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צוות יקר,
מניעת אלימות מינית והטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הוא נושא שנמצא על סדר היום
הציבורי המרכזי בשבועיים האחרונים ,וזאת בעקבות חקירת תלונתה של הנערה מאשקלון על אונס
קבוצתי שעברה באילת .אירוע מזעזע זה עורר גל של תמיכה בנערה בכל הארץ ,ודרישה להתערבות
מידית במניעה של אלימות מינית .אחד הנושאים שעולה בשיח ,הינו המענה הדחוף שניתן בבתי חולים
בישראל.
במרכז הרפואי וולפסון פועל מזה עשרים שנה המענה הראשון בארץ לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
הוא נקרא חדר אקוטי (או חדר  ,4על שם המספר שהיה על החדר ושנועד לשמור על הדיסקרטיות של
המטופלות והמטופלים) ,נותן מעטפת הוליסטית לכל המופנים אלינו כל שעות היממה ,ומנוהל על ידי
ד"ר ג'וליה ברדה ,מנהלת היחידה להריון בסיכון ,בשותפות עם צוות רב מקצועי הכולל את
מנהלת השירות הסוציאלי ,עו"ס זהבית שפיצר ,את העו"ס ויקטוריה בסין האחראית על המענה
השוטף ,רופא רפואה משפטית ,מהמכון לרפואה משפטית ,צוות מלר"ד מבוגרים ומלר"ד
ילדים .כתבה על החדר האקוטי בוולפסון שודרה השבוע במהדורה המרכזית בערוץ .13
במרכז הרפואי וולפסון טופלו בחדר האקוטי  2000נפגעות ונפגעי תקיפה מינית מאז הקמתו,
מתוכם  90%נשים 10% ,גברים 90% ,בגירים ו 10%-קטינים (מתחת לגיל  .)18בשנה אנחנו בודקים
כ 350-נפגעות ונפגעי פגיעה מינית ,ומהווים את המרכז הגדול ביותר בארץ מתוך חמשת המרכזים
הקיימים כיום בבתי חולים.
ביום שלישי השבוע התקיים דיון דחוף של הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,בנושא
אלימות מינית ,ושם ייצגה אותנו בכבוד ד"ר ברדה ,תוך תמיכה באמירה שיש לפתוח עוד מרכזים
אקוטיים בשאר בתי החולים בארץ .אתמול התבשרנו שהתקבלה החלטה של שר הבריאות ושר האוצר
להעביר תקציב לפתיחה של שישה מרכזים נוספים ,כולל פתיחת מרכז אקוטי בבית החולים יוספטל.
מניעה וטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית אינה מתחילה ומסתיימת בבדיקה בחדר האקוטי בבית
חולים .מערכות שלמות מעורבות ,וכוללות את המשטרה ,מערכת המשפט ,מרכזי סיוע לנפגעות
ולנפגעים ,מערכת החינוך ,ועוד .בתחילת החודש הוצגה התוכנית הלאומית למניעת אלימות
מינית על ידי איגוד מרכזי הסיוע ,ואני מקווה ,שיופנו לנושא הזה כלל התקציבים הנדרשים.
וכמו כל נושא ,הרבה כאן קשור גם באחריות האישית של כל אחד מאיתנו .בין היתר ,התעקשות על
תרבות שיח מכבדת ,דוגמא אישית כהורים ,והקפדה על רגישות מגדרית.
בנושא אחר ,מעדכנת כי לקראת השנה החדשה המתקרבת ,לאחר התלבטויות רבות לגבי הפורמט
(וקיים אצלי געגוע מתמיד לאירועים משותפים לכולנו ,אבל חשוב להימנע ככל שניתן מהתקהלויות),
אנחנו נקיים אירוע הרמת כוסית לקראת השנה הנכנסת יחד עם ועדי העובדים ,במפגש זום .אתם
תקבלו הסבר מפורט בימים הקרובים.
מאחלת סופשבוע נעים לכם ולבני משפחתכם.
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