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  לכבוד

  מר ניר ברקת

  ראש עיריית ירושלים

  6296014-02: בפקס

  לכבוד

   רוני גמזו 'פרופ

  ל משרד הבריאות"מנכ

  6183266-02: בפקס

  

  , שלום רב

  בירושלים המזרחית )"טיפת חלב"(לבריאות המשפחה מחסור בתחנות : הנדון

 . ת המשפחה בירושלים המזרחית להוספת תחנות לבריאו,התערבותכם בבקשה לכםאנו פונים אלי

 מתוכם , ילדים15,053- אשר בהן רשומים כ, תחנות טיפות חלב29כיום מופעלות בירושלים  .1

אשר האוכלוסייה  ,בכל ירושלים המזרחית.  ילדים ערבים מקבלים את השירות2,709רק 

בעוד ,  קיימות ארבע תחנות טיפות חלב בלבד,שליש מאוכלוסיית העירהמתגוררת בה מהווה 

  .  תחנות25 פועלותשבמערב העיר 

אנו עדים ,  אשתקדסילואןשכונת תושבי ו המרכז הבין תרבותי פנייתבעקבות פנייתנו ו .2

טיפת תחנת  על ידי העירייה בשיתוף עם התושבים לפתיחתה של  כיוםמאמצים שנעשיםל

 .סילואןשכונת ב חלב

 . ספק צורך כה חיוני ובסיסילכדי עט של טיפות חלב ובמספר כה מאין די , יחד עם זאת .3

פגיעה חריפה הן בזכות לבריאות והן מהווה בשירותי בריאות בסיסיים מחסור כה חמור 

: המעוגנות בעקרונות היסוד של מדינת ישראל ובחוק יסוד, של התושביםבזכות לשוויון 

 .כבוד האדם וחירותו

ם דבר מוסכם ומובן היא כיוחשיבות התחנות לבריאות המשפחה הן לילדים והן להורים  .4

מצבם ובהתפתחות פעוטות בטיפול בהתחנות מהוות גורם חיוני ביותר במעקב ו. מאליו

ליקויים , יפיגור שכל, ים בשפהי ליקו: כגון,מעקב זה מאפשר לאתר בעיות שונות. הבריאותי

ובכך לשפר את מידת  , ולטפל בהן בשלב מוקדם, ועודבריאותיים והתפתחותיים של הילדים

מחסור בשירותים בתחום זה הם העדרן של התחנות ו, משום כך. טיביות של הטיפולהאפק

 . אוכלוסייה בכללותההילדים ובעלי השלכות קשות ומרחיקות לכת מבחינת ה

 בניגוד לנהלים  כיום תשתית שירותי טיפות החלב בירושלים המזרחית עומדת כי,עוד נדגיש .5

הל משרד הבריאות התחנה נו .ירותסטנדרטים למתן הששקבעו  ,משרד הבריאותשל 

 : כך קובע סטנדרטים לאספקת השירות-")טיפות חלב("לבריאות המשפחה 
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  עקרונות. ב"

  אוניברסאליות. 1

  .  השרות יסופק באופן שוויוני לקבוצות היעד ללא כל אפליה

  אזוריות. 2

  .באזור גיאוגרפי מוגדרכל תחנה תספק שרות לקהילה 

   שמירת ההיבט הקהילתי. 4

ר על ידי תההיבט הקהילתי נשמר בדרך הטובה ביו... תובטח התייחסות קהילתית
  . קיומה של תחנה אחת לכל אזור גיאוגרפי מוגדר

  סטנדרטים. ג

  פיזור. 1

    אלף נפש באזור גיאוגרפי מוגדר10-5- תחנה ל - באזור עירוני

  נגישות וזמינות. 2

קיום תחבורה סבירה דרך , התחנה תמוקם באזור נגיש לאוכלוסייה מבחינת המרחק
   ".מתאימה וחניה

  

, ויהאוסיע,  בית חנינה-   רבות בירושלים המזרחיתתושבי שכונתמנוהל זה עולה בבירור כי 

ת טיפת חלב  ולהקמה של תחנ, זכאים לקבלת השירות-  ועודשכונת השלום, אבו טור, שועפט

המועט של התחנות כי מספרן , עוד עולה מהנוהל .סמוך למקום מגוריהם, וםהחסרות כי

   . יהי האוכלוסצורכיספק את ל, גם לשיטת משרד הבריאות עצמו, יכולשקיימות כיום אינו 

משרד הבריאות בתוך עיריית ירושלים והן בתוך גורמים המקצועיים הן ה גםכי , נזכיר .6

 .  ות חלב בירושלים המזרחיתהמליצו על הקמת תחנות נוספות של טיפ

 נבקש כי,  למאות תושבי העיר ירושליםבו לא מסופק שירות בסיסי, במצב דברים זה .7

בשנת התקציב תחנות נוספות לבריאות המשפחה בכל ירושלים המזרחית לפתיחת תפעלו 

 .קרובהה

    .נודה לכם על עדכוננו בדבר המשך פעולותיכם בנושא .8

  , בכבוד רב

  ד "עו, נסרין עליאן
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  באמצעות מייל , יועץ ראש העיר לענייני ערבים, ר דוד קורן"ד

 


