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נחשפים פרטי אחד המקרים הקשים בתולדות הרפואה הפסיכיאטרית
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זיו האפט  -רואי חשבון .עותק מדו"ח
הסקירה המלא נמצא במשרדי החברה.

שירות לקוחות *8444

השירות לקוראי "ישראל היום"
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שירות הלקוחות
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מו"ל אשר בהרב
עורך ראשי בועז ביסמוט
מנכ"ל ציפי קורן
משנה לעורך ברוך רון
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עורך מייסד עמוס רגב
כתובת בניין  ,ABCרחוב השלושה  ,2ת"א
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תינוק אושפז בשל
סיבוך בברית מילה;
תינוקת בלעה פקק
של בקבוק קולה

תינוק בן שמונה ימים מראשון
לציון אושפז שלשום בבית החו
לים על שם יצחק שמיר )לשעבר
אסף הרופא( עקב הסתבכות של
ברית מילה .מבית החולים נמסר
כי הפעוט הובא על ידי הוריו
אל חדר הטראומה במחלקה לר
פואה דחופה  -מיון ילדים לאחר
שסבל מדימום קשה לאחר הב
רית .מנהל המחלקה פרופ' קוצר
אמר כי "ערנותם של ההורים
מנעה סיכון גדול יותר .אני קורא
מכאן לכל ההורים הטריים לג
לות משנה זהירות וערנות לגבי
דימום חריג אצל התינוק לאחר
ברית המילה" .במקרה אחר ,בית
החולים טיפל בפעוטה בת שנה
ושמונה חודשים מבת ים ,שהובאה
בליל שבת למיון לאחר שבלעה
פקק של בקבוק קוקה קולה .היא
הועברה לחדר הטראומה והוריה
סיפרו כי במהלך ארוחת הערב הם
שמו לב שהילדה נחנקת .אביה
חש אליה והוציא את הפקק מה
לוע שלה באצבעותיו  -ובכך
הציל אותה .מצבה הוגדר קל והיא
הושארה בבית החולים להשגחה.

 24ימים נקשרה חולה בשתי
ידיה ובשתי רגליה באופן המ
נוגד לחוק הטיפול בחולי הנפש ולחוק
זכויות החולה ,וכל זאת במחלקה הפ
סיכיאטרית א' בבית החולים
הממשלתי "שיבא" בתל השומר.
קשובן 21
המטופלת ,בת  ,28הושארהרוכב אופנוע
נהרג בתאונה
בגליל התחתון
רה במשך  24ימים בחדר הקשירות
כשהיא עושה את צרכיה על עצמה
בטיטול ומתקלחת רק פעם ביומיים.
כמו כן ,הצוות הרפואי והסיעודי מנע
את רוב הביקורים של משפחתה וסירב
לאפשר לה לקבל ממתקים מהם
ורובסבסוד
היום :תוכנית
הצהרונים של כחלון
הממשלה
הזמן גם סירב לאפשר לה לעשן לאישור
)ובכך
כפה עליה צעד בלתי חוקי בישראל
של גמילה בכפייה מניקוטין(  -וכל
זאת ללא כל הסבר או הצדקה כלשהם.
עוד התגלה כי רוב הוראות הקשירה
חודשו מדי  4שעות על ידי רופאים
זוטרים ומתמחים ללא מעורבות של
רופאים בכירים כמתחייב בחוק ,ולא
היה כל קשר בין מצבה הנפשי והת
נהגותה בזמן הקשירה לבין הוראות
הרופאים התורנים על המשך הקשירה,
וכל זאת בניגוד לחוק .כל זאת קרה
בבית החולים הציבורי הגדול ,העשיר
והמרכזי בארץ.
כך עולה מממצאי החקירה של ועדת
בדיקה שחקרה את התלונה של החו
לה ומשפחתה וממצאיה הוגשו אתמול
למשפחה .הדו"ח ,שנחשף כאן בראשו
נה ,מעלה ממצאים מזעזעים נוקבים
ומחרידים ,מהחמורים שהתגלו אי פעם
במערכת הפסיכיאטרית בישראל ,על

שלומי דיאז

רוכב אופנוע בן  21מכפר נא
עורה שברמת יששכר ,נהרג אמש
על כביש  ,65כשהאופנוע שעליו
רכב התהפך בקטע שבין צומת
אלון לצומת נאעורה שבגליל
התחתון .צוות של מד"א גלבוע
שהוזעק לזירת התאונה קבע את
מותו של הצעיר במקום .שמו
ליק ניבן ,חובש מד"א בכיר רכוב
על אופנוע ,סיפר כי "ביצענו בו
בדיקות רפואיות ,אבל הוא היה
ללא רוח חיים ובתוך זמן קצר
נקבע מותו" .בוחני אגף התנועה
במשטרת המחוז הצפוני חוקרים
את נסיבות התאונה.
דני ברנר

בשורה להורים :הממשלה
צפויה לאשר היום את תוכנית
סבסוד הצהרונים של שר האוצר
משה כחלון ,שהיא נדבך מרכזי
בתוכנית "נטו משפחה" .בשלב
הראשון הממשלה תאשר תקצוב
בהיקף של  600מיליון שקלים
לחודשים ספטמבר עד דצמבר
 .2017על פי התוכנית ,התעריף
המקסימלי לילד בצהרון יעמוד
על  935שקלים בחודש ,ונוסף על
כך הממשלה תסבסד הנחה נוספת
בסך של  400-150שקלים בחודש
לילד ,לפי מקום המגורים.
זאב קליין

רפרסום
אשון
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במשך שנים אלפי חולים פסיכיאטריים נקשרים ומבודדים בחדרים
אטומים √ דו"ח מהפכני של משרד הבריאות שם לכך סוף דרמטי:
הקשירה והבידוד ייאסרו  -למעט במקרים "קיצוניים ובודדים"
רן רזניק
קשירה באמצעות ציוד מיוחד
ובידוד בחדרים נעולים ואטו
מים של חולי נפש בבתי החולים הפ
סיכיאטריים בארץ ,לעיתים למשך
שבועות ,חודשים ואף שנים ,הם תו
פעה שכיחה בישראל ,אשר סובלים
ממנה על פי הערכות אלפי חולים
ישראלים בכל שנה .הקשירות והבי
דודים התקיימו עד עכשיו גם ללא כל
בקרה חיצונית של משרד הבריאות
ובתי המשפט .ואילו כעת ,ועדה
מיוחדת שהקים לפני שנה מנכ"ל
משרד הבריאות ממליצה על רפורמה
דרמטית ,שבמרכזה שורה של המ
לצות מהפכניות ,ובראשן ההמלצה
לאסור לחלוטין את הקשירות והבי
דודים של חולי הנפש בישראל.
הוועדה ממליצה להתיר זאת רק
במקרי חירום קיצוניים ובודדים
ביותר של סכנת חיים ,וגם אז רק
לאחר שמוצו לחלוטין כל התחלי
פים ,ובתנאי שהבידוד והקשירה יהיו

מנכ"ל משרד הבריאות בר סימן טוב

תמיד לזמן מוגבל ביותר )רק עד 24
שעות בהוראת הרופאים בבית החולים(
ובכפוף לבקרה חדשה הדוקה ומתמ
דת של מנהלי בתי החולים ,הנהלת
משרד הבריאות ובתי המשפט .ההמ
לצות הסופיות של הוועדה נחשפות
כאן לראשונה.
הוועדה ממליצה ליישם את התו
כנית באופן מיידי ושהתוכנית כולה
תיושם בהדרגה בתוך שלוש שנים,
וכבר בשנה הראשונה הדרישה תהיה

"ישראל היום"21.05.17 ,

להפחתה של  70אחוזים בשיעור הק
שירות והבידודים .הוועדה ממליצה
שמשרד הבריאות יפעיל קמפיין צי
בורי ותוכניות הסברה לציבור ולצ
וותים הרפואיים.
על פי הדו"ח ,יישום המלצות הווע
דה יבוצע ,בין השאר ,על ידי פרסום
הוראות חדשות של משרד הבריאות
ושינוי דרמטי בחוק הטיפולי בחולי
נפש .על פי ההמלצות ,כדי ליישם את
הרפורמה משרד הבריאות והאוצר יצ
טרכו להעביר תקציבים חדשים לפסי
כיאטריה לתוספת כוח אדם ,להכשרות
ולבינוי .הוועדה מזהירה כי אם המל
צות הוועדה יישארו רק כהצהרות ,ללא
השקעה כספית של הממשלה" ,השינוי
יהיה זמני ושטחי בלבד".
על פי הדו"ח ,המערכת הפסי
כיאטרית "במשך שנים הוזנחה על
ידי משרד הבריאות" .להערכת בכי
רים במערכת הבריאות ,יישום המ
לצות הוועדה יביא למהפך דרמטי
ביחס לכל חולי הנפש בישראל ויקדם
באופן דרמטי את זכויות החולה והאז
רח בארץ .אחד הפסיכיאטרים הבכי

רים בישראל אמר ל"ישראל היום":
"אני מקווה שעכשיו נוכל להגיע
למצב שבו לא יהיו כלל הגבלות של
חולים מעבר למספר מועט של שעות,
וגם זאת רק לעיתים נדירות".
ההמלצות החדשות הן חלק מדו"ח
הסופי של הוועדה לצמצום הגבלות
החולים )הקשירות והבידודים( שהוקמה
במאי  2016על ידי מנכ"ל משרד
הבריאות משה בר סימן טוב .בווע
דה חברים  13חברים ,ובראשה מכהן
ד"ר בועז לב ,נציב קבילות הציבור
במשרד הבריאות .הוועדה קיימה עד
עכשיו  17פגישות ,והדו"ח בן  50הע
מודים מתוכנן להימסר ביום רביעי
הקרוב בפגישה מיוחדת עם מנכ"ל
משרד הבריאות .להערכת כמה מהח
ברים בוועדה ,בדו"ח הרשמי והפומבי
אשר יימסר למנכ"ל לא צפויים כבר
שינויים משמעותיים.
הוועדה הוקמה רק הודות ללחץ צי
בורי כבד ,וזאת לאחר שפורסם במארס
 2016הדו"ח פורץ הדרך של ארגון
"בזכות" )העמותה החשובה בארץ לקי
דום זכויות אדם של אנשים עם מוג
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קשורה למיטה
 24ימים -
בניגוד לחוק

גובה הגלים
 50-100ס"מ

טמפ' המים
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חדר בידוד
בביה"ח
הפסיכיאטרי
"שער מנשה"

בלויות( שחשף לראשונה את התו
פעה ההמונית של קשירות החולים
בבתי החולים הפסיכיאטריים ,וכן
בעקבות החשיפה המהדהדת והמת
משכת של התופעה בשנה האחרונה
בתוכנית הרדיו "סדר יום" עם קרן
נויבך ברשת ב' )גם החתום מעלה היה
שותף לשידורי התוכנית בנושא זה(.
הזעזוע הציבורי המשמעותי
ביותר החל בעקבות החשיפה אצל
קרן נויבך של מקרה של מטופלת,
אשר נקשרה במאי  2016באופן אכ
זרי ל 24יום ברציפות במחלקה הפ
סיכיאטרית בבית החולים הממשלתי
שיבא בתל השומר ,וגם של  15חולי
נפש שמאושפזים בתאי בידוד במשך
שנים ברציפות בבית החולים הפ
סיכיאטרי הממשלתי שער מנשה
בעמק חפר.

הוועדה
ממליצה כי

אין להגביל מטופלים באשפוז הפ
סיכיאטרי" ,וזאת מכיוון שאין לכך
כל הצדקה ותועלת רפואית כלשהי
ובשל ההשלכות הנפשיות הקשות
מאוד של הקשירה והבידודים על
החולים.
הוועדה קובעת כי קשירות ובי
דודים של חולים יתאפשרו בישראל
תמיד רק "כמוצא אחרון במצבים קי
צוניים ובודדים" ,וזאת במצבים של
סכנת חיים ו"רמת ודאות גבוהה לס
כנה מיידית וחמורה לגופו או לחייו
של המטופל ,איש צוות או כל אחד
אחר" .על פי ההמלצות החדשות של
הוועדה ,בתוך בית החולים יהיה אפ
שרי במקרים הבודדים והקיצוניים
להורות על קשירה או בידוד של
חולה רק עד ל 24שעות ברציפות
לכל היותר ,והוראה זו יוכלו לתת
הרופא התורן הרופא הבכיר הכונן,
מנהל המחלקה ומנהל ביה"ח )לכל
אחד מהם זמן מוגבל של שעות(.
לאחר  24שעות יהיה חייב מנהל
ביה"ח למסור דיווח לראש שירו
תי בריאות הנפש במשרד הבריאות,
שיהיה מוסמך לזמן מומחים לבדוק
את המטופל ולהורות על העברתו
לבי"ח אחר .עוד ממליצה הוועדה
שהגבלת חולה בקשירה או בבידוד
מעל  24שעות תיחשב תמיד אירוע
"חריג שבחריגים" ,הארכה כזו תחייב
היתר מיוחד מוועדה פסיכיאטרית
מיוחדת ולמטופל תהיה תמיד זכות
ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת
הוועדה וביהמ"ש יצטרך לקיים דיון
דחוף בערעור.
הוועדה המליצה עוד כי ייאסרו
קשירה או בידוד של חולה כעני
שה או לצורך השלטת משמעת ,וכי
בזמן קשירה או בידוד יתאפשר תמיד
לאפשר למטופל לאכול ולשתות,
לצאת לשירותים ולמקלחת על פי
צרכיו ,לחלץ איברים בכל שעתיים,
ולשמוע מוסיקה ולצפות בטלוויזיה
כרצונו .המלצה נוספת היא ליידע
תמיד את בני המשפחה של המטו
פל ,וכי במהלך קשירה ובידוד יישב
לצד המטופל איש צוות וישוחח איתו
"בצורה מכילה וטיפולית".

כבר בשנה
תהיה היום" ,המלי
ב"ישראל
הנהלת בית החולים "שיבא" ,על מנה חשף במאי
הראשונה הדרישה
להפחתה של 70
צה על איסוראחוזים בשיעור
קשירות ובידוד חולים
הפסיכיאטרי ב"שיבא" ועל
לי האגף
עו"ד שרון פרימור |
הקשירות והבידודים
במשרדבהם בבתי החולים הפסיכיאטריים ,אלא
לבריאות
הנפשהתעניין
שאיש לא
ראשי האגףהחולים
כ
רק במקרים חריגים ורק לאחר קבלת
הבריאות.
המקרה של המטופלת נחשף החל אישורים מיוחדים ,כולל אישור של
ממאי  2016בתוכנית הבוקר הר בתי המשפט.
על פי דו"ח הוועדה ,המטופלת מוכ
דיופונית היומית "סדר יום" עם קרן
נויבך ברשת ב' ,כאשר המטופלת כו רת כחולת נפש עם אירועים של אלי
נתה בשם הבדוי "נועה" .נויבך ערכה מות ותוקפנות קשים וחמורים מאוד
מעקב תקשורתי יומיומי יוצא דופן והיא כבר היתה מאושפזת כמה פע
אחר המקרה ,שנחשב לאחת הפרשות מים במוסדות פסיכיאטריים .הוועדה
הקשות בתולדות מערכת הבריאות גם ציינה כי הטיפול הרפואי שהיא
בישראל .בעקבות החשיפה הועברה קיבלה במחלקה היה "הולם ,מקובל,
"נועה" )תוך שהיא קשורה אפילו בעו זהיר וקפדני" ,אלא שב 1במאי ,בזמן
דה באמבולנס!( לבית החולים הפסי אשפוזה במחלקה ב"שיבא" ,התרחש
כיאטרי הממשלתי בבאר שבע ושם אירוע קשה מאוד שבו היא היכתה
היא לא נקשרה אפילו לא
אחות במחלקה וגרמה לה
פורסם
חבלות משמעותיות ביותר.
ליום אחד ושוחררה לביתה
לראשונה
לאחר כחודשיים של אשפוז.
בעקבות זאת היא נקשרה
באתר
בעקבות החשיפה של הפ ובאפליקציה בארבעת גפיה בחדר הקשירה
כפי שמתיר החוק ,והוועדה
רשה ,הורה גם מנכ"ל משרד
קבעה שההגבלה הזו היתה
הבריאות משה בר סימן טוב
בתחילה מוצדקת וחוקית )על
על הקמת ועדה מיוחדת במ
פי החוק ,אפשר לקשור חולה
שרד הבריאות אשר כפי שנ
היועצת המשפטית של עמותת "בזכות"

שיובל התקשר ל"בזכות" לפני
כשנתיים וסיפר שאשתו רווית
נקשרת כל לילה במחלקה פסי
כיאטרית בירושלים בגלל שהיא
צועקת ומקללת ,הוא היה מיואש.
חבריו לא האמינו שרווית "רק" מק
ללת ואנשי הצוות הסבירו שהחוק
לצידם כי רווית מסוכנת .קשי
רות ובידוד היו עד לאחרונה חלק
מ"ארגז הכלים" הלגיטימי באשפוז
הפסיכיאטרי ,ונתפסו ככלים של
עיתים אין ברירה אלא להשתמש
בהם .מחוץ למערכת אף אחד לא
התעניין :לא משרד הבריאות ,לא
בתי המשפט ולא הציבור.
אולם ,חשיפת היקף התופעה בדו"ח

"שוברים קשירה" של "בזכות" במא
רס  2016הציבה מראה שלא ניתן היה
להתעלם ממנה .כל מטופל רביעי
נקשר באשפוז ,מחציתם יותר מפעם
אחת .רובם לא היו אלימים אלא נק
שרו ,כמו רווית ,בגלל שהיו סוערים,
מטרידים או לא ממושמעים .בתוך
שבועות טיפסה הסוגיה במעלה סדר
היום הציבורי ,הפוליטי והתקשורתי.
מטופלים העזו לספר את סיפוריהם
בגלוי ומשפטנים הצהירו שמדובר
בהפרת זכויות אדם.
למרות כל אלו יכול היה הממסד
הפסיכיאטרי להתבצר ולהדוף .קל
מאוד לפקפק באנשים עם תחלואת
נפש .קל לטעון כלפי מסנגריהם

שהם קיצוניים .קשה להודות שנעשו
מעשים שפגעו במטופלים ושהלב
כבר אינו נצבט למראה בחור קשור
בארבע גפיים ,פרוס על מיטה.
אולם במקרה זה ,בפרק זמן קצר
צר ,נעשה שינוי דרמטי .רבים מאנ
שי בריאות הנפש הישירו מבט לט
ענות ,הביטו פנימה ביושרה והודו
באומץ שבמקרים רבים מדי נחצה
הגבול .חזון ואחריות כלפי המטו
פלים הובילו אותם להסכים שנדרש
שינוי תפיסה יסודי ,ולמרות שהם
פועלים במציאות קשה ישנן דר
כים חלופיות ,הומאניות ומכבדות.
אם זה אפשרי בארה"ב ,באוסטרליה
ובאירלנד ,כך גם בישראל.

דו"ח ועדת משרד הבריאות המו
גש השבוע למנכ"ל המשרד הוא תו
צאה של כל אלו .בכירי המערכת
אומרים בעצמם ,די! קשירות ובי
דוד אסורים מעתה ,אין להם ערך
טיפולי וניתן להשתמש בהם רק
במצבי סכנת חיים ,אם אין חלו
פה אחרת ורק לפרק זמן מינימלי.
זו אמירה דרמטית ,משנה מציאות,
שלא היתה אפשרית אלמלא הבנה
ערכית ועמוקה .עבודה רבה של הט
מעה ואכיפה עוד לפנינו ,אולם מה
שהחל מקולות בודדים של מתמו
דדים עומד לשנות בצורה ניכרת
את המציאות באשפוז הפסיכיאטרי.
לא פחות.

בדו"ח הוועדה מייחס היו"ר ד"ר
לב ישירות את הקמת הוועדה ואת
המלצותיה ל"טלטלה מקצועית תק
שורתית וציבורית" בנושא הגבלות
החולים ואומר כי הוועדה "נגעה
באומץ באחת הסוגיות הכאובות של
החברה בישראל" .עוד אומר ד"ר לב
כי לפי הניסיון בעולם ,הפחתה דרמ
טית עד כדי ביטול כמעט מוחלט של
התופעה "אפשרית ומעשית" ,והיא
הופכת את המערכת הפסיכיאטרית
לטובה והומנית יותר .עוד ציין כי
התנאי למימוש הרפורמה הוא "מו
דעות לכבוד ולחמלה" מצד הצוותים
הרפואיים והדגיש כי התופעה של
הגבלות החולים היא רק "קצה הק
רחון של מערכת הנמצאת במצוקה".
הוועדה קובעת ,לראשונה ביש
ראל ,כי "עקרון היסוד המנחה הוא כי

כ"ה באייר תשע"ז | ראשון | 21.05.17
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המטופלת הושארה
קשורה כשהיא עושה
את צרכיה על עצמה
בטיטול ומתקלחת רק
פעם ביומיים .כמו כן,
הצוות הרפואי והסיעודי
מנע את רוב הביקורים
של בני משפחתה

הרופאים התעלמו מכך
שלא היה כל דיווח על
אלימות מצד המטופלת
כשהיא הותרה מהקשירה
לצורך אכילה ,מקלחת או
עישון .נוסף על כך ,לא
נעשה כל ניסיון להשתמש
באמצעים שאינם קשירה
מיטה לקשירת מטופלים פסיכיאטריים בביה"ח שיבא

המחלקה הפסיכיאטרית בביה"ח שיבא

צילומים :גדעון מרקוביץ'

15

ל 4שעות בהוראות רופא כאשר יש
סכנה מיידית לחולה או לסובבים אותו(
ונעשתה כפי שהחוק מתיר  -לצורך
מניעה מיידית של המשך האלימות.
ואולם הוועדה מתחה ביקורת נוקבת
וחריפה ביותר על המשך הקשירה של
החולה במשך  24יום ברציפות ,זמן
שיא קיצוני מאוד של קשירה רצו
פה .הוועדה קבעה כי המשך הוראות
הקשירה נעשה בפועל כמעט רק על
ידי רופאים מתמחים ותורנים כאשר
נבדקה כלל בפועל
החולה לרוב לא
90
כמתחייב,יית הקיץ
כל קולקצ
ובחלקעד &
מהמקרים הוראות
הקשירה ניתנו כאשר היא ישנה ולמ
עשה כלל לא היה קשר בין התנהגותה
לבין המשך קשירה.
כמו כן ,אף אחד מהרופאים במחל
קה לא בדק את החולה לאחר שהותרה
מהקשירה כדי לנסות לראות איך היא
מתנהגת .הרופאים התעלמו מכך שלא
היה כל דיווח על אלימות מצד המטו
פלת כשהיא הותרה מהקשירה לחצי
עד גמר המלאי .מינימום  50,000יח׳ במלאי.
שעה לצורך אכילה ,מקלחת או עי
שון .נוסף על כך ,לא נעשה במחלקה
כל ניסיון להשתמש באמצעים אחרים
שאינם קשירה.
הוועדה קבעה עוד כי משפחתה
של המטופלת ,המיוצגת על ידי עו
רכי הדין שי פויירינג ושירי לידאי,
הוגבלה מאוד בביקורים שלה בזמן
הקשירה )רק שלושה ביקורים בשבוע
לזמן קצר( וזאת רק בתיאום מראש,
והתגלה כי הוראה זו לא היתה נחוצה
ואפשר וצריך היה לאפשר ביקורים
רבים הרבה יותר.
הוועדה מותחת ביקורת גם על ד"ר
טל ברגמן ,ראש האגף לבריאות הנפש
במשרד הבריאות ,וזאת לאחר שהתברר

69

כי הנהלת המחלקה פנתה למשרד
הבריאות והתריעה על מצבה של
החולה ועל כך שיהיה צורך לקשור
אותה באופן ממושך ,אולם פניות אלה
לא נענו.
כמו כן ,העלתה הוועדה ביקורת
על ד"ר ברגמן על כך שבבית המש
פט בזמן הדיון שהתקיים בבקשה של
החולה להתיר אותה מקשירה ,המ
שיכה ד"ר ברגמן להצדיק את המשך
קשירתה הממושכת של המטופלת
וסירבה להעבירה לבית חולים פסי
כיאטרי אחר.

הוועדה קבעה:
מתן הוראות
הקשירה נעשה
כמעט רק על ידי רופאים
מתמחים ותורנים ,כאשר
לרוב החולה כלל לא נבדקה
ובחלק מהמקרים היא ישנה
הוועדה גילתה עוד כי לאחר שה
מטופלת נקשרה ,פנתה הנהלת המ
חלקה להנהלת בית החולים וביקשה
לתגבר את המחלקה באנשי צוות סי
עודי גברים .בפנייה הם גם תיארו את
המצוקה של הצוות הרפואי והסיעו
די במחלקה ,ואולם פניות אלה נדחו
בסירוב חד משמעי הן מצד הנהלת
הסיעוד והן מצד המנהל הרפואי של
בית החולים בטענה כי אין מספיק
צוות בבית החולים .הוועדה קבעה
כי הנימוקים של ראשי האגף הפ
סיכיאטרי ב"שיבא" על היעדר כוח
אדם "אינו מקובל עלינו .אין המ

דובר בטיפול שניתן לדחות אותו או
להימנע ממנו ,אלא בעמידה בסטנד
רט הטיפולי הבסיסי ,ובדרישות החו
קיות הנוגעות לעניין".
הוועדה המליצה למשרד הבריאות
לבחון אם החטיבה הפסיכיאטרית בתל
השומר עומדת התנאים הנדרשים
לאשפוז פסיכיאטרי בכלל ולאשפוז
בתנאים סגורים בפרט ,וזאת לאור
המחסור בכוח אדם רפואי וסיעודי.
עוד המליצה הוועדה למנוע מצב שבו
מונעים ממשפחות לבקר את החולים,
כפי שקרה במקרה זה ,וגם למסד את
האפשרות להעברה יזומה של חולים
ממוסד פסיכאטרי אחד למשנהו במצ
בים של משברי אמון או אלימות כלפי
אנשי הצוות.
מ"שיבא" נמסר כי "מדובר בחולה
בעלת מסוכנות קשה וחריגה והיא
אובחנה כנמצאת במצב פסיכוטי
מסוכן עם מסוכנות ממשית ומוכ
חת" .לדבריהם" ,מאז האירוע הופקו
ונלמדו לקחים רבים בכל הדרגים ובין
השאר ,נבנו שני חדרי בידוד חדשים
שמתאימים למצבים אלימים ללא
צורך בקשירת החולה ,הועברו הד
רכות לצוות לדרכי טיפול חלופיות
לקשירה ,אושרו השגחות מיוחדות על
חולים במקום קשירות ועוד".
ממשרד הבריאות נמסר כי "קיב
לנו את הדו"ח ,שממתין להתייחסות
הצדדים .יחד עם זאת המשרד כבר
מבצע פעולות לתיקון ,שיפור וצ
מצום תופעת הקשירות .רק לאחרו
נה פורסמו מסקנות הוועדה לצמצום
ההגבלות המכאניות בבתי חולים,
המסקנות מתוות דרך על מנת על
שמקרים כאלו לא יחזרו בעתיד".

רן רזניק

ה

עינויים בחסות החלוק הלבן

דרך הכי הטובה להמחיש את
ממצאי החקירה המטלטלים של
פרשת הקשירה של "נועה" היא שכל
קורא ינסה לדמיין את עצמו או קרוב
משפחתו ,חלילה ,קשורים בידיים וב
רגליים במשך  24יום ברציפות כשאת
צרכיהם הם עושים על עצמם בטי
טול .בחדר הקשירה אין כלום למעט
קירות ריקים ,ואפילו לבני המשפחה
לא מרשים כמעט לבקר .בעצם ,למה
לתאר זאת למשך  24יום ,מספיקות 24
שעות כדי להבין שמדובר בסבל ועי
נויים בלתי נסבלים ,בלתי אנושיים.
בלתי מוסריים ובלתי נסלחים .למעשה
מדובר בעינויים בחסות חותמת וחתימה
של אנשי החלוק הלבן הפסיכיאטריים.
כל זה קרה בביה"ח הממשלתי שיבא
בתל השומר ,בית החולים הגדול והמ
רכזי בישראל ,שמתפאר תמיד בתרו
מות הכי הגדולות ובכך שראשי המדינה
ושועיה מבקשים לקבל בו את הטיפול
בשעת מחלתם ,בחוג ידידים נוצץ וב
חידושים הרפואיים הכי המתקדמים.
אולם הפרשה הזו גילתה שאפי
לו בביה"ח שיבא ,ודווקא שם ,יש
חצר אחורית מוזנחת ומקופחת שגר
מה לאחת הפרשות המזעזעות בתו
לדות הפסיכיאטריה בישראל .דווקא
שם סירבה הנהלת בית החולים לת
חנוני מנהל המחלקה להקצות ולת
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קצב עוד אחים ואחיות ,שיוכלו לטפל
בחולה פסיכיאטרית קשה שהאלימות
הקשה שלה נובעת ממחלתה .דווקא שם
זלזלו בהנחיה של הפסיכיאטר המחוזי
לבדוק את המטופלת כשהיא מותרת
מהקשירה ,ודווקא שם לא מסתפקים
בקשירה אכזרית ומוסיפים לסבל של
חולת הנפש עוד עונשים לא חוקיים
ובלתי נתפסים כמו מניעת מקלחות,
גמילה כפויה ולא חוקית מעישון והר
חקת המשפחה.
הפרשה מעלה גם שאלות קשות
מאוד לגבי ראש האגף לבריאות הנפש
במשרד הבריאות ,ד"ר טל ברגמן ,שהיא
למעשה הפסיכיאטרית הראשית של
מדינת ישראל .בפרשה הזו נראה שד"ר
ברגמן עשתה את כל הטעויות האפ

שריות בזמן אמת ,כשקיבלה את הפ
נייה של בית החולים ולאחר מכן בבית
המשפט .במדינה מתוקנת ד"ר ברגמן
וראשי המחלקה הפסיכיאטרית בשיבא
לא היו יכולים ולא היו מורשים לה
משיך בתפקידם לאחר שפעלו באופן
כל כך כושל.
ועדת החקירה בראשותו של ד"ר
שמואל קרון ,מנהל בית החולים הפ
סיכיאטרי "שלוותה" ,כתבה דו"ח נוקב
וחשוב מאוד ,אבל על הדו"ח מעיבה
ההמלצה המבישה של הוועדה שממנה
משתמע כאילו משרד הבריאות צריך
להקים אגף מיוחד לחולות נפש מסוכ
נות ,בדומה לאגף לביטחון מרבי לגב
רים שפועל בבית החולים הפסיכיאטרי
הממשלתי "שער מנשה".
גם הנהלת בית החולים שיבא כתבה
כי אחד הלקחים מהפרשה הוא שמע
בירים כעת יותר חולים גברים קשים
ל"שער מנשה" .האגף לביטחון מרבי
ב"שער מנשה" הוא מוסד מזעזע שכ
לואים בו חולי נפש בבידוד ונשים
רבות בתנאים מחרידים ,וגם הוא היה
צריך להיסגר במדינה מתוקנת .העו
בדה שהוועדה במשרד הבריאות ובית
החולים שיבא עדיין רואים בו מקום
ראוי ואנושי לחולי הנפש הכי קשים
בישראל היא אות קלון נורא למערכת
הפסיכיאטרית בישראל.

