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ת
סיכיאטרית
זכויות וחובות למתאשפז ביחידה פ
ת
טוופס
התשנ"א1991 -
נ
) 35ו(  29 ,א לחוק טיפול בחו לי נפש,
לפי סעיף 5

.1
אם כן אושפזת בכפיה על פי כל דין,
מתך ,אלא ם
מותנים בהסכמ
בית החולים מ
הטיפול בך בב
תך לאשפוז וה
קבלת
של הפסיכיאטרר המחוזי.
ראת אשפוז ש
בתוקף צו של בית משפט אאו בתוקף הור
ב
.2

מתך;
מעט טיפול חי רום ,יינתן ללך רק בהסכמ
תך ,טיפול ,למ
שפז בהסכמת
כל עוד את/ה מאוש

ל
תזדקק/י להם ,תתבקש/י להסכים בנפרדד .אם תסרב//י לקבל
חדים ,ככל שת
ללטיפולים מיוח
טיפול רפואי שהמלליץ עליו
או  -אם התמלאו התנאים
לשחררך מן האשפוז א
ך
היה
המטפל או לשתף פ עולה עם תוכנית טיפול שנקבעה ,ניתן יה
ל
הצוות
ה
מה.
פול ללא הסכמ
ללכך – לבקש הוראה לאשפפוז כפוי ולטיפ
קשת
שפוז ,ואם ביק
חררך מן האש
קש בכתב לשח
בכל עת ,לבק
ת/ה זכאי/ת ,ב
כל עוד אושפזת בבהסכמתך ,את
.3
שעות מזמן הגשת בקשתך,
ת
חר מארבעים וושמונה
שרי  ,ולא יאוח
בהקדם האפש
שחרר אותך ב
על המנהל לש
ללהשתחרר  -ע
שפוז בכפיה.
קיימים התנאי ם להמשך אש
זזולת אם מתק
לערור על כך לפני הוועדה הפסייכיאטרית
ר
שפוז של פסיכיאטר המחוז ,זכותך
אושפזת בתוקקף הוראת אש
אם א
.4
אריך את
פזת בה להא
מחלקה שאושפ
עדה זו אם יב קש מנהל המ
שת ערר יתקיים דיון לפני וע
המחוזית ,ואף אם לא הגש
ה
פסיכיאטרית
למזכירת הוועדה הפ
ת
שירות
הצוות המטפלל או לשלחו יש
להגיש באמצעות ה
ש
אשפוזך בכפיה; את הערר תוכל/י
א
המטפל .כמו כן זכאי/ת
או מספר הפקקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה או שניתן לקבללם מן הצוות ה
ללפי הכתובת א
התקשורת עם לשכת ה
ת
רכי
סיוע משפטי בבהכנת הערר ובייצוג לפני הוועדה הפסייכיאטרית .דר
את/ה לקבל ס
א
הסיוע
לויה במחלקה וכן ניתן לקב לם מן הצוות המטפל  .הייצצוג המשפטי הוא ללא
המשפטי מצוינים אף הם בהודעה התל
ה
תשלום.
ת
סיכיאטרית המחוזית
ט ,יתקיים דיו ן תקופתי לפנני הוועדה הפס
של בית משפט
אושפזת בתוקקף צו אשפוז ש
אם א
.5
סיכיאטרית
הוועדה לקיים דיון בעניינך ללבקשתך; בקשה לדיון לפנני הוועדה הפס
אחת לשישה חודשים לפח ות ,ורשאית ה
א
הכתובת או
ת למזכירת הוועדה הפסיכיאטרית לפי ה
ות המטפל או ללשלוח ישירות
המחוזית תוכל/י להגיש באאמצעות הצו ת
ה
טפל.
מן הצוות המט
במחלקה או שניתן לקבלם מ
מספר הפקס שצוינו בהודעעה התלויה ב
מ
קשורת עם
טי בהכנת בקשתך ובייצוג לפני הוועדה הפסיכיאטרית .דרכי התק
את/ה זכאי/ת ,כמו כן ,לקבבל סיוע משפט
א
התלויה במחלקה וכן תוכל ללקבל פרטים אלה מן הצוות המטפל .הייצוג
ציבורית מצויננים בהודעה ה
הסנגוריה הצ
ה
המשפטי הוא ללא תשלום..
ה
מחוז ,הטיפול בך יהיה לפי מצבך
.6
ת פסיכיאטר מ
משפט או בהוראת
ט
של בית
אושפזת בתוקקף צו אשפוז ש
אם א
תשנ"ב  1992יינתנו רק
הרפואי
קנות טיפול בחולי נפש ,הת
ויינתן גם ללא הסככמתך; טיפולים מיוחדים שמפורטים בתק
ן
ה
ת האמורות.
ראות שבתקנות
בהתאם להור
ב
בהסכמת
אלא בהסכמתך וב
טרי אחר א
חולים פסיכיאט
שפז/ת לבית ח
בו את/ה מאוש
ת החולים שב
אין ללהעבירך מבית
.7
שור
להעברה  -אין להעבירך אלא באיש
ה
רה התנגדות שלך
חולים הנוגעים בדבר; במקר
המנהלים של שני בתי הח
ה
סיכיאטרית המחוזית.
אטר המחוז ניתן לערור לפנני הוועדה הפס
חלטת פסיכיא
המחוזי .על הח
הפסיכיאטר ה
ה

סיבות מיוחדות
שאי ראש שירותי בריאות הננפש במשרד הבריאות ,בנס
ת בכפיה ,רש
הנך מאושפז/ת
אם ה
.8
מור ,רשאי
מו נסיבות כאמ
לבית חולים אחר גם ללא הסכמתך; נתקיימ
ת
העברתך
צרכי האשפוז ,,להורות על ה
וובהתחשב בצ
עבור רשאי הווא להורות
אם תסרב/י לע
אושפזת בהסככמה ,ואולם א
ש לדרוש העברתך גם אם א
בריאות הנפש
ראש שירותי ב
ר
מן האשפוז.
על שחרורך מ
ע
.9
ת מבחינת
דין לקבל טיפול רפואי נאות
המטרה העיקרית של אשפוזך היא קבלת טיפול רפואי וזככותך לפי כל ד
ת בישראל.
ערכת הבריאות
מן לזמן במע
ם הנוהגים מזמ
אים ולהסדרים
בהתאם לתנא
ת יחסי אנוש וב
הרמה המקצועית ,מבחינת
ה
האישיים ,הכולל לפי מצבך
ללבוש את בגדיך ה
ש
סבירה,
שיים במידה ס
להחזיק בחפצים איש
ק
במהלך האשפוז זזכותך
.10
0
חולים.
הגים בבית הח
ווהתנאים הנוה
בכתב עם כל
כל עוד מצבך הרפפואי מאפשר זזאת ,זכותך ללשמור במהלךך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר ב
.11
בשעות הביקור; אם
בלת זכויות אללה ,תישמר
אי מחייב הגב
ם מצבך הרפוא
ת
לקבל מכתבים סגוורים ולקבל אורחים
ל
אדם וכן
א
הפסיכיאטרית המחוזית
חוזי ,לוועדה ה
סיכיאטר המח
פוס שלך ,לפס
זזכותך לשלוח מכתבים סגו רים לעורך דינך ,לאפוטרופ
רך דינך בבית החולים.
היפגש עם עור
קשר אחר עם כל אחד מאלה ,וכן זכותך לה
טי לממשלה אאו לקיים ר
ווליועץ המשפט

ש תנועה בשט
כל עוד מצבך הרפפואי מאפשר זזאת ,את/ה זזכאי/ת לחופש
.12
2
טחים הציבורייים בבית החוללים; אם אין
עה עד לשיפורר במצבך;
הגבלת התנוע
אך להחליט ,כחלק מתכנית הטיפול ,על ה
ת ,רשאי רופא
הרפואי מאפשר זאת
י
מצבך
מ
בהתאם לשיקולי הצווות המטפל ,ובמקרה של
ם
אושרו
מחוץ לכותלי בית החולים מהוות חלק מתכניית הטיפול ויא
ץ
חופשות
ח
אטרית המחוזזית.
אשפוז בצו בית משפט – גגם באישור הוועדה הפסיכיא
א
ביר מידע אודוותיך רק בהסככמתך ,אולם
ת המטפל יעב
מוסר/ת או שננמסר עליך הווא סודי ,הצוות
מידע שאת/ה מ
כל מ
.13
3
גם ללא אישורך
במקרים מסוימים ניתן להעעביר מידע זה לגורמים המוסמכים על פיי דין לקבלו ם
ב
ך.
המידע ,כולו או מקצתו,
סבור כי מסירת ה
ר
רה שהרופא המטפל
הנך זכאי/ת לקבלל מידע אודות מצבך  .במקר
.14
4
הנפשית או לסכן אות
ת
עלול לגרום לנזק חמור לברריאותך הגופננית או
ע
תך או את זוללתך ,המידע ללא יימסר לך ,ובלבד
שא.
שתחליט בנוש
מדתך קודם ש
החולים ,שבפניה תוככל/י להציג עמ
,
של בית
ת האתיקה ל
אושר על ידי ועדת
ר
שהדבר
שך .במקרה שמנהל בית הח
עת בזכותך לננהל את רכוש
עצם קבלתך לאשפפוז אינה פוגע
.15
5
חולים סבור כיי עקב מצבך
שאי הוא
על נכסיך ,רש
דחופה כדי להגן ע
ה
שפטית
קוט פעולה מש
שלך ויש צורך לנק
אינך מסוגל לנהל את עניינני הרכוש ך
א
הכללי.
ללדווח על כך ללאפוטרופוס ה
חשב בצרכים ובזכויות של ככלל המטופלים ואפשרויות בית החולים ,לשמור
שר לך ,בהתח
בית החולים יאפש
.16
6
תרבותך ומנהגגיך.
על אמונתך ,ת
באופן סביר ע
ב
בבית החולים; עליך לשמור על הניקיון,
ם הנמצאים ב
את כל האנשים
תך להתחשב בזולת ,לכבד את הצוות וא
חובת
.17
7
ם.
טיות של החוללים האחרים ,ולא לפגוע בגגופם וברכושם
השקט והפרט
ה

ה רבה
דמות טיפולך תלויה במידה
שותף/ה פעיל/ה לתכנון הטיפול בך ולשינ ויים בו; התקד
הצוות רואה בך ש
ת
.18
ת לך.
ת ,בטיפולים ובתכניות השוונות המיועדות
תיקח/י חלק פעיל בפעילויות
בשיתוף הפעוולה שלך .הצווות מצפה שת
ב

ב:
אני מאשר בזה כי הוסבר ללי תוכן הכתוב
א

_________
_
______
פז
שם המתאשפ
ש

________
________
זהות
מס' ת

________
__________________
_
__________
____
מת המתאשפזז /אישור איש הצוות
חתימ
קיבל הסבר אך סר
ל
כי המ תאשפז
רב

פז את תוכן ה
סביר למתאשפ
איש צוות שהס
שם ותפקיד א
ש
הטופס:
הצוות..................................:
חתימת איש ה
ח
תאריך מילויי הטופס........................ .......:
ת

ה
העתקים:
 .1המת
תאשפז
 .2רשומ
מה

לחתום על הטופס

