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הודעה לעיתונות

משרד הבריאות מפרסם חוזר מנכ"ל על הסדרת הטיפול הניתן במערכת
הבריאות לאחר פגיעה מינית
משרד הבריאות ממליץ לנפגעים ונפגעות לפנות למרכז אקוטי במהירות האפשרית
(עד שבעה ימים) על מנת שניתן יהיה לתת מענה מיידי
הכולל טיפול רפואי ,מענה נפשי ,ובדיקה רפואית משפטית
משרד הבריאות מפרסם היום (רביעי) חוזר מנכ"ל על הסדרת הטיפול הניתן במערכת הבריאות
לאחר פגיעה מינית .החוזר קובע כללים לאבחון ומתן טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי ,ואיסוף ראיות
משפטיות לנפגע/ת תקיפה מינית המגיע/ה למערכת הבריאות לאחר הפגיעה .החוזר יבוא במקום
החוזר מפורסם בשנת .2003
בחוזר מפורטים עקרונות הטיפול בנפגעות ובנפגעים .כאשר כל טיפול ינתן ללא דעה קדומה וללא
אפליה על רקע גזע ,מין ,דת ,נכות ,גיל ,נטייה מינית ,זהות מינית או מגדרית ,התנהגות מינית,
אמונה פוליטית או השתייכות עדתית .כל טיפול דורש הסכמת המטופלת לאחר שניתן הסבר על
מהותו והפעולות שינקטו ,במטרה לתאם ציפיות ולמנוע מצוקה ,הפתעה או הבנה שגויה של
הפעולות.
• על מנת למנוע פגיעה נוספת בנפגעת ובאיכות הראיות ,יש לצמצם את מספר חברי הצוות
המטפל בכל שלבי הבדיקה והטיפול ולהימנע מתחקור פרטי הארוע מעבר לנדרש לצורך
הטיפול.
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• בבדיקות שכוללות מגע חודרני ומגע באיברים אינטימיים חשוב להסביר למטופלת כי היא
זכאית לבקש להפסיק את הבדיקה בכל שלב ,כולל בעקבות אי נעימות גופנית או נפשית.
• מטופלת זכאית לנוכחות מלווה .יש לבקש את אישורה לכניסת אנשים נוספים לחדר,
לרבות סטודנטים  /מתמחים (למעט כניסה במצבי חירום).
• במקרים של חשד למעורבות חומרים פרמקולוגיים (סמים ,אלכוהול או תרופות) ,בטווח
של עד  4ימים מהתרחשות הפגיעה יש לבצע מיידית בדיקת דם ושתן ו/או להפנות במיידי
למרכז האקוטי הקרוב ביותר.
• יש להודיע למשטרה על כל מטופלת המגיעה לטיפול לאחר שעברה פגיעה מינית .עם זאת,
אין לחייב נפגעת להתלונן במשטרה ,או להתנות טיפול בהגשת תלונה .יש לאפשר לנפגעת
לשוחח עם עו"ס בטרם השיחה עם המשטרה ולהסביר לה את משמעות חובת הדיווח.
• החוזר מציין כי יש אפשרות לנפגע/ת לעשות בדיקה קלינית לאיתור חומר ביולוגי זר,
שתועבר למכון לרפואה משפטית ,כאשר התשובות יינתנו לנבדקת ולא למשטרה.
• בנוסף ,החוזר מפרט את נוהל שמירת ערכות בדיקת אונס ,בהתאם לשינוי בחוק שעבר
במרץ האחרון ,שמאריך את זמן שמירת הערכות ל 50-שנים .מודגש כי לא ייעשה שימוש
בדגימות שנלקחו במהלך הבדיקות ,ללא הגשת תלונה במשטרה או לפני שהנפגע/ת יתנו את
הסכמתם לכך ,וגם זאת רק לאחר שיסבירו לה את משמעות ההסכמה לשימוש להמשך
ההליך והבדיקה המשטרתית.
• במכתב השחרור ,אין לפרט את פרטי הארוע ,ממצאי הבדיקה והפרשנות ,יש לכלול בו את
הבדיקות שנעשו ,הטיפול שניתן ואת המשך הטיפול התרופתי או הרפואי הנדרש.
מצ"ב חוזר המנכ"ל
שירה סולומון
דוברת משרד הבריאות
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