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 ה  1. בחוק ז

 ׳ ״בית חולים״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 ג ו י
 ״חולה״ — הסובל ממחלת נפש ז >

 ״קרוב״ — בךזוג, אב, אם, בן, בת׳ אח, אחות׳ סב״סבה{
 ״פסיכיאטור מחוזי'״ — רופא שנתמנה.על ידי שר הבריאות להיות פסיכיאטור מהוזי לעני!

 חוק זה, וכולל סגן פםיכיאטור שנתמנה כאמור.
 2. לאי יתקבל חולה לבית חולים אלא על פי תעודת רופא, ותוך חמישה עשר יום מיום

 מתן התעודה׳ והוא כשאין בחוק זה הוראה אחרת.

 3. (א) הובא נאשם לדין פלילי, ובית המשפט סבור, אם על פי ראיות שהובאו מטעם
 אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו, בי הנאשם אינו מסוגל

 לעמוד בדין מחמת היותו חולה, רשאי בית המשפט לצוות שהנאשם - יאושפז. בבית חולים.
 (ב) הובא נאשם לדין פלילי, ובית המשפט מצא כי הנאשם עשה את מעשה העבירה

.  שהואשם בו, אבל החליט׳ אם על פי ראיות שהובאו מטעם אחד.מבעלי הדין ואס עלפי
 ראיות שהובאו לפניו ביזמתו שלו, שמחמת היות הנאשם חולה בשעת מעשה אין. הוא בר־

 עונשין׳ ועדיין הוא חולה, יצווה בית המשפט שהנאשם יאושפז בבית חולים.
 (ג) צו בית המשפט לפי סעיף משנה (א) או לפי סעיף משנה(ב), דינו, לענין ערעור,.

 כדין'הרשעה." •י .ך י
 >ד). כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אם יש מקום ליתן צו לפי סעיף זה׳ רשאי
 הוא לצוות, לפי בקשת בעל דין או־ ביזמתו שלו, שהנאשם ייבדק בדיקה רפואית ולשם כך

. .  יאושפז בבית חולים. .
 (ה) צו בית המשפט לפי סעיף זה יבוצע על ידי פםיכיאטור מחוזי! בית המשפט
 לא. יפרש בצו בית חולים מסויימ שבו יאושפז החולה, ובית החולים שנקבע לכך על ידי־

 הפסיכיאטור המחוזי, או מטעמו׳ יאשפז את האדם הנזכר בצו ללא בדיקה נוספת.

 4. מנהל רפואי של בית הולים׳ או רופא אחר שהוסמך. לכך על ידיו׳ רשאי לקבל חולה
 לבית החולים, ,אם בדק. את החולה ומצא —

- (1) שקבלתו לבית החולים אינה סובלת דיחוי! או
 (2) בי החולה ביקש להתקבל לבית החולים מרצונו החפשי.

 5. התנגד אדם לקבלת החולה לבית חולים, אין לקבלו אלא באישור הפסיביאטור
 המחוזי.

 הנדרות

 •אשפוז ת^ה
 ע5 פי תעודת

 רופא

 אמזפוז חו5ה
 ע? פי צו

 בית הםשפט

 '•אעפיז חו5ז!
 ע? ידי מנהל
 בית חו5ים •

 התננדוו!

 6. נוכח פסיכיאטור .מחוזי כי חולה עלול לסבן את עצמו או את הזולת, רשאי הוא
 להרשות אשפוזו• בבית חולים על ידי.אישור בכתב.

 ,תו5ה טסןבז

 עייר 1940, חוס׳ 1 טס׳ 1065, עמ׳ 101.
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 הוראת אש&וז

 י ביצוע ׳הוראת
 א׳שפח

 הודעת אשפור•

 ערד על.אע&מ•

 הרבב הועדה

 םטכזיות- י ־•
 •הפםיביאטור-

 חטחוזז ־

 תסקירים

 פנקס תולים,
 ג5יח רפואי

 ויומן

 .־7, (א) ניתנו צו ביוד משפט או אישור. פםיביאטור •מחוזי או תעודת רופא לאשפוזו של
 חולה בבית חולים^והחולה מסרב לאשפוז, רשאי הפסיכיאטוד המחוזי להורות על:אשפוז!

 של החולה• בעל ברחו;להלן — הוראת אשפוז).:.
 י; %(0 היה רופאםבור כי אשפוזו של חולה איבו סובל דיחוי.והחולה אושפז בעל בדחן,

 ישוחרר' החולה אם לא נתקבלה הוראת אשפוז.תוך.ארבעים ושמונוז שעות.לאחר ^זפוזו.

.  8.. י. רשאי הפסיכיאטור המחוזי, בהוראת אשפוז — י
 •(1) למנות •מטפלים, פסיכיאטורים או אחרים, שיבצעו את ההוראהו

 (2) להודות כי מבצעי ד׳הוראהכאמור יהיוזכאיפלקבלעעיתהמשטרה׳.בשעת
 הצויד! .

 (3) , לקבוע אא בית החוגים בו יאושפז החולה) '_
 (4) לקבוע תנאי האשפוז $ י •

 (5) :להסמיך את מבצעי הוראת האשפה להיכנס לבית החולה; לבית:חולימ או
- לחצרים אחריםהמ5ורטיס בהוראת האשפוז כדי לבצעה. :

 9. ־ על קבלת,חולה לבית חולים לפי הסעיפים 2׳ 3׳ 4, 5 61 יודיע מנהל בית החולים
 מידלשד הבריאות׳׳ואם החולה נתקבל לבית החולים שלא מרצונו החפשי, גם ליועץ המשפטי

 לממשלה; פרטיההודעה׳ ודרכי •מסירתה ייקבעו בתקנות.;

 10. כל אדם רשאי להגיש לועדה 9סיכיאטדית ערר על אשפוזו של חולה בבית חולים.

 11. -׳-׳ (א) י ועדוד: פסיכיאטרית תתמנה:על ידי שר הבריאות/ ועל מינויה ־תפורסם הודעה
 ברשומות, ובה יפורט אזור שיפוטה.

̂ ועדה פםיביאמרית תהא של שלושה אלה:  ד (ב̂)

 . - (1) . -אדם שהוא כשיד להתמנות שופט שלום, והוא יתמנה עלי:פי הצעת-,שר
 .• המשפטים!.. -־׳ ״

; .-׳׳•׳ . • י . ־  י(2) רופא בשירות המדינה * .

 ׳.(3). ־רופא, למחלות.נפש שייבחר מתוך- רשימת מועמדים-אשר תוגש לשר.
 הבריאות על ידי ההסתדרות הרפואית בזשראל.

!*) - שרז*בריאות־*מה־םגן ־•&ל• חבר בועדה פסיכיאטרית; כשירותו של סגן ׳ • 
 'משירותו של חבר. י

 (ד) יושב ראש הועדה, בשעה שהיא דנה.בעררים, ישמש החבר הכשיר להתמנות
 שופט.שלום שנתמנה עלי פי הצעת שריהמשפטיםן בענינים-אחרים ישמש הרופא בשירות

 .המדמה יושב ראש הועדה!'.

 12. פסיכיאטור ׳מהוזי רשאי להיכנפ לכל בית חולים ולערוך בו כל חקירה או בדיקה
 הנראית לו דרושה לשם פיקוח יעיל על הטיפול בחולים ועל קיום הוראות חוקי זה, ומנמל

 בית1*1לי0זכל עובדיו חייבים-לענות לו תשובות מלאות וכנות על כל שאלותיו.

 13. שר הבריאות רשאי, בתקנות, להטיל על מנהלי בתי חולים להגיש לו׳ או-למי שיקבע
 לכך׳ תסקירים, בצודה ובמועדים שיקבע׳ על הטיפול בחולים שאושפזו בבתי החולים תחת
 הנהלתם, על הסדרים הקיימים בבתי החולים לטיפול בחולים, ועל מלאי הרפואות שלהם.

 14. בכל בית חולים ינוהלו פנקס חולים, גליון רפואי ויומן* פנקס החולים׳ הגליו! הרפואי
 והיומן וצורת ניהולם ייקבעו בתקנות. ־

 ׳היצעו-ית-חזק 280, י-״ב באדרתיעט״ו, 6.3.1955



 15, (א) המשתמש כלפי חולה באמצעי כפיה או בתרופה המכילל, ספ מסוק, שלא על פי׳
 פקודת רופא או באישורו, אשם בעוון.

 (ב) הורה רופא על שימוש באמצעי כפיה או בתרופה המכילה סם מסוכן, תירשם
 ההוראה-בפנקס מיוחד בחתי5ת הרופא: טפסי הפנקס המיוחד וצורת ניהולו ייקבעו בתקנות;
 (ג) שר הבריאות רשאי, בתקנות; לתת הוראות כלליות בדבר השימוש באמצעי
 כפיה, או בתרופות המכילות סמים מסוכנים, תוך כדי טיפול בחולים; ופסיכיאטור מחוזי
 רשאי לתת הוראות בדבר השימוש-באמצעי׳ כפיה או בתרופות המכילות סמים מסוכנים,

 י לצורך הטיפול בחולה פלוני או בסוגי• הולים מסויימים.
 (ד) בסעיףזה

 (!) ״אמצעי כפיה״, לרבות בידוד, כתונת כפיה, כבילה ז
 (2) ״סם מסוכן״ — כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים, 1936 *.

 16, רשאי מנהל רפואי של בית חולים לשחרר חולה מבית החולים, אם בדק את החולה
 ומצא — כיי חזר לאיתנו, או שהחולה אינו טעון עוד אשפוז בבית החולים לשם הגנה על

 הציבור, ויש לו, להנחת דעתו של המנהל הרפואי, מקום מגורים וטיפול נאותים לאחר שחרורו..

 17, (א) אושפז חולה בבית חולים על פי צו בית המשפט לפי סעיף 3, וועדה פסיכיאט
 רית סבורה כי יש לשחררו, לא ישוחרר אלא כעבור עשרה. ימים מיום מסירת הודעה לשר

 הבריאות ולפרקליט מחוז על כוונת שחרורו.
 (ב) אושפז נאשם בבית חולים לאחר שבית המשפט מצא כי אין הוא מסוגל לעמוד
 בדין׳ והנאשם שוחרר מבית החולים לפי םעיף קטן(א), רשאי היועץ המשפטי לממשלה

 להורות כי יועמד לדין על העבידה בה הואשם לראשונה.

 18, התנגד קרובד של החולה לשחרורו מבית החולים, אין לשחרר את החולה מבית החולים
 אלא באישור פסיכיאטור מחוזי',

 19, ביקש אדם לשחרר חולה •מבית החולים לפי סעיף 1.6 והמנהל הרפואי סירב לשחררו,
 רשאי המבקש להגיש לועדה פסיכיאטרית ערר על החלטת המנהל הרפואי.

 20, חולה שאושפז בבית הולים׳ איז להעבירו לבית חולים אחר.אלא באחד מאלה״:
 (1) בהסכמתוז .׳

 . (2) לפי בקשת קרובו של החולה ובהסכמתם בכתב של מנהל בית החולים שבו־
 אושפז לראשונה ומנהל בית החולים שאליו יועבר)

• ־ , . -  (3) על פי הוראות פסיכיאטור מחוזי. ״

 21, היה מנהל רפואי-של בית הולים סבור, כי חולה שאושפז בו טעון העברה לבית חולים
 אחר, ולא נתמלא אף אחד מן.התנאים האמורים. בסעיף 20׳ או אם ביקש קרוב של החולה
 להעביר את החולה לבית הולים אחר ולא השיג לכך הסכמת המנהל הרפואי של בית חולים
 כאמור בסעיף 20, יכריע בדבר פפיכיאטור ־מחוזי ז המבקש רשאי להגיש לועדה הפסיכיא

 טרית ערר על החלטת הפסיכיאטור המחוזי.

 22, (א) מנהל רפואי של בית הולים שאושפז בו חולה ולא נתמלאו בו התנאים האמורים
 בסעיף 16, רשאי לשחרר את החולה לנםיון לתקופה מםויימת, אם הוא סבור כי שחרור בזה

 עשוי להועיל לחולה. י

אטצעי.כפיר, •  ־;
 '׳וספים מסוכנים

ר חולה  מחדו
 על ידי פנה?

 רפואי

 עחו־ור חולה
 . על פי צו

ת המשפט י ב -

ד 1 ת מ ת ה  ־
 לשחרור חולה

 ערר על
 איי׳עחרור

 העברח חולה
ת חולים י ב  פ
 לביח חולים

 חילוקי דעות
 בדבר העברת

ת  .חולה מבי
 חולים לבית .

 חולים

 ־שחרור לנםיוז

 2 ע״ר 1936, חום׳ 1יטס׳ 577, עמי 130.
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 • ״|ב) ,חולה שאושפז עלפי צו בית המשפט, לא ישוחח־ לנסיון לפי העיף: זה׳ אלא
 באישור ועדה פסיכיאטרית.

 י (5)׳־׳- חולה ששוחרר לנסיון לפי •סעיף זה, •רשאי. •המנהל ־הרפואי ששחררו לדרוש
 החזרתו לכית החולים,׳בין תוך תקופת השחרור לנסיון ובין אחרי עבור תקופה זו. -י

 (ד) דרש המנהל הרפואי החזרתו של החולה לפי סעיף קטן(ג), והמולה״לא חזר,
 רש^י פסיכיאטור מחוזי, על פי בקשת המנהל הרפואי, לתת הוראת אשפוז כמשמעותה

 בסעיפים 7 ד8. •

 ;•23., : (א< כלי׳ הסמכויות •הנתונות לפי חוק זה- לש0יכיאטור מחוזי׳ •נתונות. .גם לועדה
- • ״ ׳ • - . . • • . ״ ד ־.:- י - . .־/.• :  פסיכיאטרית. - •:

 • (ב) בדונה בעררים לפי חוק זה, נתונות ־לועדה.פסיכיאטרית גם הסמכויות שאפשר
.  להעניקן לועז־ת חקירה־לפי סעיף 5 לפקודתועדגת חקירה 3

 24. (א) בדונה בעררים לפי חוק זה, רשאית-ועדה פסיכיאטרית לדון בנוכחות החולה
 ,אוןבהעדרו1 בפומבי או בדלתיים סגורות, ככל־ שייראה •בעיניה, ודיוניה -לא ׳ייפסלו בשל •כך•
 בלבד: שלא ניתנה? הזדמנות לחולה או לבא כוחו או לטוען יאחר להתייצב ולטעון בפניה,

 .ובלגדישחחולה נבדק לפחות פעם אחת על.ידי רוב חבריי הועדה.
 ־(ב) צורתהערר, דרכי הגשתו וסדרי דיוניה של הועדה ב?רר, במידה שלא נקבעו

 בחוק זה׳ ייקבעו בתקנות! ובמידה שלא נקבעו בתקנות׳ ייקבעו על ידי הזעדה.

י .  25. (א) על החלטת ועדה פסיכיאטרית בערר לפי סעיפים 10 או 19 רשאים היועץ ערעו
 המשפטי לממשלה או בא כוחו, החולה או קרוב החולה לערער לבית משפט מחוזי.

 (ב) בערעור לפי מעיף זה לא•יזדקק בית המשפט לטענת פגם בדיוני הועדה הפסי
 כיאטרית אי בהרבבה, או בצו בית המשפט, בהוראת אשפוז או בתעודת רופא׳ ששימשו עילה

 לאשפוז או שעל פיהן סירבו לשחרור החולה.
 ,׳י׳ ••.!-,>& שר המשפטים יקבע, בתקנות, דרבי הערעור וסדרי הדיון בו..•׳-•׳

 '26.•*-•- (א).// חולה שאושפז בבית חולים רשאי _. . . י זכויות הףו5ה
. ׳ - . . .  •-.-־- (1) לשלוח ולקבל מכתבים סגורים.וצרורות דואר אחרים* -

 >2) לקבל אורחים בזמנים שייקבעו על ידי מנהל בית החולים.
 (ב) רשאי המנהל הרפואי של בית החולים להגביל זכויותיו של החולה לפי סעיף
 זה במידה שהדבר דרוש לדעתו מטעמים רפואיים, ובלבד שלא תוגבל זכותו של החולה

-לשלוח מכתבים סגורים לשר הבריאות, ליועץ המשפטי לממשלה ולעורך-דינו. .

 27; אושפז חולה בבית חולים בעל כחזו; •רואים את האפוטרופוס־ הכללי כאילו>נתמנה , 3כםי.ה5זו5ה
 מקבל הנכסים של החולה, כל עוד לא נתמנה על נכסיו אפוטרופוס-אחר, או אם אין אפוטרו

 פוס טבעי עליו.

 28. מי שהגיעה אליו, תוך כדי ביצוע חוק זה או בקשר עם ביצועו, ידיעה בדבר חולה, םידיוח
 חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה או התקנות

 שהותקנו על פיו,: או אם הורשה לכך על ידי בית המשפט.

 29. (א) רופא הנותן תעודה לצורך סעיף 2 כשהוא יודע כי האדם הנזכר בד, אינו חולה עונשיו
 'או כשלא נוכח אם הוא חולה אם לאו׳ דינו — מאםריעשר שנים.

/ פרק ב״א, עם' 152.  8 חוקי• א״י׳ כרד א
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 בעררים

 חצע4ת-חוק 230, י״ב באדר תשט״ו, 6.3.1055



 ־־(ב) - מי שגרם ביודעים לאשפוזו של אדם בבית הולים לפי'חוק זה ללא' צורך או.
 שלא כדין, דינו — מאסר חמש שנים.

 (ג) מי שהפר או. לא קיים הוראה שניתנה כדק על ידי פסיכיאטור מחוזי או ועדה
 פסיכיאטרית, דינו — מאסר שנתיים.

 (י) העושה מעשה או הנמנע מעשות מעשה כדי לשלול מאת'אדם זכות הניתנת'לו
 לפי חוק זה או להכביד על מימושה, וכן העובר עבירה על הודאות חוק זה שאין עונש אחר

 בצדה׳ דינו — מאסר שנה-אחת.
 30, הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן, ובפרט — אך
 מבלי לפגוע בכלל — אין חוק זה בא לגרוע מזכותו של אדם לבקש סעד בבית המשפט הגבוה

 לצדק.
 ם י ל ט  31, ב

 (!) החוק העותומני בדבר מקלט למשוגעים מיום 19 צפר׳ 1293 (3 במרס:
j (1892 

 (2) סעיף 21 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947 * ;
 (3) סעיף 54 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(שפיטה על פי כתב אישום)5. .'׳"'".
 32, שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין.תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 ד ב ר י ה ם ב ר

 החוק העותומני בדבר בתי־ מקלט למשוגעים משנת 1892 יעודנו עומד בתקפו בישראל,
 אך אין איש יודע אותו או נוהג לפיו. אין הוא בין החוקים שקובצו באוספי החוקים העותו־
 מביים שנתפרסמו בשפה האנגלית ובשפה הצרפתית׳ ורק זה עתה נתפרסם בין חוקי הבריאות
 של ממלכת הירדן שפורסמו על ידי ארגון חבר הבריאות העולמי של או׳׳מ. מחמת אי ידיעת
 חוק זה שרר בישראל בשטח החשוב של הטיפול בחולי נפש ואשפוזם מצב של חוסר חוק
 והפקרות גמורה. והכל הלכו אחרי שרירות לבם. תעודת כבוד היא למקצוע הרפואי בישראל׳
 שבמידה שהדבר נוגע לרופאים., שימשו להם כללי האיתיקה המקצועית הרפואית תחליף
 לחוק המדינה, ומעשים פליליים מצד רופאים כלפי חולי נפש לא היו אלא מקרים. בודדים

 ויוצאי דופן,
 עיקר החשיבות בהסדר תחיקתי של הטיפול בחולי נפש נעוצה בעובדה, שחולי נפש,
 שלא כחולים אחרים׳ על פי רוב אינם מסוגלים מחמת מחלתם להביע הסכמתם לאשפוזם
 ולשלילת חופש תנועתם, ומבחינה משפטית דומה אשפוזו בעל כרחו של חולה נפש לשלילת
 חפשו של אדם שנחשד או שהורשע במעשה עבירה. כשם שאיך החוק מרשה שלילת. חפשו
 של אדם בריא אלא על פי צו בית המשפט, כן החוק אינו יכול ואינו צריך להרשות שלילת
 חפשו של חולה אלא על פי צו בית המשפט או על פי תעודות ואישורים רפואיים שניתנו
 בידי בני םמכא. וכשם שהחוק מאפשר לכל אדם,-שנשלל ממנו חפשו על פי צו• בית המשפט,
 להביא ערעורו לפני בתי משפט גבוהים יותר לעיון ולדיון נוסף, כן צריך החוק.לאפשר
 לחולה שנשלל ממנו. חפשו, וגם לאנשים הדורשים בשלומו, להביא ערעורו לפני בני סמכא
 לעיון ולדיון נוסף. חוק זה בא.להבטיח גם לחולי הנפש שלא יישללו מהם חפשם וזכויותיהם
 היסודיות האחרות, אלא כשיש בכך צורך של ממש, אם לשם ריפויס או לשם הגנה •עלי

 הציבור׳ ובדרכים הקבועות בחוק.

 4 עייר 1947, תום׳ 1 טם׳ 1612, עט׳ 224.

 * חוקי א״י. כרד אי, פרק 5״ו, עם׳ 446.

 ־• . ־,הצעות חוק ,230, •״ב באדר ת׳5!ט״ו, 6.3.1955



 י- י •חולה: נפש המסכים, והמסוגל להביע. הסכמתו, להתקבל לבית חולים׳ מותר לאשפזו•
 ככל חולה רגיל ־(סעיף 4), אך לגבי חולה נפש אשר אינו ׳מסכים או אינו מסוגל להסכים
 לאשפוזו דורש החוק׳ כתנאי מוקדם לקבלתו לבית חולים, אהד משלושה אלה; צו בית
 המשפט (סעיף 3<, תעודת רופא ובדיקה רפואית (סעיפים 2 ו־4) או אישור של פםיביאטור
 מחוזי(סעיף6). כדי לכפותעל חולה הנפש.את האשפוז בעל פרחו, מסמיך החוק את הפקי־י•

 כיאטור המחוזי להוציא ״הודאת אשפוז״ ולקבוע בה דרכי ביצועה(סעיפים 7 ד8). ״

 י .׳אושפדהולהנפש בבית חולים, חייב בית החוליםלהודיע •על כך •מיד למשרד הבריאות,
 ואכראושפז בעל כרחו׳ גם ליועץ המשפטי לממשלה(סעיף 9), וכל אדם רשאי להגיש ערד
 על אשפוזו של חולה נפש לועדה פסיכיאטרית(סעיף 10) שתוקם על פי שר הבריאות בהרכב
 של שני רופאים ומשפטאי אחד >סעיף 11). החלטת הועדה הפסיכיאטרית בערר אינה סופית׳

 אלא מותר לערער עליה לבית משפט מחוזי(סעיף 25).
 ־.•• ׳אושפז חולה נפש:.בבית מחולים׳ יכול מנהל רפואי של ביתהחולים — או> במקרה
̂י1« הפסיכיאטרית — לשחררו לנסיון, אם דבר ־זה  של אשפוז על ידי צו בית המשפט; הז

 עלול לדעתם להועיל לחולה ולא לסכן שלום הציבור(סעיף 22),

 שחרור. סופי של החולה'מבית החולים מותר לא רק כשהחולה חזרילאיתנו, אל* גם
 כשאין עוד.צורך באשפוזו ^שםהגבה על הציבור ומובטחים לו מקום מגורים וטיפול נאותים
 לאחר שחרורו(סעיף 16). התנגד מישהו לשחרור חולה נפש מבית החולים, השחרור טעון
 אישור הפםיכיאטור המחוזי(סעיף 18) ; ולעומת זאת, אם ביקש מישהו לשחרר את החולה
 ולא שוחרר׳ רשאי הוא להביא יעדר בפני הועדה הפסיכיאטרית >סע̂י 19), ועל־ החלטתה

 יש עוד זבות ערעור לבית-משפט מחוזי(סעיף 25). -

 החוק מסדיר ומסייג גם.את.השימוש•.באמצעי.כפיה, כגון בידוד, כתונת כפיה או
כן קובע החוק להוא*. -כבילה׳ ובתרופות המכיאת סמים מסוכנים, כלפי חולי נפש(סעיף 15) ן

 נפש שאושפז בבית חולים את זכותו לקיים קשרי מכתבים עם החוץ(סעיף 26). .

 החוק מסמיך את משרד הבריאות בכלל, ואת הפסיכיאטור המחוזי בפרט (סעיפים
 •12׳ 13 ו־14) וגם את הועדה הפסיכיאטרית (סעיף 23 (א)) לפקח על בתי החוליםאשר בהם
 אושפזו חולי נפש. בתי חולים אלה כוללים לפי ההגדרה שבסעיף 24 לפקודת בריאות העם,
 1940׳ לא דק בתי חולים ממש. אלא גם ״בתי הבראה אויבת* מרגוע וכל הצרים המשמשים
 לקבלת חוליפ בגוף א1 בנפש לשם טיפול בהם, או המיועדים לשימוש מה בין בשכר ובין
 שלא. על מנת לקבל פרם״ ן והכוונה היא שהפיקוח יחול גם על אנשים פרטיים אשד מאשפזים
 בבתיהם חולי נפש בשכר, ,אף אם לפי היקף עסקם אולפי הכשרתם המקצועית של בעליהם

 אין לקרוא לבתים אלה בתי חולים.
 . החוק מטיל חובת סודיות על כל מי שהגיעה אליו ידיעה על חולה. נפש תוך כדי ביצוע
 החוק (סעיף 28). חובה־ זו באה להוסיף על חובת הסודיות הרפואית אשר אינה עוד מוכרח

 בחוק.

 בכדי למנוע אשפוזם של חולים על ידי אנשים.המעונינים להשתלט על רכושם, קובע .
 החוק שעם אשפוזו של חולה נפש שאין לו אפוטרופוס טבעי(אב ואם), רואים את האפוטרו

 פוס הכללי •כמקבל נכסיו, עד אשר בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס(סעיף 27).

 . . אם קשייהתקציב וקשייםאוביקטיביים אחרים ימנעו עד כה פתרון מלא של בעיית
 אשפוז הולי הנפש במדינה׳ הלבה למעשה, הרי לא היתה הצדקה להשאיר את ההסדר,

 התחיקתי של בעיה זו באפס מעשה, וחוק. זה בא למלא׳את החסר.

* ©23, יי׳ב ב^רר-חשטי׳ו, 6.3.1955  חצעית חו
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