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              לכבוד

     גב' עפרה קלינגר

      רב גונדר

     נציבות בתי הסוהר
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  50מגיל בטחוניים סמוי לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס לאסירים  בדיקות דםהנדון: 

 

 לפנות אליך בנושא שבנדון, כדלקמן:הריני 

, בעיקר 1בסרטן, סרטן המעי הגס הוא הגידול השני בשכיחותו בישראללפי נתוני האגודה למלחמה  .1

רטן המעי הגס והחלחולת, חולים חדשים בס 3,200-בישראל אובחנו בשנה האחרונה כ. 50מעל גיל 

איש מתו בשנה האחרונה מסרטן המעי הגס, לפי נתוני רישום הסרטן  1,800-ם. כאיבכל הגיל

 .הלאומי

ם( של סרטן מעי גס. ואה מאפשרת גילוי גידולים שפירים )פוליפיבדיקה לגילוי דם סמוי בצ .2

בכל קופות החולים  וכחלק מסל הבריאות, הבדיקה פשוטה ולא פולשנית והיא ניתנת חינם

עלות את הסיכוי לגילוי מוקדם של ומטרתה לגלות עקבות של דם בצואה שאינו נראה לעין ובכך לה

 שפורסמו מחקרים, בסרטן למלחמה האגודה לפיבו. סרטן המעי הגס ובכך לאפשר טיפול יעיל 

 50 מגיל לאנשים לשנה אחת, שיטתית בצורה בצואה סמוי דם בדיקתביצוע  כי מצאו לאחרונה

 . 30% -בכ הגס המעי מסרטן התמותה את להפחית יכולה, ומעלה

  -מספר האסירים והעצורים הביטחוניים בשב"ס מגיע ל 12.04.16נתוני שב"ס, נכון ליום לפי  .3

  50.2מעל גיל  118, מתוכם 6613

 הבדיקה ביצוע ולדרוש בעצמם חולים לקופת לפנות יכולים אינם אסירים"ס שב להוראות בהתאם .4

ובאחריותו המלאה של  בין כתלי בית הסוהר מטופלים להיות אמורים הרפואיים וענייניהם"ל, הנ

ודוק. חובת בית הכלא להעניק טיפול ובדיקה רפואית לאסיר נובעת הן מהוראות ותקנות  שב"ס.

לפקנ"צ קובע, כי  04.44.00לתקנה  1סעיף שב"ס והן מזכותם של האסירים לקבל טיפול רפואי. 

ללית ידי קופת חולים הכ-"אסיר יהא זכאי לסל השירותים הרפואיים הבסיסי הניתן על

תן בישראל, באיכות סבירה ובזמן סביר והכל בכפוף לשיקול דעת רפואי נלמבוטחיה, אשר יי

  ובמסגרת מקורות המימון העומדים לרשות שב"ס".

                                                 
1
 http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5731דף הבית:  -חמה בסרטןלהאגודה למ 
2
ימלאו להם אסירים השפוטים למאסר עולם  526לעוד  וכןבמהלך תקופת מאסרם למעט אסירי עולם,  50ימלאו  304 -בנוסף ל 

ק. חופש המידע לשכה  -כלאיה ענבל מלאכי, , חתום על ידי נוע12.4.16ו ביום הנתונים ממכתב תגובה של שב"ס שנשלח אלינ . 50
 .משפטית

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5731
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 אבקשכם לידע אותנו בפרטים להלן: לעיל, האמור לאור  .5

האם סל השירותים שניתן על ידי שב"ס כולל בדיקת דם סמוי לגילוי מוקדם של סרטן המעי  .א

 הגס?

 ,הזכאים לה, דהיינו האם הבדיקה ניתנת לכל האסיריםהיא כן,  'אאם התשובה לשאלה  .ב

 אסיר פלילי לביטחוני? אבחנה, ביןכל ללא  50מעל גיל לאסירים שהם 

 ? במדינההבדיקה ניתנת בכל בתי הכלא  האם .ג

 הניתן בפועל לאסירים בטחוניים ופליליים? , כולל המניעתי,מהו סל הבריאות .ד

  

 

 המהיר אודה מראש. למענה

 בכבוד רב,                

  

 , עו"דאראם מחאמיד 

 
 העתק: 

 
 

 6467001-02בפקס: היועץ המשפטי לממשלה,  –עוה"ד אביחי מנדלבליט 


