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 2020אפריל,  13

 לכבוד 

 מר משה בר סימן טוב - מנכ"ל משרד הבריאות

  

 רב, לום ש

 

 בנוהל ייעודי ותאטרייהבניית שיקול הדעת של מנהלי מסגרות טיפול פסיכהנדון: 

 

להתקנתו לאלתר של נוהל דחופה בבקשה , פונות אלייך החתומים מטה הארגוניםנציגות אנו, 

ייעודי אשר יבנה את שיקול הדעת לקבלת החלטות על סגירת מסגרות ומחלקות פסיכיאטריות, 

 , כמפורט להלן: צמצומן ושחרור מטופלים ומטופלות

 

ים ואנשי הצוות לבשל משבר הקורונה, והצורך האקוטי והמובן בצמצום מספר המטופ .1

הסמכות  המוסדותשפוז בכלל ופסיכיאטריות בפרט, הוקנתה להנהלת במסגרות א

תופעל מסגרת הטיפול. בעקבות זאת, נסגרו או צומצמו הבלעדית להחליט באיזו מתכונת 

בלי שניתנה למטופלים מעטפת טיפולית מסגרות אשפוז פסיכיאטריות רבות, לעתים מ

 .בקהילה רכיהםומתאימה וייעודית לצ

פניות של מטופלים המתמודדים עם  פת הקורונה התקבלו בארגונינומאז פרוץ מגבהתאם,  .2

מוגבלות נפשית, המדווחים על החמרה במצבם, מצוקה גדולה שלעיתים אף מעוררת חשש 

 לאובדנות. 

לפיו כל  ,המצב כיוםעם כל ההבנה למורכבויות שמציבה ההתמודדות עם מגפת הקורונה,  .3

או  ומתווה את תנאי השחרור של כל מטופלת ,מסגרת פועלת על פי שיקול דעתה הבלעדי

נם זרים וחיצוניים יעל פי שיקולי 'מערכת' שההעברתה למחלקה אשפוזית אחרת 

המטופלות ולהקים מ ל להחמרה במצבן של חלקל להובידיו ועלו אינו מפוקחלהחלמתה, 

 חשש ממשי לחיי אדם. 

ומטופלות באופן אשר יוצר חשש פועל יוצא הוא כי קיים חוסר במענים הניתנים למטופלים  .4

ממשי לפגיעה בטובת המטופל/ת ובריאותם הנפשית והפיזית, דווקא באחת התקופות 

 בריאותית וחברתית.  – הקשות ביותר
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פגיעה מינית, בין לכידוע, רבות מהפניות המגיעות אלינו הן פניות של נפגעות תקיפה מינית.  .5

רום להשלכות נפשיות יים העלולים לגשהתרחשה בילדות או בבגרות, מאפיינים ייחוד

דך" במרכז הרפואי באר יעקב, י"לצ המסגרת משכך, ההחלטה על סגירת 1.רחבות היקף

נשים נפגעות תקיפה מינית, ואשר העניקה להן טיפול משולב לבעיקר ייעודי  נתנה מענהש

הינה בלתי סבירה, קצרת ראות ובעלת פוטנציאל  – , פסיכיאטרי ושיקומיורב תחומי

 לפגיעה אקוטית בשיקומן של המטופלות. 

 מעניקיםבין אם לנפגעות תקיפה מינית ובין אם מענים אחרים, מערכי האשפוז הייעודיים,  .6

שירותים לנשים עם רקע קשה, הכולל לרוב פגיעות מיניות חמורות המשליכות על החוסן 

 לות לחיים ללא מסגרת של תמיכה. האישי והאפשרות להסתג

נהלים קונקרטיים אשר יבנו את שיקול באופן מיידי להסדיר  פונות אלייךאשר על כן, אנו  .7

 טרם סגירת מחלקות, צמצומן ושחרורםהדעת של מנהלות ומנהלי המוסדות הרפואיים ב

והפסקת הטיפול בשל "משבר הקורונה"  של חולים או העברתם למוסדות אשפוז אחרות

 :ובכלל זה

 מבליאשפוז יום נסגרו מסגרות עולה כי  שהתקבלומפניות  :אשפוז יוםמסגרות  .א

אשפוז יום עלולות  במסגרות. הפסקה של טיפול וייעודיות קיימות חלופות מתאימותש

שמסגרות בשעה ל נפגעות הזקוקות לטיפול יומיומי, בפרט לגרום להתדרדרות מצבן ש

 בות מהןוהשיקום בקהילה פועלות במתכונת מצומצמת וממילא ברהרווחה, הטיפול 

 אין קבלה של מטופלים חדשים.

תנאי סף להפסקת טיפול במסגרת אשפוז כי הנוהל יגדיר  משכך ישנה חשיבות יתרה

מענים של מסגרות טיפול ותמיכה מתאימות בקהילה וכן הגדרת  ןובכלל זה קיומ ,היום

 דוגמת ,עניק למטופלים ששבו לקהילהך ולהמשיקונקרטיים אשר על המסגרת לה

לצורך הערכה תפקודית הדוק ותדיר עם המטופלות  הקפדה על קיום קשר טיפולי

בשל החשיבות הנודעת לרצף הטיפולי ואבחון אינדיקציות להחמרה במצב הנפשי. 

וליחסי אמון אשר נבנים בעמל רב, יש לשאוף לכך כי טיפולים מקוונים ואחרים יינתנו 

 על ידי מי שטיפלו בהם בבתי החולים. 

מפניות שקבלנו עולה כי חלק ממחלקות  :העברת מטופלות בין מחלקות אשפוז שונות .ב

מינית נסגרו והמאושפזות הועברו לאשפוז האשפוז הייעודיות לטיפול בנפגעות תקיפה 

ניתן על ידי צוות שם נמסר לנו כי הטיפול  , ללא הפרדה מגדרית.במחלקות כלליות

 שאינו ממוקצע בטיפול נפשי בנפגעות תקיפה מינית.

                                                
 .2017ו"ח איגוד מרכזי הסיוע לשנת , דהשלכות נפשיות של פגיעה מיניתד"ר ענבל ברנר,  1
 

https://www.1202.org.il/centers-union/publications/articles/545-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9
https://www.1202.org.il/centers-union/publications/articles/545-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9
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ברור כי בעת הנוכחית קיים הצורך בצמצום משאבים או בחלוקה מחדש שלהם לטובת 

עם זאת יש לנקוט בצעדים אשר יבטיחו המשך  שיקולים אחרים במערכת הבריאות,

 – ובכלל זה ,אשר ימנע נסיגה במצבן הנפשיטיפול מותאם בנפגעות תקיפה מינית 

אשפוז הנפגעות בחדרים ייעודיים להן, תוך הקפדה על הפרדה מגדרית; שיבוץ אנשי 

צוות בעלי הכשרה ייעודית בתחום של פגיעה מינית במחלקות האשפוז הכלליות; 

הדבר נכון, כמובן, אף לסוגים ך רציף ותדיר בשגרת הטיפול הנפשי הניתן להן. והמש

 אחרים של מגבלות נפש אשר הטיפול בהן דורש התמחות מיוחדת. 

פיקוח ובקרה של משרד הבריאות על אופן קבלת ההחלטות במוסדות  .ג

 : עוד יש לקבוע בנוהל כי כל החלטה הנוגעת לשחרור מטופל או שינויהפסיכיאטרים

יחוייבו בדיווח לגורם מתכלל במשרד  – נובעים מ'שיקולי קורונה'ה – בתנאי אשפוזו

הבריאות, תוך התייחסות למענים החלופיים שנמצאו עבור המטופלים בקהילה. הדבר 

נדרש, בין היתר, על מנת לראות את התמונה הרחבה ולנתח מגמות בה, לבחון את 

 בגיבוש פתרונות מערכתיים הולמים.  הפגיעה המצטברת בנפגעי הנפש, וכדי לסייע

: באתר משרד הבריאות מתמודדים עם מוגבלות נפשיתפרסום והנגשת מידע מפורט ל .ד

עוד יש לקבוע בנוהל חובת פרסום מידע רלוונטי באתר משרד הבריאות, ובין היתר 

ם הפועלים בכל מחוז ומחוז, מענים ימתכונת הפעלת המחלקות, חדרי מיון רלוונטי

ובאופן , על המידע להתפרסם בשפות שונות, בהן ערבית .מספרי חירוםבקהילה, 

 מונגש. 

ולצורך במציאת פתרונות אשר יותאמו  שמציבה התקופהאנו מודעות, כמובן, למורכבות  .8

על אנשי צוות ומטופלים, וזאת גם במחיר  צורך להגןללחשש מהתפשטות הנגיף, כמו גם 

ים חייבים להישמר גם בתקופת חירום. דווקא פגיעה בשלומם וברווחתם. עם זאת, איזונ

ם מתחייבת בקרה קפדנית על אופן הפעלת שיקול הדעת המוסדי וריסונו יבמצבים כאוטי

כל אימת שהפגיעה בחולים אינה מידתית וכאשר מתבצע איזון שגוי. צורך זה גובר שעה 

ד קל לאבחן , אשר לא תמיקולאוכלוסיה מוחלשת, נטולת  –שמדובר בנפגעות ונפגעי נפש 

 את מצוקתה.

במתן מענים שונים למתמודדי נפש, אנו מתקשות לראות כיצד שינוי מוכתב מדי יום כמי שעוסקות 

 ת/לא יוביל לפגיעה במטופל ,הובטחו חלופות טיפול הולמותמבלי ש ,טיפול וכפוי בתנאי האשפוז

 . ה/ומוגנות עבורויצירת תמיכה מבלי שהובטחו התנאים ל – הנפשי ה/ולהתדרדרות במצבו

הנושא בנוהל ייעודי ולמניעת פגיעה חמורה נוכח כל האמור לעיל, קיים צורך אקוטי להסדרת 

 בזכויותיהם ובבריאותם הנפשית. 

 אודות הצעדים הננקטים בנושא וכן נשמח לסייע בכל עניין. התייחסותך ולעדכוןנודה ל
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 ,בכבוד רב
  

 אור-עו"ד איילת רזין בית

 מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתאיגוד 

 ד"ר רותי לבנשטיין, עו"ס ענבר כהן ועו"ד רים אסדי, 

 משנה, המרכז הקליני למשפט וחברה, המכללה למינהל

 עו"ד טל חסין

 בישראל האגודה לזכויות האזרח

 ורד ברעו"ד 

 המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות -בזכות 

 עו"ד נירה טנדלר

 קליניקת "משפט, רפואה ופסיכיאטריה", הקריה האקדמית אונו

 יעל שרר

 הלובי למלחמה באלימות מיניתמנהלת 

 


