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    כ ל ל י2    0

 את לבטל שיורה משפט מבית סעד העותרים בקשו לקבל ,צ"התקיים דיון בבג 2010 בשנת

 חולים-בבית רק חולה של אשפוז המאפשר פסיכיאטרי לאשפוז הנוגע בכל "האזוריות הסדר"

  .אזורי קריטריון פי על מסוים פסיכיאטרי

 החולים-לבית מטופל בין שנוצר לקשר יתרון יש מקצועית שמבחינה סבורים במשרד הבריאות 

 של הויסות באפשרויות לפגוע עלול מלא בחירה חופש כי סבורים ואף ,בעבר הופנה הוא אליו

 .החולים-בבתי העומס

 הכתב ולשקול על להעלותם ,מחדש ההסדרים את לבחון נכונות מאחר ומשרד הבריאות הביע

 .סוגיהההסדר המעגן את ה בנוהל זהיוצג  .שעלו בעתירה הבעייתי ההיבט את כך לשם

 

 

 מ ט ר ה 12

 בתוך ,סבירה באיכות ,דעת רפואי שיקול לפי ,הנפש בריאות שירותילהבטיח מתן  2.1
 .המטופל ממגורי סביר ובמרחק סביר זמן

לדאוג כי המטופל יקבל את הטיפול באזור מגוריו ולהסדיר את המנגנון ואת  2.2
 הקריטריונים בהם הטיפול יהיה מחוץ לאזור המגורים

 
 

  ל ו ת ח2 2         

 

 .בתי חולים פסיכיאטרים 3.1

 .הפסיכיאטר המחוזי 3.2

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מר ראזק חואלד :י"הוכן ע

 

 י"אושר ע

 .ראש אגף בריאות הנפש -גדי לובין' דר

 _________גד לובין __חתימה 
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 הגדרות .     3

 

י שר הבריאות להיות ראש שרותי "פסיכיאטר בשרות המדינה שמונה ע :ראש האגף 4.1
 לחוק טיפול בחולי נפש( א) 22ף פ סעי"ע, בריאות הנפש 

י שר הבריאות להיות "פסיכיאטר בשירות המדינה שמונה ע: פסיכיאטר מחוזי 4.2
 .פסיכיאטר מחוזי או סגן פסיכיאטר מחוזי לעניין החוק לטיפול בחולי נפש

מנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי , מנהל בית חולים פסיכיאטרי: מנהל 4.3
 .נ"או מנהל רפואי של מרפאה לברה או בבית חולים פסיכיאטרי

 .או מאושפז/אדם הסובל ממחלת נפש מטופל ו: חולה 4.4

 רמת שבו מצויים רפואי במרכז הניתן רפואי שירות הינו מתמחה רפואי שירות 4.5
 .מוגדריםבהפרעה או בקבוצת גיל  המקצועי והניסיון הידע

 
 אזכורים 02

 

 . 5995 -א"התשנ, חוק לטיפול בחולי נפש 1.5

 .5995-ב"התשנ, וד האדם וחירותוכב: חוק יסוד 1.5

 . 5991 -ו"התשנ, חוק זכויות החולה 1.5

 . 5995 -ב"התשנ, תקנות חוק לטיפול בחולי נפש 1.5
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  השיט 2 5
 

 :הקריטריונים שיפורטו להן יתאפשר אשפוז מחוץ לאזורבהתקיים   1.6

 

חשד קליני ממשי על בסיס ממצאי בדיקות לקיום רקע אורגני במקרה של  1.6.6

במחלקה פסיכיאטרית , ככל שניתןפוז יתבצע האש,למשבר נפשי חריף ראשון 

  .בבית חולים כללי באזור או מחוץ לאזור 

ללא     ,באותו בית החולים ,שנתייםאשפוזים חוזרים במהלך חמישה אחר ל 1.6.6

להתאשפז בבית  חולה בקשת  קלתיש -הטבה משמעותית במצבו של המטופל

בות הייחודיות של בהתאם לאבחון ולנסי, על ידי מנהל בית החולים חולים אחר

 .המקרה

  ,הפרעת אכילהכמו  שירות רפואי מתמחהספציפית המצריכה  הבמקרה של בעי 1.6.6

האשפוז יתבצע במחלקה המתמחה בסוג המסוים גם  ,(ילדים ונוער)קבוצת גיל 

 .מחוץ לאזור

או אחר משמעותי מחוץ לאזור /ומדרגה ראשונה במקרה של הימצאות משפחה 

כתם משמעותית מאוד לקידום הטיפול יתאפשר יותמונוכחותם של המטופל 

 .אשפוז מחוץ לאזור

 

 פנימייה     ,השמה , פוסט אשפוזית, שיקום)מטופל אשר נמצא במסגרת חוץ ביתית  1.6.6

 . פ כתובת המסגרת"במקרה הצורך יאושפז ע...( 'וכו

          

 או    / ו אלימותשל  או באשפוז קודם  מקרה/באשפוז הנוכחי ובאם התרחש  1.6.6

בבית , קבוע או זמני, נותן שירות, עובד, נפשית בידי איש צוותתעללות ה

 :לרבות אם איש הצוות כבר אינו בבית החולים, כפי שיפורט להלן, החולים

 

i. אחר מטופל , בין אם על ידי איש צוות, פגיעה מינית בתוך בית החולים

 .או כל אדם אחר או מבקר

ii. גם אם אינו , אחר פגיעה פיזית או נפשית מתמשכת בידי מטופל

 .מאושפז עוד

iii. אם הפוגע נמצא , פעמית-גם אם חד, פגיעה פיזית או נפשית משמעותית

 .ח"עדיין בביה

 נפגע האמון בין המטופל , רועים נלוויםיבמצבים בהם כתוצאה מחלוקי דעות וא 1.6.1

  ועל פי התרשמותו של לצוות הרפואי על מהות ואופי מתן השירות הרפואי                   

 הבקשה   , מנהל בית החולים ראוי כי המשך הטיפול יינתן במסגרת בית חולים                   

 .להלן 1.5תיבחן על פי הכללים הקבועים בסעיף                    

מונה לו אפוטרופוס או אשר חתם על ייפוי אשר מטופל  ,בהתקיים התנאים לעיל 1.6.6

בקשתו ,  מקום האשפוז במקרה הצורךלבחור את   כוח והסמיך את המיופה כח 

 . אפוטרופוס תילקח בחשבון/ של המיופה כח 

. 
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 :לחוק טיפול בחולי נפש 66מבוסס בעיקרו על סעיף , מנגנון הפעולה 520
 

פ צרכי האשפוז  "בחלוקה האזורית עישקול עריכת שינוי משרד הבריאות  1.6.6

ראש אגף בריאות הנפש יכול לשנות את החלוקה , והתפוסה בבתי החולים

והפסיכיאטרים המחוזיים במידה ואין הסכמה העניין , ח"בתי בהסכמת   מנהלי

 .ל   משרד הבריאות"יגיע להכרעת מנכ

מיופה הכח יפנה אל מנהל בית החולים / אפוטרופסו/המטופל, במקרה הצורך 1.6.6

פ "מנהל בית החולים יחליט לקבל את המטופל ע. אשר ברצונו להתאשפז

 .בית החוליםל ובהתאם   לשיקולי תפוסה ועומס ב"הכללים הנ

במחוז , על החלטתו של מנהל בית החולים ניתן לערער בפני הפסיכיאטר המחוזי 1.6.6

 .בו נמצא בית החולים

על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו  1.6.6

 .כבית משפט לעניינים מנהליים

אין להעביר חולה מבית חולים אחד למשנהו אלא " לחוק  55פ סעיף "ע 1.6.6

באין הסכמה כאמור יכריע ; הסכמתו ובהסכמתם של המנהלים הנוגעים לענייןב

בדבר הפסיכיאטר המחוזי של המחוז שבו נמצא בית החולים שאליו מבקשים 

על החלטתו של הפסיכיאטר המחוזי ניתן לערור בפני , להעביר את החולה

 ". הוועדה הפסיכיאטרית באותו מחוז

( ב) 55ח אחר הנושא מוסדר בסעף "ביהח אחד ל"בנוגע להעברת חולה מביה 1.6.1

ועל פיו קיימת סמכות של ראש השירות להחליט על העברה או בנסיבות 

 .ח לקבל חולה שלא שייך לאזור"לכפות על ביה, מיוחדות ומצדיקות זאת

 

 

 דיווח. 6

 .הדיווחים יבוצעו בהתאם לנוהלי הדיווח על אשפוז    

 

 נספחים. 8

 אין    

 

 

 


