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יום רביעי י"ח ניסן תשפ"א
לכבוד:
מר יולי אדלשטיין ,שר הבריאות
פרופ' חזי לוי  ,מנכ"ל משרד הבריאות
הנדון :פנייה בנושא סגירת המרפאה לבריאות הנפש פתח תקווה
אנו מבקשים להביע צער ותדהמה אודות ההחלטה שהובאה לידיעתנו על סגירת מרפאת בריאות הנפש פתח
תקווה ,בה פעלה גם יחידה ייעודית לטיפול בנפגעות טראומה מינית .משבר הקורונה הביא עמו עליה במצוקה
נפשית בכלל ,ועליה בהשלכות ובהיקפים של פגיעה מינית ואלימות במשפחה בפרט .שירותי בריאות הנפש
בקהילה גם ככה מועטים ונדרשים ביותר ,בוודאי כעת לאור העליה במצוקה הנפשית באוכלוסיה.
התרענו בעבר כי קיים מחסור חמור במענים טיפוליים ייעודיים לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בבריאות הנפש,
עם תורי המתנה של מעל לשנה לטיפול שיחתי ייעודי לנפגעות/י תקיפה מינית ,מצב אשר לא יעלה על הדעת.
לא כל שכן סגירה של מרפאה קיימת בה פועל שירות ייעודי שכזה ,צעד אשר מהווה פגיעה אנושה בציבור
המטופלות/ים.
הטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הנו טיפול המצריך ידע ומיומנות טיפולית מתאימה ודורש הכשרה
ייעודית .טיפולים אלה ,לרוב ,הנם טיפולי ארוכי טווח ,הכוללים תהליכים של בניית אמון ויצירת קשר עם
מטופלים אשר לרוב נפגעו בעברם בצורה קשה בתוך קשרים בינאישיים .סגירת המרפאה משמעותה אובדן
וקטיעה של תהליכי טיפול ,סכנת התדרדרות בקרב מטופלות/ים שישארו ללא מענה טיפולי הולם ,פגיעה
בא/נשים שהיו ברשימות ההמתנה וחיכו בכל מאודן/ם למענה זה .זאת ,בנוסף לפגיעה רחבה יותר בכלל
האוכלוסייה הנזקקת ובנותני השירותים שכן כעת יגדלו רשימות ההמתנה והעומסים בשאר מרכזי הטיפול,
ופגיעה בציבור המטפלים בשל אבדן של נסיון וידע רב של מטפלים שהוכשרו למתן מענה ייעודי ,שירד לטמיון.
החלטה זו הנה בעלת השלכות קצרות וארוכות טווח עבור אוכלוסיית נפגעות ונפגעי הטראומה המינית ,אשר
לא פעם הטיפול מהווה עבורם אוויר לנשימה ואפשרות יחידה לשיקום חייהן/ם.
אנו פונים אליכם בקריאה לקיים בדיקה מחודשת בהקדם אודות החלטה זו ,המהווה פגיעה חמורה בציבור
המטופלות/ים והמטפלות/ים ובמערך שירותי בריאות הנפש בנפגעות/י תקיפה מינית.
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