
 הנתבע זה אתה

 תביעות נגד פסיכיאטרים בנושא אובדנות

 ד איילת סבג"עו

 8.5.13כנס איגוד הפסיכיאטריה בישראל 

 



  דיני הרשלנות מבוססים על עקרון האשמה ולא על אחריות מוחלטת 

 

חובת המטפל אינה לתוצאה אלא למאמץ 

 

לא כל טעות היא רשלנות 

 

טעות בשיקול דעת אינה בהכרח רשלנות 

 

הרופא אינו מבטח 

 

מדע הרפואה אינו מדע מדויק 

 

אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט, לכל נזק יש שם ברפואה 

 הנחות המוצא בתביעות רשלנות רפואית

 



 אשפוז בהסכמה 

בדיקה כפויה 

 דחופה 
  לא דחופה 

אשפוז כפוי    
  דחוף 
  לא דחוף 

טפול מרפאתי כפוי 

 ?נפש במה מטפל החוק לטיפול בחולי



 
נפשית או גופנית   –הכלל הוא שאין כופין על אדם שייבדק בדיקה רפואית "

 ...  בעל כורחו –
 

אשפוז ובדיקה כנגד רצונו של אדם הם פגיעה חמורה באחד מערכי היסוד  

י עילות  "החשובים ביותר ואין החוק גורע מן החירות הזאת אלא עפ

   "מוגדרות אשר לדעת המחוקק שקולות הן כנגד חירות זו

 
 ( .757( 2)א "י ל"פד מדינת ישראל' חיים רוט נ 603/76צ "בג)

 בו האיזון בין פגיעה בחרותו של נכה הנפש לבין הטיפול



;  אשפוז כפוי פוגע בדימוי העצמי; אשפוז כפוי פוגע בחירות"

-אשפוזו של אדם בבית...בחברתנו הוא מטיל סטיגמה בחולה

,  חולים לחולי נפש קשה ומר הוא למאושפז ולבני משפחתו

יש בו משום אחת  , ומשנעשה האשפוז שלא מרצונו של המאושפז

 ...  הצורות החמורות והמדכאות של שלילת חירותו של האדם

 

 .....  קיים הרצון לטפל בחולה ובנזקק, מן העבר השני

 

בצד שני אלה עומד שיקול שלישי והוא השיקול של שלום  

 .... "הציבור
 
 (.705, 697( 1)ב "ד מ"פ, הפסיכיאטר המחוזי' וילנציק נ 2060/97פ "רע)

 אשפוז כפוי



ח אם ניתן לטפל בו  "אין לאשפז חולה נפש אשפוז כפוי בבי"
 .  ולהגן על שלום הציבור באמצעות טיפול מרפאתי כפוי

 
 .אין לכפות טיפול אם ניתן להשיגו ללא כפיה

 
,  תמיד יש לנקוט באמצעי המגשים את המטרה הראויה

   "ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר
 

 (.705, 697( 1)ב "ד מ"פ, הפסיכיאטר המחוזי' וילנציק נ 2060/97פ "רע)

 לטפל במסגרת הפתוחה ביותר האפשרית -הגישה כיום



 התנאים הנדרשים לבדיקה כפויה דחופה 3

 נפש מחלת1.

 

 .(מיידי פיזי סיכון) מסוכנות2.

 

 .מרצון לבדיקה סירוב3.
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 התנאים לאשפוז כפוי דחוף 3

 נפש מחלת1.

 

 .(מיידי פיזי סיכון) מסוכנות2.

 

 .ביניהם סיבתי קשר3.
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 הסתכלות מיוחדת
חייבת האחות האחראית  , ניתנה הוראת רופא בדבר הסתכלות מיוחדת. 25

 .על מצבו של החולה ועל מקום הימצאו, בכל עת, לדעתאו האחות הממונה 
 

 השגחה מיוחדת
תהיה האחות  , ניתנה הוראה בדבר השגחה מיוחדת לגבי חולה. 26

ולא  , צמודה לחולה בכל עת ובכל מקוםהאחראית או האחות הממונה 

 .תעזוב את החולה לפני בואה של ממלאת מקומה

 סטטוס ההשגחה על החולה הפסיכיאטרי



יש במצבו הנפשי של החולה קריאה  , גם ללא קריאה מפורשת לעזרה"..."
 .....משתמעת לעזרה

כי לאחר טיפול ושמירה יתגבר החולה על הדחף הדיכאוני וישוב , התקווה היא 
 .... לחיים רגילים בקרב משפחתו

בשאלה העקרונית עד היכן נתונה לאדם חירות , כאן ועכשיו, אין לי צורך לדון, לכן
של הרעיון המושרש  , בשם אוטונומיית היחיד, תוך כדי דחייה, לשים קץ לחייו

  "ועל כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת, על כורחך אתה נולד"במסורת היהודית 
 
 (1999) 529( 3)ג "ד נ"פ גלעד עפרה' הסתדרות מדיצינית הדסה נ 6649/96א "ע)

 יחס בתי המשפט למטופל האובדני



מוכרים כמה חריגים לעיקרון בדבר זכותו של החולה לסרב לקבל טיפול  . "...
כאשר החולה אינו בהכרה או אינו מסוגל בשל סיבה אחרת  , בין היתר. רפואי

 .או לתת ביטוי לרצונו, כלשהי לקבוע עמדה עצמאית
 

מניח בית , במקרים שמתברר לרופא כי החולה המובא לפניו ניסה להתאבד...
וכי  , המשפט שהאדם הנוגע בדבר פעל מתוך ערפול חושים ובלא שיקול דעת מאוזן

 ."כאשר יתברר לו שחייו ניצלו, לאחר מכן, לאמתו של דבר ישמח
 
 ( 195 95(3)' מרכז רפואי סורוקה ואח. ישראל גלעד נ 1030/95( ש"ב)פ "המ)

 יחס בתי המשפט למטופל האובדני



 :קובעים 2009נהלי משרד הבריאות מספטמבר ומדצמבר 
 

   -בקבלת החולה
 
 בהגיעו למיון יחליט פסיכיאטר יועץ אם יש צורך בשמירה 
 .עד להחלטה יהיה בהשגחה. מיוחדת    
  יש לוודא שסביבת הטיפול בטוחה ולא מאפשרת מעשה 
 .התאבדות חוזר    
   הוראות הפסיכיאטר במיון יהיו בתוקף עד לבדיקת פסיכיאטר 
 .במחלקה    
  (  במיוחד קטין)יושהה החולה  –בהיעדר התוויה לאשפוז 

 שעות לצורך התערבות וטיפול ראשוניים ותיאום השחרור   24    

 .עם גורמי הקהילה     

 להתאבדות העברת מידע ורצף הטיפול בחולה עם סיכון



 להתאבדות העברת מידע ורצף הטיפול בחולה עם סיכון

 :קובעים 2009נהלי משרד הבריאות מספטמבר ומדצמבר 
 

 -בשחרור החולה
 
תהליך השחרור מאשפוז יכלול תיאום מועד לקבלת החולה בקהילה. 

 הכתובת  , מכתב השחרור יכלול את מועד הביקור שנקבע   

 .הטלפון ויצורף אליו מכתב הפניה אל רופא הקהילה' ומס    
 
במידה והחולה  . על הגורם בקהילה לוודא הגעת המטופל לפגישה 

 לפסיכיאטר ולדווח לא הגיע עליו לברר מיידית סיבת אי הגעתו   

 .המחוזי   



 :  נייר עמדה בנושא
 הערכת הסיכון וגבולות האחריות מול המטופל האובדני

 :הסוגיות המרכזיות הנדונות בנייר העמדה
 

 
המשמעות והמרכיבים של הערכת הסיכון האובדני 

 
גבולות האחריות של המטפל מול המטופל האובדני. 



ח משמעותה של חובת  "בנסיבות אלו שבהן נתון החולה למשמרת ביה"

אין  ..החולה לשמור על עצמו" חובת"ח היא כי הוא מקבל על עצמו את "ביה

 .לתת משקל לאשם העצמי של המתאבד
 
ח קיבל על עצמו את ריפויו של החולה על כל היבטי מחלתו ומצבו  "ביה"

  ,(המטופל)בכך נוצר היחס הטיפולי הדרוש בין בית חולים לבין ... הנפשי

ח חובה לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את  "יחס המטיל על בי

 ".לדאוג לשלומו ובטחונו.... סכנת ההתאבדות
 
 (1999) 529( 3)ג "ד נ"פ גלעד עפרה' הסתדרות מדיצינית הדסה נ 6649/96א "ע)

 גישת בתי המשפט להתאבדות חולה בין כותלי בית החולים













 של המיוחד למצבה דעתו נתן החולים בית "
  סגל ידי על נרחב דעת שיקול הופעל ,המנוחה

  לטיפול הרלבנטים הטעמים כל שקילת תוך מיומן
 אובדניים לארועים בסיכון התחשבות ותוך ראוי

 בהסכמה אשפוז איפשר שניתן הטיפול .נוספים
 של בסטטוס פיקוח תחת ,הפתוחה במחלקה
   הקיימות הטיפול דרכי נבחנו...מיוחדת הסתכלות

... 
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 כי ידוע ,היום נמצאים אנו בה הזמן שבנקודת אף על
  ידוע ואף ,למנוחה הועיל לא החולים בבית הטיפול

  כן ועל מדי פחות היה הוחלט עליו הפיקוח היקף כי
  חובתו הפר החולים בית כי להוכיח בכך אין ,שגוי

 ולבדוק לבחון ניתן לא .סבירים באמצעים לנקיטה
  הטראגית תוצאתו פי על בדיעבד החולים בית מעשה

 .עסקינן בו המקרה של

 " ....יש לדחות את תביעתם... לפיכך 
 

 לב הנפש לבריאות ח"בי 'נ ל"ז חיון אסתר 14107 -01 א"ת :מתוך
   'ואח השרון

 



מיניה  , לא כל הערכת מסוכנות שגויה של מטפל משמעה" 

-ולא כל סכנה אפשרית, רשלנות של המטפל, וביה

   .אמורה להטיל על המטפל חובת דיווח, תיאורטית
 

התערבות בית המשפט בדרך של הטלת אחריות בדיעבד  

.  צריכה להיעשות בזהירות ובמשורה, עקב הפרת חובת דיווח

 ".המקרה שבפנינו לא נכנס לקטגוריה זו
 

מיקוד אבטחה שמירה  ' ליפניצקי אלכסיי נ 995/ 05( חיפה -מחוזי. )א.ת

 (2009) מ"שירותים ונקיון בע
 

 (2009)התביעה נדחתה  -הערכת מסוכנות שגויה

 



 

 

 

 חשיבות רפואית   

 חשיבות מנהלית

 חשיבות משפטית









 ?הנהגת נוהג ספציפי במחלקה
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 !צריך לוודא שהחולה הבין את זכויותיו      

לפעמים אפילו הרישום לא 

 ...מספיק

 מסקנה
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 ערכו הרשומה הרפואית בזמן אמת
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מה שלא            

 רשום

 !לא קיים          
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מחקו בקו עדין באופן שלא יסתיר את 
 הרישום המקורי
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 טיפ
 

 .חשוב להקפיד על הטבעת חותמת וחתימה

 

 

קשה יהיה לשחזר  , לכשתוגש תביעה, שאחרת בחלוף השנים
 זהותו של עורך הרישום
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 ?הבחנת בסיכון מיידי
   

  

 

 פעל כמתחייב ללא דיחוי                 
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לפי פסיקת בתי המשפט כתב ההסכמה כשלעצמו 
שמא הוחתם החולה  , אין בו כדי להכריע את הכף

 . על דרך השגרה

לפני מתן הסכמתו לביצוע , אם לא הוסברו לחולה
כי אז   -הסיכונים הכרוכים בה , בדיקה מסוימת

 .ההסכמה תהיה חסרת נפקות

ח של הסתדרות העובדים בארץ "קופ' נחמן נ 560/84א "ע) 

 (.  'ז 388' ב 387( 2)' ד מ"ישראל פ



רצוי שלא להסתפק בהחתמת 

החולה על טופס הסכמה  

 .סטנדרטי

 הקפד להסביר לחולה כל הדרוש

 .ולתעד בכתב יד כי ניתן ההסבר
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חשוב לתעד כל השיקולים שעמדו 
, בבסיס ההחלטות המתקבלות

,  לרבות התייעצויות עם רופא בכיר
 .'ההתלבטויות שנשקלו וכד
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