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 לכבוד
 מר שמעון אלקבץ
 מנהל קול ישראל

 שלום רב,
 תכנית "סדר יום"סיקור הטיפול הפסיכיאטרי במדינת ישראל ב הנדון:                                       

 נויבך.בהנחיית קרן " יום סדר" בתכנית פסיכיאטרים חולים של האישיים סיפוריהם נחשפים האחרונים בחודשים, לך כידוע

אשר מוצגים  ,שוניםסיפוריהם האישיים של חולים פסיכיאטרים  מובאים בפני ציבור המאזינים של התכנית זו במסגרת
( מתעללת בהם בצורה מכוונת לנוכח מצבם הפסיכיאטריים בתי החוליםצוותים רפואיים בככאלה שהמערכת הרפואית )

 הרפואי.

נקשרה לאחר התקף ובבית החולים שיבא, אשר אושפזה בפרשת החולה "נועה", שתחילת הסיקור העיתונאי  ,יש לציין
נושא הקשירות וחוסר המשאבים היה אחד הגורמים שהעלה את של "נועה" חשיפת סיפורה  .במהלכו פצעה אחות פסיכוטי

משרד הבריאות על מנכ"ל החליט  ,לאור זאתמברכים על כך. בהחלט ואנו , פסיכיאטרים לסדר היום הציבוריהבבתי חולים 
משרד הבריאות מנכ"ל ה לתפנהסתדרות הרפואית אף הפסיכיאטרים, והחולים הת נושא קשירות הקמת ועדת היגוי לבחינ

ותמליץ על הצעדים הנדרשים למניעת התדרדרות בבקשה להקים ועדה ציבורית שתבחן את תנאי האשפוז הפסיכיאטרי 
 ולשיפור המצב.

סקים והחליטה לצאת למסע צלב לא מוצדק כנגד ציבור הרופאים וכל העהתוכנית מערכת כי אנו חשים יחד עם זאת,  
 סיפורים של חולים,ומביאה כמעט מדי יום  מרפה מהנושא בטיפול הפסיכיאטרי בישראל. מערכת התכנית "סדר יום" אינה

שיפור תנאי  –מייחלים לה  מחטיאה את המטרה שכולנו ,ובעצם ,פוגעת בפסיכיאטריה במדינה, בחולים וברופאים כאחד
 .בישראל האשפוז הפסיכיאטרי

נדמה שחוסר האיזון בנושא זה חורג מהאתיקה  ,אך חשיפת סיפוריהם של חולים בשידור אינה מאוזנת מעצם טבעה.
לא יכולים לחשוף מטעמי חסיון רפואי פרטים אודות האירוע  הרי רופאים העיתונאית הבסיסית של תקשורת מאוזנת.

למצער. ברוב המקרים עדות החולים ואי היכולת האינהרנטית להתגונן מוצגת בתכנית תמונה שאינה נכונה  ,ועל כןהמתואר 
 תנאים קשים.במסירות אין קץ גורמת עוול לצוות רפואי מסור, שעובד ימים כלילות ב

אף חוששים להעניק  ,פאים שמרגישים מושמצים, מושפלים, פגועים וחמור מכךהח"מ מקבל באופן יומיומי פניות מרו
 .התמונה המעוותת המוצגת בפני הציבור בעקבות ,טיפול

פסיכיאטרים, האמון החשוב כל כך להצלחת הטיפול, החולים ההמצב הנוצר עלול לפגוע באמון בין המטופלים לרופאים 
לפגוע פגיעה פיזית  עלולים אף ,חשש מהמערכת הרפואית ובמקרים קיצונייםעלולים להימנע מלפנות לעזרה רפואית מתוך 

 ברופאים, באחיות ובאנשי צוות אחרים.

ולמנוע את הביקורת החיונית. כאמור, אף דרשנו להקים ועדה ציבורית  השתיק את התקשורתלכי אין בכוונתנו  ,אדגיש
 שאמורה להתייחס לכל הטענות ולהוות בסיס לדיון ציבורי נרחב והוגן.

מערכת התכנית, נציגי הרופאים הפסיכיאטרים בהשתתפות י תלמד את הנושא לעומק ותזמן פגישה אנו מבקשים כ
 במטרה להבהיר את הסוגיה. ,וההסתדרות הרפואית

 בברכה,          

 , יו"ראוניד אידלמןיד"ר ל             
 ההסתדרות הרפואית בישראל          

 העתקים:
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 סגני יו"ר הר"ילוי, ראשת שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות –ד"ר טל ברגמן 
 פרופ' חיים בלמקר, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 ד"ר צבי פישל, יו"ר נבחר, איגוד הפסיכיאטריה בישראל
 ר, מזכ"ל הר"יעו"ד לאה ופנ


