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  לכבוד:

  הנהלת המרכז לבריאות הנפש

  שער מנשה 

  

אנו לאחרונה אנו חשופים לטלטלה קשה של מערך הפסיכיאטריה בישראל. 

ועושים מאמצים רבים לרכך את  ,על חווית המטופל באשפוז פורוםדנים בכל 

 הקשה חווית האשפוז של המטופל ובני משפחתו. אנו לגמרי מתעלמים מהחוויה

 המתמודדים עם חווית האלימות במחלקות מבלי ,העוברת על המטפלים עצמם

 1500  יכ . רצוננו שתדעועצמם את המשאבים הראויים להגן על קיבלו שהם

תפים שלכם בהרגשת הבדידות, העלבון אחיות במערך הפסיכיאטרי בישראל שו

 ,עובדי הסיעוד בשער מנשה בראש, אתם בה אתם נמצאים.חוסר האונים 

תקשורת לחשופים  במערך הפסיכיאטרי בבתי החולים, האחים והאחיות ואנחנו

  דורסנית, לא מאוזנת ולצערנו גם לא אובייקטיבית. ,פוגענית ,לא מידתית

, לאותם בארץ לכלל המטופלים האלימיםאתם הנותנים שירות נאמן ומסור 

עוצמות  לא צלחו להתמודד עם הפסיכיאטרים  מטופלים שבתי החולים

יתרה מזאת או יודעים כמה  .מושמצים על לא עוול בכפיכם האלימות שלהם,

שעושים אתם  .צריך על מנת להתמודד עם אלימות אנושיים וחומריים משאבים

ובמעט  קשיים להתמודד עם הוגיבוי   לא קיבלתם כליםאת עבודתכם נאמנה, 

  גילתם והפגנתם מסירות מקצועית.מים  יהמשאבים הקי

האמורות  של כלל המערכות אנו שותפים שלכם לבדידות ולתחושת השתיקה

כולנו בסירה אחת. יתכן שהאשמה רובצת ו אתכםשלא תטעו, אנו  .לגבות אותנו

, תת קשים מלונאות  בתנאי עבדנועלינו ששנים על שנים הסכמנו לשתוק ו

המדיניות היה  קובעיעם אלימות קשה כלפינו. כנראה של והתמודדנו  תקינה,

  ששתקנו.נוח 
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מגיבה מול התקשורת הדוברות של משרד הבריאות אינה  תמהים מדוע אנו 

  .העוינת. מדוע כל אלה שאמונים על זכויותינו כעובדים שותקים

לא די שאנו  .אנו רוצים להגיע בבטחה לעבודה ולחזור בריאים ושלמים לביתנו 

שנהפוך  ,סכנהכלפינו עוינת קימת האווירה הבמצב בו  חשופים לאלימות, 

  כתוצאה מכך.יותר קורבנות לפגיעה פיזית ונפשית קשה ל

אנו מזהירים מבעוד מועד, שאנו בפתחו של משבר, בו באווירה זו, לא נמצא את 

  לעבוד בבתי החולים הפסיכיאטרים םאנשים הראויים שיהיו מעונייניה

עם הכעס מזדהה בישראל עובר טלטלה מאוד קשה ו יהפסיכיאטרהסיעוד 

  . מעלים במכתבכםחווים ו העלבון והפגיעה אותה אתם

כל אחד בהתאם  ,בהקדם אנו תקווה שכל המכותבים למכתב זה יפעלו 

מקום לבכלל  ההפסיכאטרי ואת הפסיכיאטרילהביא את הסיעוד וידאג לתפקידו 

  מבטחים.

  

  בברכה,                            

  פני ברבלק                    גלית לוי               

מזכ"ל העמותה לסיעוד פסיכאטרי       יו"ר העמותה לסיעוד פסיכאטרי

    

  

  העתקים:

  שר הבריאות -הרב יעקוב ליצמן

  אותמנכ"ל משרד הברי -משה בר סימנטוב

  ראש אגף בריאות הנפש -דר' טל ברגמן

  מנהלת חטיבת בתי החולים הממשלתיים -דר' אורלי ויינשטיין

  ראש מנהל הסיעוד -דר' שושי גולדברג

  יו"ר הסתדרות האחיות –אילנה כהן 

  םמנהלי בתי חולים פסיכיאטריי

  םמנהלות סיעוד בבתי חולים פסיכיאטריי


