ליווי נשאי  HIVמבקשי מקלט !
בעמותת א.ס.ף -ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט
בישראל!

!
העמותה המפעילה!
עמותת א.ס.ף ,פועלת משנת  2007ומעניקה סיוע פסיכו-סוציאלי למבקשי המקלט וכן
פועלת לקידום זכויותיהם ומעמדם בפני רשויות המדינה .העמותה תומכת ומסייעת
לקהילות מבקשי מקלט הנאלצות להתמודד עם מציאות מאתגרת ומשוללת זכויות
בישראל .העמותה שמה לה למטרה להקל על מצוקותיהם של מבקשי מקלט שחוו
טראומה ,אבל ואבדן ,ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם! .

!
רציונל הפרויקט -תוכנית תמיכה פסיכו-סוציאלית למבקשי מקלט החיים
עם !HIV
על פי דו"ח אפידמיולוגי תקופתי שפרסם משרד הבריאות ב ,2012-בסוף  2011חיו כ34 -
מיליון איש עם נגיף ה HIV -ברחבי העולם.

על פי הלמ"ס מוערך כי בסוף שנת 2012

במדינת ישראל אובחנו כ 6104 -איש החיים עם הנגיף .בשנת  2012אובחן בישראל מספר
שיא של נשאי HIV

חדשים מאז אותרה המחלה לראשונה בארץ בשנות ה.80-

מספר

הנשאים מקרב קהילות מבקשי המקלט אינו ידוע במדויק .הוועד למלחמה באיידס מטפל
בכ 60-מבקשי מקלט ,אולם הערכות הן כי מספר הנשאים גבוה יותר! .

!

חוק בריאות ממלכתי אינו חל על מבקשי המקלט ופרט למסגרות ביטוח פרטיות ולטיפול
בסיסי במרפאת משרד הבריאות "טרם" בת"א ולטיפול חירום בבתי חולים ,אין להם גישה
לשירותי בריאות ציבוריים.

כך בניגוד לאזרח ישראלי ,מבקש מקלט נשא HIV

נתון

לחסדיהם של ארגוני בריאות וולונטריים ומתנדבים על מנת לקבל טיפול רפואי אשר הנם
בעלי משאבים מוגבלים ומצומצמים .ללא טיפול רפואי ,מצבם הבריאותי מידרדר והמערכת
הקיימת ,המושתתת על עמותות וארגונים ,מסורבלת וקשה להבנה ותפעול! .

!
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אל מול הקשיים הללו ואל מול הקשיים הרגשיים והיעדר רשתות תמיכה כגון משפחה
וקהילה ,מפעילה עמותת א.ס.ף מערך ליווי ותמיכה פסיכו-סוציאלי לנשאי  HIVולחולי
איידס.

!

!
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!
מודל פעילות!
 (1תמיכה וליווי במקביל לטיפול הרפואי שנעשה ע"י מתנדבים:
הפעילות מתבצעת בעיקרה ע"י צוות של מתנדבים אשר הוכשר לשם כך .יודגש כי
האתגר בליווי נשא מקרב קהילת הפליטים גדול אף יותר מליווי נשא ישראלי הן
בשל קשיי השפה והן בשל האתגרים הרבים עמם נדרשים הנשא והמתנדב לצלוח
במציאת נטולת זכויות ושירותים! .
א ליווי ותמיכה רגשי בתהליך -במציאות שבה החולה נותר בודד לעתים קרובות,
מתוך חשש לשתף את המשפחה והחברים ומחשש לנידוי והדרה ,המתנדבים
והמתנדבות מהווים גורם לתמיכה רגשית ,אוזן קשבת וחברה .עיקר עבודת של
המתנדבים קשורה לליווי באופן אישי וצמוד נשאים וחולים בהתמודדותם עם
מערכות הבריאות ובהתמודדותם הרגשית .כמו כן ,מלווים את הנשאים והחולים
בתהליך גילוי המחלה ובהסתגלות הרגשית הכרוכה בתהליך הגילוי.
ב הבנה של הפרוצדורה הרפואית הקיימת -המתנדבים מסייעים לפונה להכיר את
התהליך הרפואי; סוגי הבדיקות והטיפולים הדרושים ,התדירות ,מקום הביצוע,
העלויות והיכרות עם גורמי טיפול ותמיכה רלוונטיים שונים כגון :הוועד
למלחמה באיידס ,ארגון רופאים לזכויות אדם ,בית החולים איכילוב ,מרפאת
לוינסקי ועוד .במידת הצורך ,מלווים אותם לטיפולים רפואיים ולבדיקות.
 (2פיתוח קשר עם ארגונים אחרים רלוונטיים :רכז הפרויקט )אשר פועל בהתנדבות(
ייצר קשר עם כלל הארגונים הפועלים בתחום לטובת הרחבת מידת ההכרות בין
הארגונים וגיבוש קווים מנחים לשיתוף פעולה בעניין זה .כמו כן הרכז ,מסייע
בהנגשה ,ייעול ופישוט התהליך מול הארגונים השונים.
 (3הנגשת טיפול פסיכולוגי לנשאים שזקוקים לכך :בנוסף לליווי המתנדבים ,תוכנית
התמיכה הפסיכו-סוציאלית הפרטנית מספקת תמיכה כוללנית וייעוץ מקצועי ע"י
מטפלים )פסיכולוגים ,עו"סים ,מטפלים באומנות וכו' (.לנשאים וחולים הזקוקים
לכך .דרכי ההתערבות יהיו רב מערכתיות ויכללו שיחות תמיכה וטיפול אישיות,
עבודה מול בני משפחה ,חברים וקהילה של הפונה ,פנייה למוסדות וגופים
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חברתיים וממשלתיים בעניינם ,גיוס משאבים ותמיכה בקרב החברה האזרחית
בעבורם ועוד.
 (4הנגשת התהליך הרפואי למטופל והגברת היכולת שלו לנהל את הטיפול הרפואי
בעבור עצמו :פיתוח כלי מעקב לשם הנגשת הטיפול :פיתוח חוברת מעקב אישית
המרכזת את כל המידע הרלוונטי ומיועדת לאפשר למטופל לבצע רישום ומעקב של
הבדיקות השונות.
 (5קידום מדיניות :עמותת א.ס.ף רואה חשיבות רבה בחשיפת הציבור הרחב למצבם
של מבקשי ומבקשות המקלט בישראל וחתירה לשינוי המדיניות בעניינם .לפיכך,
העמותה מקדישה חלק ניכר מפעילותה לעבודת הסברה ,שינוי דעת קהל וקידום
מדיניות בעניינה של קהילה זו!.
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