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 לכבוד

 ועדת שרים לענייני חקיקה
 הכנסת

 ירושלים
 

 שלום רב,

 בחירת מקום אשפוז -תיקון חוק טיפול בחולי נפש  הנדון:

 

אנו פונים אליכם כגוף המייצג אלפי נפגעי נפש ומביעים תמיכה חד משמעית בהצעת החוק, שלפיה יתאפשר לפגועי 
 הנפש לבחור את בית החולים שבו יתאשפזו. 

בחירת מקום האשפוז, במיוחד בשל מצבם העגום של בתי החולים הפסיכיאטריים, תבטל את המונופול של כל 
 וי לתחרות בונה בין בתי החולים, דבר שעשוי לשפר במידה ניכרת את תנאי האשפוז.  מוסד באזורו וכך ייווצר סיכ

הסדר האזוריּות באשפוז הפסיכיאטרי כפי שקיים היום למעשה מעולם לא עוגן בתקנה או בנוהל כלשהו, ובוודאי 
מחלתם, עם דעת שלא נשען על חוק מדינה. המצב כפי שהוא היום גורם לאוכלוסיית פגועי הנפש המתמודדים עם 

הקהל ומהסטיגמה, לחיות בפחד מתמיד פן יחוו התקפים חוזרים ויאולצו לשוב למחלקות בבית החולים האזורי 
שבו היו מאושפזים באשפוזים קודמים, וסבלו מאד גם מתנאים פיזיים ירודים ולעתים גם מיחסי אנוש לא 

זרים, שלעתים הם עושים הכל כדי לא לחזור עד כדי כך גדולה חרדתם של פגועי הנפש מאשפוזים חו ראויים.
ולהתאשפז. הדבר מביא לא פעם להידרדרות קשה במצבם שלהם, ובמצבן של המשפחות הסובבות אותם, וכשהם 
מגיעים לבסוף לאשפוז, הם מגיעים במצב הרבה יותר חמור מאשר המצב שבו היו אמורים לקבל את הסיוע 

ארוכים ומיותרים, שיכלו להימנע ולחסוך למדינה אלפי שקלים על כל  מלכתחילה. מצבים כאלו גורמים לאשפוזים
 מטופל. 

אלו שמתעקשים לעמוד על זכותם לעבור למוסד אשפוז אחר, נמצאים על פי רוב במצב נפשי קשה שלא מאפשר 
 להם לעמוד במסע הבירוקרטי הארוך, הקשה ורצוף דרך החתחתים ולצלוח אותו.

יתם של מי שמתמודדים עם מגבלות נפשית, שלילת האוטונומיה שלהם ושלילת לטעמנו, יש במצב הקיים אפלי
זכות הבחירה שלהם או של מי שמטפל בהם )כדוגמת הורים ואפוטרופסים( וזאת בניגוד להוראות חוק יסוד כבוד 

 האדם וחירותו, חוק הטיפול בחולי נפש וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

ידי מדינת ישראל -ואשרור אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות על 0088לאור החלטת ממשלה 
נפתחה הזדמנות לתקן מצב דברים זה ולהתאים את הטיפול במתמודדים עם ובשים לב להצעת החוק, , 4804בשנת 

עקבות חוק שהתפתח בלדין הישראלי ושררה על ידי ממשלת ישראל, והן שאלאמנת האו"ם הן מוגבלות נפשית 
, ובכך לשמור ולקדם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ולאפשר להם הסרת יסוד כבוד האדם וחירותו

הם וקבלת הכרה חוקית ונורמטיבית לנהוג ב ,מגבלות בקבלת טיפול נפשי, צמצום הפגיעה באוטונומיה שלהם
 שוויון ולמנוע מהם אפליה ממסדית.ב

יא מקפלת בתוכה איזונים נכונים וקובעת את סמכותו של הפסיכיאטר המחוזי עיון בהצעת החוק אף מגלה כי ה
על האוטונומיה של המטופל הן להתערב במקרים חריגים, ובכך ניתן להגשים את תכלית החוק והאמנה, ושמירה 

ך מתוך החריג ולא מתו, בהפעילו שיקול דעת במקרים שבהם היא נדרשת -של הגורם המטפל על האוטונומיה והן 
 .הכלל

אינה רק הכרח חוקי בעקבות אשרור אמנת האו"ם אלא גם ציווי חברתי שיש בו,  חוק חשובה זו,הצעת אנו בדעה ש
 לכשעצמו, להטיב את הטיפול בפגועי נפש מתוך התבוננות כנה ואמיתית על צרכיהם ועל טיוב הטיפול הרופאי בהם.

הזכות  –שניתנת לכל אזרח במדינה ונמנעת מאוכלוסיית פגועי הנפש  זכות בסיסיתאנו מבקשים מכם להחזיר 
 . גם הם זכאים למלוא זכויותיהם ככל האדם, ככל האזרחים האחרים במדינה.לבחירת מקום אשפוז

 

 בברכה,
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