29.10.2015
לכבוד
מר יעקב ליצמן
שר הבריאות
רח' ירמיהו  ,39ירושלים
בפקס02-5655993 :

 ד ח ו ף -הנדון :סגירת תחנת טיפת חלב בכפר אבו תלול בנגב
הרינו לפנות אליכם בשם יו"ר הועד המקומי בכפר אבו תלול ,מר עטייה אלאעסם ,בדרישה לפעול מיידית
לפתיחה מחדש של תחנת "טיפת חלב" בכפר אבו תלול ,זאת כדלקמן:
 .1היום נודע למרשי כי לפני כשבועיים החליט משרד הבריאות לסגור את תחנת "טיפת חלב" בכפר אבו תלול
ולהעביר את המטופלות וילדיהן לתחנת טיפת חלב בכפר קסר אלסר.
 .2לפי בדיקת מרשי עולה כי כל תיקי המטופלות הועברו כבר לתחנת קסר אלסר ועל כן ,לא ניתן עתה לקבל
טיפול מניעתי בתחנת טיפת חלב.
 .3התחנה שבנדון פעלה מזה שנים בכפר והיוותה התחנה היחידה שסיפקה שירותים במסגרת טיפת חלב
לתושבות הכפר וילדיהן .סגירת התחנה משמעה אילוץ תושבות הכפר וילדיהן לפנות לתחנה בכפר קסר
אלסר הנמצא במרחק של  22ק"מ מכפר אבו תלול ,זאת כאשר אין תחבורה ציבורית בין הכפרים וקיים
חוסר בזמינות תחבורה פרטית אצל נשות הכפר .הדבר יקשה מאוד על האימהות לפנות יחד עם ילדיהן
לקבלת הטיפול המניעתי.
 .4יודגש  ,כי מטרת תחנת אם וילד הינה לספק טיפול מניעתי במטרה להבטיח תנאים מינימליים ביותר
לשמירה על חיי האימהות וילדיהן .מטבען של שירותי רפואה מונעת להיות נגישים וזמינים ,במיוחד עת
מדובר בשירות הניתן לאימהות שעתה ילדו .יוצא כי ,סגירת התחנה והעדר שירות זמין ונגיש עבור
האימהות וילדיהן ,פוגע באופן חמור ביותר בזכותן של האימהות לקבלת שירותי רפואה מניעתיים ,נגישים
ושווים הגורמת בתורה לפגיעה חמורה בזכות לחיים ולכבוד הן של האימהות והן של ילדיהן .סגירת
התחנה אף מהווה פגיעה בזכות לקבלת קצבאות ילדים המותנית בחיסון הילדים ,שירות הניתן בתחנות
טיפת חלב.
 .5סגירת תחנת טיפת חלב בכפר אבו תלול תוך הפגיעה החמורה בזכויות הנשים והילדים לקבלת טיפול
רפואי מונע ,מהווה הפרה לחובה החקוקה המוטלת עליכם וזאת מכח חוק בריאות ממלכתי ,התשנ"ד –
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 1994המטיל חובה מפורשת על המדינה לספק שירותי רפואה מניעתיים נגישים וזמינים (ראו סעיף (3ד)
לחוק).
 .6יתר על כן ,סעיף ( 69א )1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע ,כי שירותי הרפואה המונעת יינתנו ע"י משרד
הבריאות בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשויות מקומיות ,אך בכל מקרה ,החובה הישירה
לאספקת שירות זה מוטלת על משרד הבריאות.
 .7לא זו אף זו ,סגירת התחנה בכפר מהווה הפרה חמורה להתחייבויותיכם בפני בית המשפט ויש בה משום
ביזיון בית משפט .נזכירכם ,כי המרפאה נשוא מכתבינו זו הוקמה לפני מספר שנים וזאת בעקבות עתירה
שהגשנו נגד משרד הבריאות להקמת מרפאות בכפרים הלא מוכרים בנגב ,ביניהם כפר אבו תלול שבנדון
(ראו בג"ץ  7115/97עדאלה נגד משרד הבריאות ,פסק דין מיום  .)19.12.01מה גם ,בשנת  2009עתרנו
בשנית נגד משרד הבריאות בעקבות החלטתו לסגור את תחנות טיפת חלב בשלושה כפרים ,ביניהם הכפר
שבנדון .בתגובה לעתירה חזר משרד הבריאות ופתח מחדש את התחנה בכפר תוך הפעלתה שלושה ימים
בשבוע (ראו בג"ץ  10054/09הלהואשלי ואדאד ואח' נ' משרד הבריאות ,פסק דין מיום .)6.3.2012

לאור כל האמור לעיל ,הנכם נדרשים לפתוח מחדש ולאלתר את תחנת טיפת חלב בכפר אבו תלול ,לאייש את
התחנה בתקני רופאים ואחיות ולהעניק טיפולים מניעתיים נגישים וזמינים לתושבות הכפר וילדיהן.
במידה ודרישתנו זו לא תיענה עד ליום שני  ,2.11.2015נאלץ לפנות לערכאות.

בכבוד רב,
מונא חדאד ,עורכת  -דין
העתק:
עו"ד אוסנת מנדל ,מנהלת מחלקת בגצ"ים ,פרקליטות המדינה ,בפקס.02-6467011 :
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