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  לכבוד
 פרופ' רוני גמזו

  הקורונה פרויקטור לאומי לטיפול במשבר
 משרד הבריאות

 בהול

 שלום רב,

הנחיות בנוגע לביקורים בבתי חולים פסיכיאטריים ובמסגרות  קביעתדחופה ל פנייההנדון: 

 מהם ויציאות לחופשהלאנשים עם מוגבלויות 

בבתי חולים  םהנחיות רוחביות ומחייבות לעניין ביקורילקדם שתפעל אנו פונים אליך על מנת 

עובר לסגר בהקדם ו , וליציאה לחופשות בבית,פסיכיאטריים ובמסגרות לאנשים עם מוגבלויות

 מן הטעמים המפורטים להלן.הצפוי 

 ולפי הפרסומים, צפויים ,אנו מצויים כיום ב'שגרת קורונה' לאחר תקופה של סגר חלקי בישראל

 . לסגר חדש שמשכו טרם נודע השבוע עודלהיכנס 

נמנעו הביקורים במסגרות שבנדון באופן מוחלט, ורק בעקבות  2020מאי -במהלך חודשים מרץ

ביקורים. אלא  קיוםלאפשר המסגרות פרסום תכנית 'מגן אבות ואימהות' שעמדת בראשה, החלו 

במסגרות אלה, וכל מסגרת קובעת  קיום ביקוריםאין מדיניות מחייבת אחידה לעניין שעד היום, 

בחלק ניכר מהמסגרות, כמות הביקורים פחתה באופן משמעותי עם המעבר  תנאים שונים בעניין.

, אחת ל'שגרת קורונה' לעומת העבר, ומתאפשרים ביקורים קצרים בלבד, בני חצי שעה או שעה

יחה אישית ואינטימית . ביקורים קצרים אלו אינם מאפשרים קיום שאו מספר פעמים ספור לשבוע

בקר ואינם מאפשרים למטופלים והדיירים, חלקם בני נוער וילדים, בין הדייר או המטופל לבין המ

 מימוש זכותם לקשר משפחתי. 

רווחתם של הדיירים בפוגעת פגיעה של ממש  כידוע לך, מניעת הביקורים כמו גם הגבלתם

לארגונינו הגיעו דיווחים על דיירים ומטופלים אשר חוו פגיעה נפשית  בריאותם הפיזית והנפשית.בו

קשה עקב הפסקת הביקורים, עד כדי פגיעה עצמית ואלימות. לביקורים חשיבות רבה גם כעין 

חיצונית, המפקחת על הנעשה במוסדות. כך, הורים שביקרו את יקיריהם לאחר תקופה ארוכה של 

מסגרות רבות נמנעות מוסדות סבלו מהזנחה ומפגיעות פיסיות. נתק כפוי, גילו כי חלק מדיירי ה

מלאפשר לדיירים לצאת לחופשות בבתי משפחותיהם במשך תקופה ארוכה, על אף הפגיעה הקשה 

 בדיירים ובמטופלים, הן ברווחתם ובבריאותם הנפשית והן בהליך שיקומם.

ם זוכים לביקורים קצרים מדובר ב'שגרה' הנמשכת כבר חודשים רבים, שבהם דיירים ומטופלי

ובתדירות נמוכה. מתוך הבנה כי מדובר במצב אשר עלול להמשיך חודשים רבים ואף למעלה מכך, 

 יש צורך לאפשר קיום ביקורים תכופים יותר וארוכים. 



אנשים בכל התקופה האחרונה, בתי חולים אפשרו ביקורים, גם במחלקות בהן מאושפזים יודגש: 

שעריהם, באופן מלא או  סגרוהמסגרות שבנדון דווקא פוא מדוע ברור אהנמצאים בסיכון. לא 

יתירה מכך, הביקורים במסגרות אלו מתקיימים תחת הנחיות קפדניות, אשר נועדו לשמור חלקי. 

על בריאותם של הדיירים והמטופלים. לכן, אין מקום למנוע קיום ביקורים או להגביל את משכם 

 ותכיפותם.

 יך בבקשה להסדיר את הנושא בדחיפות:לכן, אנו פונים אל

, בכל הנוגע קביעת נהלים ברורים ואחידים לכל סוג של מסגרות, בהתאם לזהות הדיירים .א

 .לקיום ביקורים ויציאה לחופשות

עיבוי והגברת משך הביקורים ותכיפותם. יש לאפשר קיום ביקורים ממושכים, המאפשרים  .ב

 ה אישית ואינטימית, בתכיפות רבה.שיח

 בכל מקרה אין למנוע קיום ביקורים, גם בשעת סגר. יש לקבוע כי  .ג

 אנו עומדים לרשותך בכל הדרוש. 

 בברכה,

 משכית בנדל, עו"ד ורד בר, עו"ד 

 האגודה לזכויות האזרח מוגבלויות עם יםהמרכז לזכויות אדם של אנש – בזכות

 

 


