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אחות מבית חולים רמב"ם הותקפה באגרופים וקללות
אחות בבית החולים רמב"ם הותקפה אתמול על ידי אחת החולות ,כבת  18ומלווה שלה .האחות
התמוטטה ,איבדה את הכרתה ולאחר מכן פונתה לחדר המיון שם טופלה והתאוששה .התוקפת וחברתה
נעצרו להארכת מעצרן .מחר תיערך בבית החולים עצרת מחאה בהשתתפות הנהלת בית החולים רמב"ם.
המקרה התרחש אתמול בבית חולים רמב”ם בחיפה בשעות אחר הצהרים ,באחת מהמחלקות הפנימיות .לפני שחרורה פרץ ויכוח בין
צעירה והמלווה שלה לבין אחות המחלקה .בהתחלה החלה המלווה לקלל את האחות ולירוק עליה ולאחר מכן החלה המאושפזת
עצמה להכות ולתקוף אותה .לפי עדותה של האחות ,איימה עליה הצעירה שלא תצא חיה ,לאחר מכן היכתה אותה עם נעל בראשה
והמשיכה להכותה באגרופים בפניה .האחות איבדה את הכרתה ,פונתה לטיפול בחדר המיון והתאוששה.
מאבטחי בית החולים הגיעו והרחיקו מהמקום את המלווה ואת המאושפזת עצמה .הן נעצרו ויובאו בפני שופט להארכת מעצרן.
מבית החולים רמב”ם נמסר כי הם דוגלים באפס סובלנות בנוגע לאלימות כלפי הצוות הרפואי והם מקווים כי התוקפות ייענשו במלוא
חומרת הדין .ועד האחים והאחיות של בית החולים יקיים מחר ,באישור בית החולים ,עצרת מחאה כנגד האלימות המופנית כלפי עובדי
מערכת הבריאות .בעצרת ישתתפו ראשי הנהלת בתי החולים ,ראשי הוועדים ועובדי בית החולים.
לצערנו לאחרונה אנו עדים לגל עכור של אלימות ותקיפה של צוותים רפואיים .חשוב לדעת כי גופי האכיפה והרשויות מתייחסים
למעשים אלו בחומרה רבה .סעיף  288לחוק קובע עד  6חודשי מאסר למעליב עובד ציבור ,במילים ,תנועות או במעשים ,תוך מילוי
תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו .עוד נקבע תחת סעיף 382א עד  3שנות מאסר לתוקף עובד ציבור ועד  5שנות מאסר אם בתקיפה
היו מעורבים מספר תוקפים או כלי נשק .כמו כן ,סעיף  192לחוק העוסק בעבירת איומים קובע עד  3שנות מאסר למאיים על אדם
בכל דרך שהיא ,בפגיעה בגופו ,בחירותו ,בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אחר ,במטרה להפחיד ,להזיק או להקניטו.
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