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כתב מינוי

ww.heaithgcv.i

משרד
הבריאות
הזי יו) 1וי»ינו יו וזר

הנזנהל הכללי
)Director Genera

ט" ז באייר ,התש ע״ו
 ?4מאי 2016
סימוכין4-5B03B16 :
(במענה :ציין סי מוכין)

לכבוד (לפי סדר הא י-בי)
פרופי אבי בלייהיו״רהמועצה הלאומית לברי אות הינפש ,מ שרר חברי אות
נם פנינה ברבלק ,מנהלת הסי עור במרכז לבריאות הנפש לב השרון
ר״ר טלברגמן־לוי! ,ראש ת האגף לברי אות הנפש ,מ שרר הבריאות
מרחייםהופרט ,אגף תכנון ,תקצוב ותמחור-מזכירהצוות ,מ שרר הבריאות
מלפיראסחאיק ,רכז בכיר לאירועים מיוחדים ,מי נהל רפואה ,משרד הבריאות
מראבימי טורכו ,נציב שוויון וכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
ר״רבעז לב ,נציב ה קבילות על מקצועות רפואיים -יו״ר ,מ שרר הבריאות
ר״ריעכב פולאקביץ׳ ,מנהלחמי־כז לברי אות הנפש מ עלה הי ים ל
פרופי ואב ק פלו ,מנהל ה מ יכו לברי אות הנפש בא ר שבע
מר רן לירניק ,יכו בריאות באגף התקציבים ,משרר האוצר
נציג שירותי ברי א ות כללי ת
נציג ארגון לשמ״ה

נציג אי־גוי "בוכות"

שלום רב,

ה נדון :כתב מינוי  -צוות היגוי לצמצום ההגבלה ה מכאני ת נ'ש יא ל

הריני לטנותכם להבי' צוות ההיגוי לצמצום ההגבלות ה מכאניות בישראל.

לקשירה ולהגבלה הפי וי ת במ ערכת ברי אות הנפש,השפעותש ליליות על המ טופל והמטפל .לאור ״ עמור האש י ■
אותו הגדרנו השנה,ש ל ראיית ה מ טופל כאז■ ם במרכז ותוך הבנה כי מדובר בסוגיה מערכתית ולא נקודתית
עמה מתמודדים אנשי המקצוע במיכוים לבריאות הנפש ,מטרת הצוות היא להמליך על דרכים ותכניות
ה תערבות לצמצום ער כרי מ ני עת ההגבלה המכא ני ת במרינה.
על הצוות לבחון את השימוש בקשירות והגבלות נ?כא ני ח־נ בט רכזי ם לברי אות הנפש בי ש יא ל ולהשוות לנעשה
בהקשר זהבעולם ,לסקור ספרות מקצועית בנושא ,לבחון ולהציע תכנית פעולה לצמצום הקשירות בבתי
החולים השונים ובהתייחס לעבודת המטה שנעשתה לשם כך באגף לבריאות הנפש ,ולהציב יערים ומרדים
לנוש א .על הצוות לתת את הרעת לנגזרות המ קצועיות ,התפעוליות והתקציביות מ תגני ת ההתעיבות המוצעת
ולהניח אבני דיך ליישומה.
רי׳רבעז לב נציב הקבילות על מקצועות רפואיים ,ישמש כיוייר הצוות ומר חיים הופרטישמש כמזכיר.
הצוות רשאי לזמן ולהתייעץ עם כל גורם רלוונטי בתחום שיכול לסייע בעבודתו ובכלל זה להתייעץ עם
מומחים לנושא מהארץוהעולם.

הינכם מתבקשים להגיש את מסקנותיכם עךה.1.6.2016-
אני מורה לכם מראש על הסכמתכם להיות שותפים בעבורה חשובה זאת.

העתה  :ח״כהיביעקב ליצמן ,שרהבליאות

הטנהל הנלל׳

מפורד n wn 1a
™ 1176.ירושלים 91010
mankallBln10h.health.qc1v.il
טל 02-508 0000 :סקס02-5855988:

Di rector General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
m an k al gmoh. health, gov. il
Tel: 02-508 0000 Fas: 02-5855986
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חברי הוועדה
ד"ר בעז לב ,נציב הקבילות על מקצועות רפואיים ,משרד הבריאות  -יו"ר הוועדה
פרופ' אבי בלייך ,יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש ,משרד הבריאות
ד"ר טל ברגמן-לוי ,ראשת האגף לבריאות הנפש ,משרד הבריאות
גב' פנינה ברבלק ,מנהלת הסיעוד במרכז לבריאות הנפש לב השרון
מר פיראס חאיק ,רכז בכיר לאירועים מיוחדים ,מינהל רפואה ,משרד הבריאות
ד"ר צבי פישל ,נציג שירותי בריאות כללית
גב' יונית אפרתי ,נציגת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
מר אבי אורן ,נציג ארגון לשמ"ה
ד"ר יעקב פולאקביץ' ,מנהל המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל
פרופ' זאב קפלן ,מנהל המרכז לבריאות הנפש באר שבע
ד"ר אלי שמיר ,נציג ארגון עצמ"ה
גב' רות שטיינר ,נציגת ארגון עצמ"ה
עו"ד שרון פרימור ,נציגת ארגון בזכות
מר חיים הופרט ,אגף תכנון ,תקצוב ותמחור  ,משרד הבריאות  -מזכיר הוועדה
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מעגשי הוועדה
הצוות נפגש  17פעמים כאשר אורד כל מפגש היה כ 3-שעות כמפורט להלן:
מפגש מספר  6.6.16 :1בראשות מנכ״ל המשרד מר משה בן סימן טוב׳ ירושלים -מפגש פתיחה.
מפגש מספר  3.7.16 :2בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ ירושלים -שמיעת פניות ציבור.
מפגש מספר  11.7.16 :3בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  21.7.16 :4בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ בית החולים גהה׳ פ״ת.
מפגש מספר  23.8.16 :5בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  13.9.16 :6בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  26.9.16 :7בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  14.11.16 :8בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  21.11.16 :9בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  5.12.16 :10בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  8.12.16 :11בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ האגף לשע״ח׳ תל אביב.
מפגש מספר  14.12.16 :12בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  19.12.16 :13בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  31.1.17 :14בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  15.2.17 :15בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים.
מפגש מספר  6.3.17 :16בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים
מפגש מספר  2.4.17 :17בראשות ראש הצוות ד״ר בעז לב׳ משרד הבריאות׳ ירושלים -מפגש סיום.

המפגשים הוקלטו ותומללו ומופיעים בנספח לדו״ח .מפאת צנעת הפרט וסודיות רפואית חלק
מהתמלולים נערכו .בפרט תמלול מפגש מספר  2מובא בנספח בחלקיות בלבד -התמלול המצונזר
המלא מופיע בנספח החסוי לדו״ח.

4

דבר יו״ר חוועדח
מעת לעת עוברת מערכת הבריאות בישראל טלטלה מקצועית ,תקשורתית וציבורית .זעזועים אלה
מהווים מכוע שיכוי חיוכי ,ומעלים לסדר היום כושאים בהם כדרש שיכוי מהותי .אכו כמצאים בימים
אלו על מפתכו של שיכוי מעין זה במערכת בריאות הכפש .הגבלת מטופלים במסגרות האשפוז
הפסיכיאטרי :קשירות ובידוד ,הייתה חלק מהפרקטיקה המקובלת .תחושת ההשפלה בשימוש
באמצעים אלה היא כחלת כולם  -בראש ובראשוכה מטופלים ,וכן אכשי הצוות והציבור בכללותו.
הצורך לערוך שיכוי מהותי במציאות זו התבהר על כן בעת האחרוכה ביתר שאת.
סוגיית ההגבלות של אכשים עם מוגבלות כפש איכה ייחודית למדיכת ישראל .מערכות בריאות כפש
בעולם מתחבטות במציאת דרך למזער את השימוש בהן ,מתוך ראייה קליכית והומכית .הכיסיון
שכצבר במדיכות אלו מלמד כי הפחתה דרמטית במימדי התופעה ,עד כדי ביטולה כמעט ,אפשרית
ומעשית .יותר מכך ,הפחתה זו סייעה להפוך את מערכות בריאות כפש בהן להיות מיטביות
והומכיות יותר ,הן עבור המטופלים והן עבור אכשי הצוות .ההמלצות המובאות בדו״ח זה כסמכות
על מיטב כלים אלו ,תוך התאמתם למציאות בישראל .מאחוריהן ,אמירה ברורה של כלל חברי
הצוות :פסיכיאטרים ,אחים ,עובדים סוציאליים ,אכשים המתמודדים עם מוגבלות כפש ,כציגי
משפחותיהם ופעילי זכויות אדם ,כי ביטול ההגבלות חיוכי לשם הבטחת כבוד המטופל ,בריאותו
ורווחתו ,ועולה בקכה אחד עם אקלים בטוח ומקצועי במחלקות האשפוז.
תכאי חיוכי להכחלת שיכוי מהותי זה הוא ביצירת מודעות בקרב אכשי הצוות והכחלת תפיסות
טיפוליות המקדמות כבוד וחמלה .תכאי כוסף הוא שיפור מצבה של מערכת זו ,שכן הגבלות
המטופלים הן קצה קרחון של מערכת הכמצאת במצוקה .אולם ,זו תחלואה שכיתן להתמודד
איתה ואף לאייכה .לאחר הרפורמות בתחום השיקומי ,האשפוזי והביטוחי אכו בפתחה של מהפכת
איכות וזכויות אדם אשר צריכה להיות מלווה בתוספת משאבים ו'בשיכוי דיסקט' תודעתי לגבי
רווחת המטופלים ,איכות הטיפול והתכאים והתשומות הקיימים במחלקות .השיכויים צריכים
לגרום למערכת זו להיות מסבירת פכים וטיפולית במובן הרחב של המילה .זהו אתגר העולה בקכה
אחד עם תפיסת הטיפול של מערכת הבריאות ,השמה את המטופל כאדם במרכז .מעבר ליעד של
צמצום משמעותי בהיקף ההגבלות שעמד לפתחכו ,אכי מאמין שההמלצות בדו״ח זה יהוו אף פתח
לחשיבה מערכתית מחודשת על מערך האשפוז הפסיכיאטרי בכללותו .יש אף תמימות דעים לגבי
הצורך המיידי בהקמת וועדה ממלכתית שתפרט את כיווכי השיכוי הכדרש.
הוועדה כגעה באומץ באחת הסוגיות הכואבות של החברה בישראל .לא הסתפקכו בסיסמאות
ובהצהרות .כככסו לעובי הקורה והמלצכו על שיכויים מהותיים הן ברמה הרעיוכית והן ברמה
המעשית והיומיומית .למרות כקודות המבט השוכות והדיסציפליכות המגווכות של חברי הוועדה
הצלחכו לבכות גשר רחב של הסכמות ,מתוך מטרה ואידאל משותפים.
בוועדה כיתכו ייצוג וקול לציבור המטופלים ,המטפלים ,הממשלה והציבור  -ועל כך תודתכו לכם.
תודתי המיוחדת לחברי הוועדה שתרמו מזמכם ,מאמציהם וכיסיוכם להמלצות הוועדה .תודה
מיוחדת למר חיים הופרט שריכז וסייע בכל דרך להצלחת פעולת הוועדה .אכי מודה לשר ולמככ״ל
המשרד שהפקידו מלאכה חשובה זו בידיכו .אכי מקווה שהעבודה האיכטכסיבית תזכה להכרה
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ולמימוש מחירים' תתורגם לשינוי אמיתי בחייחם של חמטופלים ותחווח מנוע לשינוי חמעריתי
חרחב חנדרש בתחום זח.
ד"ר בעז לב
יו"ר חוועדח
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תקציי מכהלים
וועדה זו מונתה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות ,בעקבות שיח ציבורי משמעותי שהתעורר בשנה
החולפת בנושא של הגבלת מטופלים באשפוז פסיכיאטרי :קשירות ובידוד .הוועדה הונחתה
להמליץ למנכ"ל המשרד בנוגע לצעדים אשר יובילו לצמצום משמעותי ,עד כדי ביטול כמעט,
בהיקפן של פרקטיקות אלה  .תפיסות היסוד אשר הנחו את הוועדה היו ראיית המטופל כאדם
המצוי במרכז; כיבוד זכויותיו ,האוטונומיה שלו וחירותו; וכן ערכי החלמה ,רווחת המטופל
וחמלה ,כמו גם שאיפה לאקלים בטוח ובטיחותי במחלקות האשפוז ,לטובת המטופלים ואנשי
הצוות.
קשירת מטופלים 1והשמתם בבידוד הינן פרקטיקות אשר היו מקובלות בטיפול הפסיכיאטרי
הממוסד ברחבי העולם .הן שיקפו תפיסות מקצועיות אשר שלטו עד לעשרים השנים האחרונות
בעולם אשר לפיהן הגבלת מטופלים היא בלתי נמנעת על מנת לשמור על בטחון המטופלים ואנשי
הצוות .תפיסות אלו חלחלו למערכת האשפוז בישראל ועוגנו בחקיקה ,כד שהשימוש בהגבלות
רווח למדי במחלקות האשפוז וננקט במגוון מצבים .כעת ברור כי יש צורד בשינוי מהותי במצב
דברים זה .שימוש רווח בהגבלות אינו מתיישב עם ההכרה בזכויות המטופלים ,עם ה'אני מאמין'
של אנשי הצוות אשר נטלו על עצמם שליחות לעבוד במערכת זו ,ואף לא עם עקרונות ותפיסות
מקצועיים במערכת בריאות הנפש.
על יסוד הניסיון שנצבר במדינות שונות הפועלות לצמצום ניכר של תופעת הגבלות מטופלים;
הידע המחקרי על אודות השפעות של אמצעי הגבלה על מטופלים; ועמדות של גורמים מקצועיים
שונים בעולם ובישראל ,קובעת הוועדה כי ככלל אין לקשור או לנעול מטופלים בבידוד במערכת
האשפוז בישראל .זאת למעט במקרים חריגים ביותר  ,שבהם גובר אינטרס ההגנה על החיים ,ואין
חלופה אחרת כדי לאיין ברגע נתון חשש ממשי לסכנה מיידית לשלמות הגוף או לחיים הנשקפת
ממטופל בסיטואציה מסוימת .הוועדה מדגישה כי הגבלות כשלעצמן אינן בעלות ערד טיפולי,
ופוטנציאל הנזק בהן עולה על התועלת.
הוועדה ממליצה על שויה של צעדים על מכת להגיע לצמצום משמעותי של הגבלות בישיאל,
בשאיפה לבטלו:
•

שיכוי תפיסתי והכחלתו לאכשי המקצוע בשטח באמצעות מסי מכהיגותי ביוי .צמצום ההגבלות
מתחיל בראש ובראשונה בשינוי תפיסתי בקרב אנשי צוות לגבי זכויותיו של המטופל ,היחס כלפיו
ומערד הכוחות שבין איש הצוות כלפיו .שינוי זה מלווה בחששות ובחוסר וודאות מוצדקים
וברורים בקרב אנשי המקצוע במחלקות .על כן יש צורד בהטמעת מסר ברור של שינוי מצד הנהלת
משרד הבריאות ובכירי המערכת הפסיכיאטרית ,בהתחייבותם למהלד ,הירתמותם להצלחתו
ומחויבות קבועה ורציפה מצידם במהלכו .הניסיון שנצבר בעולם מראה כי זהו גורם ראשון
במעלה להצלחת תכניות לצמצום הגבלות.

•

הטמעת שיטות וכלים שיהוו חלופה לאמצעי הגבלה ,ואשי יאפשיו טיפול מיידי בהתכהגויות
מאתגיות של מטופלים ,באופו מקצועי ,מכיל ,לא כוחכי ובטיחותי .לא ניתן לצפות להפחתה
1

בכל מקום בדו"ח זה שתינקט לשון זכר הכוונה כמובן גם לנקבה.
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משמעותית בהגבלות אם לאנשי הצוות לא תינתן הכשרה בהפעלת חלופות טיפוליות ,אשר
יאפשרו להם להתמודד ללא הפעלת כוח או כפייה עם מצבים מאתגרים :החל מאי-שקט ועד
תוקפנות ואלימות .,כמו כן ,לא ניתן לצפות לשינוי מהותי אם אנשי הצוות לא ירגישו בטחון
במהלך עבודתם .המחקר מהעולם מראה כי הנחלה אפקטיבית של שיטות חלופיות באמצעות
הכשרת אנשי הצוות ,הדרכה וליווי היא תנאי חיוני בצמצום ההגבלות.
•

תרגום השינוי הערכי לפרוצדורות ולנהלים אשר יחייבו את הצוותים בשטח ,יבהירו את מהות
השינוי ,ינחו את שיקול הדעת ,יאפשרו בקרה מקצועית ויעניקו מסגרת ברורה להתנהלות
במצבי אמת המתעוררים במחלקות .הוועדה קובעת עילה מצומצמת מאוד להגבלת מטופלים.
ככלל אין להגביל מטופלים אלא במקרים חריגים של סיכון ממשי ומיידי לחיים או לגוע של
המטופל ,מטופל אחר או איש צוות .גם אז קובעת הוועדה כי אין לנקוט בהגבלה אלא כחלופה
אחרונה ,ורק אם כל החלופות הטיפוליות נוסו וכשלו .במקרה החריג שבו הוחלט להגביל מטופל,
על ההגבלה להיות הקצרה ביותר שניתן ורק למשך הזמן המינימאלי הנדרש עד חלוע הסכנה
המיידית .כדי להפוך כלל זה למחייב ומעשי הוועדה ממליצה על קביעת מסגרת זמנים נוקשה
להגבלה מירבית .ההנחה היא שככל שנמשך זמן ההגבלה כך גדולה יותר הפגיעה במטופל .על כן
כל העת על הצוות לחתור לשחרר את המטופל .ככל שנמשך זמן ההגבלה כך יש לערב רופאים
בכירים יותר בהיררכיית בית החולים בעצם מתן הוראת ההגבלה ,עד לדרגת מנהל בית החולים.
זאת מתוך הנחה שככל שההחלטה תישקל בידי יותר אנשי מקצוע ,וככל שמומחיותם ונסיונם
רבים יותר ,כך ניתן יהיה לצמצם למינימום הכרחי את משך ההגבלה  .הן ההחלטה הראשונית
להגביל את המטופל והן החלטה להאריך את משך הגבלתו מחייבות בדיקה של הרופא אשר נותן
את ההוראה .על מנ ת להורות על המשך הגבלה ,עליו להיות משוכנע כי מצבו של המטופל בזמן
אמת עדיין מעלה חשש ברור ומיידי לחיים או לשלמות הגוע שלו ושל אדם אחר .במידה והחשש
המיידי חלע מנוע הרופא להאריך את משך ההגבלה רק על יסוד האירוע שהוביל להחלטה
הראשונית להגביל את המטופל ,חמור ככל שיהיה .בנוסע קובעת הוועדה את כלל 'השעה האחת'
המחייב כי במקרה החריג שבו הוגבל מטופל ,עליו להיבדק מידי שעה על ידי רופא כדי לבחון האם
חלפה הסכנה המיידית שנשקפה ממנו וכן יערוך ניסיון להתירו או לשחררו .מעבר לכך ,נקבע כי
כאשר מטופל נקשר חייב להימצא לידו איש צוות ,לדבר איתו ולעשות מאמץ להרגיעו .ככל
האפשר יש לנהוג כך גם בבידוד .
הוועדה קבעה כי בכל מקרה אין בסמכות בית החולים להגביל אדם מעל  24שעות .במקרים
בודדים וקיצונים ,שבהם יסבור מנהל בית החולים כי יש להמשיך להגביל את המטופל מעבר
ליממה ,עליו להגיש בקשה להיתר מיוחד מוועדה פסיכיאטרית ייעודית .במידה וזו תאשר המשך
ההגבלה לעד  24שעות נוספות ,נתונה למטופל זכות ערעור לבית המשפט .בשני המקרים ממליצה
הוועדה כי למטופל תינתן אפשרות לייצוג משפטי חינם של האגע לסיוע משפטי או הסנגוריה
הציבורית ,לפי העניין ,במשרד המשפטים.
הוועדה קובעת כי אין להגביל מטופל המבקש מרצונו להיות מוגבל .כמו כן אין לקשור קטינים
מתחת לגיל  ,13אין להשימם בבידוד לבדם ,או לבודדם מעל לשעה .כן קבעה הוועדה המלצות
מפורטות לגבי הבטחת כבוד המטופל ,צנעת גופו ובטחונו במהלך ההגבלה.
הוועדה המליצה כי המלצות אלו יעוגנו במסגרת תיקון של החוק ,התקנות והנהלים הקיימים.
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•

בקרה ואיסוף מידע .הוועדה ממליצה על בקרה של משרד הבריאות לגבי מקרי הגבלה פרטניים,
כדי לשפר את הטיפול למטופל הקונקרטי ולסייע למערכת להשתפר באמצעות למידה ממקרים
פרטניים .בנוסף קבעה הוועדה כי על בית החולים לערוך בחינה פנימית סמוך לאחר כל אירוע
הגבלה על מנת לבחון כיצד למנוע הגבלה נוספת בעתיד .כן איששה הוועדה את זכותו של מטופל
להגיש תלונה במשרד הבריאות על הגבלתו ,ואת חובת יידועו בדבר זכות זו .בנוסף קבעה הוועדה
חובת איסוף נתונים רוחביים על אודות הגבלות בכל בתי החולים ,ולקבוע את נושא ההגבלה
כחלק ממדדי האיכות שנבדקים באופן שגרתי במערכת הבריאות בכללותה ,במטרה למקסם את
המאמץ הארצי לצמצום ההגבלות.

•

תטנית פעולה מערטתית מדורגת בת שלוש שנים .הוועדה המליצה על קביעת תכנית ממשלתית
לצמצום ההגבלות שניתן להתחיל ביישומה באופן מיידי ,ופירטה את המתווה המומלץ לה.
התוכנית פורסת יעדי הפחתה שנתיים המחייבים את כל בתי החולים :בשנה הראשונה ,הפחתה
של  70%בשיעור ההגבלות בכל בית חולים .בשנה השנייה הפחתה נוספת של  60%בשיעור
ההגבלות ,ובשנה השלישית הפחתה נוספת של  .60%בצד יעדים כמותיים אלו מפרטת התוכנית
את התשומות שיש להבטיח באופן הדרגתי למערכת ,על פני שלוש שנות התוכנית .בכלל זה,
הכשרות והסברות לאנשי צוות בכל בתי החולים ,תוספת כוח אדם כדי להבטיח יחס מספרי ראוי
של מטפלים :מטופלים ,זאת על מנת שניתן יהיה ליישם בפועל את השיטות החלופיות המוצעות
בדו"ח ,המבוססות על אינטראקציה אישית אינטנסיבית בעת משבר; התאמת הסביבה למטופל
בראי חווית המטופל; תעסוקה למטופלים ,יצירת מרחבי הרגעה פתוחים במחלקות וכדומה .כן
ממליצה הוועדה על המשך פועלה של הוועדה כגורם מבקר אחר יישום התוכנית במהלך כל
התוכנית.

•

המלצה על הקמת וועדת ציבורית לבחינת היבטים מערטתיים רחבים .בנוסף לניתוח הגורמים
המיידים הנדרשים לצמצום ההגבלות ,הוועדה הצביעה על חוסרים מערכתיים בתחום בריאות
הנפש ,ועל ליקויים וכשלים שורשיים וארוכי שנים ,אשר ההגבלות הן 'קצה הקרחון' שלהם.
הוועדה ממליצה על מינוי וועדת המשך ציבורית רב-תחומית שתדון בהיבטים המערכתיים של
מערכת בריאות הנפש.
לסיכום ,השאיפה להביא לביטול הגבלות המטופלים משותפת הן לנציגי הממסד הרפואי והן
לנציגי ציבור האנשים עם מוגבלות נפשית הן לגופים האמונים על שוויון זכויות של אנשים עם
מוגבלות בישראל ולחברה האזרחית .מה שהחל בתור מאבק ניצי ומתוקשר ,הופך למאמץ משותף
למשרדי הממשלה אנשי צוות פסיכיאטרי ולציבור המטופלים והחברה האזרחית לשיפור ולקדמה
של המערכת הפסיכיאטרית .שינוי זה עתיד למקם את מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות
שהצליחו לשנות אמונות מקצועיות ופרקטיקות מושרשות ,ולהתקדם לכיוון מקצועי ,הומאני
ואתי יותר .אולם מבחנו יהיה ביישומו ,הן ברמת משרד הבריאות וכן ברמת בתי החולים.
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הגדרות
דו"ח זה נוקט במונח 'הגבלות' או 'הגבלת מטופלים'  .הכוונה במונחים אלו בכל ההקשרים היא הן
קשירה של מטופלים והם השמתם בבידוד באשר הן גם יחד .על כן ,כל דבר שנאמר בדו"ח זה על
הגבלת מטופלים נכון לגבי שתי פרקטיקות אלו
המונח 'קשירה' ) ( Mechanical restraintsהידוע גם כ'הגבלה מכאנית' ,מתייחס להשכבת אדם
על גבי מיטה המחוזקת לרצפה ,בחדר מבודד ,וכבילתו אליה בארבע רצועות עשויות עור או בד
סינטטי החובקות את הגפיים .לעיתים משמשת רצועה חמישית לקשור גם את פלג הגוף העליון.
המטרה המידית של הקשירה היא למנוע כמעט כל תנועה או תזוזה של האדם ,עם זאת הואיל
שהאדם מושם בחדר סגור ,היא כרוכה גם בבידוד .
המונח 'בידוד' מתייחס להשמת אדם במרחב נעול ,אשר ניתן לפתוח רק מבחוע .לעיתים מדובר
בחדר מרופד ,קטן מידות ,נטול כל חפע; ולעיתים בחדר נעול גדול מעט יותר ,שבו יש מיטה ,חלון
נעול וכדומה .המלצות הדו"ח אינן מבחינות בין סוגי החדרים השונים .המטרה המיידית של
השמה של אדם בחדר בידוד היא להרחיקו מאחרים ,עם זאת בידוד מגביל באופן משמעותי את
מרחב תנועתו.
קיימות מערכות בריאות הנפש שבהן המונח 'הגבלה' מתייחס לריתוק אדם ומניעת תזוזתו על ידי
הפעלת כוח פיזי כלפיו מצד אנשי צוות ,באמצעות אחיזות ,חביקות ,ריתוקים וכדומה .במערכות
אחדות בעולם קיימים גם אמצעי הגבלה אחרים ,כגון כסא הגבלה ,חלוק הגבלה ,קסדה וכדומה.
אמצעים אלו אינם מותרים על פי החוק הישראלי ,ועל כן דו"ח זה אינו עוסק בהם.
הדו"ח ככלל אף אינו עוסק בפרקטיקה המוגדרת 'הגבלה כימית' ,המתייחסת לשימוש תרופתי
השונה מזה הניתן באופן שגרתי למטופל במחלקה ,שמטרתו העיקרית היא הרגעת המטופל .זו
סוגיה מורכבת ,שאין לגביה הסכמה אף לא בקרב מערכות בריאות הנפש אשר פעלו לצמצום
ההגבלות .יתכן שנכון לשוב ולבחון אותה לאחר הטמעת המלצות בדו"ח זה.
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פרק א' -מבוא ורקע
מבוא
וועדה זו מונתה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות על מנת להמליץ בפניו בנוגע לצעדים שונים
שמטרתם להביא לצמצום ניכר בפרקטיקה של הגבלת מטופלים באשפוז הפסיכיאטרי בישראל,
קשירתם והשמתם בבידוד ,בשאיפה לבטלה .זאת ברוח דבריו של מנכ"ל משרד הבריאות ,מר

משה בר סימן טוב ,עוד לפני הקמת הוועדה" :המטרה היא הפחתה דרמטית בקשירות עד כדי
האפשרות לבטל אותן לגמרי) ".דה מרקר.(29.1.16 ,
סוגיה זו עלתה בשנה האחרונה באופן בולט בשיח ציבורי רחב ,שבו היו מעורבים ציבור אנשים עם
מוגבלות נפש ,ארגוני זכויות אדם ,רופאים ,אחיות ובכירי משרד הבריאות .במסגרת עבודתה
בחנה הוועדה את המצב המשפטי והעובדתי בישראל כיום ,את המתרחש בהקשר זה בעולם
המערבי ,עמדותיהם של גופים רפואיים בינלאומיים ,הוראות אמנות ומסמכים בינלאומיים,
ספרות מקצועית וכן עמדות שונות שהובאו בפניה בעל-פה.
כפי שיפורט בדו"ח ,הוועדה קובעת כי אין עוד מקום להגבלות מטופלים במערכת האשפוז
בישראל למעט מקרים חריגים ביותר .2הגבלות כשלעצמן אינן בעלות ערך טיפולי ,ופוטנציאל
הנזק בהן עולה על התועלת .פרקטיקה של הגבלות אף אינה מתיישבת עם ההכרה בזכויות
המטופלים ,עם ה'אני מאמין' של אנשי הצוות אשר נטלו על עצמם שליחות לעבוד במערכת זו,
עם החמלה והרצון להיטיב עם המטופלים ואף לא עם תפיסת ההחלמה המנחה כיום את מערכת
בריאות הנפש .כפי שיפורט בדו"ח ,ניתן אם בכלל לשקול שימוש בכלי זה רק במטרה להגן באופן
מיידי על אינטרס החיים ושלמות הגוף ,וזאת רק במקרי קיצון שבהם שום התערבות אחרת לא
הועילה בנטרול הסכנה המיידית והצפויה למטופל ,איש צוות או מטופל אחר.
קביעת זו היא בבחינת שינוי תפיסתי עמוק במערכת הפסיכיאטרית ,ועל כן היא מהווה ציר יסודי
להמלצות השונות של הוועדה בדו"ח זה .ציר יסודי נוסף ומקביל הוא השינוי המעשי-גשמי שצריך
להתחולל במערכת הפסיכיאטרית ,כתומך ומאפשר את ה שינוי הערכי .הועדה סבורה כי צמצום
ההגבלות לא רק מתחייב ערכית אלא גם אפשרי ומעשי ללא סיכון המטופל ,מטופלים אחרים
ואנשי הצוות; וללא פגיעה בזכותם של מטופלים לטיפול והשגחה.
הדו"ח בנוי משישה פרקים ,כלהלן ,המפרטים את הצעדים השונים שבהם על משרד הבריאות
ומערכת בריאות הנפש לנקוט על מנת להשיג יעד של צמצום ניכר של הגבלות ,בשאיפה לבטלן:
פרק זה ,פרק א' לדו"ח מפרט בהמשך את הרקע לתופעת ההגבלות ,את מופעה בישראל ואת הידע
שנצבר על אודותיה ;פרק ב' לדו"ח מפרט את השינוי התפיסתי הנדרש ואת הצורך להנחילו
באמצעות התגייסות הנהלת משרד הבריאות ובכירי המערכת הפסיכיאטרית להובלת המהלך
במערכת כולה .זהו רכיב שזוהה כיסודי בהצלחת מדינות אחרות בצמצם משמעותי של ההגבלות;
פרק ג' לדו"ח ,מפרט את חשיבות הטמעת שורה של כלים טיפוליים שאינם מערבים שימוש בכוח
ובכפייה שיעמדו לרשות הצוותים בשטח ,ויאפשרו להם להימנע מהגבלה תוך הבטחת צורכי
2בכל מקום שדו"ח זה מדבר על 'מערכת האשפוז הפסיכיאטרי' או 'מחלקות' או 'בתי חולים פסיכיאטרים' הדברים מתייחסים לכל מחלקות
האשפוז הפסיכיאטרי ,בין אם בבתי החולים הממשלתיים ,הציבוריים ,הפרטיים או מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים.
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המטופלים ואינטרס הבטיחות והביטחון האישי .זאת מתוד תפיסה כי אין היתכנות להטלת
איסור על הגבלה של מטופלים מבלי שיינתנו לאנשי הצוות חלופות טובות ,וכן את המשאבים
שנדרשים לממשן במונחי כח אדם ותשתית .לכד חוברת ההנחה כי הטמעת חלופות לא כוחניות
כשלעצמה תוביל לשינוי השיח והאקלים במחלקות; פיק ד' לדו"ח פורס את הפרוצדורות
והנהלים הנדרשים על מנת להביא ליעד של צמצום ההגבלות .אלו מהווים גם תשתית מומלצת
לתיקונם של החוק ,התקנות והנהלים המפורטים ,כד שאלו ישקפו את השינוי המערכתי המוצע,
יפרטו אותו ויחייבו אותו .זאת מתוד הבנה כי לא די בהצהרות; פיק ה' לדו"ח ,מפרט הקמת
מנגנוני בקרה ואיסוף מידע ,אשר יאפשרו פיקוח על הנעשה בשטח ומתן מענה לאתגרים שיתבהרו
לאורד הדרד; פיק ו' לדו"ח מרכז את כל אלו בתוכנית תלת-שנתית ,הכוללת יעדי הפחתה שנתיים
בשיעורי הקשירות ,מטלות ביצוע וכן תשומות כוח אדם ,תשתית והכשרות נדרשות כדי לתמוד
בכל שלב בתוכנית .פיק ז' לדו"ח מפרט את המלצות הועדה לגבי שינוי העומק שיש לבצע
במערכת הפסיכיאטרית בכללותה .זאת מתוד הבנה כי ההגבלות הן רק 'קצה הקרחון' של הבעיות
הקשות הקיימות במערכת הפסיכיאטרית בישראל; וכן מתוד הבנה שביצוע שינוי עומק במחלקות
האשפוז ישפיע כשלעצמו על שימור היעד של צמצום ההגבלות.
יקץ:
קשירת מטופלים והשמתם בבידוד הינן פרקטיקות אשר היו מקובלות בטיפול הפסיכיאטרי
הממוסד ברחבי העולם .פרקטיקות אלו שיקפו תפיסות מקצועיות שהיו מקובלות עד לעשרים
השנים האחרונות במערכות האשפוז הפסיכיאטרי בעולם ואשר שיקפו את פני האשפוז דאז ,אשר
לפיהן אמצעים אלו הם בלתי נמנעים על מנת לשמור על בטחון המטופלים ואנשי הצוות במחלקות
האשפוז .חרף זאת ,השימוש בהגבלות לווה תמיד בחוסר נחת ואף בביקורת מקצועית וציבורית.
כבר לפני יותר ממאתיים שנים עמדה פרקטיקת ההגבלות בלב פולמוס בקהילייה הרפואית עצמה.
אבי הפסיכיאטריה הרפואית המודרנית ,פיליפ פינל ) ( Philippe Pinelמצרפת ,קרא לביטול
קשירות והגבלות פיזיות אחרות עוד בסוף המאה ה ,18-והנהיג רפורמה הומניטארית בטיפול
בחולי נפש .בהמשד ,במחצית השנייה של המאה ה _  19הונהגה באנגליה תנועה לשחרור מאמצעי
כפייה 3.גישות אלו זכו אמנם לתמיכה מסוימת בזמנן ,אד לא חדרו לקונצנזוס ,כד שאף בשנות ה
_  90בארה"ב העמדה הרווחת עדיין הייתה כי לא ניתן לקיים מחלקה פסיכיאטרית בלי שימוש
כלשהו בהגבלות 4.תפיסות אלו ננקטו גם על ידי מערכת בריאות הנפש בישראל ובהתאם לכד
עוגנה הסמכות החוקית של אנשי צוות הרפואי בישראל לעשות שימוש בקשירות ובחדרי בידוד
בחוק אף קודם לקום המדינה סמכות זו נקבעה שוב במסגרת התיקון הכולל שנערד בחוק הטיפול
בחולי נפש בשנת  1991במסגרת סעיף  34לחוק והתקנות לחוק משנת .1992
חוק הטיפול חולי נפש קובע כי ההגבלה ככל שתידרש תעשה "רק במידה הדרושה" ו"לזמן מוגבל"
והתקנות לחוק קובעות את משד הזמן המרבי להוראת הגבלה הבודדת ) 4שעות( .בנוסף לכד,
החוק קובע כי הגבלת מטופל תעשה אד ורק "לצורד הטיפול הרפואי בו או למניעת סכנה לעצמו
או לזולתו" .עם זאת מדובר בהסדר עמום ,המותיר שיקול דעת רחב לאיש הצוות הרפואי ,הן
בנוגע למשד הזמן המירבי לכל הגבלה )התקנות לחוק מפרטות את משד הזמן לכל הוראת קשירה,
K. Jones, K. Robert Gardiner Hill and the non-restraint movement. Can J Psychiatry (1984) 29:121-4.
Fisher, W.A. (1994). Restraint and Seclusion: A review of the literature. American Journal of Psychiatry 51: 1584 - 1591.
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אד אינן מגבילות את מספר ההוראות שניתן לתת ברצף(; והן לגבי המצבים הקונקרטיים
המצדיקים הגבלה .בנוסף ,החוק הקיים אינו מאפשר למטופל לערער על הגבלתו ומותיר את
ההחלטה בידי הרופאים והצוות הסיעודי במחלקה.
במשד שנים הנהלת משרד הבריאות והאיגודים המקצועיים כמעט לא עסקו בסוגיה .לא ידועים
מקרים שבתי המשפט התערבו בנושא ,מבקר המדינה לא עסק בו ,ולמעט סקר פנימי שערד משרד
הבריאות בנושא בשנת  51995אשר נערד בעקבות מקרי מוות של מטופלים שנקשרו ,לא הובעה
ביקורת מקצועית או מנהלית על השימוש בהגבלות .בהתאם לכד ,הנהלת המשרד מיעטה לאסוף
נתונים אודות היקף השימוש בקשירות או בבידודים ,נסיבות השימוש בהם או משכי השימוש.
על רקע אלו וכן על רקע החוסרים ממילא במערכת האשפוז הפסיכיאטרי ,בהשוואה למערכת
האשפוז ברפואה הכללית ובהשוואה למדינות העולם המערבי )הבולטים ביניהם הם צפיפות
במחלקות ,יחס מספרי נמוד בין מטופלים למטפלים ,מחסור פעילות פנאי ותרבות(  -קשירת
מטופלים והשמתם בחדרי בידוד היוו עד לאחרונה חלק מהאופן שבו התמודדו אנשי צוות עם
מצבים מאתגרים שונים בשגרה .חלק מההגבלות ננקטו במחלקות הפסיכיאטריות הסגורות על
מנת לתת מענה לתוקפנות או אלימות ממשית של מטופלים .חלק ננקט בשל ניסיונות לפגיעה
עצמית של חולים מאושפזים וחלק אחר ננקט במצבים שלא עלו לכדי אלימות ,כגון במצבי אי
שקט של מטופלים והפרות משמעת.
התוצאה התבטאה בשיעור הגבלות בלתי מבוטל במערכת הפסיכיאטרית .מנכ"ל משרד הבריאות
אישר באופן פומבי את הנתון שחשפה החברה האזרחית ,כי במהלד השנים  2015-2016כל
6
מאושפז רביעי חווה לפחות קשירה אחת במהלד אשפוזו.
לסיכום ,במשד שנים רבות שלטה תפיסה מקצועית מושרשת ,הרואה בהגבלות 'רע הכרחי'; לכד
יש להוסיף חוסר מודעות להשפעות הפוטנציאליות השליליות של הגבלה; העדר הכוונה בשימוש
בכלים חלופיים מצד בכירי המערכת ; וכן מצוקת כוח אדם ומשאבים מבניים במחלקות האשפוז.
הנקיטה בהגבלות אם כן הייתה ברובה ביטוי לחוסר אפשרותם של אנשי הצוות להתמודד בצורה
אחרת עם מצבים מאתגרים בנסיבות של צפיפות ועומס במחלקות .בדרכנו לקבוע המלצות
מערכתיות חשוב כי רקע זה יעמוד לנגד עיננו .אולם מטרת הדו"ח היא להתמקד במבט צופה פני
עתיד ולקבוע חזון ותפיסה חדשים בשאלת היחס אל המטופל ,ההכרה בזכויותיו וסביבת הטיפול
בו .לאור כל זאת ,הוועדה רואה כי תפקידה הוא להמליץ על אסטרטגיות חדשות ועל התשומות
הנדרשות כדי להוביל באופן מכבד ,בטיחותי ,מקצועי ואחראי את המערכת כולה :מטפלים
ומטופלים ,למציאות חדשה בכל הנוגע לשימוש בהגבלות במערכת בריאות הנפש בישראל,
בשאיפה לבטלן.
במדינות שונות בעולם עוסקים כיום בפיתוח תכניות רוחביות ברוח זו .ארה"ב הייתה החלוצה
בכד ובשני העשורים האחרונים ירדו במדינות בה היקף ההגבלות ומשכן באופן משמעותי.
הבולטת בתוכניות שם היא זו שבמדינת פנסילבניה ,שבה לאחר שני עשורים של מאמצים לצמצם
5פורת ,ש ,.בורנשטיין ,י ,.שמש ,ע .ישראל ,משרד הבריאות קשירת חולי נפש :סקר ארצי .ירושלים .משרד הבריאות.1995 ,.
6
פרימור ,ש' ,.שוברים קשירה  -קשייות מטופלים באשפוז פסיכיאטיי :כיוניקה של הפית זכויות' ,ארגון בזכות ,המרכז לזכויות אדם של
אנשים עם מוגבלות.2016 ,
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 מצויות כעת, מדינות אחרות7.99%- יעד צמצום שיעור ההגבלות ב2010  הושג בשנת,את התופעה
, הבולטות שבהן. בתהליכי גיבוש תכניות לצמצום ההגבלות בשאיפה לבטלן,כמו ישראל
 המוטיבציה לתוכניות אלו הייתה במידה רבה. קנדה, אירלנד, גרמניה, זילנד- ניו,אוסטרליה
 שלפיה הפגיעה הפוטנציאלית, המעוגנת בעשרות מחקרים רפואיים,ההכרה המקצועית
 הגבלה, מנקודת מבטם של המטופלים.במטופלים שעברו הגבלה עלולה להיות משמעותית
 מטופלים מדווחים גם על תחושות8. של השפלה, אם כי לא מוחלטת,מובילה לתחושה דומיננטית
 הספרות המקצועית כוללת תיאורי מקרים בהם מיוחסות תופעות9.בולטות של חוסר אונים ופחד
, מתרחשות גם, על אף שהן נדירות יחסית, פגיעות גופניות10.פוסט טראומטיות להגבלות
12
. בנוסף לכך ידועים גם מקרי מוות11. חבלות ושריטות, פגיעות ראש, שברים:והשכיחות שבהן
 מחקרים13.במקרים מסוימים מובילה ההגבלה גם להתפתחות חוסר אמון של מטופלים במערכת
מראים כי הגבלות מטופלים גובות מחיר גם מאנשי הצוות המעורבים בהן ואלו מדווחים על
 כן נמצא כי השתתפות אנשי צוות בהגבלה חושפת אותם לסיכון14. מצוקה ופחד,תחושות בושה
, הפרעות בשינה וכן לתעוקות נפשיות, חתכים, בכלל זה קיים סיכון מוגבר לחבלות.פיזי ונפשי
15
.ובהן דיכאון ואפאתיות
בשנה וחצי האחרונות נוצרה בישראל התעוררות מקצועית וציבורית משמעותית סביב נושא
 הידע המקצועי הקיים כיום במערכת בריאות.ההגבלות המביאה אותנו כיום לפתחו של עידן חדש
 הכלים והניסיון שנצברו בנוגע להפחתת ההגבלות במדינות המערב השונות כאמור לעיל וכן,הנפש
7

Pennsylvania Office of Mental Health and Substance Abuse Services (OMHSAS) PaRecovery website:
http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml.
Smith, G., Davis, R., Bixler, E., Lin, H., Altenor, A, Altenor, R., Hardenstine, B., & Kopchick, G., (September 2005).
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תפיסות טיפוליות מעודכנות ,מאפשרים לבפע כיום מהלז מפפועי ובר פיימא להפחתת השימוש
בהגבלות.
בנוסף לידע המפפועי התומז במהלז של פמפום הגבלות במטרה להביא לביטולמ ,מחויבותה של
מדינת ישראל לבפע שינוי משמעותי בתחום נובעת גם מתהליכים רוחביים להסדרת הנושא
במישור המשפט הבינלאומי המחייבים גם את מדינת ישראל .כז לדוגמא וץדת האו"ם לזכויות
אנשים ץם מוגבלות ,פבעה בשנת  2015כי פרפטיפה של הגבלה אינה מתיישבת עם הוראות
האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות החלות על המדינות החברות )בכללמ מדינת ישראל(.
בנוסף לכז ,וץדת האו"ם נגד ץינויים  United Nations Committee against Tortureפבעה
בשנת  2012כי בנסיבות מסויימות פרפטיפה של הגבלת מטופלים מפרה את הזכות הפבועה
באמנה נגד עינויים ויחס משפיל .על שתי אמנות אלו חתומה ישראל .מכוחמ של אמנות אלו ,ממש
בימים אלו הופיאה מועפת אירופה סטנדרטים המחייבים את מרבית מדינות אירופה בכל הנוגע
לשימוש בהגבלות ,שעיפרם פמפום תכיפות ומשז השימוש בהמ ,במטרה לבטל בסופו של דבר את
16
השימוש בהמ.
הוועדה סבורה כי יעד של פמפום משמעותי של הגבלות מטופלים במערכת הפסיכיאטרית,
בשאיפה לבטלמ הינו פעד ראשומ וחשוב בהפעדת המערכת הפסיכיאטרית בדרז מפפועית ,הומנית
ומתפדמת ,החותרת להחלמה ולחיזופ האוטונומיה של המטופל ויפירת נורמליזפיה למטופל.
הוועדה סבורה כי ניתמ וראוי להבטיח את זכויות המטופל ובה בעת להבטיח את בטחונו ובטחומ
הסובבים אותו :מטופלים אחרים ואנשי פוות .מהלז זה אף פפוי להביא לשינוי עומפ ביחסי
מטפל מטופל ובתרבות המחלפתית ,אשר יאפשר לאנשי הפוות אף לממש טוב יותר את השליחות
שהם נטלו על עפמם ,יעודד מטופלים להגיע לטיפול כאשר מתעורר בכז הפורז ולבסוף ,ידרבמ
סטודנטים ,מתמחים ואנשי מפפוע לפנות להתמחות בתחום חיוני זה .לבסוף ,יש לפוות כי מהלז
זה יביא אף לשינוי ב תדמית הפיבורית כלפי מוגבלות נפש ,הפוותים המטפלים והמערכת
הפסיכיאטרית.
מבחינה מנהלית ופיבורית כיום ,יותר מבעבר ,מתאפשרת גם תמיכה מנהלית ופיבורית לשינוי.
החזומ אשר שורטט על ידי הנהלת משרד הבריאות ובכלל זה השר והמנכ"ל ,העמיד את הנושא על
סדר יומו של משרד הבריאות .בנוסף ,תרמו לכז המודעות שנופרה בעפבות פעילות של ארגוני
החברה האזרחית.

16
Means of restraint in psychiatric establishments for adults (Revised CPT standards), European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), Council of Europe, Strasburg, March 2017 .
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016807001c3
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פרק ב' -שינוי תפיסתי והנחלתו באמצעות התגייסות ראשי מערכת הבריאות ומערד בריאות
הנפש
ביטול ההגבלות מתחייב בעת הזו מבחינה מוסרית ,מקצועית וציבורית .עם זאת ,אין לכחד כי
מדובר במהלד מורכב ,המחייב שינויי עומק ,הן ברמה תפיסתית והן ברמה מעשית .המהלד אשר
החל בחלק מבתי החולים עוד קודם לפרסום דו"ח זה מלווה מעצם טבעו ובצדק ,בחששות
ובחוסר וודאות :הן מצד אנשי הצוות במחלקות האשפוז והן מצד המטופלים ונציגיהם .משותף
לאלו החשש שמא המהלד ננקט כדי לרצות ביקורת ציבורית ,וכי הוא לא יהיה בר קיימא .אנשי
צוות חוששים שהצהרות הנהלת משרד הבריאות והמלצות דו"ח זה לא יהיו מגובות בתשומות
הנדרשות מבחינת הכשרת הצוותים בחלופות הטיפול השונות ,תוספת כוח אדם מקצועי ותשתיות
וכי בסופו של יום הם יוותרו חסרי אונים .ציבור האנשים עם מוגבלות נפש חוששים שייווצר רק
שינוי זמני וקוסמטי ולאחר 'שוד הסערה' הציבורית ,מהלד הדברים יחזור לכשהיה .אחרים
חוששים שאת ההגבלות המכניות יחליפו טיפולים תרופתיים או אמצעי כפייה אחרים.
על רקע אלו מדגישה הוועדה כי שלב ראשון הכרחי הוא הטמעת מסר ברור על ידי הנהלת משרד
הבריאות ובכירי המערכת הפסיכיאטרית בדבר הצורד בשינוי תפיסתי בכל הנוגע לזכויות
המטופל ,מערד היחסים שבינו לבין איש הצוות והשימוש המותר והאסור בכלים שונים המצויים
בשגרת העבודה במחלקות .במדינות אשר הצליחו בשנים האחרונות לצמצם משמעותית את היקף
ההגבלות נמצא כי מנהיגי המערכת היו אחוזי אמונה בחשיבות השינוי וראו בהגבלות כלי שאין לו
הצדקה טיפולית .לעומת זאת ,מערכות בריאות הנפש אשר הובלו על ידי מנהיגים מקצועיים
שהאמינו שהגבלות הן עדיין בבחינת 'רע הכרחי' הצליחו הרבה פחות לצמצם את היקף
17
ההגבלות.
הוועדה מדגישה איפוא את הצורד בהנחלת שינוי תפיסתי בקרב אנשי הצוות בבתי החולים,
המדגיש את המחוייבות של אנשי בריאות הנפש לערכים ולאתוס של כבוד המטופל ,זכויותיו,
רווחתו וחמלה כלפיו .לשם כד יש צורד בהירתמות ומחויבות קבועות ורציפות של כלל אנשי
הצוות ובראש ובראשונה הנהלת משרד הבריאות ובכירי המערכת הפסיכיאטרית .יש לזכור כי
פרקטיקת ההגבלות לא התפתחה בישראל בשל יוזמות ספוראדיות של אנשי הצוות במחלקות,
אלא על רקע הכוונה מערכתית ,רבת שנים לשימוש בכלים אלו .ככלל ,לצוותים בשטח לא ניתנו
במשד השנים כלים חלופיים כדי להתמודד עם מצבים מאתגרים ועם מצבי סיכון במחלקות.
יתרה מכד ,הנהלת משרד הבריאות התעלמה במשד שנים מתופעת ההגבלות ומהיקפה ולא פעלה
בשנים עברו כדי לנטרה ,לבקרה וממילא לא לצמצמה .התוצאה הייתה שונות גדולה בשימוש
בהגבלות בבתי החולים השונים ,ללא סטנדרטיזציה וללא הובלה מערכתית .יתרה מכד ,הנהלת
המשרד אף לא השקיעה במערכת הפסיכיאטרית תשומות מספקות לחינוד ,הכוונה או ההכשרה
של אנשי צוות בשימוש בכלים ובטכניקות הומניים אשר ייתרו את הצורד בהגבלת מטופלים ,ואף
לא בהבטחת האקלים הסביבתי הנדרש כדי להתמודד עם מצבים מאתגרים ללא הפעלת כוח.
תוצאת כל אלה היא ששיעור השימוש בהגבלות נסק עד להיקפו הנוכחי .משכד ,סבורה הוועדה כי

17
Colton, D. (2004). Checklist for assessing your organization's readiness for reducing seclusion and restraint. Web site:
http://www.ccca.dmhmrsas.virginia.gov/content/SR%20Checklist.pdf
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רק מחויבות והנהגה מצד הנהלת המערכת המכוונות לשינוי תפיסתי ולמעבר מהגבלות להתערבות
לא כוחנית יביאו לשינוי בר-קיימא וכלל מערכתי בשימוש בהגבלות.
בנוסף ,נדרשת מחויבות הנהלת מערכת הבריאות ובכיריה לתהליד .מחקרי הערכה מראים למשל,
כי שינוי חקיקה ,בפני עצמו ,אינו תורם משמעותית לצמצום ההגבלות .פינלנד היא דוגמא למדינה
שבה נערד שינוי החקיקה קודם להבטחת מחויבות ממשלתית ומעורבות ישירה של השלטון
המרכזי ,ללא הצלחה 18.בארה"ב הניסיון ליי צר תכנית ממשלתית ללא הובלה אקטיבית ,נמרצת
וברורה של הנהגת המערכת ,אף הוא לא צלח 19.לעומת זאת ,במקומות שבהם בוצע שינוי דרמטי
המהפד ארע לאחר התעו ררות של מנהיגות מקצועית ומנהלית נחרצת ,שהעבירה מסרים בצורה
פומבית ומתוקשרת והפגינה רצינות ומחויבות לאורד זמן 20.גילויי דעת והמלצות של איגודי
הפסיכיאטרים והאחים הפסיכיאטרים בארה"ב הם דוגמא ליוזמה והובלה של המנהיגות
המקצועית ,אשר סחפה עימה את אנשי המקצוע בשדה 21.המנהיגות לא באה לידי ביטוי רק
בהנעה ובתמרוץ כי אם גם ברגולציה ופיקוח נמרצים .הכללת יעדי ההפחתה באמות המידה
22
לעבודת הצוותים תרמה כשלעצמה להשגתם.
בארה"ב החל מהלד צמצום ההגבלות עקב חשיפה תקשורתית של מקרי מוות ופציעה מרובים
כתוצאה מהגבלת מטופלים בסוף שנות ה .90 -אולם המנהיגות הפוליטית והמקצועית היא
שהובילה את השינוי .ראשיתה בקביעה של הנשיא ג'ורג' בוש בשנת  ,2001שיש להימנע מהגבלות.
בעקבותיה השמיעו קריאותיהם גם גופים מקצועיים ומנהליים רבים ,בהם :מנהל הרפואה
והתמכרות לסמים בממשל הפדראלי; הרשות החוקרת בקונגרס האמריקני; הרשות האחראית
על מתן רישוי לבתי חולים; איגודים מקצועיים של רופאים ושל אחים פסיכיאטריים; איגוד
מנהלי בתי חולים ועוד .במדינת פנסילבניה ,הנחשבת כ'ספינת דגל' של מהלד השינוי ,התייצב
מנהל מערד האשפוז הפסיכיאטרי ,צ'ארלס קורי ) (Charles Curieוהוביל את המהלד .כד הוא
צוטט:

" קשירה היא אקט כוחני באופן אינהרנטי; היא יוצרת שיתוק ובידוד ואינה מקלה את
הסבל האנושי .קשירה גם אינה משנה התנהגות ואינה מסייעת לאנשים עם תחלואת נפש
חמורה לשלוט במחשבותיהם או ברגשותיהם או למנוע התפרצות אלימה ומסוכנת.
קשירות הן לכל היותר אמצעי בטיחות אחרון ברשימה .אולם בפני עצמן הן עלולות ליצור
טראומה שניונית אצל אנשים שטראומה ממילא מלווה אותם בחייהם ושבאים אלינו כדי
שנסייע להם .אני מקווה שנוכל ליצור מדיניות אחידה ,ולעגן בה עקרונות יסוד שיעצבו
23
את תפיסתנו ביחס לאמצעי הגבלה של אנשים עם מוגבלות נפשית] ".תרגום לא במקור[.
18
Keski-Valkama, A., Sailas, E., Eronen, M., Koivisto, A. M., LÓnnqvist, J., & Kaltiala-Heino, R. (2007). A 15-year national
follow-up: legislation is not enough to reduce the use of seclusion and restraint. Social psychiatry and psychiatric epidemiology,
42(9), 747-752.
19
Curie, C. (2005) "SAMHSA's Commitment to Eliminating the Use of Seclusion and Restraint," Psychiatric Services
ד59(9):1139-1141.
20
Okin R.L. (1985) Variation Among State Hospitals in Use of Seclusion and Restraint. Psychiatric Services. 36 (6) 24-29
21 American Psychiatric Association (2003) Learning From Each Other: Success Stories and Ideas for Reducing
Restraint/Seclusion in Behavioral Health. Arlington, Va. American Psychiatric Association.
22
Huckshorn K. (2012) Reducing Seclusion and Restraint Use in Mental Health Settings: A Phenomological Study of Hospital
Leader and staff Experiences. PhD. Dissertation Capella University.
23
Curie, C. (2005) "SAMHSA's Commitment to Eliminating the Use of Seclusion and Restraint," Psychiatric Services
59(9):1139-1141.
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גם הניסיון המקומי שנצבר בארץ מלמד על החשיבות של הנחלת מסר ברור ומנהיגות נחרצת.
במרכז לבריאות הנףש בבאר שבע הושג עוד קודם למהלז הנוכחי צמצום ניכר של היקףי
הקשירות ,בשיעור של כ .80% -ניתוח ףנימי של המהלז לימד כי להובלת הצוותים בידי הנהלת
בית החולים ,לתמיכה בהם ולאמונת ההנהלה ביכולתם ,היה תףקיד ראשון במעלה בהצלחת
המהלז.
בנוסף מראה הניסיון בחו"ל כי המאמצים המוצלחים היו כרוכים בשיתוף של אנשי המקצוע
בשטח ,וכן בשיתוף נציגי המתמודדיל .כז למשל ,באירוףה הייתה למנהלי בתי החולים השףעה
ממשית על ביצוע השינוי הלכה למעשה 24.בנוסף ,כאשר מנהלי בתי החולים עירבו את אנשי הצוות
ואת נציגי המטוףלים בגיבו ש התוכנית הףנימית לצמצום ההגבלות ,מהלז השינוי היה נהיר יותר,
וזכה לתמיכה גדולה יותר 25.ככלל ,לחברה האזרחית במדינות רבות הייתה תרומה ממשית
לתוכניות הממשלתיות והמקצועיות השונות.
נוכח כל אלו קוראת הוועדה להמשז ההתגייסות של הנהלת משרד הבריאות ,בראשה שר
הבריאות ומנכ"ל המשרד ,למהלז צמצום ההגבלות .כגורמי מינהל ורגולציה עליונים ,המייצגים
גם את האינטרס הממשלתי ואמונים על הבטחת מימון ממשלתי ממשרד האוצר ,באחריותם
להבטיח אישור  ,מימון ויישום של תכנית כלל מערכתית ,המחייבת את כל מחלקות האשףוז,
כמוצע בהמשז הדו"ח זה .בכוחם אף להבטיח חקיקה מחייבת ,וכן את הבקרה הנמרצת הנדרשת.
כן קוראת הוועדה להמשז שיתוף האיגודים המקצועיים וגיוס כלל מנהלי בתי החולים .גורמים
אלו מהווים את הסמכות המקצועית כלףי אנשי הצוות ,הם מהווים דוגמא אישית ואמונים על
ההתמודדות הקלינית והאתית של אנשי הצוות במחלקות .כל אלו ,יחד עם נציגי קהילת
המטוףלים ובני משףחותיהם הם 'עמוד הענן' בראש המהלז המערכתי המורכב המשורטט בדו"ח
זה .בהקשר זה יש לתת משקל לדגשים הבאים:
 .1הנחלת שינוי תרבותי ותפיסתי  -צמצום הגבלות הוא הרבה יותר משינוי טכני ,בירוקרטי או
משףטי .השאיףה לו מבטאת חתירה לשינוי תףיסת העולם המקצועית והערכית המנחה את
עבודת הצוותים במחלקות האשףוז .על מנהיגות המערכת להנחיל את התףיסה החדשה
בצורה מתוקשרת ,ףומבית ועקבית ,שאינה משתמעת לשתי ףנים .על מנת לבסס את השינוי
גם בקרב המתנגדים והחוששים ,יש צורז שבכירי המערכת ,אשר להם הסמכות המקצועית
והמנהלית ,יעבירו את המסר בצורה מחייבת  .זאת הן בשלב המתוקשר של הנעת המהלז וכן
לכל אורז שלביו.
 .2תיעדוף יעד של צמצול הגבלות כיעד לאומי  -מערכת בריאות הנףש ומערכת הבריאות בכלל
עמוסות אתג רים וחוסרים .על מנת שהיעד של צמצום ההגבלות יצא מהכוח אל הףועל ,יש
צורז בתיעדוףו ובהעלאתו לרמה של יעד לאומי .הכרתו ככזה תבטיח גם משאבים נאותים
לאורז זמן ,כמףורט במתווה לתוכנית שבףרק ו' לדו"ח.

24
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2006), Report to the
Government of Ireland on the visit to Ireland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 January to 5 February 2010, (Strasbourg: Council of Europe).
Huckshorn KA (2004), 'Reducing Seclusion & Restraint Use in Mental Health Settings: Core Strategies for Prevention,, in
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services.
25
Bluebird, G., Redefining the Roles of Consumers: Changing Culture and Practice in Mental Health Settings, 42 J. of
Psychosocial Nursing and Mental Health Services 9 (2004) at 46-53.
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 .3שיתוף 'השחקנים הראשיים'  -על הנהלת משרד הבריאות לקיים דיאלוג מתמיד עם מנהלי
בתי החולים ,האיגודים המקצועיים ונציגי המטופלים ,העומדים בחזית השינוי .ראשי
האיגודים המקצועיים צריכים להוביל את מהלד השינוי ברמה המקצועית והאתית .נציגי
המתמודדים ,בני המשפחות ונציגי החברה האזרחית ,צריכים להיות אף הם שחקנים
מרכזיים בהובלת השינוי .הם צריכים להביא את קולם של המטופלים ,את רשמיהם מהנעשה
בשטח ,האופן שבו הם חווים את השינוי ואת הצעותיהם לתיקון ולהתאמת התוכנית במהלד
הרצתה.
 .4מנהיגות פנים מוסדית -מעבר למנהיגות ברמה ממשלתית ,יש ליצור מנהיגות מגויסת למהלד
בכל בית חולים )או מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי ,לפי העניין( ,המחויבת לביצוע
השינוי .על מנהלי בתי החולים והמחלקות לעודד את הצוותים ,לתמוד בהם ,להיות קשובים
לדאגותיהם ולצרכיהם ו להתאים את התוכנית הממשלתית למאפייני בתי החולים .כמו כן
עליהם להיות קשובים לקולם של המטופלים ולהציף את הצרכים והחוסרים המתבהרים
במהלד הדרד מעלה להנהלת המשרד ולבכירי המערכת.
 .5לימוד הדדי והעברת מידע בין בתי חולים שונים -תכנית ארצית המופעלת בעת ובעונה אחת
בכל בתי החולים יכולה להוביל ללמידה הדדית .פורום מנהלי בתי החולים הוא זירה
משמעותית בהקשר זה .כמו כן ,על משרד הבריאות ליזום כנסים ואירועים המשותפים לאנשי
הצוות בכל המערכת.
 .6צעדים נוספים המפורמים בדו"ח זה  -נוסף על המפורט מעלה ,מפרט דו"ח זה בפרקיו
השונים צעדים ניהוליים נוספים הנדרשים ממשרד הבריאות וממנהלי בתי החולים .בכלל זה
אישור ומימון תכנית עבודה מפורטת ,המלווה בתשומות הדרגתיות וביעדי הפחתה ומטרות
כמותיים ,יצירת תכניות פנים-מוסדיות ליישום התוכנית הממשלתית ,שינוי חקיקה ,בקרה
משרדית ,בירור תלונות ועוד.

19

 הטמעת שיטות חלופיות להתמודדות עם מצבים מאתגרים במטרה להימנע מהגבלות-'פרק ג
,אסטרטגיה מרכזית נוספת שעליה ממליצה הוועדה כדי להביא לצמצום ההגבלות עד כדי ביטולן
היא הנחלת שיטות תקשורת וורבאלית ולא וורבאלית לצוותים במחלקות אשר ישמשו בידי
 שיטות אלו מאפשרות טיפול מיידי ברצף של מצבים.הצוותים כחלופות להגבלה של מטופלים
 לא כוחני, מכיל, באופן מקצועי, תוקפנות ואלימות,שקט- אי, חרדה:והתנהגויות מאתגרים
 שימוש נכון ומקצועי בהן מונע ברוב הפעמים הסלמה של סיטואציות אשר עד לאחרונה.ובטיחותי
 המחקר מהעולם מראה כי הנחלה אפקטיבית של שיטות26.הסתיימו לא פעם בהגבלת מטופלים
. הדרכה וליווי היא תנאי חיוני בצמצום ההגבלות,חלופיות אלו באמצעות הכשרת אנשי הצוות
ערכי המצופה בגישה- הטמעתן במחלקות האשפוז מעבירה מסר לגבי השינוי התפיסתי,כמו כן
 הבטחת בטחונם ובטחון האחרים, וכן מסר של תמיכה מקצועית בצוותים,ובתפיסה של הצוותים
 שיטות חלופיות, להיותן חלופות מעשיות להגבלה, בנוסף. ואי העמדתם במצבי סכנה,במחלקה
המבוססות על אינטראקציה מכילה ותומכת למטופל המצוי במצב רגיש או משברי מבטאות
 באוטונומיה שלו ובכבודו; הן מאפשרות לשמור על אקלים מכבד ורגוע שאינו,הכרה בזכויותיו
 ומעבירות לו מסר כי הצוות, מעודדות את מטופל להירגע בכוחות עצמו,מחזק דפוסים כוחניים
 השימוש בשיטות אלו מוריד את מפלס הלחץ ומאפשר לאנשי,; כמו כן27מחוייב לו ומאמין בו
, בנוסף הוא וכן מצמצם פגיעה באנשי הצוות28.הצוות לקבל החלטות טיפוליות נכונות יותר
 הטמעת שיטות התערבות היוותה חלק מתכניותיהן29.מטופלים אחרים והמטופל עצמו
33,32,31,30

.הלאומיות של מדינות רבות שהפחיתו משמעותית את היקף השימוש בהגבלות

 שמטרתן, שיטות התערבות מוקדמת, הראשונה:ניתן לחלק שיטות חלופיות אלו לשתי קבוצות
לאתר ולנטרל מצבי מצוקה של המטופל וכן מוקדי חיכוך בינו לבין מטופלים אחרים או לבין אנשי
 הנחת היסוד היא כי זיהוי מדויק של המצב בשלביו הראשונים.צוות קודם להתהוות מצבי משבר
26

CRAG (1996). The Prevention and Management of Aggression: A Good Practice Statement, Clinical Resource and Audit
Group, Working Group on Mental Illness. The Scottish Office.

27

Johnson, M. E. & Delaney, K. R. (2006). Keeping the Unit Safe: A Grounded Theory Study. Journal of the American
Psychiatric Nurses Association,12, 13-21.

28

Johnson, M. E. (2001). A Model of De-Escalation. Conference Paper, 2nd European Congress on Violence in Clinical
Psychiatry. Stockholm, Sweden

29

Richmond JS, Berlin JS, Fishkind AB, et al. Verbal De-escalation of the Agitated Patient: Consensus Statement of the
American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. Western Journal of Emergency
Medicine. 2012;13(1):17-25. doi:10.5811/westjem.2011.9.6864.

30

Pennsylvania Office of Mental Health and Substance Abuse Services (OMHSAS) PaRecovery website:
http://www.parecovery.org/services_seclusion.shtml.
Smith, G., Davis, R., Bixler, E., Lin, H., Altenor, A, Altenor, R., Hardenstine, B., & Kopchick, G., (September 2005). Pennsylvania
State Hospital System's Seclusion and Restraint Reduction Program. Psychiatric Services, 56(9), 1115-1122.

31

32

33
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Godfrey, J. L., McGill, A. C., Jones, N. T., Oxley, S. L., & Carr, R. M. (2014). Anatomy of a transformation: a systematic effort to
reduce mechanical restraints at a state psychiatric hospital. Psychiatric services (Washington, DC), 65(10), 1277-1280.
New York State office of Mental Health, Implementation Guidelines: 14 NYCRR §526.4 Restraint and Seclusion. Retrieved from:
https://www.omh.ny.gov/omhweb/guidance/implementation-guidelines.pdf.
Australian Government, Office of Social Affairs (May 2013). National Framework for Reducing and Eliminating the Use of
Restrictive Practices in the Disability Service Sector. Retrieved from:
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/04_2014/national_fraemwork_restricitive_practices_0.pdf.

)באמצעות סימנים מוקדמים ,שיחה עם המטופל וכו'( ,יאפשר מתן מענה נכון וממוקד ,ונטרול
המצוקה והמקור לה  -ומכאן צמצום הסיכוי להתפתחות חוסר תקשורת ,חיכוד ,תסכול ואף
אלימות ,אשר בעבר הובילו במקרים רבים להגבלת המטופל .השנייה ,שיטות התערבות מזילה
בזמן אמת )שיטות "דה-אסקלציה"( אשר נועדו לסייע בצורה מכובדת ומכילה למטופל נמצא
במצב סוער .כל זאת תוד צמצום ומזעור נקודות החיכוד עם הצוות או עם מטופל אחר ואת
ההסלמה בהתנהגותו .יישום של שיטות אלו במחלקות יוביל ברוב המקרים לאי-הזדקקות
להפעלת כוח ולהגבלה ,שכן הסיטואציות הסוערות ימוזערו.
יש חשיבות גדולה לאופן שבו נעשה שימוש בשיטות אלו .תחושת שליטה ובטחון של אנשי הצוות
חיונית על מנת שהן יצליחו 34זאת משום שמחקרים מראים שרוב המסרים שמעוברים למטופלים
עובר בשפה לא וורבאלית ,למשל ,בשפת הגוף של הצוותים 35.ההכשרה ,ההדרכה והליווי של
אנשי הצוות הינם אפוא רכיבים קריטיים לאמונת אנשי הצוות בערכן ויעילותן של שיטות
36
ההתערבות.
על כן ממליצה הוועדה למשרד הבריאות לנקוט בצעדים הנדרשים והמפורטים להלן כדי להטמיע
את שיטות ההתערבות בעבודת היומיום של הצוותים .כן ממליצה הוועדה לבתי החולים את
התנאים הנדרשים ליישמם חלופות אלו באופן קבוע ולאורד זמן כמפורט בתוכנית המוצעת על
ידי הוועדה בפרק ו' לדו"ח.
לפיזד המלצותיה העיקריות של הועדה בנושא זה הינן:
.1

הטמעת חלופות באמצעות הדרכה והכשרה  -הוועדה ממליצה כי משרד הבריאות יקיים מערד
הדרכות והכשרות קבוע ומתמשד בנושא שיטות התערבות לכל הצוותים הרלוונטיים בכלל
מחלקות האשפוז בישראל .על ההדרכות וההכשרות להינתן לכל אנשי הצוות במחלקה באופן
אינטגרטיבי ובה בעת מותאם לדיסציפלינה הטיפולית .יש לבנות תכנית הכשרה מדורגת ,שתתחיל
מהבסיס ותתקדם לתכנים מורכבים יותר .הוועדה ממליצה כי משרד הבריאות יתקצב ,יתכלל
ויפקח על הכשרות והדרכות כאמור ,שיינתנו כמבוא לצוותים החדשים וכן כליווי וחיזוק מיומנויות
לצוותים הוותיקים.

.2

פרסום קווים מנחים להטמעת שיטות התערבות  -הועדה ממליצה על אימוץ והטמעת קווים
מנחים ונהלים המפרטים את מגוון שיטות ההתערבות ,את השימוש המתאים בהן ואת סדר

Virkki, T. (2008). The art of pacifying an aggressive client: 'Feminine' skills and 34
preventing violence in caring work. Gender, Work and Organisation,15, 81.
35

Elgin SH. Language in Emergency Medicine: A Verbal Self-Defense
Handbook. Bloomington, IN: XLibris Corporation;; 1999.
Farrell, G. & Cubit, K. (2005). Nurses under threat: A comparison of content of 28 36
International Journal of Mental Health Nursing,14, 44_53 aggression management programs.
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הפעלתן .הניסיון שנצבר במדינות שונות אשר הצליחו למזער את השימוש בהגבלות עד כדי ביטולן,
מלמד כי לעיגון שיטות התערבות באופן מפורט ומחייב היה בכד משקל משמעותי37.
.3

עקרונות שיטות ההתערבות  -הוועדה ממליצה כי שיטות ההתערבות יהיו מבוססות על העקרונות
הבאיל )אשר ישמשו גל כעקרונות מנחיל בנהליל שיפורסמו על ידי משרד הבריאות וכן כעקרונות
בפיתוח מדיניות ציבורית בבריאות הנפש בעתיד(:
א.

הבטחת אקליל מחלקתי מכבד ,חומל ,טיפולי ,מעודד תקשורת ישירה ,מאוזן ומקצועי
אשר יתבטא בגישה הטיפולית של הצוותיל ,בסביבה הפיזית של המחלקה ובתשתית
השירותיל בה.

ב.

הערכה מוקדמת של צרכי המטופל ופרופיל התנהגותו בסמוד לכניסתו למחלקה ,בשיתוף
המטופל ומקריל המתאימיל על בני המשפחה.

ג.

מינוי 'מנהל מקרה' )" ("Case managerאחראי לכל מטופל ,על מנת להגביר את היכרות
אנשי הצוות על המטופל :צרכיו ומאפייניו ,וכן את תחושת האמון שלו בצוות .ידע זה
יאפשר להתמודד באופן יעיל ,מקצועי ,מכבד ורגוע במידה ויתעוררו מצביל מאתגרי.

ד.

סיוע למטופל לפתח אסטרטגיות שליטה והרגעה עצמית;

ה.

כליל לזיהוי מקדיל של מצביל בעלי פוטנציאל חיכוד או הסלמה ,ביחד על המטופל
ובמקריל המתאימיל גל על בני המשפחה ,על מנת לסייע במניעתל ,ניטרולל על הופעתל
או הפחתתל ,לפי העניין;

ו.

שיטות התערבות בזמן אמת של סיטואציות מאתגרות ,המבוססות על טכניקות "דה-
אסקלציה" :החל משימוש באמצעי הרגעה ,כגון מוסיקה ,תנועה וקופסא סנסורית;
תקשורת מילולית מונעת הסלמה; עבור בניסיון הידברות רציפה ורגועה על המטופל
ויציאה עימו לחצר או לחלל הרגעה פתוחיל; ועד הצמדת אנשי צוות למטופל.

ז.

צוות תמיכה טיפולית כונן במחלקות )'צוות חירול ייעודי'( ,אשר חבריו עברו הכשרות
והדרכות מתוגברות בשיטות התערבות .צוות חירול יסייע לצוות המחלקה בהתמודדות על
מטופל במצב סוער מאוד ,שהתנהגותו מעלה חשש ממשי למסוכנות קשה ,וזאת כדי להימנע
ככל הניתן מהגבלה.

 .4הבהרות לגבי שיטות התערבות -
א.

הוועדה מדגישה כי שיטות ה"דה אסקלציה" אינן כוללות הפעלת כח פיזי או מנטאלי כלפי
מטופל.

ב.

השמת מטופל בבידוד נעול ,אינה חלק משיטות ההתערבות ומתודות ה"דה-אסקלציה" .על
אף שזהו כלי מידתי יותר מקשירה ,הוא מהווה כאמור במבוא לדו"ח הגבלה כשלעצמו
וממילא אינו יכול לשמש חלופה להגבלה.

ג.

לא פעל נשמע חשש שמא את מקומן של ההגבלות המכניות והבידוד יחליף שימוש מוגבר
בתרופות מרגיעות )'הגבלה כימית'( .הועדה מבהירה כי שיקול הדעת המקצועי הרפואי

New York State office of Mental Health, Implementation Guidelines

)(v

22

הפרטני צריד לבטא את השאיפה שלא להעלות את הטיפול התרופתי-הרגעתי מעבר לצורד
הטיפולי של המטופל וכן שזה לא ישמש לצורד הגבלת המטופל .בשים לב לכד ,הוועדה
ממליצה כי משרד הבריאות יפתח כלי מדידה רצופים ושוטפים לבחינת השימוש בתרופות
הרגעה בכל מחלקות האשפוז.
 .5תכניות עבודה פנים-מוסדית  -הוועדה ממליצה ,כי על יסוד המלצותיה בדו"ח זה וכן על יסוד
הקווים המנחים והנוהל שיצאו בעתיד על ידי משרד הבריאות ,יכין כל בית חולים תכנית עבודה
פנים-מוסדית מפורטת לשם עמידה ביעדי צמצום ההגבלות ,המפורטים בתוכנית שבפרק ו' לדו"ח
זה .התוכנית תציג את אופן היישום הפנים-מוסדי ,בשים לב למאפייני בית החולים ,תמהיל
המטופלים בו ואופיין של המחלקות השונות .לרבות התייחסות לשיטות ההתערבות הנבחרות
ולהכשרות הצוותים בשימוש בהן .הוועדה ממליצה כי תכניות העבודה יוצגו מידי שנתיים למשרד
הבריאות ,אשר יבחן את התאמתן לעקרונות המנויים בדו"ח זה ,לנוהל ,לתוכנית הכלל מערכתית
ולקווים המנחים.
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פרק ד' -עיגון עיקרי השינוי בנהלי עבודה ,בתקנות ובחוק
כפי שפורט בהרחבה בפרק המבוא לדו"ח זה ,מכאן והלאה ,ממליצה הוועדה לקבוע באופן חד
משמעי כי אין להגביל מטופלים במחלקות האשפוז הפסיכיאטרי ויש להוציא את כלי הקשירה
והבידוד הנעול מהפרקטיקה המקובלת ,אלא במקרים חריגים ביותר .קביעת הוועדה בעניין זה
היא יסודית למהלד השינוי כולו ומבהירה את שינוי הנורמה המצופה ומתווה את דרד הפעולה
במחלקות האשפוז מעתה והלאה ,כחלק משינוי רחב יותר של הכרה בזכויותיהם של אנשים
המתמודדים עם מוגבלות נפש.
לצד קביעה עקרונית זו רואה הוועדה לנכון להציע פרוצדורות וכללים מעשיים ,אשר יבהירו את
משמעות השינוי ויאפשרו את יישומו בעבודת היומיום במחלקות .הדברים נוגעים הן לעצם
ההחלטה האם ניתן להגביל מטופל והן לגבי אורכה של ההגבלה ,באותם מקרים נדירים שננקטה.
כד למשל ,יש צורד לתחום את המצבים שבהם רשאי הצוות הרפואי להגביל מטופל ,מתוד הבנה
כי לא די בנוסח הקיים בחוק היום באשר ל מניעת סכנה .בשנה האחרונה הובהר במרחב הציבורי
וגם דרד חלק מהעדויות שנשמעו על ידי הוועדה  -כי מטופלים מוגבלים במגוון מצבים ,ולא רק
במצבי סכנה קשה וממשית .חלקם מצבים שגרתיים שניתן לצפותם במסגרת הטיפול האקוטי
באשפוז פסיכיאטרי ,כגון :מצבי אי-שקט של מטופל כגון :רוגז ,אלימות מילולית ,פגיעה ברכוש,
פגיעה עצמית וכן מצבים של חוסר תקשורת בינו לבין איש צוות או מטופל אחר ,אי-מילוי הוראות
וכללי המשמעת במחלקה ועוד.
רבים מ הכללים והפרוצדורות שעליהם ממליצה הוועדה להלן גובשו על יסוד הניסיון שנצבר
במדינות מערביות נוספות .על מנת שהם יקבלו ביטוי בחיי המעשה ,ממליצה הועדה לעגנם בצורה
ברורה בחוק ,בתקנות ובנהלי עבודה מחייבים ומפורטים.
עקרון יסוד מנחה שקובעת הוועדה הוא כי אין להגביל מטופלים באשפוז פסיכיאטרי .זאת מפאת
ההשלכות השליליות הפוטנציאליות של הגבלה כפי שפורט בפרק א' ,ומפאת העובדה שאין
ממצאים מחקריים התומכים בערכה הקליני או הצדקה הרפואית.
לצד קביעה זו ,הוועדה ערה לכד שקיימים מצבים קיצוניים ובודדים מטבעם ,שבהם התנהגות
המטופל בנקודת זמן מסוימת מעלה חשש ברמת וודאות גבוהה לסכנה מיידית וחמורה לגופו או
לחייו של המטופל ,איש צוות או כל אדם אחר .בנסיבות אלו אינטרס החיים ושלמות הגוף מאפשר
לשקול ,כמוצא אחרון ,הגבלה של מטופל .זאת ניתן לשקול ,רק אם כל החלופות העומדות לרשות
הצוות בכדי לנטרל את החשש וההסלמה כמפורט בפרק ג' לדו"ח נוסו וכשלו .בכלל זה טכניקות
דה-אסקלציה ,ליווי אישי צמוד ,השגחה מיוחדת ,הרחקת חפצים בעלי פוטנציאל סכנה וכן
הלאה .נסיבות אלו מהוות סייג נקודתי וצר לאיסור הכללי על הגבלת מטופלים ורק במסגרתן ניתן
לשקול את הגבלת המטופל.
הוועדה מדגישה כי סייג זה הינו מצומצם מאוד ,וכי ניסוחו מבהיר שמדובר בסטייה מהאיסור
העקרוני על הגבלת מטופלים וניתן לשקול את יישומו רק במקרי קיצון בודדים .הוועדה מבהירה
כי גם במקרים הקיצוניים שבהם יוגבל מטופל ,מותר להמשיד בהגבלה רק למשד הזמן
המינימאלי הנדרש עד חלוף הסכנה המיידית .מנקודה זו והלאה יש להמשיד להתמודד עם המצב
בטכניקות טיפוליות אחרות עד להרגעה והכלה .כמו כן אין להמשיד ולהגביל את המטופל עד
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שיתייצב מצבו ,אלא רק עד שיצומצם החשש לפגיעה מיידית כאמור בגוף או בחיים .את הצורד
בהמשד הגבלה יש לבחון על פי מצבו של המטופל בזמן אמת .בהקשר זה יודגש כי הנסיבות
שהביאו להגבלה מלכתחילה ,למרות שהן עשויות להיות חמורות ,כשלעצמן אינן מהוות
אינדיקציה להמשד הגבלה .חשוב להדגיש גם כי יש לפעול להתרת/שחרור המטופל גם במצבים
שבהם למרות שחלפה הסכנה המיידית ,השבת מטופל בצורה בטיחותית למחלקה מאתגרת מאוד
וכרוכה בחוסר וודאות ובחשש אנשי הצוות לביטחון המטופל ,אנשי הצוות או אחרים ,אולם אין
די בחשש זה כדי להצדיק המשד הגבלה .במקום זאת יש לפעול לתגבור ההשגחה והליווי שיינתנו
למטופל .במקרים אלו על בית החולים לספק את התמיכה המיוחדת הנדרשת ,לרבות משאבי כח
אדם שאינם מצויים במסגרת התקן הרגיל במחלקה ,ובמידת הצורד באחריותו לפנות למשרד
הבריאות על מנת לקבל סיוע באופן נקודתי וחריג .כמו כן יש לשקול שחרור/התרה של המטופל
בצורה מבוקרת והדרגתית ,כדי לצמצם את החשש בכד שישהה במחלקה.
לסיכום ,על מנת להטמיע את התפיסה החדשה בכל הנוגע לאיסור על הגבלות כאמור לעיל ואת
הכללים שפורטו לעיל ,וכן על מנת שהסייג שפורט לעיל לא יהפוד עם הזמן לפרוץ אלא ישמש
באופן מידתי ומצומצם ,הוועדה ממליצה לעגן את הקביעות והעקרונות הבאים בחקיקה ,תקינה
ונהלים רלוונטיים:
.1

הגבלה אינה התערבות רפואית  -מפאת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות של הגבלה כפי
שפורט לעיל ,וכן בהעדר ממצאים מחקריים התומכים בערכה הקליני ,הגבלת מטופלים אינה
התערבות בעלת ערד או הצדקה רפואיים.

.2

איסור על הגבלת מטופלים -

א.

עקרון האיסור על הגבלת מטופל  -מפאת הפוטנציאל להשלכות שליליות הקיימות בהגבלה
והיות ואין מדובר בהתערבות רפואית אין להגביל מטופלים במערד הפסיכיאטרי.

ב.

סייג מצומצם  -רק במקרה שבו התנהגות המטופל בנקודת זמן מעלה חשש ברמת וודאות
גבוהה לסכנה מיידית וחמורה לגופו או לחייו של המטופל ,איש צוות או כל אדם אחר ,ניתן
לשקול הגבלה של מטופל .נסיבות אלו צריכות להתקיים במצטבר והן יחשבו סייג לאיסור על
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הגבלת מטופלים.

ג.

הגבלה רק למשד הזמן המינימאלי הנדרש  -הגבלת מטופל צריכה להיות מצומצמת ככל
הניתן מבחינת משד הזמן ויש להתיר את המטופל מייד כאשר החשש לסכנה מיידית חולף.
זאת אד ורק בהסתמד על מצבו האמיתי של המטופל בזמן אמת ,לא על יסוד מצבו המשוער
או העתידי.

ד.

כלל החלופה האחרונה  -גם אם התקיימו נסיבות הסייג לעיל ,אשר לכאורה מצדיקות
הגבלה ,על אנשי הצוות להפעיל שיטות התערבות לא כוחניות )שיטות 'דה-אסקלציה(
כמפורט בפרק ב' לדו"ח או למצער לעשות ניסיון רציני להפעילן  -כדי למנוע ככל הניתן את
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עילה זו קבועה למשל בהנחיות של הרשות האחראית על מתן רישוי לבתי חולים בכלל ארה"ב ראו:
 .Final Rule on Hospitalבהנחיות משנת Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 2006
)Conditions of Participation (Patients Rights
42 CFR § 482.13; 71 FR 71378.
עילה מעין זו קיימת גם בנהלים של ממשלת ויקטוריה ,באוסטרליה
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הגבלת המטופל .רק במידה ולא ניתן להפיג את התשש או לצמצמו בטוות המיידי באמצעות
אף אתת משיטות אלה ,ניתן לשקול הגבלת מטופל בהתאם לכללים המפורטים בהמשד.
בשום מקרה אין להגביל מטופלים במקרים אלו:
 .1מטופל המבקש מרצונו להיות מוגבל ולא קיים לגביו תשש מיידי לסכנה מיידית ותמורה

ה.

באמור בסעיף ב.,
.2

לגבי קשירה :קטינים מתתת לגיל .13

.3

לגבי בידוד :קטינים מתתת לגיל  13למשד הזמן הקצר ביותר שנדרש ולא יותר משעה
וזאת תמיד בליווי של איש צוות שנוכת בתדר הבידוד יתד עם הקטין.

.3

פרוצדורת הרשאה להגבלת מטופל-
מסגרת זמנים וזהות הגורם המורשה להורות על הגבלה :

א.
.i

סבור/ה אשת/איש צוות סיעודי כי התנהגותו של מטופל בנקודת זמן מסויימת מעלה
תשש ברמת וודאות גבוהה לסכנה מיידית ותמורה לגופו או לתייו של המטופל ,כאמור,
יקרא לרופא/ה כדי להעריד את מצבו של המטופל.

.ii

התליט/ה הרופא/ה כי מתקיים תשש תמור כאמור לעיל ולא ניתן להפיגו בשום דרד
תלופית ,רשאי הוא להורות על הגבלת המטופל .רופא מטפל מורשה לתת הוראת קשירה
ראשונה למשד שעה לכל היותר ,ויכול להאריכה ,בכפוף לאמור בפרק זה ,למשד שעה
נוספת ]סה"כ שעתיים לכל היותר מתתילת ההגבלה[.

.iii

במקרה תירום קיצוני בו לא ניתן להזעיק רופא/ה באופן מיידי או להמתין לבואו,
את/אתות אתראי המשמרת יהיו רשאיים להורות על הגבלה למשד  30דקות לכל היותר.
במקרה זה מוטלת תובה על רופא להגיע באופן דתוף .המשד ההגבלה תעשה בידי רופא,
כאמור לעיל.

.iv

סבור הרופא שנתן את הוראת ההגבלה כי למרות שהמטופל הוגבל ממשיד ומתקיים
התשש התמור לעיל ולא ניתן להפיגו בשום דרד תלופית ,יפנה לרופא/ה מומתה או רופא
בכיר כונן כדי שזה יעריד את הצורד בהמשד הגבלה בהתאם לכללים שלעיל .במידה וזה
התליט כי יש להמשיד את ההגבלה ,רשאי רופא בכיר להורות על המשד ההגבלה עד ל4 -
שעות נוספות .רופא זה או אתר בדרגתו רשאי להאריד הוראה זו פעם אתת נוספת ולכל
היותר למשד  8שעות ]סד הכל לא יותר מ  10 -שעות מתחילת ההגבלה[.

.v

סבור הרופא הבכיר לעיל כי למרות שהמטופל הוגבל ממשיד ומתקיים התשש התמור
לעיל ולא ניתן להפיגו בשום דרד תלופית ,,יפנה למנהל מתלקה כדי שזה יעריד את הצורד
בהמשד הגבלה בהתאם לכללים שלעיל .במידה ומנהל מתלקה התליט כי יש להמשיד את
ההגבלה ,רשאי הוא להורות על המשד ההגבלה עד ל  4 -שעות נוספות .מנהל המתלקה
רשאי להאריד הוראה זו עד פעמיים נוספות ברצף ) 4שעות ו -שעתיים נוספות( ,ולא יותר
מאשר למשד  10שעות )סד הכל לא יותר מ  20 -שעות מתחילת ההגבלה(.

.vi

סבור מנהל המתלקה שנתן את הוראת ההגבלה כי למרות שהמטופל הוגבל ממשיד
ומתקיים התשש התמור לעיל ולא ניתן להפיגו בשום דרד תלופית ,,יפנה למנהל בית
התולים כדי שזה יעריד את הצורד בהמשד הגבלה .במידה וזה התליט כי יש להמשיד את
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ההגבלה ,רשאי הוא להאריך הוראה זו עד ל  4 -שעות נוספות )סך הכל לא יותר מ 24-
שעות מתחילת ההגבלה(.
.vii

לאחר לא יאוחר מ 24-שעות מתחילת ההגבלה חייב מנהל בית החולים למסור דיווח
מיידי לראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או לסגנו .הנ"ל מוסמך לזמן לבית
החולים מומחים כדי שיבחנו דרכים חלופיות להתמודד עם המצב וכן מכוח סמכותו
בחוק להעביר את המטופל לבית חולים אחר שבו ניתן יהיה שלא להגבילו.

.viii

המשך הגבלת המטופל מעל  24שעות היא אירוע חריג שבחריגים ועל כן הארכת ההגבלה
מעל ל 24-שעות אינה נתונה לסמכות בית החולים .המשך הגבלה מעל  24שעות מחייב
היתר מיוחד מוועדה פסיכיאטרית .אם לאחר  24שעות של הגבלה סבור מנהל בית
החולים כי ממשיך ומתקיים החשש החמור לעיל ולא ניתן להפיגו בשום דרך חלופית,
יפנה לפני חלוף יממה מתחילת ההגבלה ,לפסיכיאטר מחוזי על מנת שזה ייכנס ועדה
פסיכיאטרית ייעודית כדי לדון בעניין .הוועדה רשאית להורות על שחרור המטופל,
שחרורו בתנאים או בהשגחה מיוחדים או המשך ההגבלה עד למשך  24שעות נוספות.
נימוקים להחלטה יפורטו בכתב .בתום פרק זמן זה לבית החולים סמכות לפנות שוב
לוועדה לקבלת היתר נוסף.

.ix

הוועדה ממליצה כי תוסמך וועדה פסיכיאטרית ייעודית לנושא ההגבלות .וועדה זו
תורכב משני חברים :פסיכיאטר מחוזי ,אשר מונה לשם כך בידי משרד הבריאות
ומשפטן בכיר ,שיהיה יושב ראש הוועדה .במידה ולא ניתן יהיה לכנס את הוועדה פיזית
מייד בתום  24שעות מתחילת ההגבלה ,יערך הדיון באמצעות וידאו .למטופל תהיה זכות
לדבר בפני הוועדה וכן זכות לייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי או הסנגוריה הציבורית,
לפי העניין ,אשר יינתן לו ללא דיחוי בבית החולים.

.x

על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית הייעודית

.xi

זכות ערעור למטופל בפני בית משפט מחוזי ,בעצמו או באמצעות בן משפחה או ידיד
קרוב .בית המשפט יקיים דיון דחוף לרבות בפני שופט תורן ונתונות לו סמכויות כוועדה
כלעיל.
הוראות והבהרות:

ב.
.i

איסור ענישה -אסור בתכלית לשקול הגבלה של מטופל כדי לעצב את התנהגותו ,להרתיע
אותו או אחרים ,להענישו ,להניע אותו לפעולה או להשליט עליו משמעת.

.ii

39

אינדיקציות שלא להגביל  -מצבו הגופני והבריאותי הכללי של המטופל ,מצבו הנפשי
היסודי ,טראומה קודמת ,ובכלל זה פגיעה מינית ,וכן מוגבלות שכלית או חושית הן
אינדיקציות שלא להגביל מטופל ,גם אם מתקיימים התנאים לעיל .הוחלט להגביל מטופל
למרות מצבים אלו יש לתעד את הנימוקים לכך בכתב )יש להבטיח זמינות המידע
הרלוונטי הנ"ל אודות המטופל בצורה בולטת בתיק האישי וברשומה רפואית(.

 NASMHPDהמלצןת
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.III

בדיקה אישית של המטופל בעת מתן הוראה או הוראת המשך  -מתן הוראת הגבלה
מותנה בבדיקה אישית של הרופא נותן ההגבלה )למעט הארכה במקרה חירום בידי איש
צוות סיעודי( .במהלכה ייבחן מצבו הנפשי והגופני של המטופל ,את המשך קיומו של
החשש החמור בזמן אמת )לא על בסיס המצב או הנסיבות שהביאו להגבלה מלכתחילה(.
כמו כן ,ככל הניתן יעשה ניסיון אקטיבי להתיר/לשחרר את המטופל .לרבות בצורה
מבוקרת ובסביבה מוגנת או באמצעות שימוש מתאים בטיפול תרופתי ,כאמור בפרק ג'
לדו"ח.40

.IV

בדיקה כתנאי להוראה  -ניתנה הוראת רופא בכיר ,מנהל מחלקה או מנהל בי"ח במהלך
משמרת הערב והלילה ,יכול שהיא תינתן לרופא תורן במחלקה ראשית כהוראה
טלפונית .במקרה כאמור ,על נותן ההוראה להגיע בדחיפות למחלקה ,לבדוק אישית את
המטופל ולהעריך את הצדקת המשך הגבלתו.

.V

,כלל השעה האחת'  -נוסף על האמור ,מידי שעה מתחילת מועד תחילת ההגבלה ,יבדוק
רופא את המטופל ,ינטר את מצבו הקליני ויבחן האם מצבו בזמן אמת עדיין מקים את
החשש המפורט לעיל וכן יבצע ניסיון אקטיבי להתיר/לשחררו ,אם ניתן לעשות כן
בהתאם לנסיבות .סבר הרופא הבודק כי פסקו להתקיים הנסיבות שלעיל ,יש לו סמכות
לשחרר את המטופל.

.VI

תיעוד בכתב  -הוראת הגבלה של רופא תינתן תמיד בכתב ,תוך פירוט מלא של שיקול
הדעת בזמן אמת בדו"ח ייעודי ,שיכנס לתיק האישי של המטופל .כל בדיקה מידי שעה
וכל הוראה לחידוש ההגבלה תפרט התייחסות בזמן אמת למצבו של המטופל ולשאלה
האם מקים את החשש המפורט לעיל כן יפורטו בכתב המאמצים לשחרר/להתיר את
המטופל ותוצאותיהם .במקביל יבוצע תיעוד בזמן אמת ברשומה ממוחשבת ,אשר
יאפשר תזרים רציף בזמן אמת של המידע המלא למנהל בית החולים ולראש שירות
בריאות הנפש.

41

.VII

החלטה על התרה/שחרור יכולה להתקבל בכל עת ,לרבות על ידי איש צוות סיעודי.

.VIII

נעשה ניסיון להתיר/לשחרר את המטופל לזמן קצר ונכשל ,אין בכך כדי לקטוע את מניין
שעות ההגבלה המצטברות ,בכל הנוגע למדרג ההרשאות המפורט למעלה.

.IX

בשום מקרה אין לתת הוראת קשירה מראש או בדיעבד ,למעט במקרה של הגבלה
ראשונית בידי איש צוות סיעודי כאמור לעיל.

.X

הוגבל מטופל ונשקלת הגבלתו שוב במשך אותה יממה יש צורך להתייעץ עם רופא בכיר,
אף אם ההגבלה הראשונה הייתה למשך זמן קצר יחסית.

 40חיוב בבדיקה אישית פנים אל פנים של המטופל מידי שנה מכונה בארה"ב 'כלל השסה האחת' ONE HOUR RULE ,נמצא במסייס לצמצם את
משכי הקשירה42 C.F.R. § 482.13(E)(12)..

 CMSהנחיות גורם הרישוי בארה"ב )42 C.F.R. § 482.13(E)(12
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.4

כלל האמצעי המגביל פחות :העדפת בידוד נעול על פני קשירה  -תמיד יש לבחור את האמצעי
המגביל פחות :השמה בבידוד ולא קשירה .העיקרון המנחה הוא כי הגבלה תעשה בבידוד נעול אלא
במצבים של סיכון עצמי ,זאת בהתאם לשיקול קליני הנוגע לטיב הסיכון הנשקף מהמטופל.

.5

הבטחת בטחון המטופל ,מצבו הנפשי וכבודו במהלך ההגבלה -
א.

יש להסביר למטופל את הסיבות להגבלתו בצורה ברורה ומונגשת לו.

ב.

בן אותו מגדר יהיה נוכח במהלך ביצוע ההגבלה.

ג.

לאורך כל זמן ההגבלה ,יש להבטיח למטופל תנאי נוחות בסיסיים ,בטחון אישי וכן יש
לאפשר לו אוכל ,שתיה ,יציאה לשירותים ומקלחת על פי צרכיו; אפשרות לחלץ איברים
מידי שעתיים ,לשמוע מוסיקה ולצפות בטלוויזיה כרצונו .במקרים בהם לא ניתן ליישם
סעיף זה במלואו יש לנמק זאת בכתב.

ד.

יש להבטיח את פרטיות המטופל במהלך ההגבלה ואת צנעת גופו.

ה.

יש ליידע בן משפחה ,אפוטרופוס או אדם אחר קרוב למטופל מיד על אודות ההגבלה ,אלא
אם כן מתנגד לכך המטופל או כאשר המשפחה הודיעה כי אינה מעוניינת בכך .נוסף על כך,
יש לאפשר ככל הניתן למטופל לבחירתו לשוחח בטלפון עם בן משפחה או אדם אחר במהלך
ההגבלה .כמו כן יש לאפשר לו ביקור מאת אלו ,למעט במצב שבו נשקף סיכון למטופל או
למבקר כתוצאה מהביקור והשיקולים לכך מתועדים בכתב

ו.

במהלך כל זמן הקשירה ישב לצד המטופל איש צוות ,וישוחח איתו בצורה מכילה
וטיפולית .ככל הניתן יהיה זה איש צוות המכיר את המטופל או 'מנהל מקרה' .כאשר
מדובר במטופל בבידוד ,ישהה איתו איש צוות כאמור לעיל אלא אם קבעה האח/האחות
האחראיים המשמרת כי הדבר מסכן את איש הצוות והנימוק יפורט .במקרה כאמור יש
לקיים עם המטופל כל העת קשר דו-כיווני באמצעות רמקול וטמ"ס.

ז.

יש לצלם בטלוויזיה במעגל סגור את כל מהלך ההגבלה ,ולשמור את החומר המצולם לשם
עיון בעתיד במסגרת כללי חסיון חומר רפואי ,לכל הפחות למשך  90יום.

.6

דיווח מיידי למשרד הבריאות על פציעה ,פגיעה או אירוע חריג אחר במהלך ההגבלה.

.7

שיחה עם המטופל לאחר התרתו/שחרורו  -יש לשוחח עם המטופל לאחר התרתו/שחרורו ,כדי
לעבד את תחושותיו ,לבחון יחד עימו כיצד ניתן לצמצם את הסיכוי להתרחשות הדבר בעתיד
ולאפשר בנייה מחודשת של אמון בינו לבין אנשי הצוות.

.8

בחינה פנים מוסדית )" - ("Debriefingכל אירוע הגבלה ידון ויתוחקר לכל המאוחר תוך  48שעות
מסיומו במסגרת פנים -מוסדית ,על מנת להפיק לקחים ברמה פרטנית וברמה רוחבית וכדי למנוע
הישנות ההגבלה .הדיון יתבסס על שיחה עם המטופל או תיעוד רשמיו ,הבנת עמדת בני המשפחה
ומטופלים אחרים רלוונטיים ,שיחה עם כלל אנשי הצוות המעורב ,עיון ברשומה הרפואית וככל
הניתן בתיעוד המצולם של האירועים שקדמו להגבלה ושל מהלך כל ההגבלה.
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.9

פרוצדורת הגשת תלונה -במסגרת יידוע מטופלים על אודות זכותם להגיש תלונה במשרד
הבריאות ,בהתאם לכללי התלונה והבדיקה המקובלים ,יש ליידע את המטופל בדבר זכותו להתלונן
לבדו או באמצעות אחר על אירוע הגבלה שעבר.

 .10שיפור תשתית  -כמפורט בפרק ו' לדו"ח ,על משרד הבריאות והנהלת בי"ח להבטיח תנאי תשתית
ובינוי ראויים במסגרת חדר הקשירה והבידוד הנעול ,בכלל זה ריפוד בטיחותי ,ואפשרות לצפות
בטלוויזיה ולהאזין למוסיקה .עוד כאמור בפרק ו' לדו"ח על משרד הבריאות והנהלת בי"ח להבטיח
במחלקות די אנשי צוות ברמת ההכשרה ,בזמינות ובכמות הנדרשים בהלימה לאמור בפרק זה.
 .11שינוי חוק ותקנות  -העקרונות המפורטים מעלה משנה באופן מהותי את הוראות הדין הקיימות
כיום .למשל ,מתבקש שינוי מנוסח ההרשאה להגביל מטופל שבסעיף  34לחוק טיפול בחולי נפש
בנוסחו כיום ,לאיסור על הגבלה וסייג מצומצם לצידו כפי שפורט מעלה .כן מתבקש שינוי
מפרוצדורת ההגבלה ומשכי ההגבלה הקיימים כיום שבתקנות טיפול בחולי נפש ,התשנ"ב .1992 -
בהתאם לכך ,על משרד הבריאות לפעול לשינוי החוק כאמור לעיל באמצעות הצעת חוק ממשלתית
וכן לתקן את התקנות.
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פרק ה' -בקרה ומדידה
מהלך השינוי המשורטט בדו"ח זה משלב שינוי תפיסה ערכית ומקצועית וכן הוא כולל היבטים
מעשיים ופרקטיים שאחריהם ניתן ורצוי לעקוב כל זאת על מנת להבטיח עמידה ביעדי צמצום
ההגבלות .לצד שלוש האסטרטגיות העיקריות שנמנו עד עתה בדו"ח ,ממליצה הוועדה על שורה
של צעדים במישור הבקרה המקצועית במקרי הגבלה פרטניים ,כדי לשפר את הטיפול למטופל
הקונקרטי ואת ה טיפול המערכתי; וכן במישור של איסוף נתונים רוחביים ,במטרה למקסם את
המאמץ הארצי לצמצום ההגבלות.
בקרה מקצועית במקרים פרטניים:
א.

בקרה בידי ראש אגף בריאות הנפש  -כאמור בפרק ד' ,על מנהל בית החולים לדווח לראש
האגף לבריאות נפש בזמן אמת על כל מקרה הגבלה שנמשך מעל  24שעות .אמצעי בקרה
זה יאפשר לטייב את הטיפול הניתן למטופל הבודד ולצמצם את האפשרות של המשך
הגבלתו הממושכת .כגורם חיצוני ובלתי מעורב יכול האגף להציע למנהל בית החולים
שיטות ח לופיות נוספות על אלו שנוסו ,להביא מומחים שיסייעו לאנשי הצוות בטיפול
בצרכיו המיוחדים או המורכבים של המטופל ולהמליץ על תגבור כוח האדם במחלקה
באופן זמני ונקודתי ועוד.

ב.

ועדת איכות פנימית בבית החולים  -כאמור בפרק ד' לדו"ח הוועדה ממליצה על תהליך
בדיקה פנימית ) " ( "Debriefingשל כל אירוע הגבלה ,לכל המאוחר תוך  48שעות מסיומו
במסגרת ועדה להבטחת איכות בבית החולים .הדיון יתבסס על שיחה עם המטופל ועם
בני משפחה ואחרים ,על פי בחירתו ,שיחה עם כלל אנשי הצוות המעורב ,עיון ברשומה
הרפואית וככל הניתן גם בתיעוד המצולם של האירועים שקדמו להגבלה ושל מהלך כל
אירוע ההגבלה .כמו כן הוועדה ממליצה על קיום של תהליכי 'ניהול סיכונים' אחרים
בבתי החולים כאשר מדובר בתהליך פנימי אשר אינו חייב בפרסום .כדרכם של הליכי
בדיקה פנים-מוסדיים מדובר בבירור שאין חובה לפרסם את מהלכו ואת תוצאותיו .אולם
הוא עשוי לשפר את ההתמודדות בעתיד לגבי המטופל ולגבי כלל המטופלים .מחקר
בארה"ב עלה כי ניתן לייחס לשימוש בכלים אלו ,בין אם במסגרת ישיבות צוות במחלקה
ובין אם במסגרת ועדות פנים -מוסדיות שהוקמו לשם כך ,כשליש משיעור ההפחתה
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הכוללת של הגבלות.

איסוף מידע רוחבי וניטור :Monitoring
חשיבות איסוף מידע ארצי אודות מקרי הגבלת מטופלים ,ניטורו והערכתו משמשים אסטרטגיה
חשובה בצמצום ההגבלות במדינות השונות שביצעו את המהלך .איגוד האחיות הפסיכיאטריות
בארה"ב ,למשל ,רואה בו חלק בלתי נפרד מכל תכנית לצמצום ההגבלות 43.הניסיון במדינת
פנסילבניה בארה"ב ,שהוזכרה בדו"ח זה כמה פעמים  ,שכן בה בוצע ניסיון הצמצום המרשים
42
43

)APNA Position on the Use of Seclusion and Restraints (2014
http://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3728#sthash.Vb2JCoDv.dpuf

31

ביותר עד כה ,מראה כי למנגנון ניטור ואיסוף המידע היה משקל מכריע בהצלחת התוכנית .הדגש
שם היה על איסוף מידע סטטיסטי באופן שלא הרתיע את הצוותים ,לא עודד 'משפטיזציה' ולא
נועד לשימושים משמעתיים או עונשיים 44.ככלל ,המידע משמש לאיתור דפוסי התנהלות רוחביים,
להשוואה בין בתי-חולים שונים ,לאיתור סוגי מטופלים שנוטים להיות מוגבלים יותר מאחרים
והתאמת שיטות התערבות ייחודיות עבורם ,מיפוי תכנים ומיומנויות המחייבים חיזוק הכשרות
והדרכות וכן לימוד הדדי בין בתי החולים השונים )ראו למשל ,דו"ח בעניין הגבלת קשירות של
האגף לבריאות הנפש באירלנד(.45
כדי להבטיח ניטור יעיל ממליצה הוועדה לאסוף מידע על המשתנים הבאים :סך מקרי
ההגבלה ,סך שעות ההגבלה ,סך המטופלים שעברו הגבלות ,מאפייני המטופלים שעברו
הגבלה ,פילוג לפי משמרות וימים ,מקרים של מניעת הגבלות על ידי שימוש בכלים
חלופיים ,פגיעות במטופלים ובמטפלים בכלל וכתוצאה מהגבלה בפרט ועוד )ראו הנחיות
דומות של ממשלת ניו זילנד .(46לנתונים אלו יש להוסיף נתונים אודות שימוש בתרופות
מרגיעות במינונים חריגים ,כפי שהמליצה הוועדה בהקשר לחשש שימוש בתרופות אלו
כחלופה לא מידתית להגבלות ,כאמור בפרק ג' לדו"ח .בהמשך לכך הוועדה ממליצה כי
ינקטו הפעולות הבאות:
א.

דיווח ממוחשב לאגף בריאות הנפש במשרד הבריאות  -הדיווח הממוחשב בזמן אמת
של כל מקרה הגבלה שננקט במחלקה מעל  24שעות לראש האגף כאמור ,יסייע
בבקרה על המאמע המערכתי לצמצם את ההגבלות .בנוסף ובאופן קונקרטי ,הוועדה
ממליצה כי האגף לבריאות הנפש יהיה אחראי על בקרה הנוגעת ליישום החלופות
להגבלה בשטח ,ההכשרה שתינתן לצוותים ואת השימוש המושכל והנכון בהן.

ב.

הקמת ועדת בקרת איכות  -הוועדה ממליצה על דיווח תקופתי של הנתונים
הארציים של ההגבלות למשרד הבריאות ,ועל ריכוזם ובחינתם בידי ועדת בקרת
איכות ,אשר תוקם לצורך כך על ידי מנכ"ל המשרד מכוח סעיף )22א() (3לחוק
זכויות החולה .זאת כפי שנהוג בתחומי רפואה אחרים שבהם החליט המשרד לשפר
את איכות שירותי הרפואה .בהתאם לנתונים אלו מומלע כי ועדת בקרת האיכות
תעביר למנכ"ל דו"ח חצי-שנתי עם ריכוז הנתונים והמלצות לשינוי .כן רשאית
הוועדה מכוח סעיף )22ד( לחוק לבחון נתוני הגבלה ונתונים על פגיעה של מטופלים
ואנשי צוות .יש להדגיש כי בהתאם לחוק ,הנתונים וההמלצות של ועדה זו אף הם
אינם שקופים לציבור.

ג.

גיבוש וניטור מדדי איכות שיפורסמו לקהל הרחב  -במקביל ,דנה וועדה זו בניטור
המידע באמצעות מדדי איכות למערכת האשפוז הפסיכיאטרית ,המתייחסים בין
44

Hardenstine, B., Leading the Way Toward a Seclusion and Restraint-Free Environment:
Pennsylvania's Success Story, Office of Mental Health and Substance Abuse Services, Pennsylvania
)Department of Public Welfare (2001
45
Mental Health Commission Seclusion and Physical Restraint Reduction Knowledge Review and Draft
Strategy (2012) http://www.mhcirl.ie/File/SecandPPR_KnowRev.pdf
46
O'Hagan M, Divis M and Long J (2008), Best practice in the reduction and elimination of seclusion
and restraint; Seclusion: time for change. (Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of
Mental Health Research, Information and Workforce Development).
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היתר ובאופן ספציפי להגבלת מטופלים .זאת מתוך תפיסה שמדידה עשויה להוביל
לשיפור איכות הטיפול .מדדי האיכות ,כנהוג בתחומי הבריאות האחרים,
מתפרסמים באופן פומבי ומציגים השוואה בין בתי החולים השונים .הוועדה
ממליצה להתחיל את תהליך המדידה יחד עם מועד כניסתן לתוקף של תכניות עבודה
פנים-מוסדיות ,התחלת ההדרכות וההכשרות בכל בתי החולים וקבלת המשאבים
והתשתיות המפורטים בפרק ו' לדו"ח .לגבי חשיבות המדידה ותוכן המדדים חלוקות
העמדות בין חברי הוועדה .חלק מחבריה :נציגי החברה האזרחית ,נציבות שוויון
זכויות אנשים עם מוגבלות ,חלק מנציגי הממשלה ויושב ראש הוועדה רואים
חשיבות רבה בבחינת מדדים אלו ובשקיפות הנתונים על מנת לאפשר ביקורת
ציבורית ותמרוץ בתי החולים לעמוד ביעדי הפחתה .הם מצדדים בכך שיפורסמו
המדדים הבאים :שיעור ההגבלה בבתי חולים לפי חלוקה פנימית של מקרי קשירת
מטופלים והשמתם בבידוד; משכי הזמן הממוצעים של הגבלה; ותכיפות בהגבלת
מטופל .מדדים אלו צריכים להיות מוצגים בהשוואה ליעדי ההפחתה הקבועים
בתוכנית ,כאמור בפרק ו' לדו"ח .לעומתם ,חברים אחרים בוועדה ,ביניהם מנהלי
בתי החולי ם ונציגי השטח סבורים כי מדידה של תהליך שטרם החל וטרם ניתנו
לטובתו מלוא המשאבים המוצעים הינה מוקדמת ,לא השוואתית ולא הוגנת .מעבר
לכך אין במדידה זו אפשרות להשוות באופן רציני בין בתי החולים כי מדובר
ביחידות בעלות אופי שונה ,המצויות בשלבים שונים של התהליך וקבלת משאבים
בקצב אחר .הצעתם היא השהיית המדידה ודיון מחודש בנושא לאחר תום הפעימה
השנייה בתכנית המפורטת בפרק ו' וזאת במסגרת הועדה המתמדת של ועדת ההיגוי,
כאמור בהמשך.
ד.

המשך עבודת ועדת ההיגוי  -מוצע כי ועדה זו תמשיך לכהן על פי מינוי מנכ"ל למשך
שלוש שנות התוכנית ,ע ל מנת לפקח אחר אופן ההתקדמות בשטח ,ועל מנת להציע
שינויים והתאמות בתוכנית המקורית שהנהגתה על ידיה .לרשות הוועדה יעמוד
המידע שייאסף במערכת.

מנגנון תלונה פרטני למטופלים רעברו הגבלה
כלי נוסף בצמצום ההגבלות ובשמירה על זכויות המטופל הוא מנגנון התלונה והבדיקה הפרטניים
שקיים במשרד הבריאות .מנגנון זה פועל ביחס לכלל מקצועות הרפואה ומאחורי הקמתו עומדת
ההכרה בכך שללא מנגנון תלונה ,הזכויות הנתונות למטופל אינן שלמות .חוק זכויות החולה קובע
את זכותו של מטופל או נציגו להגיש תלונה על אירוע חריג ,ובמקרים המתאימים עשוייה התלונה
להוביל להקמת ועדת בדיקה שמתפקידה לבצע בדיקה מקיפה יותר.
הועדה ממליצה על יידוע מטופלים על אודות זכותם להגיש תלונה לנציב הקבילות על מקצועות
רפואיים .בין היתר במקרים שבהם הם סבורים שהוגבלו בניגוד לנהלים והחוק או שהגבלתם
הייתה בלתי מידתית או היוותה סטייה מאמות מידה מקצועיות מקובלות אשר בין היתר
מפורטות בדו"ח זה .על הבדיקה להתקיים באופן בלתי תלוי ,ובמקרים שבהם תוקם ועדת בדיקה
נתונות לה הסמכויות המנויות בחוק.
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הוועדה ממליץה כי הנהלים והעקרונות החדשים שחלים על תחום זה ,וכן התפיסה הערכית
והמקץועית העומדת מאחוריהם ,יועברו ויונחלו לאנשי נץיבות התלונות על מנת להבטיח בירור
יעיל של התלונות.
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פרק ו' -מתווה לתוכנית ממשלתית לביטול ההגבלות
בפרקים הקודמים פורטו האסטרטגיות המרכזיות המומלצות להשגת הליד מערכתי כולל ,שיעדו
המפורש הינו צמצום דרמטי של הגבלות המטופלים במערכת האשפוז בישראל ,בשאיפה לבטל את
השימוש בהן .לשם מימוש כל אלו ,ממליצה הועדה על הבניית תכנית פעולה ,המערבת הן את
משרד הבריאות כרגולטור וכגורם מתקצב והן את הנהלות בתי החולים ,והאיגודים המקצועיים
העומדים בקשר ישיר ויומיומי עם הצוותים אשר אחראיים על ביצוע המהלד הלכה למעשה .כפי
שפורט לכל אורד דו"ח זה ,היבט אחד של מהלד זה נוגע לשינוי תפיסתי ושינוי באקלים המחלקתי
וההתנהלות היומיומית שבין המטפל למטופל .חלק מהידע והכלים הנוגעים לאלו נמצאים כבר
כיום במערכת .היבט שני מתייחס להטמעת כלים חדשים ושיפור ממשי ביסודות מערכת האשפוז
הפסיכיאטרי עצמה ,אשר במשד שנים הוזנחה על ידי משרד הבריאות ,וזכתה לא פעם לכינוי
'החצר האחורית' של מערכת הבריאות .היבטים אלו מחייבים תשומות ייעודיות באחריות הנהלת
משרד הבריאות .על מנת לצקת תוכן קונקרטי להמלצות אלו מציעה הוועדה על תוכנית מפורטת,
הכוללת יעדים לצד תשומות וקביעת מסגרת לוח זמנים מחייבת ותחומה.
לצד פעולות להטמעת השינוי התפיסתי והערכי ושינוי התרבות והיחס אל המטופל אשר פורטו
בדו"ח זה ואשר מוצע לקבוע כיעדים קונקרטיים בתוכנית ,יש לקבוע גם את התשומות הנדרשות
למערכת כדי ליישם את השגת היעדים .הקשר שבין התשתיות הקיימות במחלקות ,כוח אדם:
יחס מספרי ,הכשרה ותמהיל מקצועי ,צפיפות המיטות ,תעסוקה למטופלים ועוד; לבין היקף
שימוש רווח בהגבלות ידוע מזה שנים במערכת ומאושש בספרות המחקרית 47 .צ'ארלס קורי ,ראש
האגף לבריאות הנפש במדינת פנסילבניה  ,אשר הוביל את התוכנית לצמצום ההגבלות ,ציין כי
לצד השינוי התפיסתי והתרבותי שהונחל במחלקות ,היה צורד להבטיח יחס מספרי הולם בין
אנשי צוות לבין מטופלים כדי לתת מענה לצרכיהם של המטופלים ולהוציא לפועל חלופות
שימלאו את מקומן של ההגבלות 48.הוועדה סבורה כי הדבר נכון גם בישראל מחקרים מהארע
מלמדים גם הם למשל על הקשר בין צפיפות ,רעש במחלקות ,תרבות השיח בין מטפלים
למטופלים .לקשר בין אלו לבין השימוש בהגבלות ניתנה הדעת במערכת האשפוז הפסיכיאטרי
בישראל אף בעבר .כד:

"קשירת אדם למיטה באשפוז פסיכיאטרי היא לא פעם תוצאה של שרשרת סיבות,
שהתנהגותו היא רק אחת מהן .התמקדות רק בתוקפנות של המטופל היא הסתכלות
צרה .לפניה ממלאים תפקיד שיקולים מנהליים-בירוקרטיים הנוגעים למצבת כוח אדם
ולתקצוב הולם למחלקות האשפוז ,הנופלים בהרבה ממה שנדרש כדי לייצר אווירה
המכבדת את זכויות אדם ואת כבודו] ".ציטוט של פרופ' פסח ליכטנברג ,מנהל מחלקה
בבית החולים הרצוג ,תרגום לא במקור[.
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משכך ,תכנית כוללת לצמצום ההגבלות שתוביל לשינוי אמתי ובר-קיימא בהיקף ההגבלות ,חייבת
לתת את הדעת גם לחוסרים הרבים שעימה מתמודדת המערכת ביומיום ושממנה סובלים
המטופלים .הדברים נכונים גם באותם בתי החולים אשר כבר עכשיו פועלים לצמצום ההגבלות
והשיגו הישגים ראויים להערכה .בהעדר תשומות טיפוליות נוספות על אלו הקיימות תחזוקת
מגמת הצמצום הנצפית באלו צפויה להיות בעייתית לשימור .
בכלל זה ,הבטחת אנשי טיפול )אנשי צוות סיעודי ,רופאים ,אנשי צוות ממקצועות הבריאות,
מטפלים ,מדריכים ומלווים( בכמות ,בתמהיל ,באיכות ,בזמינות וברמת ההכשרה הנדרשים כדי
להעניק למטופלים מענה אישי אינטנסיבי ברגעי משבר ומצוקה :אקלים מחלקתי מכבד ורגוע,
המונע ליבוי חיכוכים בין מטופלים לבין מטופלים אחרים ואנשי צוות :כלים מקצועיים ,בטוחים
ומתקדמים לאנשי הצוות ,שיחליפו את כלי ההגבלה שבהם הם הורגלו להשתמש עד כה כדי
לפתור מצבים מאתגרים .בנוסף ,בהיבט של תשתיות ,מרחבים ופינות הרגעה שיאפשרו למטופלים
הפוגה והרגעה .לבסוף ,יש לספק למטופלים פעילויות פנאי ,תעסוקה והפוגה משמעותיות ,אשר
יגבירו את המעש ואת העניין ויורידו שעות של שעמום וחיכוך .הבטחת תנאים אלו נמצאת בכל
התוכניות המונהגות כיום לצמצום ההגבלות ברחבי העולם .למשל באוסטרליה ,ברמה
הפדראלית 50ברמה המדינתית ,51באירלנד ,52קנדה ,אנגליה ,53וניו-זילנד .54הוועדה מתריעה כי אם
המלצותיה בדו" ח זה יישארו רק ברמה ההצהרתית ולא יתבטאו בהשקעה של הממשלה ברכיבים
שפורטו מעלה ,השינוי שיושג בהפחתת ההגבלות עלול להיות זמני ושטחי בלבד.
התוכנית הממשלתית בישראל צריכה לכלול את ההיבטים הבאים:
•

תבנית תלת-שנתית  -הואיל ומדובר בשינוי כלל ארצי ובסדר גודל משמעותי לא ניתן לבצעו
בפעימה אחת .בה בעת ,הני סיון בארה"ב ,למשל ,הראה כי ניתן לבצע מהלכים בסדר גודל כזה
בתוך מספר שנים לא גדול .בעוד שהצמצום הדרמטי ביותר במדינת פנסילבניה ארך כעשרים
שנים )והוביל כאמור להפחתה של  99%במקרי ההגבלות( ,מדינות אחרות הראו ירידות
מ רשימות גם בפרקי זמן קצרים יותר .כך למשל ,במדינת ניו יורק בין השנים  1998ל2001 -
צמצמו את שעות ההגבלה ב .92% -במדינת מסצ,וסטס הגיעו להפחתה של כ 80%-בין שנת

Reducing use of, and where possible eliminating, restraint and
seclusionhttp://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/m
ental-pubs-n-safety-toc~mental-pubs-n-safety-3~mental-pubs-n-safety-3-use
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Policy statement on reducing and where possible eliminating restraint and seclusion in Queensland mental health
services https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0031/444757/sandrpolicy_081030.pdf

52

Mental Health Comission, SECLUSION AND RESTRAINT REDUCTION STRATEGY
http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf
53
Ministry of Health: Positive and Proactive Care: reducing the need for restrictive interventions
_https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300293/JRA_DoH_Guidance_on
RP_web_accessible.pdf
54
BEST PRACTICE IN THE REDUCTION AND ELIMINATION OF SECLUSION AND RESTRAINT S
ECLUSION : T IME FOR C HANGE.s https://www.mentalhealth.org.nz/assets/ResourceFinder/FINALSECLUSION-REDUCTION-BEST-PRACTICE-Research-Report.pdf
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 1999לבין  55.2004באירלנד ,דו" ח ממשלתי לאסטרטגיה כוללת לצמצום ההגבלות ממליץ אף
הוא על מתווה ממשלתי בן שלוש שנים ,שבסופן קיימת ציפייה להפחתה משמעותית בהיקף
ההגבלות 56.גם בארץ ,במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ,הצליחו להגיע להפחתה של מעל
 80%במקרי הקשירה בפחות משלוש שנים )אך יש לציין שבמקביל נוצרה עלייה במקרי
הבידוד(
•

יעדים מספריים של הפחתה הדרגתית בשיעורי ההגבלות על פי חלוקה שנתית  -ייקבעו
יעדי הפחתה שנתיים שיחייבו כל בית חולים ולא רק כממוצע ארצי ) .(Milestonesלשם כך
יש לקבוע ערך בסיס להשוואה ) (Baselineאשר ביחס אליו יושוו הישגי המערכת במהלך
יישום התכנית  .מוצע כי ערך זה ישקף את שיעור ההגבלות הממוצע הארצי נכון ליוני ,2016
אז היו בידי המערכת נתונים אמינים .השנה הראשונה מיועדת להיות שנת התנעת התהליך,
שבה הציפיה היא כי בכל בתי החולים יגיעו ל 70%-הפחתה בשיעור ההגבלות .השנה השנייה,
היא שנת שימור ,מיצוי וחיזוק התהליך ,שבה על בתי החולים להגיע להפחתה נוספת של 60%
בשיעור ההגבלות .השנה השלישית תאפשר מקצה שיפורים והתמודדות עם מקרי הקיצון
המורכבים ביותר ,כגון :מטופלים המפגינים אלימות קשה ,מטופלים עם תסמינים מורכבים
או אלו שאינם מגיבים לחלופות הטיפוליות שיופעלו על ידי הצוותים והפחתה של 60%
נוספים בשנה השלישית.

• משימות ותשומות על פי חלוקה שנתית -למול יעדי ההפחתה ,מפרטת התוכנית משימות
פעולה המהוות פירוט של האסטרטגיות השונות המנויות בדו"ח זה .המשימות מחולקות
באופן הדרגתי בעיקר בשנתיים הראשונות ,וחלות חלקן על הנהלת המשרד ואגפיו וחלקן על
מנהלי בתי החולים .למשל ,תחילת הכשרה לצוותים בשנה הראשונה ,תיקון חקיקה ,תחילת
בקרה ואיסוף נתונים וכן הלאה .כן מפרטת התוכנית את תשומות היעד שיש להבטיח באופן
הדרגתי למערכת ,כדי להוציא לפועל את האסטרטגיות שבדו"ח .למשל ,הכשרות לאנשי צוות,
ויחס מספרי מינימאלי של מטפלים -מטופלים הנדרש במחלקות ושינויים מבניים.
•

פעולות הסברה ושינוי תודעה  -התכנית מסמלת הליכה בדרך חדשה .היא מגיעה אחרי
תקופה לא פשוטה בשיח על הגבלות ב זירה הציבורית .את השקת התוכנית ממליצה הועדה
ללוות בקמפיין ציבורי ,המכוון למטופלים ולאנשי הצוות ברחבי הארץ ,המסביר את עיקריה
ואת שינוי התפיסה העומד מאחוריה .בנוסף ,יש ללוות את המהלך כולו במהלך הסברתי כולל
למאבק בסטיגמה כלפי תחלואת הנפש וכלפי מטופלים .כמו כן ,יש לנקוט במהלכי הסברה
רב-מערכתיים ,לרבות תמריצים ,כדי לגייס לתחום זה את מיטב הרופאים ,אנשי הסיעוד
והמטפלים הפרא-רפואיים.

•

תחילת יישום באופן מיידי  -הוועדה סבורה כי ניתן ורצוי להתחיל ליישם את התוכנית
באופן מיידי ,כדי לשמר את תחושת המומנטום שנוצרה בחודשים האחרונים .מומלץ כי
הנהלת משרד הבריאות תכריז על תחילת התוכנית במסגרת אירוע מכונן ,בעל משמעות

55
;O,Hagan M, Divis M, Long J. (2008). Best practice in the reduction and elimination of seclusion and restraint
Seclusion: time for change. Auckland: Te Pou Te Whakaaro Nui: the National Centre of Mental Health Research,
Information and Workforce Development.
56
http://www.mhcirl.ie/File/Seclusion-and-Restraint-Reduction-Strategy.pdf
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סמלית וחגיגית ותציג אותה בצורה ברורה ומתוקשרת לצוותים ולציבור הרחב ,כסימן לרוח
השינוי לתחילתו של עידן חדש.
להלן מתווה המוצע לתוכנית התלת-שנתית:
שנה ראשונה
 .1יעד הפחתה באחוזים :הפחתה של  70%לפחות בסך השימוש בהגבלות ביחס לתקופת
המדידה האחרונה ,ינואר  .2016המדידה בתקופת התכנית תעשה במחלקות הפעילות.
 .2מטלות הנהלת משרד הבריאות
א.

הצעה להחלטת ממשלה בדבר צמצום הגבלות בשאיפה לבטלן ,כדי לבטא את משמעות
המהלך וחשיבותו הציבורית.

ב.

אירוע מכונן המסמל את מועד תחילת החלת התוכנית וקמפיין הסברה.

ג.

הצעת חוק ממשלתית  -שינוי סעיף  34לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א .1991 -

ד.

תיקון תקנות טיפול בחולי נפש ,התשנ"ב .1992 -

ה.

כניסה לתוקף של נוהל אגף לבריאות הנפש וקווים מנחים.

ו.

הקמת ועדת בקרת איכות  -תחילת מעקב אחרי נתוני ההגבלות ומקרי הגבלות חריגים.

ז.

הקמת מנגנון דיווח ממוחשב המעביר מידע על הגבלות בזמן אמת למנהל ביה"ח  ,מנכ"ל
המשרד והאגפים הרלוונטיים המשרד הבריאות ותחילת עבודתו.

ח.

הקמת ועדה פסיכיאטרית ייעודית שתפקידה להחליט בבקשות הארכת הגבלות מעל 24
שעות ברצף.

ט.

הכשרה לנציבות תלונות על מקצועות רפואיים לעניין בירור תלונות בנוגע הגבלות.

 .3בינוי -
א.

תכנון והוצאת מכרזי בינוי לחדרי הרגעה סגורה ופתוחה בכל מחלקה סגורה .החדרים
יתוכננו כך שיוכלו לאפשר שימושים אחרים בעתיד.

ב.

גיבוש תכנית להתאמת הסביבה למטופל בראי חווית המטופל.

 .4תשומות כוח אדם  -הבטחת יחס מספרי מינימאלי שבין איש צוות לבין  34מטופלים )בשתי
פעימות .ראו המשך בשנה השנייה(:
א.

ב.

אנשי צוות מתחום הסיעוד )לא כולל אם בית וכו'(:
◾

 6אנשי צוות במשמרת בוקר.

◾

 6אנשי צוות משמרת אחה"צ.

◾

 3אנשי צוות במשמרת לילה.

תורנות וכוננות פעילה של רופאים לשעות אחרי הפעילות של:
◾

תוספת תורן פנים אחד לכל בית חולים המונה מעל  100מיטות.

◾

תוספת כונן פעיל אחד לכל בית חולים המונה מעל  100מיטות.

 .5הכשרות לצוותים בשימוש בחלופות:
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א.

בניית שלב ראשון של הכשרות )(Train the Trainers

ב.

הכשרת בסיס לצוותי המחלקות.

 .6הקמת מערך ) תשתית וכ"א( פעילויות פנאי ,הפגה ותעסוקה למטופלים במהלך היום.
 .7בתי החולים
א.

הצגת תכניות עבודה דו-שנתיות של בתי החולים לצמצום ההגבלות למשרד הבריאות.

ב.

מינוי מנהל מקרה לכל מטופל.

שנה שנייה
 .1יעד הפחתה באחוזים :הפחתה נוספת של  60%לפחות בסך השימוש בהגבלות במחלקות
ביחס ל שנה ראשונה .המדידה בתקופת התכנית תעשה במחלקות הפעילות.
 .2בינוי
א.

הקמת חדרי הרגעה סגורה ופתוחה בכל מחלקה סגורה .החדרים יתוכננו כך שיוכלו
להיות לשימושים אחרים בעתיד.

ב.

יישום היבטים להתאמת הסביבה למטופל בראי חווית המטופל.

 .3הרחבת פיילוט "עמיתים מומחים" בכלל המחלקות לבריאות הנפש.
 .4תשומות כוח אדם  -הגדלת יחס מספרי מיועד שבין איש צוות לבין  34מטופלים )פעימה
שנייה(:
א.

ב.

אנשי צוות מתחום הסיעוד )לא כולל אם בית וכו'(:
◾

 7אנשי צוות במשמרת בוקר.

◾

 7אנשי צוות משמרת אחה"צ.

 2אנשי צוות לביצוע טיפולים מתחום הריפוי בעיסוק ,ההבעה והיצירה.

 .5הכשרות לצוותים בשימוש בחלופות:
א.

הכשרת המשך לצוותי המחלקות.

ב.

הכשרות ממוקדות לאנשי צוותי חירום ייעודי כונן בכל בית חולים.

 .6בתי החולים
הגדרת נוהל ומינוי צוותי חירום ייעודי כונן בכל בית חולים.
שנה שלישית
 .1יעד הפחתה באחוזים :הפחתה נוספת של 60%לפחות בסך השימוש בהגבלות במחלקות ביחס
לשנה השנייה .המדידה בתקופת התכנית תעשה במחלקות הפעילות.
 .2תשומות כח אדם -הגדלת יחס מספרי מיועד שבין איש צוות לבין  34מטופלים )פעימה
שנייה(:
אנשי צוות מתחום הסיעוד )לא כולל אם בית וכו'(:
◾

 8אנשי צוות במשמרת בוקר.
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◾

 8אנשי צוות משמרת אחה"צ.

 .3הכשרות:
א.

הדרכות המשך לצוותים.

א.

הדרכות עומק להתמודדות עם מטופלים אמצאים מורכאים.

 .4אתי החולים
א.

הצגת תכניות עאודה דו-שנתיות )פעם שניה( של אתי החולים לצמצום ההגאלות למשרד
האריאות.
.
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פרק ז' -היבטים מערכתיים
ברור לוועדה כי השימוש בהגבלת מטופלים בהיקפו הנוכחי אינו עומד לבדו ואינו נטול הקשר
מערכתי כולל .כפי שפורוט בדו"ח זה ,לצד היבטים הנוגעים לשינוי התפיסה והגישות אשר
הושרשו במערכת ,יש לפעול להבטחת ולשמירה על זכויות המטופלים גם על ידי תיקון של ליקויים
וכשלים שורשיים ארוכי שנים .בכלל זה ,מדיניות כוללת ,מדיניות תקצוב ,אופני הכשרה ,תרבות
טיפול ועוד.
לאור זאת ,הוועדה ראתה לנכון להצביע על מספר גורמים מערכתיים רלוונטיים ,שיש לתת
עליהם את הדעת במסגרת דיוני עומק שיש לקיים בהקדם בנוגע למצב מערכת בריאות הנפש
בכללותה :
 .1תקצוב מערכת בריאות הנפש כחלק ממערכת הבריאות:

במדינות ה  OECDההשקעה

הממוצעת במערך בריאות הנפש עומד על כ 10%-מן ההשקעה הכוללת לבריאות בעוד
שבישראל ,ההשקעה במערך בריאות הנפש עומדת על פחות מ  6%לערך בלבד .עובדה זו
מקשה על התנהלות המערכת בכל אופני פעולותיה באשפוז ,בשירותים האמבולטוריים
ובמערכת השיקום .ההוצאה הפרטית בתחום בריאות הנפש בישראל ביחס להוצאה
הממשלתית אף היא אינה מתקרבת לאיזון הראוי .כל אלו יכולים להביא להיעדר זמינות
ונגישות של שירותים ,המביא לכך שהאדם המצוי במצב האקוטי והמורכב ביותר בחייו נפגש
עם מערכת אשר לעתים אינה ערוכה מספיק לאתר ,למנוע ,להכיל ולספק מענה הולם.
 .2הצפיפות במחלקות האשפוז :על פי נתוני משרד הבריאות התפוסה הממוצעת בשנת 2016
בבתי חולים פסיכיאטריים עמדה על כ .95%-אולם ,בהשוואה בין בתי החולים השונים ניכרת
שונות באחוזי התפוסה שהיא נגזרת של כמה גורמים ,כגון :גודל האוכלוסייה שאותה משרת
בית החולים ,התרבות הניהולית ,קיומם של די גורמי תמך קהילתיים ,זמינות ויעילות של
מערכת אמבולטורית ומערכת שיקום בקהילה ועוד .לצפיפות הקיימת במחלקות האשפוז
ישנן השלכות רבות ,וביניהן קשר ישיר לנטייה להשתמש בהגבלת מטופלים.
על מנת לתת מענה לבעיית הצפיפות יש לפעול לפיתוח מענים קהילתיים ,כמפורט בהמשך .בין
חברי הוועדה התגלעה מחלוקת ,האם בנוסף לכך יש גם להגדיל את כמות המיטות במחלקות.
חלק מחברי הוועדה סברו כי יש להתמודד עם הבעיה בין היתר באופן זה ,בפרט בכל הנוגע
למיטות אשפוז ייעודיות לאוכלוסיות המורכבות בהן יש מחסור חמור במקומות אשפוז  -כגון
אנשים עם אוטיזם ,אנשים עם הפרעות אכילה ,נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ומטופלים עם
תחלואה כפולה .חלק אחר סבור שאין להגדיל את מספר המיטות להתמקד אלא אך ורק
בהרחבת המענים הקהילתיים.
 .3מחסור בכח האדם בהכשרה מתאימה :כפי שפורט בדו"ח ,קיימת חשיבות בתוספת כח אדם
ייעודי והכשרתו לצורך צמצום השימוש באמצעי הגבלה ולצורך יישום חלופות שעליהן הומלץ
בדו"ח  .כפי שעוד הומלץ ,יש צורך להבטיח כי תקינת כוח האדם במחלקות תהלום את היקף
העבודה והתמיכה במטופל אשר יידרשו כדי להימנע מהגבלות בדרך מכילה והומנית .נוסף על
כן ,ממליצה הוועדה כי ינקטו יוזמות לגיוס כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה ,הסיעוד
ושאר מקצועות הבריאות ובנוסף לכך ישולבו בצוותים צרכנים נותני שירות .בנוסף על
ההכשרה הייעודית בתחום השימוש בחלופות שעליה הומלץ בדו"ח ,יש להעמיק את מערך
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ההכשרה בנושאים טיפולים נוספים לכלל העובדים במערכת כנהוג במערכות בריאות נפש
מתקדמות ב .OECD-הוועדה קוראת גם להטמיע בתכניות ההסמכה למקצועות הטיפוליים
בבריאות הנפש תפיסות טיפוליות מתקדמות ועדכניות .זאת ועוד ,יש לכלול בהכשרת השדה
ובהתמחויות התנסות משמעותית בטיפול בקהילה ולא רק בבתי החולים ובמחלקות
האקוטיות .שכן הגבלת ההכשרה לבתי החולים מעצבת את תפיסת המתמודד עם מגבלה
פסיכיאטרית בקרב איש המקצוע כאדם הנתון כמעט תמיד במצב אקוטי וסוער.
 .4העדר מערכת בריאות נפש נפרדת של מטופלים המעורבים בהליך הפלילי :במדינת ישראל אין
מערכת פסיכיאטריה משפטית הנפרדת ממערכת הפסיכיאטריה הכללית .למשימות המוטלות
על מערך בריאות הנפש מצד המערכת המשפטית השפעה מכרעת על היקף ואופי העומס
המוטל על המערכת פסיכיאטרית ,על תמהיל החולים ועל מאפייני תרחישי קיצון הדורשים
סוגים שונים של מענים .סוגיה זו מודגשת ביתר שאת לאורך העשור האחרון בו נכרת עליה
משמעותית במידת ה"שימוש" של המערכת המשפטית במערכת בריאות הנפש לצרכי הערכה
שונים של מטופלים בהליך הפלילי.
חברי הוועדה מבקשים להדגיש כי אופי המשימות המגיעות מהמערכת המשפטית דורש
מענים עתירי תשומות ,השונים מהותית מאלו הנגזרים מאשפוז פסיכיאטרי אזרחי .במדינות
אירופה וברבות ממדינות ארה"ב קיימת מערכת נפרדת של פסיכיאטריה משפטית מתמחה.
מערכת זו עוסקת בטיפול בחולה המורכב המפגין סימפטומים אלימים במיוחד ו\או התנהגות
עבריינית ובמקביל מתמחה במתן הערכות למערכת המשפטית .ראוי לייצר נפרדות ברורה בין
שתי המערכות ולעגנה בחקיקה .באופן זה יתאפשרו התמקצעות פונקציונלית ומותאמת,
פיתוח מענים ייחודיים וטיפול הולם וראוי יותר לשתי האוכלוסיות .הוועדה סבורה שהפרדה
בין שתי המערכות תוריד משמעותית את רמת האלימות במחלקות האשפוז הפעילות וכך
תפחית את הצורך בשימוש באמצעי הגבלה חריגים.
 .5היעדר מענים קהילתיים למצבי משבר :במדינות ה OECD-הולכת ומתפתחת המגמה של
יצירת מענים קהילתיים למצבי משבר ברמת הביניים במטרה למנוע אשפוזים .מודלים אלו
כוללים טווח רחב של התערבויות ,החל מהתערבויות של טיפול ביתי ועד "בתים טיפוליים"
ייעודיים בקהילה .מודלים נפוצים בתחום זה הם מודל "הדיאלוג הפתוח"" ,ACT ,בתים
מאזנים קהילתיים" ועוד .למודלים אלו תוצאות חיוביות מבוססות ראיות והם מוערכים
מאד על ידי תנועות צרכנים ברחבי העולם .פיתוחם בפיקוח וסטנדרטיזציה של משרד
הבריאות יכול לצמצם את תופעת הצפיפות במחלקות הפסיכיאטריות ,כאמור לעיל ,וירחיב
את המענים למצבי משבר ועל כן יש להסיר חסמים בפיתוח מודלים אלו ולבדוק את יעילותם.
 .6היעדר מענים קהילתיים לאנשים עם מורכבות תפקודית המצויים באשפוז ממושך :חרף
המגמה הקיימת בשני העשורים האחרונים לצמצום היקף האשפוז של מטופלים עם מוגבלות
נפשית כרונית ,שאינם מצויים במצבים נפשיים אקוטיים ותחת זאת שיבוצם במסגרות טיפול
ושיקום קהילתיות ,עדיין מצויים במערכת האשפוז מטופלים אשר אינם מצויים במצבים
נפשיים אקוטיים .אלו נותרים באשפוז לעיתים בשל מחסור במסגרות שיקום בקהילה
המתאימות לצרכיהם ושיש בכוחן להעניק תמיכה וסיוע מתאימים .לשם כך על משרד
הבריאות להרחיב את סוגי מסגרות השיקום הקהילתיות אותן הוא מציע ,כך שגם למטופלים
אלו תינתן אפשרות לחיות באופן שוויוני בקהילה ולקבל את מלוא השיקום ,התמיכה
42

והטיפול הנדרשים להם .ובפרט על משרד הבריאות לפעול להקמת מסגרות דיור בקהילה
למטופלים עם קשיי תפקוד מורכבים וכן לקדם את המענה השיקומי הקהילתי התומך.
 .7חווית האשפוז בלתי מותאמת לצרכי המטופל :לסביבת האשפוז ישנה השפעה מכרעת על
חווית האשפוז העלולה להיות קשה .לפיכך יש לפעול לתכנון ועיצוב מחודש של המחלקות
הפסיכיאטריות כך שיפחיתו ככל האפשר את תחושות ההפרדה והניכור .במקביל יש לערוך
חשיבה מחודשת על סדר היום של המטופל במסגרת האשפוז הפסיכיאטרי ולהעשירו בתכנים
ואפשרויות עשייה .בנוסף יש להפחית ככל האפשר נהלים מגבילים הפוגעים באוטונומיה
הבסיסית אצל המטופל ולהרחיב ככל האפשר מגע ישיר בין אנשי הצוות למטופלים
בסיטואציות לא קונפליקטואליות.
 .8אינטגרציה חלקית בלבד בין בריאות הגוף לבריאות הנפש באשפוז :יש להמשיך את הקו
המאפיין את שלושת הרפורמות אשר נערכו במערך בריאות הנפש החל מסוף שנות ה'90-
ובמיוחד ברפורמה הביטוחית שיצאה לדרכה בשנת  2015והוא הגברת האינטגרציה בין מערך
הבריאות הכללית למערך בריאות הנפש והעברת מרכז הכובד של הטיפול לקהילה .בתוך כך,
יש לבחון את יחסי הגומלין בין מערכי האשפוז הכללי למערכי האשפוז של בריאות הנפש ,את
תפקידו של המרכז לבריאות הנפש ואת צורות השילוב בין שתי המערכות .זאת כדי לתת
מענה כולל לצרכיו הרפואיים הרחבים של המטופל עם מוגבלות נפש וכן להפחית את בידודם
והרחקתם מהחברה וכן את הסטיגמה שממנה הם סובלים.
לאור זאת ,ממליצה הוועדה על הקמת וועדת המשך ציבורית רב תחומית שתדון בהיבטים
המערכתיים של מערכת בריאות הנפש ובכלל זה ב נושאים אלו אשר מצאה הוועדה כי הינם
משמעותיים ביותר לשיפור מערך בריאות הנפש וכתומכים במאמץ הכולל להפחית באופן
משמעותי את ההגבלות כמפורט בדו"ח זה.
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דבר סיכום
"לא עליך המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין לבטל ממנה" )אבות ,ב' ,ט"ז(

מערכת בריאות הנפש במדינת ישראל עודנה בתהליכי עיצוב מחדש והבאתה לקדמת הבמה של
המערכת הרפואית בישראל לאחר שנים בהם לא זכתה לתשומת לב מספקת .וועדה זו היא המסד
ממנו ייבנו שינויים נוספים אשר ה מערכת מחויבת וצריכה לעבור הן לטובת המתמודדים ,בני
משפחותיהם ,הצוות הרפואי והמערכת עצמה כמכלול.
פרקטיקת הגבלות המטופלים ,אשר במשך עשורים ליוותה את מערך בריאות הנפש ,היא שריד
אנכרוניסטי לתפיסה שאבד עליה הכלח .היא גורמת לסבל למטופלים ,פוגעת בכבודם
ובזכויותיהם ,אינה עולה בקנה אחד עם 'האני מאמין' של אנשי הצוות והאתוס של הפרופסיה
הפסיכיאטרית ומובילה להעמקת הסטיגמה כלפי המטופלים וכלפי בתי החולים הפסיכיאטריים.
ההכרה ההולכת וגוברת בזכויות אדם יחד עם הפיתוחים בתחום רפואת הנפש מקנים בידינו
ההזדמנות לכתיבת דף חדש במערך בריאות הנפש.
במסגרת דו"ח זה הצביעה הוועדה על שורה של אסטרטגיות משלימות ,אשר הוכיחו עצמן
במדינות מערב רבות ,הצועדות לקראת ביטול ההגבלות .שינוי תפיסה ומעבר לטיפול המבוסס על
ההכרה בכבוד המטופל כאדם ,הכלתו והבנת צרכיו; הובלה נמרצת של חזון ביטול ההגבלות בידי
גורמי הנהגה בשדה זה; מתן חלופות מקצועיות טובות בידי הצוותים אשר יאפשרו פנייה לערוצים
הומניים ובתי כוחניים בסיטואציות מאתגרות ,ובה בעת יקנה לאנשי הצוות במחלקות בטחון;
קביעת פרוצדורות וכללים ברורים ,בראשן האיסור העקרוני על הגבלה למעט במצבי חירום לשם
הצלת חיים או מניעת פגיעה חמורה בגוף מידיות וברורות .פרוצדורות אלו יפזרו את העמימות
הקיימת היום בנוגע להגבלת מטופלים וינחו את הצוותים כיצד לפעול בסיטואציות מאתגרות ,מה
מותר ,מה אסור ומי מחליט .לבסוף הציעה הוועדה בקרה ומעקב צמודים אחר תמונת ההגבלות.
כל אלו יחד יכולים להצעיד את ישראל למציאות שבה הגבלת מטופלים תתרחש רק במקרים
ק יצוניים ויהפכו לאירועים בודדים במערכת .על מנת לקדם את היישום של המלצות אלו הציעה
הוועדה גם מתווה לתוכנית הדרגתית שבה יש ציפייה ליעדי הפחתה ולהשלמת צרכי המערכת כדי
לעמוד במטלה זו בהצלחה.
תמונת המצב בשטח אשר הובילה להקמת הוועדה בשנה החולפת ולהמלצות דו"ח זה לא היתה
פשוטה והטענות שהושמעו כלפי המערכת היו קשות .אולם מתוך כל אלו ,יש לעשות כל מאמץ
לצעוד קדימה.
עבודת הוועדה מוכיחה כי השאיפה להובלתה של המערכת קדימה הינה שאיפה ורוח הקיימת אצל
כלל הגורמים המשפיעים על המערכת :נציגי הצוותים המקצועיים ,המתמודדים וארגוני זכויות
חולים .זהו מהלך המחייב אמונה ,חזון ,עיקשות ותעוזה ,הן ברמת הנהלת המשרד וראשי
המערכת והן ברמת אנשי הצוות במחלקה.
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דו" ח זה הוא צעד ראשון והכרחי בהובלת מערך בריאות הנפש למקום מכבד ,ראוי ובטוח יותר
עבור כולם .לפיכך ,הוועדה קוראת לראשי מערכת הבריאות לא לשקוט על השמרים אלא להמשיך
ולהוביל רוח זו קדימה.
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