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 משולחנה של מנכ״לית המרכז הרפואי        
                                                                                                                          

 צוות יקר,

כי חשוב לי  (4חדר )המרכז האקוטי  – מרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתמוקדשת השבוע לגרת יאה
 :תהיו בקיאים בעובדותאת הנעשה כאן, ו תכירוכעובדות ועובדי המרכז הרפואי ש

  .נפגעות ונפגעי תקיפה מינית 6,000-למעלה משלנו  במרכז האקוטיבמהלך השנים טופלו 
 

למרות שנפתחו אלינו למרכז האקוטי וזאת והפונים במספר הפונות  עלייההינה  בשנה האחרונההנצפית  המגמה
בוולפסון מהווה את המרכז  4חדר ש בעובדהנעוצה, בין היתר, הסיבה לכך מרכזים אקוטיים נוספים בארץ. 

, יותרטיפול למקרים המורכבים  שבו ניתן, תקיפה מיניתונפגעי פול בנפגעות הגדול ביותר בארץ לטי
, בית לין, המכון לרפואה משפטית ,הדוק עם מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בשיתוף פעולהוזאת 

 .ומערכת המשפט , המשטרה
 

ותיקים גם , למרכזים אקוטיים אחרים מודלומהווה שהוקם בארץ  החדר הראשוןהמרכז האקוטי בוולפסון הוא 
אל המרכז שלנו בוולפסון כאלו שנפתחו לאחרונה. למרות פתיחת מרכזים אקוטיים נוספים בארץ, גם ו ,יותר

מרכז מתמחה ומוקד ידע בנושא, הרבה פעמים מופנות היות שאנחנו ו ,)!( הפניות בארץכמחצית מכלל מגיעות 
 חרים.אלינו נפגעות תקיפה מינית מבתי חולים אחרים ומרכזים אקוטיים א

 
לנפגעת או לנפגע ומה שמנחה את הצוות הרב מקצועי שלנו במענה  ,קשהאקוטית תקיפה מינית הינה טראומה 

ומלווה לאורך כל האבחון והטיפול  מכת רגשיתמעטפת תוהענקת מענה במספר צירים:  הינוהתקיפה המינית 
מענה במטרה לתת בטחון, להחזיר שליטה למותקפת, ולמנוע תסמונת פוסט טראומטית לטווח הארוך, אצלנו, 

שמהווה את אחת הסיבות לכך שמלכתחילה הוכנסו חדרים אקוטיים למחלקות לרפואה  ,רפואי לפגיעות פיזיות
  .המשפטי מול התוקף, לצורך ההליך המשטרתי ותנטילת ראיוודחופה בארץ ובעולם, 

 
, בשיתוף, בתיאום ובהנחיית המכון לרפואה משפטית ומשרד הבריאותניתן  איסוף הראיותשלב 

לרפואה עם המכון בנושא איסוף הראיות הדוק הפעולה היתוף נובעת מששל המרכז האקוטי בוולפסון  הייחודיותו
 משפטית.

 
לקיום  תנאימהווה  ואינה, זו בחירה הנתונה לחלוטין בידי הנפגעת – להגשת תלונה במשטרהבאשר 

על האירוע,  על פי חוק אנחנו מחויבים להודיע למשטרהעם זאת חשוב להכיר כי . ראיותההבדיקה ואיסוף 
ון אצל הנפגעת למרות ההסבר שלנו על מייצרת אי שביעות רצומיישמים את החוק. לעיתים ההודעה למשטרה 

בין הודעה למשטרה )של הצוות על  הזו ההבדלאת  הבהירבכל מקרה אנו עושים הכול כדי ל זו. מחויבותנו
שהינה לבחירתה  –שהינה על פי חוק ומחייבת( לבין תלונה במשטרה )של הנפגעת עצמה  -האירוע

 .ההבדל מובןאך לצערנו לא תמיד הבלעדית( 
 

משרד ושל  המכון לרפואה משפטית הכשרות שלח עובר "בביהבנפגעות תקיפה מינית המטפל הרפואי הצוות 
ואף מותאמות אל הצרכים  בדומה להכשרות של צוותים רפואיים בשאר המרכזים האקוטיים בארץ הבריאות

הייחודיים בוולפסון, וההכשרות נעשות בתחומים שונים כמו איסוף ראיות, התמודדות עם טראומה אקוטית, 
 . ומתוכננות הכשרות רבות נוספות

 
, רופאות ורופאים מהמחלקה לגניקולוגיה ומיילדות וצוות הן העובדות הסוציאליותצוות נשות ואנשי ה

  ., והמענה ניתן סביב השעון כל ימות השנההמחלקה לרפואה דחופה
 

מנהלת היחידה להריון בסיכון, האחראית על החדר לד"ר ג'וליה ברדה,  בהזדמנות זו מבקשת להודות
אשר יחד עם כלל הצוותים, ושותפינו מבחוץ,  זהבית שפיצר, מנהלת השירות הסוציאליעו"ס לו, האקוטי

 נפגעי תקיפה מינית. נפגעות ובתהליך מורכב שבו נמצאות  ביותרהמקצועית  תהכתובמהוות ומהווים את 
 

 לכן ולבני ביתכן.סוף שבוע נעים 

 
 בברכה,                                                                                                                          

 
 ד״ר ענת אנגל       

 יהמרכז הרפואלית מנכ״       


