בשב"ס לאמטפליםבאסירים עם
הפטיטיס Cבגללהעלותהכספית
עידו

אפרתי

ה
ש

כמה שנים להכנסת הטיפול במחמ
לה אל בתי הכלא ,ולדבריו שיעורי

הטיפול התרופתי המתקדם
במחלת ההפטיטיס  Cבישראל

ההידבקות בכלא גבוהים במיוחד
בין היתר בשל שימוש משותף בממ

אמנם נכלל בסל הבריאות ,אך
בשירות בתי הסוהר נמנעים מלמ

זרקי סמים ,יחסי מין וקעקועים.
הבריאות
בשב"ס ,במשרדי

טפל בצהבת הנגיפית הקשה בקרב

וביטחון הפנים כבר הודו בבעיה.

אסירים .בארגון לא מבצעים גם
צעדים מונעים כמו בדיקות אבמ

נציבת שב"ס ,רבמגונדר עפרה
קלינגר ,פנתה בעבר לשר הבמ

חון ופעילות הסברה .הסיבה ,על
פי השב"ס ,היא העלות הכלכלית.

ריאות שהנחה לאפשר את רכימ
שת התרופה במחיר המוזל שלו

לאסירים

"החברות

שב"ס מחויב לספק

שירותי בריאות באותו האופן
שמספקות קופות החולים לאזרמ
חים בקהילה ,כולל אבחון וטיפול
במחלות כמו הפטיטיס  .Cבמאי
האחרון קיבל בית המשפט המחוזי
מרכז את עתירתו של אסיר החולה
בהפטיטיס  ,Cוהורה לשב"ס לספק
לו טיפול הנמצא בסל הבריאות.
בשב"ס ציינו כי עלותו חורגת מתמ
קציב

הבריאות של השב"ס ,אך

זוכות קופות

החולים.

הציעו לשב"ס מחירי רצפה וכמ
לום לא זז" ,אמר בורמן.

שיעורי ההידבקות בכלא
גבוהים ,בין היתר בגלל
קטטות ,שימוש משותף
במזרקים ויחסי מין
באוגוסט

האחרון ,על

רקע

השופטת קבעה כי מגבלות תקמ
ציב אינן נימוק לאי מתן תרופה.

פנייתה של יו"ר ועדת הכנסת
למאבק בסמים ,ח"כ תמר זנדברג,

אסירים במתקני כליאה נחמ
שבים לאחת מקבוצות הסיכון

השיב השר לביטחון הפנים גלעד
ארדן כי "סוכם שחולי הפטיטיס

להידבקות במחלה .נגיף ההפטימ

 Cיקבלו טיפול מתקציב שב"ס".

טיס  Cעובר דרך נוזלי גוף ,בעיקר
דרך הדם ,ובקבוצת הסיכון בישמ

חמישה חודשים עברו ובשב"ס לא
אימצו את הטיפול.

ראל נמצאים גם מי שקיבלו עירוי
דם לפני  ,1992יוצאי חבר הממ

משב"ס נמסר כי הארגון "מטמ
פל באסירים חולים ,ובכלל זה

ומשתמשי סמים באמצעות

אסירים המאובחנים בהפטיטיס ,C

מזרק .המחלה יכולה להיות בלתי
מורגשת משך שנים ,אולם במרמ

על פי התוויות משרד הבריאות.
מאחר והמשרד לא הנחה אף גורם

בית המקרים היא מובילה להתמ
פתחות דלקת כבד כרונית ,כשל

רפואי במדינה לבצע סקר לאיתור
חולי הפטיטיס  ,Cלא מתבצעת

דינות

בתפקוד הכבד ושחמת הכבד.
"מחקרים
ברים על כך

פעולה זו בבתי הסוהר".

בינלאומיים מדמ
ש 25%-עד 30%

ממשרד הבריאות נמסר כי
"האחריות הביטוחית של אסימ

מהאסירים בבתי הכלא נגועים
בהפטיטיס  ,"Cאמר ל"הארץ"

רים נמצאת באחריות השב"ס ועמ
ליו לספק להם את התרופות כפי

חוליו בורמן ,מנכ"ל עמותת חץ
— הארגון הישראלי למען בריאות
הכבד .בורמן ועמיתיו פועלים זה

שקיימות בסל התרופות".
מהמשרד לביטחון הפנים לא
נמסרה תגובה.

