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 באוכלוסיית הכלואים Cהסיקור למחלת הצהבת מסוג בדיקת 

 

מבקש להביע את עמדתו של ההסתדרות הרפואית איגוד רופאי בריאות הציבור 

 בישראל אוכלוסיית הכלואים כלל של מלא סיקורב דחוףההמקצועית התומכת בצורך 

אשר ו לא ידועים כיוםבין אם ידועים ובין אם  ,אלו חוליםל בהקדםיעיל  טיפולמתן ו

 .כמומלץ של כלל אוכלוסיית הכלואים בישראל בהמשך יתגלו במסגרת סיקור מלא

 

לשאר המחלות העוברות באמצעות דרך בדומה  ,מצאנו לנכון להדגיש ולהבהיר כי

לכל מחלת השחפת וובדומה ל(, HIVלדם, כגון נגיף האיידס ) הדבקה של מגע דם

יש להבהיר בזאת באופן חד משמעי כי גם בכל  –חלות המועברות באמצעות מגע מיני המ

קבוצת כ מוגדרתבכללותה  הכלואיםאוכלוסיית  - Cצהבת מסוג סיקור ולטיפול בהנוגע ל

כל על פי  וזאת ,בקבוצות סיכון האחרות בזיקתה ובלתי תלויה מובחנת בפני עצמהסיכון 

הבריאות ארגוני רבים משל מזה שנים המקובלות ההמלצות וההנחיות המקצועיות 

(, המרכז האירופי למניעת WHOוביניהם ארגון הבריאות העולמי )בעולם המובילים 

על כך גם אף  איןו (,PHE) של אנגליה( ושירותי בריאות הציבור ECDCמחלות )

 (.מקורות נספח)ר' רפואית המדעית מקצועית מהותית בספרות המחלוקת 

 

 הצהרת מדרידב בינלאומיבריאותי כקונצנזוס לפני למעלה מעשור הוסכם אף עקרון זה 

הגנה על הבריאות בבתי כלא היא חלק הכרחי מבריאות ה" שכותרתה 2009שנת מ

וכן מספר בעולם מדינות  65-מהצהרה בינלאומית של נציגים רשמיים זוהי  – "הציבור

שהתקבלה בחסות האו"ם וארגון הבריאות , הצהרה רב של ארגוני בריאות מהעולם

לחובת השמירה מצטברות בכל הנוגע המדעיות העדויות העקרונות וההעולמי ועל בסיס 

. כמרכיב הכרחי בהגנה על בריאות הציבור כולו למעשהעל בריאות הכלואים, וזאת 

עבור כל  הדחוףלהכיר בצורך " קריאהאת הכוללת בפסקתה השמינית אף ההצהרה 

צעדים הכרחיים שונים להגנת בריאות ציבור הכלואים  לנקוטמערכות הכליאה" 

בנוגע למחלת גם  תכניות ייעוץ, סיקור, וטיפולבבתי הכלא באופן ייעודי ליישם  וביניהם

    בציבור הכלואים.  Cהצהבת מסוג 

 

, בנושא זה זה מכבר המצב הלקוי הקייםעל בזאת  האיגוד מבקש להתריע זאת,מעבר ל

, ועל ליקויים בכל הנוגע לאוכלוסיית הכלואים בישראל וביתר שאת בשנים האחרונות,

 :כדלהלן שירות בתי הסוהרנתוני מללמוד גם ניתן  אלו

 



 

ולו של  ,בתי הסוהר בארץ במסגרות Cהדבקה בצהבת מסוג של מוחלט היעדר תיעוד  (1

להעדר משמעותי של אמצעי סיקור וניטור מקרה אחד, הינו אך ורק אינדיקטור מובהק 

 והעדרה של מערכת חקירות אפידמיולוגיות סדורה ,במסגרת מערכת זו אחר המחלה

, שכן קיומן של מערכות ניטור )בשונה מקיומה של מערכת רפואית מאבחנת ומטפלת(

, היה מאפשר בהתאם לצורך ידמיולוגיות מספקותפעולות חקירה אפביצוע וסיקור וכן 

מאדם לאדם בנגיף זה, של הנגיף )גם אם לא בכל המצבים( לזהות שרשראות הדבקה 

השב"ס  וכן בארץ בהתאם לנתוני ,הנפוץ כאמור בקרב אוכלוסיות כלואים בכל העולם

 בעולם נפוצים במסגרות כלואיםידועים כואשר שני מנגנוני העברה עיקריים שלו  עצמו,

מהלך הדבקה במסגרת יחסי מין המערבים חדירת מוקוזה )כגון בובארץ, היינו, דרך 

הדבקה באמצעות חשיפה לדם מזוהם דרך יחסי מין המערבים את אזור פי הטבעת(, וכן 

  ריד(.ולו מהלך הזרקהבמזרק בו נעשה שימוש חוזר )כגון ב

 

( אסירים 2,913) מחציתכעולה כי  1.1.19מנתוני השב"ס מיום כי , ראוי לציין בהקשר זה

 מתוך כללכשני שליש עצמם שהם ) בעלי אבחנות רפואיות כרוניות אסירים 6000-כתוך מ

מאובחנים  (2018שנת של עפ"י דו"ח השב"ס  ,2018אוכלוסיית האסירים לסוף שנת 

עוד ראוי  .ו/או אלכוהול מהתמכרות לסמיםברישומים הרפואיים של שב"ס כסובלים 

 2017המאובחנים שהיו במשמורת השב"ס בשנת  Cמכלל חולי צהבת מסוג  52%לציין כי 

כלומר נתונים אלו מגשימים הלכה למעשה את אזהרות  .יוצאי חבר העמיםמקרב היו 

ארגוני הבריאות בעולם לגבי הצורך באפיון כלל אוכלוסיית הכלואים כקבוצת סיכון 

לחלוטין  פרופורציונאליבלתי בפני עצמה, הכוללת מרכיבי סיכון רבים בתוכה באופן 

 גם נוצרתשבכך  זו, ולא זו אףלשאר קבוצות הסיכון ובוודאי ביחס לאוכלוסייה הכללית, 

 . גבוהים ביותרבה סיכויי ההדבקה של הכלואים הבריאים אשר  סגורהסביבה אותה 

 

בצהבת  ולו אחת להדבקההתיעוד  של המוחלטו היעדרעצם כי  ,יש להדגישעוד ככלל, 

חליפי להנחה המקצועית "ממצא" אינו כלל  ,מסגרות הכליאה בישראל בתוך Cמסוג 

כי אוכלוסיית הכלואים בישראל הסבירה, כפי שאמור לעיל, ו המקובלת האפידמיולוגית

וכפי שעולה  ,הינה בעלת מאפיינים דומים לאוכלוסיות כלואים במדינות אחרות בעולם

גם בהלימה אחת עם הנתונים הקיימים )גם אם באופן מוגבל עד כה בהעדר תכנית 

 .סיקור מלאה( על אוכלוסייה זו בישראל

 

הכולל גם את המקרים השיעור ) ההימצאותכי שיעור על כך אין חולק גם  ,עוד ממילא

וגם את המקרים המאובחנים עוד קודם לכן( חדשים שנדבקו במהלך תקופת הכליאה, ה

-כלפחות בבכל זמן נתון ומוערך  בקרב אוכלוסיית הכלואים בישראל גבוה במיוחדהוא 

עפ"י  Cחולי צהבת מסוג  אסירים 435)כפי שעולה מחישוב זה על פי נתוני השב"ס  5%

אסירים פליליים  9,003 אוכלוסייה שלכלל ה מתוך, זאת 1.1.19מתאריך  נתוני השב"ס



 

מסגרות כלואים בבהלימה אחת נצפה אכן כפי שגם ו, (2018עפ"י דו"ח השב"ס לשנת 

, לאור למדי בסבירות גבוהה תחסר משמעותי-הערכת אף זוהייש לציין כי עולם. ב

למצער, גם שיעור היעדרה של תכנית סיקור מלאה לכלל אוכלוסיית הכלואים בישראל. 

למעלה  גבוה במיוחד שלשיעור כבר בכלואים בישראל הינו  5%הימצאות מחלה זו של 

 . (2%הנגיף ) הנושאת אתמהשיעור המוערך באוכלוסייה הכללית בישראל  2מפי 

 

שנמסר  Cהחולים בצהבת מסוג  בקרב הכלואים( 23%) במיוחדגבוה  "סרבנים"שיעור  (2

אסירים חולים, המוגדרים  76תם )במחל והטיפולבירור הלהמשך לכאורה מסרבים שהם 

 – (1.1.19 מתאריך שב"סהנתוני עפ"י  עם מחלה פעילהאסירים  330מתוך  "סרבנים",

בכל הנוגע לצהבת מסוג  לכל הפחות משמעותית השיעור הגבוה מצביע על בעיית הסברה

C ,מניעתה והטיפול הרפואי בה. , דרכי אפשריותההדבקה הדרכי לרבות בכל הנוגע ל 

 

 שאין לה מזור תופעת טבעמעין כ נתון זהלקבל  מקום איןעמדת האיגוד היא כי גם כאן 

הנוגע ישירות לבריאות הכלואים, שלמעשה נובע מפער של ידע ועמדות כפער מהותי אלא 

להתחיל  בהקדם האפשרי כדי לפעול ציבור הכלואים אשר יש צורך הכרחי אם כברבקרב 

המותאמים  , נרחבים ומתמשכים,באמצעי הסברה מקובליםולשנותו מן היסוד, וזאת 

 וכן ,וסיבוכיה Cלצהבת מסוג  מודעות לסיכון שבנשאותה לשם העלאתלציבור זה, 

 ויעילות הטיפול. (דם בדיקת) אמצעי הסיקור הפשוטהגברת המודעות והפחתת החשש מ

 

שלב  לאחר שהוא מתמשךטיפולי -כהליך ביניים טרוםהניכר  "בירור"הליך קיומו של  (3

חלק השב"ס את ה וסיווג ,מידת צורכודיה א ברורה ל – האבחון הראשוני של המחלה

אסירים עפ"י נתוני שב"ס לתאריך  201הארי של החולים בתוך הליך מתמשך כזה )

ושלא לצורך מקצועי זמן רב  הנמשך י למעשההליך סחבתמעורר חשש כבד ל (1.1.2019

לאחר נטילת דגימת הדם  ,שכן נגד מחלתו.התרופתי לתחילת הטיפול  הכלואעד להגעת 

חיובית של המצאות אנטיגנים נגיפיים הראשונית התוצאה הוקבלת  נסקראדם המה

 זמן רב בהיבט הטכניאף שלא אמורים לקחת  ,לביצועשלבים  מעטאך , ישנם בדם

לאחריהם ואשר , הגנטי וקביעת מידת העומס הנגיפי האפיוןבדגש על שלב , מקצועי

 .ולהתחילו את פרוטוקול הטיפולבביטחון ניתן לקבוע ( ברי שלכן )ולעיתים אף עוד קודם

 

 

 

 

 

 

 



 

 18-7236 מס' בג"ץל עמדת האיגוד בנוגע לעתירהסיכום 

 

בוודאי ובבחינת "מוטב מאוחר מאשר אף פעם",  זו הינהעמדת האיגוד היא כי עתירה 

השנים האחרונות, לפחות מאז גילוי הטיפול  כך גם בכלו ,כיוםגם , שכן לא "מוקדמת"

התרופתי מהדור המתקדם המביא לריפוי המלא של המחלה, נוצרה פגיעה בלתי 

 . בישראלבהשוואה לשאר הציבור ובוודאי  ,אפשרית ליישוב לבריאות ציבור הכלואים

 

הלכה למעשה במשך כל השנים לא מתקיים אין עוררין כי  ,הנוכחית במציאות 

כאמור לעיל שהינה , Cאוכלוסיית הכלואים לצהבת מסוג  כלל של סיקורהאחרונות 

הינה  כןו ,הכללית מהאוכלוסייהיתר -מובחנת בסיכוןייחודית סגורה אשר אוכלוסייה 

כך שלא ניתן מבחינה  ,כלואה שאיננהאחרות באוכלוסייה הסיכון המקבוצות  מובחנת

בהיעדר . לגזור ביניהן גזירה שווה ,מוסרית-אף לא אתיתוכן  ,מקצועית-אפידמיולוגית

החולים מקרב אוכלוסיית הכלואים הטיפול הרפואי  לכללהסיקור המלא, גם לא ניתן 

המקובל בארץ ובעולם, אשר קיים בכל השנים האחרונות, ואשר נמצא יעיל במיוחד 

 , ואף עד לריפויו המוחלט בסיכויי הצלחה גבוהים.Cלטיפול בנגיף הצהבת מסוג 

 

של החיים והגוף  להגנתיסוד הבזכות  מתמשכת פגיעהגדר ב , לטעמנו,הינהזו מציאות 

מצוי כאמור לעיל בסיכון גבוה במיוחד הכלואים ציבור שכן  האדם הכלוא בישראל

היעדר גילוי וטיפול במחלה הנפוצה במיוחד . Cלשאת או לחלות בנגיף הצהבת מסוג 

של האדם בציבור זה, אף עלול לגרום לפגיעה ממשית בתוחלת החיים ובאיכות החיים 

  .לאורך זמן סיבוכיה הנרחביםהתפתחות ו ,המחלה כתוצאה מהתמשכות , זאתהכלוא

 

פגיעה אף זוהי אלא  כאמור לעיל, יתר על כן, הפגיעה היא לא רק בבריאותו של הכלוא

ובספרות המדעית  2009, כאמור עוד בהצהרת מדריד משנת כולו בבריאות הציבור

אל גם ר הסיכון בהתפשטות הנגיף מחולל המחלה לאוזאת , בנושאהעוסקת הענפה 

 .מחוץ לבתי הכלא
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