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 לכבוד

 שר הבריאות -הרב יעקב ליצמן
 שר הרווחה -מר חיים כץ

 הכנסתוועדת העבודה הרווחה והבריאות של חברי 
 הבית היהודי -ח"כ הגב. שולי מועלם רפאלי

 מנכ"ל הביטוח הלאומי
 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות -הגב' אילנה כהן

 ת ארציתראשת מנהל הסיעוד ואחות ראשי -ד"ר שושי גולדברג
  אחיות ראשיות -מנהלות הסיעוד

 חוגים לסיעודראשי 
 מנהלות בתי הספר

 
 

 ובמוסדות בריאות בזקן בקהילהלא הולם הנושא: טיפול 
 
 

, בזקנים )בבית התעמרותות בת הקשורומזעזעלעדויות  נחשפיםבשבועות האחרונים, אנו 
קבוצת  .ין יבשהירה ע( שאיננה מותקבלת שירותי בריאותובהרווחה והבריאות  במוסדות
הותרנו אותם לטיפול מופקרת כעת על ידי החברה כולה.  ,ה זו שנמנית על מייסדי הארץיאוכלוסי

 מטפלים מוסדות בידיה המסורות של משפחה הכורעת תחת הנטל הכלכלי והטיפולי  ובידי 
 למתן טיפול ראוי וצודק. ,משאביםהחסרים 

 
  :כימבקשת לציין  תלשכת האתיקה של הסתדרות האחים והאחיו

הענקת טיפול מיטבי וכוללני לכל מטופל, ללא הבדל דת, גזע מין, גיל, תרבות, מוצא, הינה ערך . 1
 .מרכזי בקוד האתי של האחים והאחיות

 יםמעודדו באוכלוסיות חסרי ישעטיפול אלים התעמרות או בתוקף כל גילוי של   אנו מגנים. 2
מוקד השירות לאנונימית פניה גם כ ) יעה בחסרי ישעלפג אנשי המקצוע הנחשפים לשדווח 

 .*)5400הטלפוני של משרד הבריאות 
 

אשפוז  ובמוסדות בבית בקשישים לטיפול הולמים תקציבים הקצאת בהעדר רואה האתיקה לשכת
 . הישראלית לחברה עניות ותעודת מתמשכת הזנחהתרומה ל, ארוכי טווח

 
 לשיפור הטיפול באוכלוסיה זו ע"י: ידיתמ לפעול ,הכנסת חבריקוראים לאנשי ציבור, שרים ו אנו

בתי האבות, , להגברת הפיקוח על הכשרת כוח אדם מתאיםלגיוס ו נוספיםבים משא הקצאת
להעלות את שעות יש לפעול כמו כן  בהם.המחייה מוסדות הסיעודיים ולשיפור תנאי ה

  המקסימום המוקצות לטיפול סיעודי בקהילה מכוח חוק הסיעוד.
כמו גם לחוסנה  זכויותיהם של חסרי הישע שמירתהגנה והכרחיים לראשונים  אלה הם צעדים 

 לה. ושל החברה כ
 

במסירות, במקצועיות בקשיש אנו מחזקים את ידיהם של האחים והאחיות העוסקים בטיפול 
ות וקוראים להם להיות שותפים פעילים במיגור תופע במסגרות האשפוז ובקהילה ,ובנאמנות רבה

 .ההתעמרות והאלימות 
 
 
 

 ד"ר רות קפלן                                               גב' כלנית קי
 לשכת האתיקה -יו"ר לשכת האתיקה                                       יו"ר ועדת תגובות 

                                                                 
 הרפואית תהסתדרולשכת האתיקה ביו"ר  –"ר תמי קרני העתק: ד
 רל"א -מנהלת פעילות ציבורית –גב' הדס זיו           
 חברי לשכת האתיקה           
 נאמני אתיקה בארגון          


