כ"ח בתמוז ,התשפ"א
 08יולי 2021
סימוכין533306421 :
(במענה :ציין סימוכין)

לכבוד
פרופ' אהוד דודסון ,מנכ"ל שירותי בריאות כללית
מר רן סער ,מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
מר חיים פרננדס ,מנכ"ל לאומית
גב' סיגל רגב רוזנברג ,מנכ"לית מאוחדת
שלום רב,
הנדון :שבוע המודעות למיגור מחלת ההפטיטיס  Cבישראל
לקראת יום ההפטיטיס הבינלאומי החל ב 28-ליולי 2021
מדינת ישראל הכריזה בפברואר השנה על השקת תכנית לאומית למיגור מחלת דלקת הכבד הנגיפית
מסוג  ,Cכחלק מהמאמץ הבינלאומי להביא למיגור גלובלי של המחלה.
חיים בקרבנו מאות אלפי איש ואישה אשר מתקיימים בהם מצבי סיכון למחלה זו ואינם מודעים
כלל למצבם .ללא בדיקה ,אבחון וטיפול הם עלולים לסבול מסיבוכים קשים ,ואף סרטן כבד ומוות.
מחלה זו מהוו ה מגיפה שקטה ,בשל חוסר המודעות והעדר הסימפטומים עד לשלבים מתקדמים.
האוכלוסייה בסיכון כוללת אנשים שעברו פרוצדורות חודרניות ללא סטריליזציה ראויה ,ובפרט מי
שנולד בארצות המוגדרות כאנדמיות (ראו פירוט מצבי הסיכון בסעיף ג' לחוזר המשנה למנכ"ל
משרד הבריאות המצורף).
כיום המחלה היא ברת ריפוי בזמן קצר ע"י טיפול פשוט ,הממומן באופן מלא במסגרת סל התרופות.
אבחון המחלה נעשה בעזרת בדיקת דם פשוטה הנעשית בחינם בכל מעבדה של קופת חולים!
אדם המעוניין להיבדק מתבקש לפנות לרופא המטפל לקבלת הפנייה לבדיקה.
לקראת יום ההפטיטיס הבינלאומי החל ב 28-ליולי  ,2021משרד הבריאות מתכנן לקיים שבוע
הסברה להעלאת המודעות הציבורית.
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במסגרת שבוע זה מתכוננות פעילויות הסברה ומאמצים ממוקדים במישורים השונים ,לעידוד
הציבור להיבדק ,לצורך איתור וטיפול מוקדם .אבחון מוקדם של המחלה יאפשר ריפוי מהמחלה
בסבירות גבוהה ומניעה של סיבוכים קשים ואף מוות.
קופות החולים נקראות להמשך שיתוף הפעולה הפורה עם משרד הבריאות ביישום אמצעים
טכנולוגיים לאיתור ועידוד מבוטחים להיבדק ,בהתאם לחוזר המשנה למנכ"ל בנושא.
פעילות שותפים למשימה הלאומית הזו – מבורכת.

בכבוד רב,
פרופ' חזי לוי

העתק :חברי הנהלה מורחבת ,משרד הבריאות
ד"ר יובל דאדון ,מנהל התכנית הלאומית למיגור הפטיטיס סי בישראל,
לשכת המשנה למנכ"ל ,משרד הבריאות
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