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משרד הבריאות  ,ירושלים
שלום רב,
הנדון :הפטיטיס סי  -פניה אישית
נכבדי  ,אני פונה אליך בפניה אישית בשמי ובשמם של  00,666חולים בדלקת כבד נגיפית מסוג ( Cהפטיטיס  - )Cמחלה
מדבקת הגורמת לדלקת כרונית בכבד הפוגעת בתפקודו ועלולה להוביל לשחמת (מצב בן רקמת הכבד מוחלפת בקרמה
צלקתי) ,ואף לסרטן הכבד.
אני רוצה להדגיש כי המצב בישראל חמור שכן כיום יש בישראל כ 75,000 -נשאי הפטיטיס  ,Cשהם כ  2%מכלל
האוכלוסייה כאשר רובם (כ %75-מהם) אינם מודעים כלל למחלתם ,כיוון שאינם חשים תסמינים כלשהם.
כבוד השר ,אני חוזר ומתריע  ,כבר כמה שנים  ,הפטיטיס  Cהיא הפצצה המתקתקת של עולם הבריאות ,מאחר
ומדובר במספר גדול מאד של חולים שאינם מודעים למחלתם ואינם מטופלים ,אנו עתידים לעמוד בפני עומס טיפולי
וכלכלי אדיר על מערכות הבריאות0
מצב זה חמור עוד יותר כיום שכן בימים אלה הציבור חשוף למגפה נגיפית מסוג אחד -מגפת הקורונה ,חשוב וכדאי למנף את
הבנת הציבור בנושא מחלות נגיפיות ,דרכי הדבקה ,בדיקות וטיפול להפנות גם את צומת ליבם גם למחלה נגיפית אחרת,
המשפיעה על עשרות אלפי ישראלים ,וקיים טיפול עבורה בסל הבריאות :הפטיטיס סי 0חולים במחלות כרוניות חשופים
יותר למחלות נגיפיות דוגמת נגיף הקורונה ועלולים להיות חולים קשים יותר אם ידבקו .גילוי מוקדם וטיפול יבטיח שחולים
אלה ,גם אם ידבקו בנגיף הקורונה ,כעת או בגלים הבאים ,יהיו במצב טוב יותר והסכנה למחלה קשה תפחת לאין ערוך.
פריצת הדרך המדעית שחלה בשנים האחרונות בפיתוח טיפולים כנגד הווירוס ,הביאה לכך כי קיימים טיפולים חדשים בעלי
יעלות מוכחת ושיעורי הצלחה גבוהים ,המאפשרים ריפוי תוך  22 – 8שבועות ,וגורמים לתופעות לוואי מינימליות .למעלה
משליש מתקציב סל הבריאות בשנת  2102הוקדש למיגור הפטיטיס  ,Cוכאמור ,ובשנת  2108אף הורחבה הנגישות
לטיפול.
נראה שיש פער גדול בין תקציבי העתק שניתנו לקופות החולים לטיפול במחלה לבין מספר והיקף המטופלים בפועל ,עובדה
שמדירה שינה מעיני שכן אני מכיר לא מעט אנשים שלא קיבלו טיפול וחלקם אינם איתנו היום  ,חלקם עם סרטן  ,חלקם
עם שחמת וזה מצב אבוסרדי שאפשר היה להימנע ממנו0
לפני  4שנים הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית למיגור נגיף ההפטיטיס סי בישראל על מנת לעמוד
בהתחייבויותיו לארגון הבריאות העולמי אך עד היום לא יצאה התכנית לפועל
הסיכון שאני רואה לנגד עיני הוא הזנחה של אבחון בטיפול בהפטיטיס סי .למרות זאת  ,אני עדיין מלא בתקווה שהבטחות
המשרד לתוכנית לאומית למיגור הפטיטיס  ,תצא לפועל  ,שנגיע לכול הנשאים ונרפא אותם ,ושישראל תעמוד
בהתחייבותה לאזרחיה בפני ארגון הבריאות העולמי למגר את נגיף ההפטיטיס סי.
בכבוד רב,
חוליו בורמן
מנכ"ל עמותת ח
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