
 

 בזכות, כנפי נשרים 6, ירושלים 6043423, טל' 20-3001622, פקס 20-3001026
BIZCHUT, The Israel Human Rights Center for People with Disabilities 

P O Box 34012, Jerusalem 6043423 Tel. 02-6521308, Fax 02-3001026 
 

 

 

 0214, יוני 10          :לכבוד

 חברי ועדת השרים לענייני חקיקה

 ,שלום רב

 0214–ד"התשע, (בחירת מקום אשפוז –תיקון )הצעת חוק טיפול בחולי נפש : הנדון

הבא לתקן עוול ארוך , אנו פונים אליכם על מנת להביע תמיכתנו בתיקון הנדון בחוק טיפול בחולי נפש

קובע , אשר מוחל זה מספר עשורים, זה הסדר. באשפוז הפסיכיאטרי' הסדר האזוריות'שנים הנגרם על ידי 

ימת בבית ולעיתים במחלקה מסו ,כי אדם הנזקק לאשפוז פסיכיאטרי יאושפז בבית חולים מסוים

ובכך שולל  ואין הוא חופשי לבחור בבית החולים בו יאושפז, מגוריו כתובתלכל זאת בהתאם , החולים

בלתי חוקית ובלתי , פגיעה קשה 'הסדר האזוריות' פוגעככזה . למעשה ההסדר את זכות הבחירה מהמטופל

לאוטונומיה ובזכותו  זכותוב, הזכות לבחירה חופשית של המטופל: מידתית בזכויות יסוד של המטופל

, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותקובע , כך. זכויות יסוד המעוגנות בחקיקה הישראלית, לכבוד

על פי רצונו , אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו: "כי( 4סעיף ) 1662  –ח "התשנ

הרצון של אנשים עם מוגבלות ניתן להכרה באוטונומיית ". והכל בהתאם להוראות כל דין, והעדפותיו

 המכירה ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות על ידי מדינת ישראל"משנה תוקף עם אימוץ אמנת האו

 .זכות לאוטונומיה כעקרון הראשון בעקרונות האמנהב

את המגמות הרווחות כיום בטיפול הנפשי וכן את ההכרה ההולכת וגוברת בעקרון סותר ההסדר הנוהג אף 

 .  םיירה החופשית כעקרון מנחה ומרכזי בטיפול נפשי וברגולציה על תחומי הרפואה והבריאות הכלליהבח

מהווה ההסדר הפלייה בוטה של ציבור האנשים הנזקקים לאשפוז פסיכיאטרי ביחס לאנשים עם , כמו כן

, בניגוד בולט להסדרים הכלליים הנוהגים בבריאות הגוף בישראל עומד ההסדרשכן , תחלואת גופנית

 .המאפשרים למאושפז בחירה בין מספר בתי חולים

ם לתמוך בהצעת החוק הנדונה המשנה את הנוהל הקיים והמאפשרת גם לאנשים עם כאנו קוראים ל

 .כפי שזו עומדת לכל אדם ומכאן גם מגשימה את עקרון השוויון, מוגבלות נפשית את זכות הבחירה

 

 ,בברכה
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