נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :

אגף לבריאות הנפש

דף  1מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים
הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי
רשימת עדכונים :

סעיף

מהדורה
2

3

4

שם המעדכן

תיאור העדכון

תאריך

נוהל זה מחליף את נוהל "שחרור מטופל
מאשפוז מס' ,"04נוהל "יציאה לחופשה"
מס' ,19נוהל "טיפול בהיעדרות מטופל
מאשפוז" מס'  20מקובץ נהלים בתי חולים
פסיכיאטריים דצמבר .1995

אילנה אהרונוביץ 15/1/2016

6.6.5

שיטה -הבטחת רצף הטיפול התרופתי
בשחרור המטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אילנה אהרונוביץ 20/10/2016

6.8.8

שיטה – הבטחת רצף הטיפול התרופתי
ביציאה לחופשה באשפוז פסיכיאטרי

אילנה אהרונוביץ 20/10/2016

6.6.5

שיטה -שיטה -הבטחת רצף הטיפול
התרופתי בשחרור המטופל מאשפוז
פסיכיאטרי

אילנה אהרונוביץ 10/4/2018

6.8.8

שיטה – הבטחת רצף הטיפול התרופתי
ביציאה לחופשה באשפוז פסיכיאטרי

אילנה אהרונוביץ 10/4/2018

5

,6.9.7,6.9.8,6.9.9
6.9.10,6.9.12

שיטה -שחרור מטופל המאושפז מרצון
(שחרור עצמי של המטופל עם הודעת
עזיבה)

אילנה אהרונוביץ 15/8/2018

6

6.12.6

שיטה -שחרור המטופל ע"י ועדה
פסיכיאטרית בשעות אחה"צ המאוחרות

אילנה אהרונוביץ 09/07/2019

3.6, 6.3,6.4

מסמכים ישימים -נוהל עבודה עם משפחות אילנה אהרונוביץ 09/07/2019
של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי
שיטה -הדרכת המטופל ומשפחתו לפני
השחרור

נערך ע"י:
אילנה אהרונוביץ' ,דר' אהוד ססר ,ראזק חוואלד ,שרון בלו ,מזי כהן,
ג'ני סגלוביץ'.

נערך ע"י:
ראש האגף לבריאות הנפש :ד"ר טל ברגמן-לוי
חתימה______________________ :

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :

אגף לבריאות הנפש

דף  2מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים
הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי
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רשימת נספחים:
מספר נספח

שם הנספח

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  3מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי
 .1כ ל ל י
לתהליך שחרור מטופל קיימת חשיבות והשפעה על החלמתו ,מניעת אשפוזים חוזרים והעלאת שביעות רצון של
המטופל ומשפחתו .שיתוף והדרכת המטופל ומשפחתו בתהליך השחרור ובצורכי המשך הטיפול תסייע בהבטחת
רצף הטיפול .תכנון השחרור מאשפוז ומעורבות של צוות רב מקצועי של בית החולים והקהילה מאפשר מעקב
והכנת הסביבה אליה משוחרר המטופל.
 .2מ ט ר ה
 .2.1להגדיר תהליך להפניה או שחרור של מטופלים ,המבוסס על מצב בריאותו הגופני והנפשי של המטופל ועל
הצורך בהמשך הבטחת רצף טיפולי.
 .2.2להדריך ולהנחות את המטופל ומשפחתו לגבי צורכי המשך הטיפול במטופל.
 .2.3להגדיר שיתוף פעולה בין אנשי הצוות הרפואי בבית החולים לגורמי חוץ ,להבטחת רצף טיפול.
 .2.4להגדיר תהליך במקרים בהם המטופל משתחרר באופן עצמי בניגוד להמלצה רפואית עם הודעה לצוות.
 .2.5להגדיר תהליך במקרים בהם המטופל משתחרר באופן עצמי בניגוד להמלצה רפואית ללא הודעה לצוות.
 .3מסמכים ישימים
 .3.1חוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א. 1991 -
 .3.2תקנות לטיפול בחולי נפש התשנ"ב. 1992 -
 .3.3חוק זכויות המטופל התשנ"ו.1996 -
 .3.4נוהל טיפול בהיעדרות מטופל מאושפז .2005
 .3.5נוהל הפעלת ועדות פסיכיאטריות מחוזיות .2007
 .3.6נוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי .2017
 .3.7חוזר מנהל הסיעוד מס' " 103/14הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי" .
 .3.8חוזר מנכ"ל מס' " 14/06נוהל דיווח מידי על מחלות מסוכנות . "2006
 .3.9חוזר מנכ"ל מס'  " 5/2015כללי חיוב והתחשבנות בין קופות החולים לבין מערך האשפוז בבריאות הנפש
והמרפאות הציבוריות לבריאות הנפש".
.3.10חוזר מנהל הרפואה מס' " 28/2011נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כלליים".
.3.11התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים פסיכיאטריים – מדדי איכות לשנת .2015
 .4הגדרות
 .4.1פסיכיאטר המחוז  -הפסיכיאטר המחוזי או סגנו שמונו לפי החוק.
 .4.2מנהל  -מנהל רפואי של בית חולים.
 .4.3אחות אחראית מחלקה – אחות אחראית על צוות סיעודי במחלקה.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  4מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 .4.4ועדה פסיכיאטרית מחוזית -ועדה שמונתה ע"י שר הבריאות וחברים בה משפטן ,מתוך רשימה שערך שר
המשפטים ,ושני פסיכיאטרים – אחד שאינו בשירות המדינה מתוך רשימה שערכה ההסתדרות הרפואית
ואחד שהוא עובד בשרות המדינה.
 .5אחריות וסמכות
 .5.1האחריות לעדכון הנוהל הינה של ראש השירות או מי מטעמו.
 .5.2הסמכות לשחרור מטופל היא של מנהל המחלקה או מי מטעמו.
 .5.3האחריות להכנת המטופל לשחרור מתוכנן ובנית תכנית שחרור ,הינה של מנהל המחלקה או מי שהוסמך
מטעמו.
 .5.4הסמכות למתן חופשה מטופל לפרק זמן מוגבל היא של מנהל המחלקה או מי מטעמו ,פרט למקרה של
אשפוז ע"פ צוו במקרה זה הסמכות היא של ועדה פסיכיאטרית מחוזית.
 .6שיטה
 .6.1עם קבלתו של המטופל למחלקה תיבנה תכנית טיפול אישית ,רב מקצועית ,שתכלול את הצפי המוערך
לתקופת האשפוז וכוללת הכנה של המטופל לקראת שחרור זה במועדים המתאימים.
 .6.2החלטה מתוכננת על שחרור המטופל תעשה בהתאם למצבו הקליני וצרכיו .לצורך הבטחת המשך הטיפול
לקראת השחרור יש ליצור קשר עם הגורמים המטפלים בקהילה לצורך תיאום המשך הטיפול ובכלל זה
קביעת מועד לבדיקה אמבולטורית ראשונה.
 .6.3ההחלטה על המשך הטיפול לאחר השחרור ,תעשה בשיתוף המטופל ובהסכמתו ישותפו בהחלטות גם
המשפחה או גורם משמעותי אחר(ראה סעיף  3.6לעיל).
 .6.4הדרכת המטופל ומשפחתו
האחות הממונה על השחרור ,תדריך את המטופל ו/או את אפוטרופסו ובהסכמתו גם את משפחתו או
אדם משמעותי אחר ,ככל האפשר סמוך למועד השחרור המתוכנן .ההדרכה תבוצע בכתב ובע"פ לגבי:
המשך הטיפול בקהילה ,גורם טיפול רלוונטי ,מועד זימון ,חשיבות הרצף הטיפולי והסבר על מצבים
המחייבים פנייה לקבלת טיפול(.ראה סעיף  3.6לעיל).
 .6.4.1הדרכה להמלצות להמשך טיפול הכוללות:


טיפול תרופתי הכולל הסבר על התוויות לטיפול ,אופן לקיחה ,מינון ותופעות לוואי.



חזרה לפעילות שיגרה



תזונה מותאמת למצב הגופני והנפשי.



שנויים במצב הגופני הכולל ניהול כאב.



שינויים במצבו הנפשי.



מצבים בהם יש לפנות לגורם רפואי בקהילה.



מצבים בהם מומלץ לפנות לחדר מיון במרכז רפואי לבריאות הנפש.



מגוון שירותי השיקום המותאמות למצבו הנפשי והגופני של המטופל.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  5מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 .6.5קבלת חפצי ערך שהופקדו
 .6.5.1ביום השחרור ,אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה ,תמסור למטופל טופס אישור על חפצי ערך
שהופקדו בקבלתו ותפנה אותו למשרד קבלת חולים לקבלת החפצים באותו מעמד.
 .6.5.2עזב המטופל את בית החולים מבלי שאסף את חפצי הערך שהופקדו במהלך האשפוז ,ניתן למסור
אותם למטופל או למי מטעמו ובלבד שבמשרד הקבלה הובהר כי אכן הפונה זכאי לקבל את
החפצים.
 .6.6שיתוף פעולה של הצוות הרפואי
 .6.6.1לקראת שחרור מתוכנן הרופא המטפל או מי מטעמו ,יכין מכתב שחרור בו מפורטת תכנית שחרור
ושיקום המותאמת לצורכי המטופל.
 .6.6.2הרופא המטפל או מי מטעמו ייצור קשר עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה ויפנה אליהם את
המטופל לאחר תאום.
 .6.6.3הרופא המשחרר יכין מרשם לתרופות שהמטופל אמור להמשיך ליטול בקהילה .המרשם יימסר
למטופל ע"י אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה יחד עם מכתב השחרור.
 .6.6.4במידה שהמטופל מקבל טיפולים תרופתיים שקנייתם בבית מרקחת תתאפשר רק עם קבלת
אישור מקופת חולים ,על הרופא המשחרר לדאוג לקבלת אישור הקופה לפני מועד השחרור
המתוכנן.
 .6.6.5בעת שחרור מטופל  ,בנסיבות שבהן ברור שלא תהיה באפשרות המטופל לרכוש מידית את
התרופות בהן הוא מטופל בקהילה בגלל היעדר רופא משפחה או סיבה אחרת ,יש להבטיח את רצף
הטיפול התרופתי על ידי ציודו בתרופות לימים הראשונים אחרי שחרור .במקרים אלו האחות
תצייד את המטופל בתרופות הנדרשות ע"פ הטיפול התרופתי עד  48שעות .במקרים בהם מתעורר
צורך לצייד את המטופל בתרופות מעבר ל 48שעות ,העניין יוסדר ע"י הוראה של מנהל המחלקה
לצוות הסיעודי.
 .6.6.6על האחות המשחררת לתת הסבר למטופל ולמלווה על הטיפול התרופתי ולוודא שהמטופל אכן
הבין את ההסבר.
 .6.7סיכום אשפוז
 .6.7.1סיכום אשפוז לרופא המטפל בקהילה יועבר לכל היותר תוך שבועיים מהשחרור ,עם העתק
למטופל.
 .6.7.2סיכום האשפוז יימסר למטופל עצמו בלבד או למי שמוסמך ע"פ דין במידה ואין מידע אודות גורם
מטפל ידוע בקהילה (לדוגמה תיירים או מטופל המשתחרר בניגוד להמלצה רפואית ומודיע שלא
ימשיך בטיפול).
 .6.7.3רופא מטפל או מי מטעמו יכין במועד השחרור מכתב שחרור .העתקים ימסרו למטופל( ,אלא אם
התקבל אישור ועדת אתיקה שלא למסור לו),למטפל האחראי על המשך הטיפול והעתק אחד
יתויק ברשומה הרפואית.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  6מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 .6.7.4במקרה בו קיים חשש כי מסירת מכתב השחרור ,או הרשומה ,כולה או חלקה ,למטופל תסכן אותו
או את זולתו ,ניתן שלא למסור המידע כאמור למטופל אם התקבלה לכך אישור ועדת אתיקה של
בית החולים הפועלת בהתאם להוראות חוק זכויות המטופל.
.6.7.4.1במצב זה ועד לקבלת אישור ועדת האתיקה ,יש לציין במידע שנמסר לכל צד שלישי ובכלל
זה גורמים רפואיים לצורך המשך טיפול ,את הסתייגות בית החולים ממסירת המידע
ישירות למטופל.
.6.7.4.2במידה ו התקבל אישור ועדת האתיקה לאי מסירת המידע ,יש לציין זאת במידע שמועבר
לצדדים שלישים.
 .6.7.5סיכום האשפוז יכלול:


סיבת אשפוז ,אבחנות ותחלואה נלוות ממצאים משמעותיים גופניים ואחרים.



הליכי אבחון וטיפול.



טיפול תרופתי במהלך האשפוז והמלצה לטיפול בשחרור.



בדיקת המטופל ואומדן מצבו במועד השחרור.

 .6.8יציאה לחופשה )שחרור של מטופל לפרק זמן מוגבל)
 .6.8.1מנהל המחלקה או מי מטעמו יקבע מדיניות למתן חופשות למטופלים .חופשות יינתנו למטופלים
שמצבם הרפואי מאפשר זאת.
 .6.8.2הרופא המטפל או מי מטעמו יקבע את זמני יציאתו של המטופל לחופשות במהלך הטיפול ,כחלק
מתכנית הטיפול ובהתחשב במצבו הנפשי ובלבד שאם מדובר במאושפז בצו ועדה פסיכיאטרית
מחוזית אישרה למטופל יציאה לחופשות ובנוסף קבעה כי יציאה לחופשות תעשה לפי שיקול דעת
מנהל המחלקה.
 .6.8.3הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית מוסמכת לקבוע כי כל חופשה תחייב את אישורה ובמקרה כזה
יציאה לחופשה היא רק באישור פרטני של הוועדה.
 .6.8.4כל חופשה של כל מאושפז חייבת בקבלת אישור מנהל המחלקה או פסיכיאטר (כלומר לא
מתמחים) אשר מונה מטעמו ועל פי שיקול דעת קליני.
 .6.8.5לא יצא מטופל המאושפז בצו אשפוז לחופשה אלא אם ועדה פסיכיאטרית מחוזית אישרה את
החופשה לרבות היקפה ומגבלותיה.
 .6.8.6מנהל המחלקה או מי מטעמו יסדיר ויתאם את החופשה עם המטפל או מחליפו ו\או המארח \
אפוטרופוס במידה וקיים.
 .6.8.7מנהל המחלקה או מי מטעמו ידריך את המטופל על המשך טיפול בתקופת החופשה בהתאמה
למטופל ותכנית הטיפול .בהתאם לנסיבות ובהסכמת המטופל יודרכו גם בני משפחתו של המטופל
או אחרים אצלם אמור לשהות המטופל במהלך החופשה.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  7מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 .6.8.8אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה תדאג שהמטופל היוצא לחופשה יצויד כנדרש לצרכיו  .יש
להבטיח את רצף הטיפול התרופתי על ידי ציודו של המטופל בתרופות למהלך תקופת החופשה.
האחות תצייד את המטופל בתרופות הנדרשות עד  48שעות .במקרים בהם מתעורר צורך לצייד
את המטופל בתרופות מעבר ל 48שעות ,העניין יוסדר ע"י הוראה של מנהל המחלקה לצוות
הסיעודי.
 .6.8.9אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה תדריך את המטופל והמשפחה ו\או אחר המשמעותי במידע
הנחוץ ליצירת קשר עם הגורמים המטפלים האחרים בעת הצורך.
 .6.8.10אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה תתעד את שובו של המטופל מחופשה ותעריך את מצבו
הנפשי והפיזי.
 .6.8.11במידה ונצפה שינוי במצבו של המטופל אחות אחראית מחלקה או מי מטעמה ,תדווח מידית
לרופא מטפל בשעות עבודתו ולרופא תורן בשעות הערב והלילה.
 .6.8.12במידה והמטופל לא שב מחופשה במועד שנקבע ,תודיע על כך אחות אחראית מחלקה או מי
מטעמה למנהל המחלקה או ממונה מטעמו .במקרה זה על המחלקה לפעול עפ"י נוהל טיפול
בהיעדרות מטופל מאושפז מביה"ח סעיף  3.4בנוהל.
 .6.9שחרור מטופל המאושפז מרצון (שחרור עצמי של המטופל עם הודעת עזיבה)
כל עוד לא התמלאו התנאים לאשפוז כפוי והוצאה בפועל הוראת מנהל או הוראת אשפוז על ידי
פסיכיאטר המחוז ,אין לעכב שחרור או למנוע עזיבה של מטופל העומד על רצונו לעזוב.
הליך שחרור מטופל המאושפז מרצון יעשה לפי המפורט להלן:
 .6.9.1מטופל המאושפז בהסכמה ודורש שחרור ,בקשתו תיבדק מול הרופא המטפל ומנהל מחלקה
בהקדם האפשרי .אחרי שעות עבודתם תופנה הבקשה לרופא תורן ובהתייעצות עם רופא כונן
יחליטו בעינינו.
 .6.9.2ביקש מטופל כאמור להשתחרר ,יש להחתימו על טופס בקשה לשחרור ואם סרב לחתום על
הטופס ,תירשם בקשתו בפרוטוקול שייערך וייחתם בידי שני רופאים ,או בידי רופא ואחות.
 .6.9.3הרופא שאליו הופנתה הדרישה יבדוק את המטופל בהקדם.
 .6.9.4החליט הרופא שהמטופל עדיין זקוק לאשפוז ינסה לשכנעו להישאר באשפוז ,סיכום הבדיקה
והשיחה תתועד בתיק רפואי .
 .6.9.5במקרה בו המטופל לא שוכנע להישאר באשפוז או להמתין עד לביצוע הליך שחרור מסודר ואין
מניעה לשחררו ישוחרר מידית.
 .6.9.6במידה והמטופל המבקש להשתחרר מטופל במחלה מסוכנת יש לפעול לפי חוזר מנכ"ל נוהל דיווח
מידי על מחלות מסוכנות סעיף  3.6בנוהל.
 .6.9.7במקרה בו השתכנע הרופא המטפל או הרופא התורן ,בהתייעצות עם הרופא הכונן ,כי התמלאו
התנאים להוצאת הוראת אשפוז ולא ניתן להסתפק בטיפול מרפאתי כפוי ,יש לפנות למנהל
המחלקה בבקשה שיוציא הוראת מנהל לפי סעיף (5א) לחוק טיפול בחולי נפש.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  8מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 6.9.7.1הוציא המנהל הוראת מנהל כאמור ,יפנה במקביל  ,כאמור בסעיף (4ד) לחוק ,לפסיכיאטר
המחוז ,בבקשה להוראת אשפוז .סבר המנהל שאין מקום לתת הוראת אשפוז אך יש
מקום לטיפול מרפאתי כפוי ,ישוחרר המטופל מהאשפוז ובמקביל יפנה המנהל בבקשה
להוצאת הוראה שכזו.
 .6.9.8האחות האחראית או מי מטעמה תוודא כי מנהל המחלקה אכן הוציא בפועל הוראת מנהל.
 .6.9.9מנהל המחלקה /הרופא המטפל/הרופא התורן יוודא כי בקשה שנשלחה לפסיכיאטר המחוז אכן
התקבלה בפועל על ידו.
 .6.9.10סרב מנהל המחלקה להוציא הוראת מנהל יש לשחרר לאלתר את המטופל אלא אם המטופל
השתכנע להמשיך להיות מאושפז בהסכמה.
 .6.9.11הוציא מנהל מחלקה הוראת מנהל הוראה זו תפוג לאחר  48שעות .אם בתקופה זו לא התקבלה
הוראת אשפוז מפסיכיאטר המחוז יש לשחרר את המטופל.
 .6.9.12הוציא מנהל המחלקה הוראה ופסיכיאטר המחוז הודיע שאינו משוכנע בקיום התנאים להוצאת
הוראת אשפוז ,יש לשחרר המטופל לאלתר ,אלא אם ניתן להביא עניינו של המטופל בפני ועדה
פסיכיאטרית מחוזית ,בערעור על החלטת פסיכיאטר המחוז ,בתוך התקופה של  48השעות.
 .6.10שחרור עצמי של המטופל ללא הודעת עזיבה
סעיף  3.4נוהל טיפול בהיעדרות מטופל מאושפז .2005
 .6.11שחרור מטופל המתאשפז בהוראת פסיכיאטר מחוזי
 .6.11.1אשפוז מטופל לפי הוראת אשפוז של פסיכיאטר המחוז לא תעלה על  7ימים .הפסיכיאטר המחוזי
רשאי להאריך את תקופת האשפוז ל 7-ימים נוספים לאחר בקשה מנומקת בכתב מאת מנהל
המחלקה בה מאושפז המטופל ועל פי בקשת המנהל רשאית וועדה פסיכיאטרית מחוזית להאריך
האשפוז לתקופות נוספות.
 .6.11.2הסתיימה תקופת ההארכה ,בין הארכת האשפוז על ידי פסיכיאטר המחוז ובין על ידי וועדה
פסיכיאטרית מחוזית וסבר מנהל המחלקה שאין עילה להמשך אשפוז בכפיה והמטופל לא חתם על
הסכמתו לאשפוז ,ישוחרר המטופל.
 .6.12שחרור מטופל ע"י וועדה פסיכיאטרית
 .6.12.1אושפז מטופל בכפיה בהוראה של פסיכיאטר מחוזי ,זכותו לערער על כך בפני ועדה פסיכיאטרית
מחוזית ועל החלטת הוועדה בפני בית המשפט המחוזי.
 .6.12.2המטופל יכול להיות מיוצג על ידי עו"ד מטעם הסיוע המשפטי בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית
המחוזית ,אשר לפי שיקול דעתם ייצגו את המטופל גם בדיונים בפני בית המשפט המחוזי.
 .6.12.3הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית תדון בעניינו של מטופל שאושפז בכפיה בהוראה של פסיכיאטר
המחוזי ככל שמנהל המחלקה יבקש להאריך האשפוז מעבר ל  14ימים.
 .6.12.4בכל דיון ,בין בערעור ובין בבקשת מנהל להארכה ,רשאית הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית
להורות על שחרור המטופל (בשל קבלת הערר או בשל דחית בקשת ההארכה).

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  9מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

 .6.12.5הליך הדיון בפני הועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,לרבות אחריות וסמכות של הגורמים המעורבים,
מפורט בנוהל הפעלת ועדות פסיכיאטריות מחוזיות סעיף  3.5לנוהל.
 .6.12.6במידה והועדה דנה והחליטה בעניינו של מטופל על שחרורו בשעות אחה"צ המאוחרות (לאחר
 ,)17.00הועדה תשקול ותקבע את מועד השחרור.
 .6.13שחרור מטופל המאושפז עפ"י צו בית משפט
 .6.13.1מטופל המאושפז לפי צו בית המשפט או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו ,תדון הוועדה
הפסיכיאטרית בשחרורו .שחרור או אישור יציאה לחופשה מטופל לפי צו בית משפט הוא בסמכות
וועדה פסיכיאטרית.
 .6.13.2הודעה על שחרור המטופל תשלח ע"י הוועדה אל  :מנהל ,הפסיכיאטר המחוזי ,היועץ המשפטי
לממשלה ,פרקליט מחוז ,משטרת ישראל.
 .6.13.3המשך הליך השחרור לרבות מכתב שחרור ,המלצות המשך טיפול ,אחר הינו בהתאם לכללים
ולהנחיות הכלליות של שחרור מטופל.
 .6.14שחרור אסיר
 .6.14.1ביה"ח אינו רשאי לשחרר מטופל מאשפוז שהוא אסיר ,אולם רשאי מנהל המחלקה ,או מנהל בית
החולים ,באישור נציב שירות בתי הסוהר ,לאשר לו חופשה בלבד.
 .6.14.2אסיר שהועבר לאשפוז בבית חולים יוחזר עם סיום האשפוז לאחריות שירות בתי הסוהר אלא אם
ניתנה הודעה בכתב מאת שירות בתי הסוהר כי יש לפעול אחרת (כגון לשחררו באשר תמה תקופת
מאסרו).
 .6.14.3היה והחליט בית המשפט על העדר הצורך בהמשך אשפוזו של האסיר ,יש לתייק את הפרוטוקול
האחרון ובו החלטת בית המשפט לרשומה הרפואית של המטופל.
 .7רישום ודיווח
כל איש צוות מחויב לרשום ולתעד את הנושאים שבתחום אחריותו וסמכותו בהתאם לדרישות חוק זכויות
המטופל .

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  10מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיפים ) 6.8 ,6.1-6.3
בהתאמה לנוהל  JCIשחרור מטופל )(ACC. 4



מטופלים מופנים ו/או משתחררים בהתבסס על מצבם הבריאותי ועל צורכי המשך הטיפול בהם.



מידת המוכנות של המטופל לשחרור נקבעת לפי קריטריונים או התוויות רלוונטיים ,המבטיחים את
בטיחות המטופל.




תכנון ההפניה ו/או השחרור מתחיל בשלב מוקדם בתהליך הטיפול.
קיים תהליך המתייחס למטופלים ,שהורשו לעזוב את בית החולים לפרק זמן מוגדר במהלך הטיפול
המתוכנן.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  11מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיף )6.4
בהתאמה לנוהל  JCIהדרכת המטופל ומשפחתו )(ACC 4.1

המטופלים ובני משפחותיהם מקבלים הדרכה לגבי:


שימוש בטוח ויעיל בכל התרופות.



תופעות לוואי אפשריות של תרופות ומניעת תגובות אפשריות שלהן עם תרופות הנמכרות ללא
מרשם ו/או עם מזון.



שימוש בטוח ויעיל בטכנולוגיה רפואית.



דיאטה ותזונה נאותים.



ניהול כאב.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  12מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיפים )6.6.2,6.7.1,6.7.3
בהתאמה לנוהל  JCIשיתוף פעולה של הצוות הרפואי ((ACC.4.2



תהליך תכנון השחרור כולל את הצורך בשירותים תומכים ובהמשך שירותים רפואיים.



המטופל יופנה במידת האפשר ,אל מחוץ לבית החולים לאנשים ולגורמים ספציפיים בקהילת הבית שלו.



הפניות מתבצעות לשירותים תומכים.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  13מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיף )6.7
בהתאמה לנוהל  JCIסיכום אשפוז ((ACC.4.3



סיכום האשפוז כולל :



סיבה(ות) לאשפוז.



אבחנות ותחלואה נלווית.



ממצאים משמעותיים  -גופניים ואחרים.



הליכי האבחון והטיפול שבוצעו.



תרופות משמעותיות ,לרבות תרופות שניתנו בשחרור.



מצב המטופל במועד השחרור.



הוראות מעקב.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  14מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיף (6.4
בהתאמה לנוהל  JCIהדרכת המטופל ((ACC.4.3.1



הוראות מעקב נמסרות בכתב באופן ובשפה המובנת למטופל .



ההוראות כוללות הסבר על מצבים המחייבים פניה לשירותים הרפואיים בקהילה לצורכי טיפול
ומעקב.



ההוראות כוללות הסבר מתי לקבל טיפול דחוף.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  15מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל סעיף ()6.7.3
בהתאמה לנוהל  JCIרשומות רפואיות ((ACC.4.3.2



מכתב שחרור מוכן על ידי אדם מוסמך.



עותק של מכתב השחרור נמסר למטפל ,האחראי להמשך הטיפול במטופל או למעקב אחריו.



עותק של מכתב השחרור יצורף לרשומת המטופל במסגרת הזמן שהוגדרה על ידי בית החולים.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  16מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיף )6.9
בהתאמה לנוהל  JCIשחרור עצמי של המטופל עם הודעת עזיבה ((ACC.4.5



קיים תהליך לניהול מאושפזים המודיעים לצוות שהם עוזבים בניגוד להמלצה הרפואית.
התהליך כולל דיווח למטופל על הסיכונים הרפואיים של טיפול בלתי הולם.



יש לשחרר את המטופל בהתאם לתהליך השחרור של בית החולים.



במידה ו רופא המשפחה של מטופל העוזב בניגוד להמלצה הרפואית מוכר ,ולא היה מעורב בתהליך הרופא
מדווח על כך.
בבית החולים קיים תהליך לבדיקת הסיבות לעזיבה של מטופלים בניגוד להמלצה הרפואית.



תהליך השחרור תואם לחוקים ותקנות החלים ,לרבות הדרישות לדיווח על מקרים של מחלות זיהומיות ועל
מקרים שבהם מטופלים עלולים להוות איום לעצמם או לאחרים.

אגף לבריאות הנפש
הנושא :נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים

נוהל מס'51.006 :
מהדורה מס'6 :
דף  17מתוך  17דפים
בתוקף מ 01/07/2016 :

הנדון :שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי

אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל (סעיף )3.6
בהתאמה לנוהל  JCIשחרור עצמי של המטופל ללא הודעת עזיבה ((ACC.4.5.1



קיים תהליך לניהול מאושפזים העוזבים את בית החולים בניגוד להמלצה הרפואית מבלי להודיע לצוות בית
החולים.



במידה ורופא המשפחה מוכר ,ולא היה מעורב בתהליך ,הרופא מדווח על כך.



התהליך תואם לחוקים ותקנות החלים ,לרבות הדרישות לדיווח על מקרים של מחלות זיהומיות ועל
מקרים שבהם מטופלים עלולים להוות איום לעצמם או לאחרים.

