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  לכבוד

  עו"ד שרון פרימור
  היועצת המשפטית

  ארגון בזכות
  
  

  שלום רב,
  
  

  פנייה דחופה בקשר לבידודים ממושכים בשער מנשההנדון: 
  19.2.2017מכתבך מיום       

  
  

קראנו בעיון את מכתבך באשר להשמת מטופלים בבידוד ממושך וכן המקרים הפרטניים אותם 
  ציינת. 

  
  איני מקל ראש בטענותייך. 

סוגיית הבידוד, בדגש על בידוד ממושך מעלה שאלות לא פשוטות הן מבחינה קלינית והן מבחינה 
  אתית. 

  
באגף לביטחון מירבי בבית החולים שער מנשה בו עוסק עיקר ראשית, חשוב לומר ולהדגיש כי 

מכתבך, נמצאים המטופלים המורכבים ביותר במערכת בריאות הנפש. מטופלים אלו נמצאים 
בבידוד לאחר בדיקה רפואית מתמדת המובקרת הן על ידי הפסיכאטר המחוזי, הן על ידי גורמי 

יכיאטריות, כאשר הן נדרשות לכך. פרקטיקת המטה באגף לבריאות הנפש והן על ידי הועדות הפס
הבידוד נהוגה בעולם במשך שנים, כאשר המטופל מהווה סיכון לו ולסביבתו. לצד הבידוד, הצוות 
הרפואי ממשיך כל העת לסייע למטופלים הן באמצעות שיחות והן באמצעות מענה תרופתי. אין 

בחון שינויים בתפיסה, עלינו להיות הדבר אומר כי מה שהיה הוא בהכרח מה שיהיה אך בבואנו ל
  זהירים ולבצע בחינה זו בראיית ההקשר הרחב. 

  
אני סבור עוד כי עלינו ועליכם לגבות את הנהלת בית החולים שער מנשה וצוות העובדים. הפנית 
אצבע מאישמה כלפי הצוותים, כפי שלצערי נעשה לא אחת בסיקור התקשורתי של הנושא, חוטאת 

עובדים מסורים ולא תוביל לתוצאה המקווה. הדרך לשנות את הדברים הן ברמה למטרה ופוגעת ב
התפיסתית והן ברמה התשתית היא באמצעות שינוי מערכתי. נושא זה באחריות משרד הבריאות 
ואני לא נרתע ממימוש אחריותי זו, כפי שפעלנו בנושא צמצום ההגבלות בשיתוף גורמי המקצוע, 

  נציגי המתמודדים והציבור.
  

אציין בנוסף כי לפי בדיקתי אין הגבלת ביקורים של מטופלים בבידוד ואם יש בעיה פרטנית אודה על 
הפנייתה למשרד הבריאות. מעבר לכך, בטווח המידי, הנהלת בית החולים שער מנשה פועלת לשיפור 

ו דבר תנאי חדרי הבידוד ברמה הפיזית. איני רואה בכך פיתרון לסוגייה העקרונית, אך בהחלט זה
  מתבקש אשר יכול לשפר את תנאי המטופלים הנמצאים במקום.
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ימונה על ידי מנהל בית החולים  באשר לפעולה העקרונית של משרד הבריאות הרי שבזמן הקרוב
בבידוד שער מנשה בתיאום עם משרד הבריאות צוות רב מקצועי אשר ייבחן כל מטופל הנמצא 

ממושך באופן פרטני ויציע תכנית להמשך הטיפול תוך התייחסות לאפשרויות הוצאה מבידוד 
  בתהליך הדרגתי. 

  
לצד זאת, נסתייע בפלטפורמה של הוועדה אשר עוסקת בצמצום ההגבלות במטרה לקיים דיון 

ועדה בעניין ראשוני ועקרוני בסוגיית הבידוד במערכת בריאות הנפש. דיון זה לא יתכנס לדו"ח הו
  ההגבלות, אך יהיה ראשיתו של תהליך ודיון עקרוני בנושא.

  
כאמור, כפי שאנו פועלים בנושא צמצום ההגבלות ומתמודדים עם נושא מורכב זה באופן יסודי 
ומשתף אני מתכוון להידרש לנושא העקרוני של הבידוד. עם זאת אדגיש כי מדובר בדיון אשר יש 

הנושא. מטרתנו להבטיח את המענה והטיפול הטובים ביותר לנפגעי לעשותו תוך הבנת מורכבות 
  הנפש תוך הבטחת שלומם של המטופלים האחרים ואנשי הצוות וכך נפעל גם בנושא זה. 

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  

  משה בר סימן טוב
  
  
  

  , שר הבריאותיעקב ליצמןח"כ הרב העתק: 
  ח"כ אילן גילאון, כנסת ישראל       
  ית לרנאו, המשנה לסנגור הארצי, הסנגוריה הארצית, משרד המשפטיםעו"ד ד"ר חג       
  עו"ד גלעד סממה, ממונה ארצי, האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים       
  מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים       
  רד הבריאותד"ר בעז לב, נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, מש       
  , משרד הבריאותד"ר ורד עזרא, ראש מינהל הרפואה       
  , משרד הבריאותד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים       
  לוי, ראש האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות-ד"ר טל ברגמן       
  ער מנשהנהל המרכז לבריאות הנפש שאלכסנדר גרינשפון, מ פרופ'       
  ד"ר צבי פישל, הנשיא הנבחר, הסתדרות הפסיכיאטרים בישראל       
  גב' לאה בוצר, מנהלת אדמיניסטרטיבית, שער מנשה       
 , שער מנשהטיצקי, האחות הראשיתסחוה קוגב'        

 


