הליידוע 

על הליך  ,קבילותהלנציב להתלונן טי. לא סביר לעודד מטופל יש לבטל. זהו סעיף סטיגמ - 9.6סעיף  •
 באף מקום אחר ברפואה.  כדוגמתו, וימצכדי לשפר את מצבו של המטופל. לא ב , שנעשה עפ"י חוק

המאשפזת רוצחים  ושכמותה, מחלקה לביטחון מרבי בשער מנשההלא יעלה על הדעת ש - 11סעיף  •
 מי כן? ,חוזר זה. אם לא הם עפ"יואנשים מסוכנים ביותר לא תוחרג 

 
להפחית את ההגבלות, ובשל הדיווחים מעוררי כדי לעמוד במטרה המוסכמת , היעדר התקציבלאור המצב בשטח, 

הדאגה שעשויים להצביע על עלייה במספר מקרי האלימות בין מטופלים באשפוז הפסיכיאטרי אנו דורשים לתקן 
 בורית בראשה יעמוד שופט/ת.להקים ועדה ציונו יאת החוזר בהתאם להוראות

 
  . )שבנדון( חוזר החדשוראות הלא לפעול על פי השלרופאים הנדרש, הר"י נותנת הוראה  עד לתיקון

 
 

 בברכה,
 

 , יו"ר ידלמןד אפרופ' ליאוני
 ההסתדרות הרפואית בישראל

 
 

 העתקים:
 סגני יו"ר הר"י

 עו"ד לאה ופנר, מזכ"לית הר"י
 מנהלי בתי חולים פסיכיאטרים

 ועד איגוד הפסיכיאטרים
  די רופאים בבתי חולים פסיכיאטריםוע


