
–הגדר והמגדר 

האם הגדר צריכה לעבור בתוך  

המחלקה  

או 

להקיף את המחלקה

יק'מרינה קופצ' דר
מרכז לבריאות הנפש נס ציונה , מנהלת מחלקה מעורבת



הצרכים בטיפול הם שונים

והתמודדות עם , לגברים יותר צרכים הקשורים לשימוש לרעה בסמים
.התנהגות אלימה

בעיקר במצבי דכאון, גברים פחות מחפשית עזרה לבעיות נפשיות  .
.ביטויי הדכאון הם שונים



שוניםהצרכים בטיפול הם 

 פוריות  , עצמיותלהתמודדות עם פגיעות יותר צרכים הקשורים לנשים

.  וטיפול בילדים

אלימות פיזית ונפשית הן  , לנשים יותר היסטוריה של התעללות מינית

. והן על ידי בני הזוגבמשפחה הגרעינית 



.  מעורבותמחלקות פסיכיאטריות ברוב מדינות העולם היו 1960משנת 

:  הנימוקים היו

 עבור החוליםליצור סביבה של חיי שגרה.

  במחלקה מעורבת נשים וגברים אינם מזניחים את עצמם בשל נוכחות

.המין השני

קיימת השפעה מרסנת של נוכחות הנשים על אלימות הגברים.

החשש מהתפתחות סטיות מיניות במחלקות נפרדות.



“To reduce gender disparities in 

mental health treatment, 

gender-sensitive services are 

essential”

(WHO 2005)



  האם אוכלוסיית המאושפזים במחלקות פסיכיאטריות סגורות הינה

?  אוכלוסיה רגילה

 סביבה נורמלית"האם הסביבה הטיפולית במחלקה סגורה הינה"?

  מחקרים מראים כי במחלקות מעורבות יותר אלימות ויותר תקיפות

.  מיניות

 בשנים האחרונות עקב מגמה של התרבות השוויונית האלימות מצד

.  הגברים יורדת והאלימות מצד הנשים עולה

אנשי צוות נמצאים בסיכון תקיפה גבוהה יותר ממטופלים מאותו מין.



מחקרים שנערכו במדינות שונות

דיווחו על כך שהותקפו מינית במחלקות  8%-כ : ב"בארה

.פסיכיאטריות מעורבות

מנשים דיווחו על תחושת חוסר ביטחון במחלקה  59%: באוסטרליה

מעורבת

כולל  , הפחדה והטרדה, מנשים דיווחו על כך שחוות התעללות61%

.הטרדה מינית ותקיפה מינית, כניסת גברים לחדרי נשים

חוסר ביטחון  והרגישוהופחדו , מהמאושפזים הותקפו37%: באנגליה

.במחלקות מעורבות



?ומה אצלנו

:  אירועי אלימות בין המטופלים

מקרים בממוצע7–במחלקות גברים 

מקרים  7–במחלקת נשים 

מקרים17–במחלקה מעורבת 

2015מתחילת שנת 

:אנשי צוותתקיפת 

מקרים 3–במחלקות גברים 

מקרים  8–במחלקת נשים 

מקרים12–במחלקה מעורבת 



?מה חושבים משפטנים ואנשי הציבור

בעקבות דיווחים על פגיעות מיניות של חולי נפש הוקמה  1991בשנת

.י שר הבריאות דאז אהוד אולמרט"ע( שופט בדימוס)ועדת שרשבסקי 

מסקנות הועדה היו  :

כולל לידות והפסקות הריון, היו מקרים של פגיעה מינית.

משפחות שהתפרקו

מצב . במחלקות מעורבות קשה מאוד להגן על מאושפזים כנדרש בחוק

זה עלול להביא לתביעות משפטיות נגד מנהלי מחלקות ומנהלי בתי  

.חולים



שרשבסקיהחלטות ועדת 

  הועדה נמנעה מהכרעה בויכוח המקצועי לגבי החשיבות הטיפולית
.  שבאשפוז מעורב

  הועדה בדקה את המשמעות המשפטית והציבורית של האשפוז
.המעורב

  לאפשר הקמת מחלקות חד מיניות על מנת לאפשר הגנה נאותה
.ולצמצם את סיכוני הפגיעהלמאושפזים

  חובה מוחלטת לאשפז חולה נפש במחלקה חד מינית אם החולה או
.אפוטרופסו דורשים זאת או אם קיימת אינדיקציה רפואית לכך

 הועדה הבהירה למנהלי מחלקות ולמנהלי בתי חולים כי על פי חוק הם
חשופים לתביעה פלילית ואזרחית על כל אירוע של פגיעה מינית  

.  בחולה נפש באשפוז מעורב

ח"היה ויכוח ציבורי נוקב על מסקנות הדו  .



Normalization & Protection 

Paradigm

:  שתי דילמות

 עולה הסכנה  –ככל שעולה –נורמליזציה

 חיים  "יורדת ההסתגלות ל–ככל שעולה –הגנה

"  נורמליים



מה חושבות מטופלות על מחלקה נפרדת 
(עבודת מחקר שפורסמה באוסטרליה)

  מרגישות יותר בטוחות

יותר שביעות רצון מהטיפול

  מדווחות על אווירה שקטה יותר

מרגישות סביבה יותר ידידותית

מדווחות על שיפור באיכות חיים במעבר למחלקת נשים .

ההגיינים, מרגישות נגישות גבוהה יותר לצרכיהן האישיים  .

  צוות נשי מזדהה יותר עם צרכים אישיים של הנשים



?ומה חושב הצוות רב מקצועי

  הצוות הוא הטרוגני וקיימת זהות בצד שונות בהשקפות בין סקטורים

.שונים במחלקה

חשיבות הרגישות למגדר בסביבת המחלקה.

חשיבות לקיום של איזורים נפרדים במחלקה מעורבת.

שיפור בבטיחות האווירה במחלקה נפרדת עבור נשים.

יותר שמירה על הגיינה  , פחות התנהגות רגרסיבית במחלקה מעורבת

.  איפור, לבוש, אישית

רופאים אינם מסכימים על שיפור באיכות החיים במחלקה חד מינית.

.



מיניות במסגרת אשפוז פסיכיאטרי

ממושכות מאשר יש מגעים מיניים רבים יותר בין מאושפזים במחלקות

(  מחלקות ממושכות לרוב הן מעורבות. )במחלקות אקוטיות

  מיניות במחלקות היא נושא מורכב והתייחסות למיניות המאושפז הינה

.מורכבת

בפועל מקיימים יחסי מין בין  . לא יהיה מציאותי לאסור על קיום יחסי מין

.  בין שקיימת מדיניות ברורה במקום ובין שלא, שאוסרים ובין שלא

מחקרים מראים כי גם במחלקות עם איסור מוחלט לקיום יחסי מין  

.   כמחצית הנחקרים עשו זאת

מחלקה נפרדת מונעת זאת באופן זמני בלבד  .



דילמות אתיות             

 חובת המטפלים להגן על המטופלים תוך שמירה על האיזון העדין בין

.  החופש שלהם לבין הגבלתם

הסכמה מדעת

הגנה מפני ניצול ותקיפה מינית

בנות זוג/מסירת מידע על קיום יחסי מין במחלקה לבני.

  קשה להגן על מטופלים מפני פגיעה מינית מחד ולהימנע מלקיחת מהם

.את הזכויות הפרט מאידך

כולל  , בדיקה מחודשת נושאים של זכויות הפרט במוסד פסיכיאטרי

,  זכויות כלכליות, שמירה על כבוד ופרטיות באשפוז, הגנה משפטית

.אשפוז בסביבה נאותה, זכויות לתקשורת



?מה עושים

 גיבוש מדיניות וקווי הפעולה(guidelines ) משותפים לאנשי

.  נציגי מטופלים ואנשי דת, אתיקה, אנשי משפט, מקצוע

לתת יותר מקום לשיח הן בין הצוות והן בין המטופלים.

מוקדי דגש והתערבות:

סכנות בריאותיות מקיום יחסי מין לא מוגנים

ניצול מיני



?מה עושים

עליה במודעות לגבי נושא המגדר .

עליה במודעת לגבי הבטיחות האישית של כל מטופל.

הקלה על ההשגחה על מטופלות במחלקה מעורבת  .

או פיזית/דיווח והתייחסות לכל אירוע של הטרדה מינית ו.

  חינוך והסברה הן בצוות והן עם החולים לגבי הצרכים המיוחדים של

.  שני המינים

  ערנות של הצוות לגבי חולים פגיעים יותר ותשאול שגרתי של החולים

. לגבי תחושת הבטיחות שלהם

ים/הפרדה במקרה הצורך או בקשות המטופלות   .



מעדיפות מחלקה חד מינית  ? מה נשים רוצות

מעדיפים מחלקה מעורבת? מה גברים רוצים



?מה גברים רוצים?מה נשים רוצות

SEX


