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2013 יוניב 18   

  לכבוד

   רוני גמזו' פרופ

  ל משרד הבריאות"מנכ

   6783266-02: בפקס

  

  כבודל

  מר ניר ברקת

  עיריית ירושליםראש 

  4629601-02: בפקס

  , שלום רב

  בירושלים המזרחית )"טיפת חלב"(לבריאות המשפחה קיום התחייבות לפתיחת תחנות : הנדון

  7.10.11מכתבנו מיום : סימוכין
  1.8.11שרד הבריאות מיום תשובת מ

  14.11.2011      מכתבנו לעיריית ירושלים מיום 
  1.2.2012     תשובת עיריית ירושלים מיום 

  12.3.2012                                       מכתבנו מיום 
  15.3.12     תשובת משרד הבריאות       
   30.5.12                                   מכתבנו מיום   

  27.12.12מכתבנו מיום   
  2.1.13תשובתכם מיום   

  
  

אנו שבים ופונים אליכם על רקע הבטחות הן של משרד הבריאות והן של עיריית ירושלים 

 .לפתיחת תחנות לבריאות המשפחה בירושלים המזרחית, בפנינו בתכתובת בשנתיים האחרונות

תקצב הקמת מרכז הבטחה ל ו,2012על אף ההבטחות לפתיחת שתי תחנות חדשות במהלך שנת 

  . הדבר לא יצא לפועל ההבטחות לא  מומשו ו2013מהלך שנת בות המשפחה יאלבר

מבקשים לקיים את התחייבויותיכם לפתיחת מרכזים לבריאות המשפחה שבים ו אנו ,על כן

ולנוהלי משרד  בירושלים המזרחיתלצורך בהתאם , להבטחותיכםבירושלים המזרחית בהתאם 

  .הבריאות

נכון להיום קיים מחסור חמור בתחנות לבריאות המשפחה בירושלים , כפי שידוע לכם .1

שאמורות לתת מענה לשליש מתושבי ,  תחנות בלבד5 פועלות  המזרחיתירושליםב :המזרחית

בנושא זה למילוי הצורך החיוני מן ההכרח הוא לפעול . ) תחנות במערב העיר25לעומת (העיר 

 של ןאת פתיחתשוב ושוב ולא לדחות , על מנת להשלים את החסר כנדרשם ולהשקיע תקציבי

 .שנה אחר שנה, ןהוחלט על הקמתאשר כבר , ותתחנ

 בקרב אוכלוסיה במיוחד, אין צורך להכביר במילים על חיוניות התחנות לבריאות המשפחה .2

כאשר , )הים בארץו הינו מהגב– 79% – בירושלים המזרחית שבה אחוז העוני (ענייה 

התחנות מהוות . עות לבריאות ולחשיבות המעקב אחר התפתחות הילדים מועטה ביותרהמוד

מעקב זה מאפשר . מצבם הבריאותיובהתפתחות פעוטות בטיפול בגורם חיוני ביותר במעקב ו

בריאותיים והתפתחותיים ליקויים , יפיגור שכל, ים בשפהי ליקו: כגון,לאתר בעיות שונות

. ובכך לשפר את מידת האפקטיביות של הטיפול , ולטפל בהן בשלב מוקדם, ועודשל הילדים
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מחסור בשירותים בתחום זה עלול להביא להשלכות קשות העדרן של התחנות ו, משום כך

 .אוכלוסייה בכללותההילדים וומרחיקות לכת מבחינת ה

שפט לפתוח ישנה גם התחייבות של עיריית ירושלים בפני בית המ, ךנשוב ונזכיר כי מעבר לכ .3

הודעת עיריית ראו (אם תהיה לכך דרישה מצד התושבים , תחנות לבריאות המשפחה

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

    ,נודה לקבלת התייחסותכם בהקדם האפשרי, ונוכח חשיבות הנושא, על כן .4

  , בכבוד רב

  ד"עו, נסרין עליאן

  

  : העתקים

  02-6296894:  בפקס,עיריית ירושלים  , הממונה על שירות בריאות הציבור,  פיני אדרמר

  באמצעות מייל,  עיריית ירושלים, יועץ ראש העיר לענייני ערבים, דוד קורן

   02-6297404: בפקס, עיריית ירושלים, מנהלת המינהל לשירותי קהילה, בוני גולדברג' גב

  באמצעות מייל , עיריית ירושלים,  ירושלים המזרחיתמנהלת לשכות רווחה, ראניה הירש

  

 


