ז' אדר תש"פ
17/03/2020
סימוכין 144493320
לכבוד
מר נעם שקלר
באמצעות המיילshklarmoam@gmail.com:
שלום רב,
הנדון :בקשה לקבלת מידע פי חוק חופש המידע אודות "חדר  "4לשנים  - 2010-2019המרכז הרפואי וולפסון
בהמשך לבקשתך למידע בנושא שבנדון מיום  19.12.19להלן המידע המבוקש:
 .1עלות שנתית בחלוקה לשכר ,עליות תפעול וכל עלות אחרת בפירוט הקיים אצלכם ,בכל אחת מהשנים 2010
– ( 2019כולל) ומספר התקנים למחלקה בפירוט כל אחת מהמשרות –
חדר  4אינה מחלקה תקנית במרכז הרפואי  .מדובר במרכז שנותן שירות לנפגעות תקיפה מינית .הטיפול
בנפגעות תקיפה מינית בחדר  4מתבצע ע"י צוות רב תחומי שכולל רופאים מאגף נשים ,צוות של השירות
הסוציאלי ,צוות חדר מיון ,רופאים מהמכון לרפואה משפטית והמשטרה .עובדים אלה מוכשרים לטפל גם
בנפגעות תקיפה מינית ומטפלים בהן כחלק מעבודתן באגף נשים ובעבודה סוציאלית כאמור .בהתאם לכך,
היחידה אינה מתוקצבת כיתר המחלקות וכך גם הניהול התקציבי.
אחת לכמה שנים ,המרכז הרפואי מבצע הערכת עלות לשירות הניתן .הערכת העלות מתבצעת על הפעולות
שמתבצעות ומכך נגזרת ת מונת המצב הכספית לביצוע הפעולות .זאת אינה מדידה כלכלית .בקובץ אקסל
הרצ"ב ניתן לראות בגיליון עלות שנתית את תמונת המצב לשירות הניתן בחדר .4
הערכת העלות אינה כוללת את פעילות המלר"ד ,אלא מתייחסת לפעילות חדר  4בלבד .כלומר המרכז
הרפואי לא ביצע הערכה כלכלית לפעולות הנלקחות במיון (אחות טריאז' ,ייעוציים ובדיקות המבוצעים
לכלל המטופלים המגיעים למיון) .ההערכה שבוצעה היא בהתאם לכך שהמרכז הרפואי מקבל טופס 17
עבור טיפול זה ולכן מחריגים שירות זה.
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בחדר  4פועלים בעלי התפקידים כמפורט להלן:









מתמחה משחרר מיון-נשים
רופא בכיר נשים-כונן חדר 4
אחראית חדר  -4מנהלת המרכז
עובדת סוציאלית
חוקרי משטרה
רופאים משאר המחלקות ופסיכיאטר פי הצורך וכתלות במקרה
עובדת ניקיון לפי הצורך
איש בטחון לפי הצורך

 .2מספר מטופלות שהגיעו לקבלת טיפול בכל אחת מהשנים בחלוקה לפי שם הישוב וגיל:
גיל – רצ"ב קובץ אקסל ובו הנתונים.
שם ישוב – מאחר וחלק מהישובים הם ישובים קטנים ופרסום המידע לפי ישובים אלה עלול להביא לזיהוי
המטופלות ,אנחנו דוחים את בקשתך למידע בהתאם לסעיף (9א)( )3מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
בהתאם לכך ,המידע שאותו נעמיד הוא לפי נפות .רצ"ב קובץ אקסל ובו הנתונים.
בברכה,

טליה בן אבי -שטיינברג
עוזרת בכירה לראש החטיבה והממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבה

העתק :ד"ר ארז און ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
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