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  לכבוד          לכבוד 

  הרווחה והבריאות, כים חברי ועדת העבודה"ח        כ חיים כץ"ח

  הרווחה והבריאות, ר ועדת העבודה"יו

  

  

  ,שלום רב

  

   מדת האגודה לזכויות האזרחע -דיון בנושא הפרטת שירותי בריאות התלמיד : הנדון

  

הרווחה והבריאות בנושא הפרטת שירותי , ת העבודה בועד4.7.11לקראת הדיון הקבוע ליום שני 

  : להלן עמדת האגודה לזכויות האזרח, והמשך העסקת חברת נטלי , הבריאות לתלמיד

להפרטה המתמשכת של שירותי בריאות נחרצות מתנגדת האגודה לזכויות האזרח כי , יאמר מיד

  . התלמיד

הפקדתו בידי האגודה ,  באיכות ופגיעהייבוש תקציבי: הפרטההשירות זה דורדר במדרון 

ר "הפקדתו בידי אותו גורם בהיותו מלכ, לבריאות הציבור בהיותה עדיין חלק ממשרד הבריאות

ופגיעה )  הוצאת האחיות מבתי הספר;הקצבת זמן לבדיקות(הפיכת השירות לכמותני , חיצוני

אשונה ובריאות מוקד עזרה ר: הוצאת מכרזים תוך פיצול השירות לשני חלקים, קשה באיכותו

בשירותי רפואה המומחית  חברה פרטית –י "הפקדת שני החלקים בידי נטל, לבסוף, מונעת

  . אחרים

 פגמים אלה הם. כפי שהצביע גם מבקר המדינה, ה לטעמנו בפגמים רביםתקבלת ההחלטות לק

על השירות החסר פיקוח ה ובמיוחד ,תמחורם, ניסוח המכרזיםבתחום פגמים קונקרטיים 

שירותי הרפואה את הבריאות אנו כופרים בתפיסה לפיה צריך להוציא מידי משרד . רטהמופ

  . המונעת בבתי הספר

כדי אף הגישו עתירות המצב המתדרדר ו על האגודה לזכויות האזרח וארגונים אחרים קבלו

כדי לגיע מבר לא עצר את מצעד האיוולת שאך ד. בית המשפטאמצעות הליכים בלהשפיע על ה

זלזול בערכי הרפואה הציבורית ובזכותם של כל תלמידי ישראל לקבל שירות מניעתי ושירות עזרה 

  .  ראשונה ראוי לשמו

  :  כילחזית רחבה בציבור ובכנסת אשר קובעתקולנו מצרפים שבים ואנו 

בפיקוח ואף , להישאר בידי המדינהצריכים בריאות הציבור ובמיוחד רפואה מונעת  •

 . בהפעלתה הישירה
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 . אין כל ערך ואין כל צורך בתחרות בשירותים אלה •

חברתית או , הפרטת השירות פוגעת באופן מיוחד באוכלוסיות חלשות ופריפריאליות •

  . גיאוגרפית

על , זכות השווה לבריאות של כל ילדינו להבטיח את האנו קוראים למשרדי הבריאות והאוצר

  : ידי נקיטה בכל הצעדים כדלקמן

  על השירותריות מלאה להתעשת ולקחת אח •

 נטלי חברת לא להאריך את ההסכם עם  •

 למשרד הבריאות כולל העזרה הראשונה להחזיר את שירות בריאות התלמיד  •

 להחזיר את האחיות לבתי הספר •

 

 

  ,בכבוד רב

  רמי אדוט 

  מנהל תחום בריאות 

  האגודה לזכויות האזרח 

  

  חברי הכנסת–העתק 


