מדור פסיכיאטריה ומשפט

שלילת רישיו נהיגה מסיבה נפשית
יובל מלמד* ,פישקי ולנטינה** ,מרנינה שוורוינטייק*** ,עדה וינר**** ויוס ריבק*****

תקציר
תאונות דרכי הפכו בשני האחרונות ל"מגפה" צוברת תאוצה באר .התאונות ה תוצר של שילוב בי שלושה
גורמי  :מצב הכביש ,מצב הרכב והגור האנושי – הנהג.
בבדיקת הגור האנושי – כשירותו של הנהג לנהיגה – אי מדובר בבקרה המאיימת על זכויות הפרט אלא במיונ
ובסינונ של האנשי שעלולי להוות סיכו לעצמ ולאחרי ולפגוע באינטרס הציבור.
במכו הרפואי לבטיחות בדרכי נבדק הכושר הרפואי ,הפיזיולוגי והנפשי לנהיגה .היעד העיקרי של המכו הוא
להקטי את שיעור תאונות הדרכי ומכא את שיעור הנפגעי  .דגש מיוחד מוש בחולי הנפש ובאנשי הלוקי
בבעיות נפשיות.
המונח "איהתאמה אישיותית" משמש מונח מסגרת המתייחס להיעדר כושר רפואי נפשי.
הנבדק עובר ריאיו אישי ומבחני פסיכודיאגנוסטיי  ,ובמידת הצור ג מבחני קוגניטיביי  .בעת הצור יופנה
לבדיקה פסיכיאטרית.
מטרת המחקר הייתה לבדוק את הסיבות הנפשיות לשלילת הרישיו או לאימת הרשאה לרישיו נרחב יותר.
במחקר נבדקו תיקיה האישיי של  206נבדקי שהופנו לבדיקה במכו ,ומתוכ  104תיקי קיבלו תוצאה
שלילית ו 102חיובית.
התוצאות היו כדלקמ :רוב הנבדקי ) (75%ה בני פחות מ 40שנה ,גיל ממוצע  .32כמעט כול ) (97%גברי .
מקור ההפניה העיקרי לאבחו במכו הוא משרד הרישוי.
נמצא קשר מובהק בי מצב משפחתי לכשירות נהיגה .ובי עברות תנועה לאבחנה נפשית.
נמצאה מובהקות גבולית בי תעסוקה למצב הרישיו ובי רישו במשטרה לתאונות.
הפרופיל האופייני של אלו שקיבלו תשובה שלילית מהמכו הוא זה :אינ עובדי  ,בעלי רישו במשטרה עקב
עברות תנועה ותאונות דרכי .
כמעט כל הנבדקי אשר קיבלו תשובה שלילית אובחנו כסובלי מהפרעה נפשית ,בעיקר הפרעות אישיות ו/או
כמכורי לסמי ואלכוהול ).(76,7%
מילות מפתח :רישיו נהיגה; חולי נפש; מסוכנות; כשירות; נהיגה.
_____________________________________

ד"ר יובל מלמד ,מרכז לבריאות הנפש "לב השרו" ואוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה; המכו הרפואי
*
לבטיחות בדרכי ,משרד הבריאות ).(ymelamed@lev-hasharon.co.il
ד"ר פישקי ולנטינה ,בית החולי אברבנאל ,בת י.
**
ד"ר מרנינה שוור וינטייק ,בית החולי אברבנאל ,בת י ואוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה.
***
**** ד"ר עדה וינר ,המכו הרפואי לבטיחות בדרכי ,משרד הבריאות.
***** פרופ' יוס ריבק ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת תל אביב והמכו הרפואי לבטיחות בדרכי ,משרד
הבריאות.
ברצוננו להודות לעובדי המכו לבטיחות בדרכי ,אשר עושי מלאכה חשובה זו ואשר שיתפו אתנו פעולה בכל הנדרש
לצור ביצוע עבודה זו.
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מבוא
תאונות הדרכי הפכו בשני האחרונות ל"מגפה" צוברת תאוצה .ישראל סובלת ה מצפיפות רבה של כלי רכב על
הכבישי וה ממספר תאונות הדרכי .
תאונות הדרכי ה תוצר של שילוב בי שלושה גורמי  :מצב הכביש ,מצב הרכב והגור האנושי – הנהג.
מספר ניכר של מחקרי העוסקי ברפואה ובפסיכולוגיה תעבורתית מצביע על מאפייני אישיותיי ועל כישורי
המעלי את ההסתברות לתאונות .למשל :יכולת אינטלקטואלית ,יכולת פסיכומוטורית ,בעיות פסיכופתולוגיות
שונות ,תוקפנות ,איהתאמה חברתית ,נטייה לאלכוהוליז ושימוש בסמי ].[1
כשעולה שאלת מיו של כשירות לנהיגה אי מדובר בבקרה המאיימת על זכויות הפרט אלא במיונ ובסינונ של
האנשי שעלולי להוות סיכו לעצמ ולאחרי ולפגוע באינטרס הציבור.
במכו הרפואי לבטיחות בדרכי בודקי את הכושר הרפואי הפיזיולוגי והנפשי לנהיגה ] .[2המונח "איהתאמה
אישיותית" משמש מונח מסגרת המתייחס להיעדר כושר רפואי נפשי.
החוק בישראל ] [43מטיל על הרופא המטפל חובת דיווח במקרי בה  ,לדעת הרופא המטפל עלול להיות ספק
בכשירות המטופל לנהוג.
עמדת ההסתדרות הרפואית היא שאי לדווח במקרי שבה ההגבלה היא זמנית ,אלא יש להורות לנהג להימנע
לתקופה זמנית מנהיגה ].[5
כשמדובר בחולה המאוז באמצעות תרופות ,יש להביא בחשבו את השפעת הטיפול התרופתי הקבוע על מידת
הערנות ,הקליטה ויכולת קבלת החלטות של הנהג .כמו כ יש להבדיל בי הנהגי המקצועיי לבי הנהגי
הפרטיי בשל מידת האחריות השונה.
הרופא נמצא בי הפטיש לסד :בי נאמנותו לחולה לבי חובותיו לציבור .מחד הוא מכיר טוב יותר את החולה ואת
מגבלותיו ומאיד הוא ששוא לשיקומו ,בריאותו ותפקודו .טוב יהיה א ימצא הרופא את דר המל בתיאו ע
החולה ].[76
אוכלוסיית המבוגרי ] [8מעורבת בתאונות דרכי פחות מקבוצות אחרות באוכלוסיית הנהיגה ,א בבדיקת נהגי
שנפגעו נמצא ששיעור הנהגי המבוגרי עולה על ייצוג בכלל אוכלוסיית הנהגי  .נוס על כ יש קשר בי סטייה
חברתית קלה למהירות נהיגה מופרזת ולתאונות דרכי ].[9
נראה שמצבי רפואיי ה סיבה רק למיעוט ] [10מתאונות הדרכי למעט כשמדובר בהשפעת אלכוהול וסמי .
מוער ש 25%מהנהגי המעורבי בתאונת דרכי מושפעי משימוש באלכוהול ,סמי  ,מחלה או הפרעה נפשית
].[11
בניסיו לצמצ את תאונות הדרכי
נפשיות .א הנושא לא נבדק די צורכו.

קיימת הקפדה מיוחדת כשמדובר ביחס לחולי נפש ואנשי

בעלי בעיות

) [12] SILVERSTONE (1988מציי במאמרו שאי הוכחות שאנשי הסובלי מסכיזופרניה מסוכני יותר מאחרי
א ה מאוזני ומקפידי על הטיפול .בעבודה אחת ] [13לא נמצא שחולי בסכיזופרניה היו מעורבי בעברות
תנועה יותר מאוכלוסייה בריאה נפשית באר.
בעבודה קודמת במכו ] [14נראה שאחוז הסירוב למת רישיו עקב סיבה נפשית הוא מעל ל.50%
היעד העיקרי של המכו הוא להקטי את שיעור התאונות הדרכי ומכא את שיעור הנפגעי ].[15
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לש כ הנבדק עובר ריאיו אישי ומבחני פסיכודיאגנוסטיי  ,ובמידת הצור עובר ג מבחני קוגניטיביי .
בעת הצור יופנה לבדיקה פסיכיאטרית.
המכו בודק מועמדי לנהיגה או נהגי אשר לגביה קיי חשד מדווח על הפרעה רפואית שעלולה לפגוע בנהיגה
וכ נהגי אשר מעונייני להרחיב את הרישיו הקיי בידיה לרישיו למשאית או רכב ציבורי.
המלצת המכו יכולה לדחות את בקשת המועמד ,לשלול את הרישיו הקיי  ,להגביל לסוג רכב מסוי בלבד או
להתנות את הרישיו בבדיקת מעקב או להתיר הענקת רישיו.
יש לציי שאנשי שהופנו לבדיקת המכו מסיבה נפשית או גופנית כלשהי נכנסי למעקב המכו לשני  .א נשלל
הרישיו ,הוא בדר כלל איננו נשלל לצמיתות אלא לפרק זמ מסוי )בדר כלל לתקופה של חצי שנה עד שנתיי (.
במקרי כאלה הנהגי מוזמני לבדיקות חוזרות במכו כעבור זמ.
על החלטת המכו אפשר לערער לוועדת ערר ,באחריות משרד התחבורה.
החלטות הוועדה ניתנות לערעור בבית המשפט בנושאי מנהליי בלבד.

מטרת המחקר
המחקר נועד לבדוק את הסיבות הנפשיות לשלילת הרישיו או לאימת הרשאה לרישיו רחב יותר )לדוגמה :בעל
רישיו לרכב פרטי המבקש אישור לרכב ציבורי(.

המדג
במחקר נבדקו תיקיה האישיי של  206נבדקי שהופנו לבדיקה במכו ,ובה  104תיקי שליליי ו102
חיוביי  .השליליי הוגדרו כתיקי של נבדקי אשר קיבלו תשובה שלילית לבקשת הראשונית לקבלת הרישיו
או להרחיב את הרישיו או שרישיונ נשלל ,וחיוביי מוגדרי כתיקי שקיבלו תשובה חיובית לבקשת .
המדג נלקח מתו התיקי הרפואיי אשר הטיפול בה נבע מסיבה נפשית או אישיותית שנמצאה ברשות המכו
בזמ ביצוע המחקר .לצור קבלת הנתוני הנדרשי לניתוח סטטיסטי מולא שאלו לכל תיק.

המבחני הפסיכולוגיי שנעשו במכו
.1

Scale SP-140

– מתו .SS – Sensation seeking

.MMPI .2
.3

.MPD – Morey Personality Disorders

.4

.NEO PIR – NEO Personality Inventory Resived

 .5ציו כולל שהוא סיכו הבדיקה הפסיכולוגית ,בדיקתו של פסיכיאטר ודיו בוועדה משותפת במכו.
הנקודות שהובאו בחשבו במצב זה ה אינטליגנציה ,שימוש בסמי  ,תובנה ,קיו סימפטומי נפשיי  ,קיו
סימני שליליי  ,יכולת שיפוט ,שיתו פעולה ,בשלות ,סיכו וקונפורמיות.
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הממצאי
מאפייני הנבדקי
המאפייני הדמוגרפיי של הנבדקי :
רוב הנבדקי ) (75%ה בני פחות מ 40שנה ,גיל ממוצע  ;32כמעט כול ) (97%גברי ;  71%בעלי השכלה תיכונית
ו 5.6%השכלה גבוהה;  53%בעלי תעסוקה;  (36%) 75לא שירתו בצבא; ל 71.8%יש רישו על תאונת דרכי
בעבר .
רקע נפשי ובריאותי של הנבדקי
כ 20%מהנבדקי היו בעבר באשפוז או בטיפול אמבולטורי במסגרת פסיכיאטרית ,ושיעור דומה של מטופלי
בטיפול תרופתי נפשי .באשר לאבחנה פסיכיאטרית של הנבדקי  67.3% ,מה אובחנו כסובלי מהפרעות אישיות
או כמכורי לסמי או אלכוהול.
בי הנבדקי נקבעו אבחנות כדלקמ :סכיזופרניה ) ,(2%דיכאו ) anxiety,(3.4%או  (4.9%) PTSDופיגור שכלי ,או
הפרעה אורגנית ).(6.3%
רק ב 10%מהמקרי לא הייתה אבחנה נפשית כלל.
מ הפ הגופני רוב ) (84%אינ סובלי ממחלה כלשהי.
תהלי הטיפול במכו
מקור ההפניה העיקרי לאבחו במכו הוא משרד הרישוי ) ,(42.9%ואחריו הצבא ומשרד הביטחו ) .(36.1%מערכת
הבריאות מפנה רק  7.8%מהנבדקי .
רוב הנבדקי נמצאי במעקב המכו  51שני ) .(63.4%מספר השני הממוצע למעקב במכו הוא  4.2שני ,
סטיית התק .4.90
מספר הבדיקות הממוצע הוא  ,1.97סטיית התק  56.1% .1.28מהנבדקי נבדקו על ידי פסיכולוג בלבד7.3% ,
נבדקו על ידי פסיכיאטר בלבד ,ואילו  36.6%נבדקו על ידי שניה  .כרבע מהנבדקי פנו לערר ,ומתוכ ל58%
הערר נדחה ,ל 16%התקבל באופ חלקי בלבד ,ואילו ל 26%הערר התקבל במלואו.
בעקבות הבדיקות השונות במכו התקבלה החלטה בנוגע לשינוי בכשירות לנהיגה בקרב חלק מהנבדקי 28.8% :
זכו לשיפור הרישיו ,ל 21%הגבילו את הרישיו ,ואילו למחצית הנותרת השאירו את הרישיו ללא שינוי.
בחינת קשרי בי המשתני הבלתי תלויי )רקע ומהל הטיפול( לבי המשתנה התלוי )רישיו(
בהמש מתוארי ממצאי המצביעי על קשרי מובהקי בי חלק מהמשתני הבלתי תלויי לבי המשתנה
התלוי – סטטוס רישיו )שלילי או חיובי( .הממצאי התקבלו על בסיס ניתוח חי בריבוע.
הקשר בי משתני הרקע למצב הרישיו
נמצא קשר מובהק בי מצב משפחתי לכשירות נהיגה ) :(x²=15.993; p<0.01בקרב נבדקי גרושי ואלמני שיעור
גבוה יותר קיבלו הרעה בתנאי הרישיו ) ,(47.6%בקרב הרווקי לשיעור גבוה לא היה שינוי ברישיו ) ,(58.7%ואילו
בקרב הנשואי לשיעור גבוה יותר אושר שיפור הרישיו ).(34.7%
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נמצא קשר ברמת מובהקות גבולית בי תעסוקה למצב הרישיו ) :(X²=3.59; p=0.058בקרב אלו שקיבלו תשובה
חיובית יש שיעור גבוה יותר של מועסקי  ,ואילו בקרב אלו שקיבלו תשובה שלילית יש שיעור גבוה יותר של לא
מועסקי .
נמצא קשר מובהק גבולי בי רישו במשטרה למצב הרישיו ) :(X²=3.48; p=0.062בקרב אלו שקיבלו תשובה שלילית
יש שיעור גבוה יותר של נבדקי בעלי רישו במשטרה.
נמצא קשר מובהק בי עברות תנועה למצב הרישיו ) :(X²=3.97; p<0.05בקרב אלו שקיבלו תשובה שלילית יש שיעור
גבוה יותר של נבדקי בעלי רישו על עברות תנועה.
נמצא קשר מובהק גבולי בי תאונות למצב הרישיו ) :(X²=3.27; p=0.071בקרב אלו שקיבלו תשובה שלילית יש שיעור
גבוה יותר של נבדקי שעברו תאונת דרכי .
הקשר בי אבחנה נפשית למצב הרישיו
נמצא קשר מובהק בי האבחנה הנפשית למצב הרישיו ) (x²=34.049; p<0.001בקרב אלו שקיבלו תשובה שלילית
כמעט כול סובלי מהפרעה נפשית 76.7% :אובחנו כבעלי הפרעות אישיות ,כמכורי לסמי או אלכוהול.
המבחני הפסיכולוגיי
מתו כלל המשתני בטסטי הפסיכולוגיי אפשר לציי את המרכיבי האלה:
•

כ 50%מהנבדקי מתוארי כבעלי נטייה להרפתקנות.

•

בראיו הפסיכיאטרי נמצאו ממצאי פתולוגיי ב.69%

•

בתחו המצפוניות ל 69%מהנבדקי נמצאו בעיה אחת או יותר.

בדיקת הקשר בי המבחני הפסיכולוגיי לבי מצב הרישיו
הקשר נבדק באמצעות מבח .T
הקשר בי מצב הרישיו לממצאי במבחני
נמצא קשר מובהק בי הרפתקנות למצב הרישיו ) :(t=-3.423; P<0.01ממוצע הבעיות בתחו ההרפתקנות בקרב
קבוצת מקבלי התשובות החיוביות נמו מזה של קבוצת מקבלי התשובות השליליות ) 0.75בעיות בממוצע לעומת
 1.26בהתאמה(.
נמצא קשר מובהק בי מצפוניות למצב הרישיו ) :(t=-4.102; P<0.01ממוצע הבעיות בתחו זה בקרב קבוצת
הסטטוס החיובי נמו מזה של קבוצת הסטטוס השלילי ) 2.49בעיות בממוצע לעומת  3.63בהתאמה(.
נמצא קשר מובהק בי ממצאי פתולוגיי בראיו הפסיכיאטרי לסטטוס ) :(t=-7.258; P<0.01ממוצע הבעיות בתחו
זה בקרב קבוצת הסטטוס החיובי נמו מזה של קבוצת הסטטוס השלילי ) 0.69בעיות בממוצע לעומת 1.70
בהתאמה(.
סיכו התוצאות :פרופיל אופייני של אלו שקיבלו תשובה שלילית מהמכו הוא זה :אינ עובדי  ,בעלי רישו
במשטרה ,בעבר עברות תנועה ובתאונות דרכי .
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נמצא קשר מובהק בי אבחנה נפשית לסטטוס הרישיו :קבוצת הנבדקי שקיבלו תשובה שלילית כמעט כול
מאובחני באחת מההפרעות הנפשיות ,והבולטת ביותר 76,7% :מקבוצת הסטטוס השלילי אובחנו כבעלי הפרעות
אישיות וכמכורי לסמי ואלכוהול.

דיו
פעילות המכו הרפואי לבטיחות בדרכי חשובה ביותר .יש צור חיוני ביותר לאבח את אות נהגי אשר אינ
כשירי לנהיגה ולהגביל את הרישיו שבידיה למע הגנה עליה ועל הציבור .מנגד יש להתיר אפשרות זאת למי
שיכול לנהוג למרות מגבלותיו .כמו כ יש לאפשר נהיגה למי שיכול לנהוג ,א במגבלה כגו מעקב או טיפול .האחוז
הניכר של הנבדקי שרישיונ נפגע בגלל סיבות נפשיות מצרי עיו בסוגיה זו ,וזו הייתה מטרת המאמר.
ככלל אפשר לציי שבמכו נבדקי נהגי מכל הגילאי .
נציי שרוב הנבדקי ה גברי ) .(97%אחוז גבוה זה אינו מוסבר בכ שהנהגי הגברי רבי מהנהגות .לכ נוכל
לקבוע בוודאות שנושא מסוכנת של נהגי קשור ישירות למי הנהג .נישואי ה מצב פרוגנוסטי חיובי בתחומי
שוני  :מחלות נפש ,עבריינות ,סיכו אבדני או תוקפנות .היות האד נשוי מוריד בדר כלל את דרגת הסיכו שלו.
הדבר נכו ג לגבי היות האד עובד ומשכיל.
הסטראוטיפית של "הצלחה" בחיי כמתבטאת בלימודי  ,בעבודה ובנישואי באה לידי ביטוי ג כא לגבי
ֵ
הראייה
מידת הסיכו בנהיגה .כלומר הנהג הנשוי ,העובד ,בעל רקע השכלתי הוא נהג מסוכ פחות.
מאפייני פתולוגיי יותר נראי כקשורי ישירות ליכולת הנהיגה ,כגו פטור מהשירות הצבאי מסיבות נפשיות,
רישו במשטרה ,ביצוע עברות תנועה ומעורבות בתאונות דרכי  .כלומר ,נשירה ממסלול החיי הנורמטיבי תעיד
על היות הנהג מסוכ יותר.
רוב הנבדקי ה בריאי מבחינה גופנית ,והדבר מעיד שההפרעה הנפשית והתנהגותית ככלל לא נבעה מבעיה
גופנית .מכא שהדגש לאיתור נהגי בעייתיי אלו איננו הרופא הכללי אלא דווקא הפסיכיאטר הפוגש יותר אנשי
הלוקי בהפרעות נפשיות .הבעיה היא שפסיכיאטר בדר כלל מטפל בחולי נפש ,ואילו כא עיקר הבעיה היא נהגי
הסובלי מהפרעות אישיות והתמכרויות ,וה בדר כלל אינ פוני לטיפול .כמו כ נבדקו יותר נהגי בעלי ותק
מועט בנהיגה .הוותק בנהיגה הוא גור מג מפני מסוכנות בנהיגה.
אחד הקשיי שעמ מתמודד המכו הוא מקורות הדיווח .המכו מסתמ על כ שידווח לו על חשד לבעיה בנהיגה
ובכ מחדד את הקושי והקונפליקט של המדווח למי נאמנותו – לחולה או לחברה .כמצופה ,משרד הרישוי הוא
המדווח העיקרי –  – 43%א ג צבא ולמשרד הביטחו חלק גדול בדיווח ,והדבר מעלה את הדילמה של מעבר מידע
בי הרשויות ו"האח הגדול הרואה הכול".
המשטרה ובית המשפט מדווחי רק ב 7%6%כל אחד ,והדבר מעורר סימ שאלה ,במיוחד בהתחשב בעובדה
שאלו הגופי המתמודדי ע נהגי שכבר הוכח שבעבר עברה כלשהי ושא נשפטו.
מערכת הבריאות אינה גור משמעותי בדיווח – רק כ 8%מהדיווחי  ,וזאת למרות חובת הדיווח על פי החוק .אולי
אפשר להבי זאת על רקע המפורט לעיל ,שהנהגי המסוכני אינ בהכרח באי במגע ע מערכת הבריאות למעט
מכורי לסמי או אלכוהול .קבוצה זו מחייבת הקפדה רבה בדיווחי על ידי הצוות הרפואי המטפל בה א א
נפגש את פגישה חדפעמית.
מכא נראה שעל המשטרה ובתי המשפט להגביר את הדיווחי  ,שכ ה הנפגשי ע נהגי אשר כבר ביצעו עברה
ויש חשש שה מסוכני .
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רקע נפשי
רוב הנבדקי אינ נמצאי בטיפול נפשי ,והדבר מעיד שהאנשי שעמ המכו מתמודד אינ חולי במחלת נפש
אלא שייכי לתחו שהוא פחות מוגדר ,התחו של הפרעות באישיות והפרעות בהתנהגות .ג היות האד מטופל
תרופתית איננו מעיד בהכרח שרישיונו יילקח ממנו.
 77%מקרב הנבדקי שמצב הרישיו הורע לה סובלי מהפרעות אישיות או שה מכורי לסמי או אלכוהול.
רק  6%2%סובלי מהפרעות נפשיות מג'וריות כגו סכיזופרניה ודיכאו.
מלבד הממצאי הצפויי שאנשי הסובלי מהפרעה מוחית אורגנית או מפיגור שכלי מהווי גור סיכו לנהיגה,
הרי שיש לציי שחולי הסכיזופרניה בהכרח יותר מסוכני  .מידת הסיכו העיקרית היא בקרב המוגדרי כלוקי
בהפרעת האישיות ובקרב המתמכרי דווקא ולא בהכרח בקרב אלה המוגדרי כלוקי בהפרעת נפש – האחרוני
מטופלי ומחלת נמצאת בשליטה .לעומת אנשי הסובלי מהפרעות אישיות או מהתמכרות אינ נוטי ללכת
לטיפול .ה אינ מודעי לכ שיש לה הפרעה כלשהי ונוטי לייחס את בעיית לזולת .ה אינ נוטי לקבל את
האחריות על מעשיה  ,ולכ אי פלא שה נחשבי לנהגי מסוכני ביותר.
הדבר מעיד ג על קושי בטיפול מערכתי בנושא זה .לעומת חולי הנפש ,שאפשר לטפל בה ולדווח על מצב הנפשי,
ויש עמ שיתו פעולה תרופתי וכו' ,הרי שאי טיפול טוב לאד שסובל מהפרעת אישיות ,וא מעטי מ הנהגי
האלה פוני לפסיכותרפיה אינטנסיבית למש חמש שני כדי לחזור למכו ולבקש שוב רישיו לאחר שינוי אישיותי
מעמיק .הדבר מחדד את הצור בטיפול ספציפי בנהגי כאלו ,ונראה שהוא חשוב ג לכל מקצוע הדורש רישיו :לא
כל אחד יכול לעסוק בו ,ומי שאינו עומד בדרישות המינימליות איננו צרי לנהוג.
קושי אחר הוא היעדר מערכת המדווחת על אנשי הסובלי מהפרעות אישיות ,שכ ה אינ נמצאי במסגרת
כלשהי .אלה שמדווח עליה ה  ,הדיווחי מגיעי הצבא ורשויות האכיפה ,ומכא חשיבות הרבה.

סיכו
עבודת המכו הרפואי לבטיחות בדרכי היא חשובה ביותר .יעדה העיקרי הוא הקטנת שיעור תאונות הדרכי
ומכא שיעור הנפגעי  .לצור זה נבדק כושר הרפואי של אזרחי בעלי בעיות אישיותיות ונפשיות אשר עלולי
להוות סיכו בטיחותי בנהיגה לעצמ ולאחרי  .העובדה שמרבית ההגבלות על הרישיו מוטלות בגלל סיבה נפשית
מצריכה התעמקות בסוגיה זו .בעבודתנו הראינו שרוב הסיבות לשלילה על רקע נפשי ה הפרעות אישיות או
התמכרות ולא מחלת נפש.
הדבר מעלה את הסוגיה א יש צור באבחו אישיותי טר קבלת הרישיו ,שכ הספק במידה וקיי באשר למת
רישיו נהיגה אינו נוטה להשתנות ע השני  ,ומאיד הא נית לטפל בהפרעה?
הנאמר לעיל יכול להסיר במעט את הסטיגמה מחולי הנפש בעניי נהיגה ,שכ ה לא הצטיירו בבדיקות המכו
כנהגי המסוכני ביותר .ע זאת יש לציי בכלל ששיעורי המצאת רישיו הנהיגה בקרב החולי ה ממילא
נמוכי .
חומר למחשבה הוא השאלה א יש לקיי בדיקות תקופתיות לכל הנהגי ולא לחכות רק לדיווח .במקרי רבי
ההפניה היא מטע המשטרה ,משרד הרישוי ,ובית המשפט ,ואז הבדיקה היא לאחר מעשה .כלומר ,העברה בוצעה
והתאונה קרתה .ע זאת יש צור בהגברת דיווחי אלו כדי למנוע סכנה בעתיד )במודל רפואה מונעת(.
אי ספק שלמשימות אלה דרושי משאבי רבי  :מניעת תאונות דרכי  ,פצועי והרוגי מצריכה משאבי רבי ,
ובכ בי היתר יימנע סבל שאפשר למנעו.
עוד נדרש מחקר רב בנושא הנהגי והסיכו.
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