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 לוי -ד"ר טל ברגמן
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 שלום רב,

אנשים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים ומחלקות  של  יהם פגיעה בזכויותהנדון: 
 בצל 'משבר הקורונה'  פסיכיאטריות

 הנפש, אנו פונים אליך בעניין שבנדון.ת אדם ונותני שירותים לאנשים בבריאות יובשם ארגוני זכו

עובדי בתי , ובפרט בראשית הדברים נבקש לחזק את ידיהם של עובדי משרד הבריאות .1

על עבודתם הקשה ועמידתם האיתנה החולים הפסיכיאטרים והמחלקות הפסיכיאטריות 

 בתקופה מורכבת זו.

פה זו אינה פשוטה, ומצריכה היערכות רבה ומקצועית על מנת לתת מענה ברור תוך תקו .2

. יחד עם זאת, יש לשמור במקביל המטופלים והצוותים המטפליםשמירה על בריאותם של 

ולהימנע עד כמה שניתן מפגיעה באורח חייהם, שכן לפחות אצל  המטופליםעל רווחתם של 

 ל להביא לפגיעה נפשית ואף פיזית קשה. חלקם, עצם השינוי באורח החיים עלו

אלא גם  המטופליםאנו מבקשים כי משרד הבריאות יפעל לשמירה לא רק על בריאותם של  .3

 על זכויותיהם, איכות חייהם ואורח חייהם, ככל שהדבר ניתן בנסיבות הקיימות. 

 לצורך כך, על משרד הבריאות לפעול בדרכים הבאות:  .4

 בבתי חולים פסיכיאטריים ובמחלקות פסיכיאטריות  אנשים המאושפזים יביקור  . א

לחלוטין האפשרות החל מפרוץ 'משבר הקורונה' אנו נחשפים למקרים רבים שבהם נשללת  .5

ובמחלקות לאשפוז  של בני משפחה לבקר את בני משפחותיהם השוהים בבתי חולים

 .  מביקורים לחלוטיןם י נענמלהבנתנו, נכון למועד זה, בתי החולים . פסיכיאטרי

במקרים לא מעטים, שלילת אפשרות הביקור באופן מוחלט, פוגעת באופן אנוש במצבם  .6

הנפשי וההתנהגותי של המטופלים. ידוע לנו על מקרים שבהם בשל הפסקת הביקורים, 

זאת, בין היתר, בניגוד לצו הידרדר מצבו הנפשי של המטופל עד כדי צורך בקשירתו ובידודו.  

 .2020-( )הוראת שעה(, תש"ףוהוראות שונות  נגיף הקורונה החדש( )בידוד ביתבריאות העם )

ת: קיום הפגישות מחוץ  יש לאפשר קיום פגישות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאו .7

ככל שדרושות הנחיות נוספות )חיוב למבנה, תוך חציצה או שמירה על מרחק מתאים. 

אמצעי מיגון מצד המבקר, צמצום מספר המבקרים( ניתן לדרוש זאת, אך אין למנוע קיום 

 פגישות באופן מוחלט. 

איסור מוחלט על  אין הנחיה דומה ואין למיטב ידיעתנו, בבתי החולים הכלליים יכיצוין  .8

לכל היותר, במחלקות בהן קיים חשש מיוחד, . לעילשכאמור בצו בריאות העם  ביקורים

כגון מחלקות אונקולוגיות נאסרו הביקורים למעט מקרים חריגים. למיטב ידיעתנו, בתי 
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החולים היחידים שבהם חל איסור גורף על הכנסת מבקרים הם בתי החולים 

 הפסיכיאטריים. 

 סלולרי   מתן אפשרות לכל המטופלים להחזיק טלפון . ב

מחלקות שבהם חל איסור על המטופלים להחזיק מכשירים סלולריים. בתי חולים או ישנם  .9

הדרך היחידה לשמור על קשר עם בני  – המאושפזים בהם משמעות הדבר היא כי לגבי 

 משפחותיהם והסביבה התומכת היא רק באמצעות שימוש בטלפון הציבורי. 

זאת, בשעה שכאמור ממילא חלות הגבלות על ביקורים וכמות הביקורים מצטמצמת ואף  .10

גם פגישות של מטופלים עם עו"ד נעשות בימים אלו מרחוק, ומי שאין מופסקת לחלוטין. 

בידו מכשיר טלפון אישי נאלץ לקיים את השיחה עם עורך דינו בטלפון הציבורי כשהוא  

 חשוף לכל. 

כלים הן למעט את השימוש ב צות מצד כל גורמי המקצועמלדווקא בשעה שבה הה .11

משותפים, ובפרט באפרכסת טלפון הקרובה לפה ולאף, מוצאים עצמם רבים מהמטופלים 

בנוסף, בשל צמצום הביקורים, עולה  כשהם נאלצים לעשות שימוש רב בטלפון הציבורי.

 השימוש בטלפון הציבורי, ונוצרים חיכוכים סביב השימוש בו. 

, על ידי מתן אפשרות נרחבת להכנסת מכשיר סלולרי למחלקה לכל  ולפתור בעיות אל ניתן .12

ככל שהדבר נחוץ, ניתן לקבוע הנחיות בנוגע לאופן השימוש וההחזקה  .אחד מהמטופלים

 של המכשירים הסלולריים.

 הקמת מענה טלפוני לבירור תלונות ולסיוע פרטני  .ג

לאזרחים לקבל מידע וסיוע. יחד עם זאת, בשל חומרת ( המאפשר  5400משרדכם מפעיל קו )* .13

תואר של מטופלים, בין היתר כמ זכויותיהם נפגעוהמצב, אשר הביא לצמצום השירותים, 

יש להקים, בנוסף מוקד טלפוני . המתאים להם וטיפול וחלקם אינם מקבלים שירות לעיל

בבירור  בעברית ובערבית. עליו לתת מידע נגיש, ולסייע    ות הנפש,ייעודי לאנשים בבריא  זמין,

 .תלונות במקרים פרטניים

 גם בפישוט לשוני  –פרסום הנחיות ועדכונים בזמן אמת  . ד

בעידן  בתי החולים ולמחלקות לאשפוז פסיכיאטריהנחיות למשרד הבריאות פירסם  .14

הרחב אלא למסגרות   מרבית הנהלים וההנחיות אינם מתפרסמים לציבורש הקרונה, אלא

 בלבד.   הןולעובדיהטיפול 

, בני המטופליםדווקא בעת הזו ישנה חשיבות רבה לפרסום הנחיות לציבור הרחב על מנת ש .15

את ההנחיות העדכניות ואת זכויותיהם של  משפחותיהם וכל מי שמלווה אותם יכיר וידע

לפיכך אנו מצפים כי משרד הבריאות יקפיד גם בתקופה זו. שנשמרות להם המטופלים 

לפרסם את מלוא ההנחיות גם באתר האינטרנט של המשרד או באתר הממשלה הייעודי 

להנחיות בנושא הקורונה. בנוסף לפרסום ההנחיות במלואן, מצופה כי משרד הבריאות  

 ם. ויפרסם את משמעות ההנחיות החדשות באופן מותא  המטופליםינגיש את המידע לציבור  
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כמו כן, על משרד הבריאות לפרסם את הנחיותיו בשפות שונות, בהן ערבית, על מנת להגיע  .16

 .המטופליםלכלל 

  אודה לתשובתך המהירה.  .17

 

 

 בכבוד רב,

 ורד בר, עו"ד

 המחלקה המשפטית, "בזכות"

 בשם הארגונים החתומים מטה

 

 בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות .1

   האגודה לזכויות האזרח .2

  לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש –לשמ"ה  .3

 משפחות בריאות הנפש  .4

 

 :העתקים

 מנכ"ל משרד הבריאות  –מר משה בר סימן טוב 

 י לממשלההמשפטהיועץ  –ליט חי מנדלבד"ר אבי

 יבור, משרד המשפטיםשירותי בריאות הצראש  – קיסדצופ' סיגל פר

 ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות –ד"ר ורד עזרא 

 יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש –ד"ר זאב קפלן 

 היועץ המשפטי, משרד הבריאות –עו"ד אורי שוורץ 

 יו"ר הוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה –חה"כ עופר שלח 

 – מגזרי-הביןר השולחן העגול יו"ו נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –מר אברמי טורם 

 אנשים עם מוגבלות

 בלותעם מוגאנשים  – מגזרי-הביןר השולחן העגול יו"ו מנכ"לית עמותת אנוש –ד"ר הלה הדס 

 


