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  , שלום רב

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

  7.10.11מכתבנו מיום : סימוכין

  1.8.11ום תשובת משרד הבריאות מי

  14.11.2011מכתבנו לעיריית ירושלים מיום       

  1.2.2012תשובת עיריית ירושלים מיום      

  

 לשקול מחדש את בבקשהאליכם אנו שבים ופונים  ,נו שבסימוכיןיבהמשך למכתב .1

  כן.החלטה על דחיית פתיחתה של התחנה לבריאות המשפחה בבית חנינה לשנה הבאהה

   . בכלליחתן של תחנות לבריאות המשפחה בירושלים המזרחית לפתנוגע בההבהר נבקש

 נאמר כי עיריית ירושלים ומשרד הבריאות 1.8.11בתשובת משרד הבריאות אלינו מיום  .2

 . שנתית להוספת שתי תחנות נוספות במהלך השנתיים הקרובות- על תוכנית רבעובדים יחדיו 

לברר היכן הדברים עומדים ביקשנו  14.11.2011ם בנדון מתאריך יבפנייתנו לעיריית ירושל .3

 ומה הם הצעדים ,שנתית מטעם העירייה-ומי הגורם האחראי על ריכוז התוכנית הרב

 מנהלת המינהל לשירותי ,גבוני גולדבר' גבעל ידי נמסר לנו בתגובת העירייה . שננקטו בנדון

וכי , הנ כי מושקעים מאמצים רבים להקמת תחנה לבריאות המשפחה בבית חני,הקהילה

וכי עיריית ירושלים נמצאת בדין ודברים עם משרד הבריאות , לאחרונה אותר מבנה מתאים

 . על מנת לקדם את הנושא

 כי הקמת אלא שלאחרונה הגיעו אלינו ידיעות מהתושבים ומהמינהל הקהילתי בית חנינא .4

ואכן במידה . ותתקציבי וזאת מסיבות,  לצאת לפועל השנהת עומדהתחנה בבית חנינה אינה

 , או בהחלטה מפתיעה המצב אנו מצרים על כך שכן אין מדובר בהליך שבתחילת דרכווזה

 במזרח ירושלים הינו חיוני וידוע לכם מזה שלוש שנים תחנות לבריאות המשפחהוהצורך ב

 בפני בית המשפט לפתוח  עיריית ירושליםיתרה מכך ישנה גם התחייבות של. לכל הפחות
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הודעת עיריית  ורא( מצד התושביםמקום שתהיה לכך דרישה תחנות לבריאות המשפחה 

  .  )עיריית ירושלים ומשרד הבריאות'  הנאדי פראח נ1472/01צ "בבגירושלים 

אנו תוהים האם משמעו שתתקיים דחייה בכלל לתוכנית הדו שנתית לפתיחה  , מעבר לכל .5

המשפחה שתי תחנות או שמא הכוונה כי בשנה הבאה יפתחו שתי תחנות לבריאות 

 .בירושלים המזרחית

אין זה סביר שפתיחתה של כל טיפת חלב נוספת בירושלים המזרחית מצריכה מעבר  .6

  ותטחות שמתממשות במחיר של זמן ודחיבבתכתובת ענפה ובה, בתלאות ומשוכות מרובות

 תחנות בלבד שאמורות לתת 5נכון להיום קיימות במזרח ירושלים . ת משנהושלא פוחת

מחסור כה מצב זה של  ב.)במערב העירתחנות  25לעומת (מענה לשליש מתושבי העיר 

 ולא ,להשלים את החסרעל מנת תקציבים השקעת  להעניק זכות קדימה ומן הראוי ,חמור

 .   בשנה נוספת, שכבר הוחלט על הקמתה,פתיחתה של תחנהאת לדחות 

במיוחד בירושלים , אין צורך להכביר במילים על חיוניות התחנות לבריאות המשפחה .7

 והמודעות לבריאות ולחשיבות ,הינו מהגובהים בארץ -  78% -המזרחית שבה אחוז העוני 

התחנות מהוות גורם חיוני ביותר במעקב . המעקב אחר התפתחות הילדים מועטה ביותר

 ,מעקב זה מאפשר לאתר בעיות שונות. מצבם הבריאותיוב פעוטות התפתחותבטיפול בו

 , ועודבריאותיים והתפתחותיים של הילדיםליקויים , יפיגור שכל, ים בשפהי ליקו:כגון

העדרן , משום כך. ובכך לשפר את מידת האפקטיביות של הטיפול ,ולטפל בהן בשלב מוקדם

שלכות קשות ומרחיקות לכת מבחינת מחסור בשירותים בתחום זה הם בעלי השל התחנות ו

 . אוכלוסייה בכללותההילדים וה

 הקמת שלשנה נוספת בדחייה נודה לקבלת התייחסותכם בנוגע לנכונות המידע על , על כן .8

 כהחלטה אנו רואים זאת, ככל שאכן זהו המצב. בבית חנינהתחנה לבריאות המשפחה ה

כי תשקלו את  ונבקש, לותוהציבור בכלבריאות חמורה בעלת השלכות מסוכנות על 

   . החלטתכם בשנית

  , בכבוד רב

  ד "עו, נסרין עליאן
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