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סגן שר הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות

הנדון :פרסום נתונים על אודות שיעור נקיטת התערבויות בלידה ברמת בית החולים
מכובדי,
אנו מוצאים לנכון לפנות אליכם בעניין שבנדון ,לאור חשיבות הנושא לציבור בישראל בכלל ולציבור
הנשים בפרט.
התנועה לחופש המידע יחד עם עמותת ״נשים קוראות ללדת – למען חופש הבחירה בלידה״ ,מבקשות מזה
זמן רב לקבל לידיהן ,מידע הנוגע לשיעור נקיטת התערבויות שונות במהלך לידות ,על פי פילוח של בתי
החולים השונים בישראל ,בעוד התשובות אותן אנו מקבלים במסגרת הניסיונות לקבל את המידע ,כוללות
נימוקים שונים ומשונים לאי-מסירת המידע.
נשים רבות העומדות בפני לידה ,מבקשות להסתייע בנתונים אלו ,על מנת לגבש החלטה בדבר בית החולים
בו יבחרו ללדת .מאחר ומדובר באירוע משמעותי ביותר בחייה של כל אישה ,עמדת בתי החולים והגופים
הרגולטורים השונים למעשה שוללת מנשים את הזכות לעיין ולגשת למידע זה ,בעוד במדינות שונות
בעולם לדוגמה בצרפת ואנגליה ,מידע זה נגיש לציבור בלחיצת כפתור.
בעקבות כך ,וכן בעקבות שאילתא אשר יזמה עמותת ״נשים קוראות ללדת״ באמצעות חברת הכנסת תמר
זנדברג ,אשר לא זכתה למענה ,ביצעה התנועה לחופש המידע פנייה רוחבית אל בתי החולים כבר בשנת
 2016ושוב בשנת  .2018הפניה האחרונה יצאה ביום  ,9.8.2018לפני קרוב לארבעה חודשים ,אל כל בתי
החולים הממשלתיים ואל קופות החולים שבבעלותן בתי חולים נוספים ,אך גם פניה זו הושבה ריקם.
ויודגש כי מדובר בנתונים קיימים ונגישים אשר אין צורך להמציאם יש מאין ,מידע זה קיים ואף נדון
במסגרת כנסים רפואיים שמקיימים גניקולוגים בבתי החולים ובמשרד הבריאות.
בקשת המידע שהוגשה נענתה באופן חלקי על ידי בתי חולים בודדים אשר העבירו לעיוננו את המידע
המבוקש .דא עקא מרבית בתי החולים סירבו לחשוף נתונים אלו בנימוקים שונים ומשונים ואילו אחרים
בחרו להתעלם ולא להשיב לפניה על אף הוראות חוק חופש המידע .ויודגש תשובות בתי החולים אינן
עקביות ואינן מספקות מענה ענייני או כזה המצדיק את החלטתם להימנע מחשיפת המידע ,ויוער חלק
מבתי החולים אף הפנו אותנו אל משרד הבריאות (שוב!) ואחרים הגדילו ופנו בעצמם אל משרד הבריאות
שיורה שלא למסור את המידע לכלל בתי החולים.
התנועה לחופש המידע שצברה ניסיון לא מבוטל במהלך השנים מול משרד הבריאות ,בתי החולים וקופות
החולים מתקשה להבין את הטעמים בגינם מחליטים בתי החולים שלא לחשוף את המידע בפני הציבור

הרחב ובפרט נוכח העובדה לפיה ,משרד הבריאות חושף מפעם לפעם נתונים חלקיים בלבד בנושא ,כאשר
הדבר משרת שיקולים שלו בלבד או של בתי החולים וזאת ומבלי לספק כל הסבר לשאלה מדוע נמסרים
נתונים אלו ,בעיתוי מסוים וברמת פירוט חלקית בלבד.
שקילת פנייתם של חלק מבתי החולים אל משרד הבריאות ,המבקשת לאסור את פרסום המידע ,אינה
ברורה לנו וזאת בייחוד נוכח פסיקתו החד-משמעית של בית המשפט העליון בתחום חופש המידע ,בין
השאר בפרשת מבחני המיצ"ב עע"ם  1245/12התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך ,בפסק דינו של
השופט מלצר בפרט ,ראו גם את פסיקת בית המשפט המחוזי בעת"מ  883/07התנועה לחופש המידע נ'
משרד הבריאות (כבוד השופטת מוסיה ארד) בדבר מדדי האיכות של קופות החולים.
לא יעלה על הדעת כי משרד הבריאות ייתן תמיכה לבתי החולים לפעול בניגוד מוחלט להוראות חוק

חופש המידע ,הפסיקה והאינטרס הציבורי ,על כן לאור כל האמור לעיל ,נודה לקבלת התייחסותכם
בהקדם ומתן הנחיות לבתי החולים על פרסום המידע המבוקש.
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הממונים על חופש המידע בכלל בתי החולים הרלוונטיים
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