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פניה בנושא הקמת חדרים אקוטיים והרחבת המענים לנפגעות/י תקיפה מינית במערכת הבריאות
החברה הישראלית לקידום אבחון טיפול ומניעה של פגיעה מינית (היפ"ם) הפועלת תחת ההסתדרות הרפואית בישראל,
מביעה זעזוע ושאט נפש מהאירוע המחריד של האונס הקבוצתי באילת ועומדת לצד הנפגעת .מעשה אונס זה ,אינו נתפס
בשום ממד ודעת ומחייב אותנו להבין שמדובר בעת חירום!
אונס נערות אינו דבר חדש .למרות השינויים שעוברים על החברה בארץ ובעולם המעודדים נשים וגברים להיחשף ולשתף
בלי להתבייש בפגיעות שעברו ,עדיין קולן/ם של מאות אלפי נפגעות ונפגעים לא נשמע .אחת מכל שלוש נשים נפגעת מינית
בחייה .מקרים רבים נוספים של אונס ,אונס קבוצתי ,ופגיעות מיניות בילדים וילדות מתרחשים בישראל על בסיס יום יומי.
אנו ,כאיגוד מקצועי המייצג רופאות/ים מכלל הדיסציפלינות ונשות/אנשי מקצוע נוספים המטפלים יום  -יום בהשלכות הגופניות
והנפשיות הקשות של פגיעות מיניות ,רואים את השפעתן הקשה והממושכת של פגיעות אלה על תפקודן/ם היומיומי של
השורדות/ים ועל השתלבותן/ם בחברה בכלל.
המצב כיום ,מחייב את החברה והמדינה לקחת אחריות הן על הנפגעות/ים והן על חינוך והטמעת ערכים ונורמות שימנעו
חזרה וריבוי אירועים אלה .מדובר בבעיה חברתית רחבת היקף ולשם כך נדרשת תוכנית חירום לאומית.
במקרים של פגיעות אקוטיות דוגמת המקרה באילת ,יש צורך במתן מענה רפואי/טיפולי גופני ונפשי מידי .כיום ,יש מספר
מצומצם של בתי חולים שנותן מענה זה שיש לו חשיבות מכרעת בצמצום נזקי הפגיעה .מרכזים אלה חייבים להיות ממוקמים
בפריסה ארצית מספקת ובאילת בפרט בשל ריבוי הצעירים המגיעים לבלות ,לרוב ,במרחק ממערכת התמיכה שלהם והישנות
המקרים המדווחים ושאינם מדווחים .אנו מברכים על הכרזתו של שר הבריאות בדבר הקמת חדר אקוטי באילת ,ומבקשים
להדגיש כי ,אין די בהקמה של חדר ,אלא יש צורך בהכשרה מתאימה עבור הצוותים הרפואיים והפרא רפואיים העובדים
בחדרים אלה לשם מתן טיפול מותאם לנפגעות.

כמי שרואים יום יום בעבודתנו אלפי נשים וגברים שעברו פגיעות מיניות לאורך חייהם.ן אנו מבקשים להדגיש כי,
לצד הצורך בהרחבת המענים של חדרים אקוטיים והכשרת הצוותים בהם ,קיים צורך מידי גם בהרחבת המענים
הטיפוליים ארוכי הטווח במערכת הבריאות ובריאות הנפש עבור הנפגעות/ים .כמו כן אנו רואים צורך בהרחבת
הטיפול והשיקום בפוגעים ,וקוראים לקיים חובת לימוד נושא הטראומה המינית לכלל אנשי מקצועות הרפואה
והטיפול .אנו קוראים למשרד הבריאות לפעול למען מטרות אלה בהקדם ,למען בריאותן/ם של הנפגעות/ים.
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