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  הנחיות לקליטה בריאותית של מהגרים מסודן :הנושא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  02-6233058פקס   02-6228802/3 .טל  91010ירושלים , 1176. ד.ת, 20רחוב המלך דוד 
: mail-e;il.gov.health.moh@leventhal.alexil.gov.health.moh@kendror. naomi    

  :רקע

ההנחיות לקליטה הבריאותית של מהגרים מסודן המתבססים על תוצאות מצורפות לזה 
  .ל"בדיקות סריקה שנעשו במחוז הדרום ובתרומת שתי וועדות המייעצות למנכ

מהגרים מסודן לשתי קטגוריות אלה שיש להם מעמד אזרחי בישראל בהנחיות מחולקים ה
  .שהגיעו והחיים בישראל בקבוצות, ואלה שהם חסרי מעמד

, תרומתם של לשכות הבריאות כולל בתחנות טיפות החלב היא רבה לקליטה הבריאותית
  .מרכזי האיידס, בעת הצורך, חים וגם"ובכללם המלש

ים ובחטיבות הביניים יעברו השלמת חיסונים באחריות הילדים המגיעים לבתי הספר היסוד
  . המפעיל את שירות בריאות לתלמיד-" האגודה לבריאות הציבור"

והם זכאים , לקופות החולים אחריות רק למי שמקבל מעמד אזרחי בארץ של תושב או אזרח
  ".עולים"ל,  בהקבלה-לביטוח רפואי על פי חוק בריאות בריאות ממלכתי 

  ,בברכה
  
  
  

  ר אלכס לבנטל"ד
  ראש שרותי בריאות הציבור

  :העתק
  המנהל הכללי, ישראלי. א' פרופ

  ל"המשנה למנכ, לב. ר ב"ד
  מ ראש מינהל רפואה"מ, דור. ר מ"ד
  ח מאוחדת"מנהל אגף רפואי קופ, אהרונסון. ר ז"ד
  ח כללית"מנהל אגף רפואי קופ, ליברמן. ר נ"ד
  תח לאומי"מנהל אגף רפואי קופ, מידן. ר א"ד
  ח מכבי"ל קופ"מנכ, קוקיה. ר א"ד
  מנהל המחלקה לרפואה קהילתית, גוברמן. ר ד"ד
  מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות, אניס. ר א"ד
  מנהל המחלקה לשחפת ואיידס, שם טוב. ר ד"ד

  רופאי מחוזות ונפות
  אחיות מפקחות מחוזיות ונפתיות

  חים"מנהלי מלש
   הציבורמנהל האגודה לשירותי בריאות, כהן. מר י

  מנהלי מרכזי האיידס

לא בתוקף



  

 אנשים שהיגרו 340בלמקר על בדיקות הסריקה בקרב ר אילנה "ד, ח של רופאת מחוז הדרום"הדו

  . מהווה את הבסיס להנחיות אלה22.8.07לארץ ממצרים ומוצאם בעיקר מסודן מהתאריך 

הוועדה המייעצת , לאפידמיולוגיה' בנוסף ההנחיות הן פרי התייעצויות של ועדת ההיגוי של המח

  ).וקוםלנושא חיסון נגד המנינגוק  (CDC-לשחפת וכן עם מומחי ה

להלן ההנחיות החדשות המתייחסות לפעולות שיש לבצע בקרב מהגרים מסודן המגיעים והחיים 

  :אין צורך באיתור מכוון של מהגרים בודדים. בקבוצותבישראל 

  

 : ביצוע בדיקות סינון למחלות זיהומיות וביצוע חיסונים למהגרים מסודן ללא מעמד אזרחי  .א

 

 הפנייתם לתחנות טיפת חלב להערכה -   שנים17יל תינוקות וילדים עד ג, נשים הרות .1

  .לביצוע בדיקות סינון ולהשלמת חיסונים לפי שיגרת משרד הבריאות, בריאותית

 . לילודים בלבדBCGהרכבת  .2

 . לכולםחיסון נגד מנינגוקוקים .3

מעל גיל זה .  לעיל1 במסגרת השלמת החיסונים בסעיף 17 יינתן עד גיל – חיסון פוליו .4

 .ים להיות מחוסנים עקב חשיפה גם אם לא כולם חוסנו בכל המנותאמורים המהגר

 היא HIVאם תתגלה אישה הרה נשאית .  רק לנשים ההרות-  HIVביצוע בדיקות  .5

 . תקבל טיפול תרופתי על פי הנוהל במרכזי האיידס

או במגורים מסודרים כמו /יבוצע רק לאנשים שנקלטו במקומות עבודה ו -  צילומי חזה  .6

  ).לכל הגילאים(' פנימיות  וכו, קיבוצים, לונותמ     

 .ח לבירור והמשך טיפול לפי הצורך" יופנו למלש-אנשים החשודים לשחפת פעילה .6

 וייעשה ברור של כל HIV יעבור גם בדיקות -מהגר המאובחן כחולה שחפת פעילה .7

 .מגעיו ההדוקים

ע בדיקות אלה אין המלצה לבצ( למי שנתגלה אצלו נשאות מסיבה שהיא -HIVנשא  .8

  .כחלק מהברור לשחפת פעילה, יבצע גם צילום חזה) כבדיקות שיגרה

  

  



   : והמימוןהגורם האחראי על הביצוע
  
  .באחריות לשכות הבריאות ) 1-4'  סעיפים א(השלמות חיסונים . 1

  ביצוע האגודה לבריאות הציבור כגוף המספק שירותי בריאות -השלמות ומתן חיסונים בבתי הספר. 2

  .לתלמיד    

    ובמימון המחלקה לשחפת  ח"על ידי המלש  , 6 ,9ראה סעיפים   ,  כשקיימת הוריה –צילומי חזה . 3

  .ואיידס    

      במרכזי האיידס ובמימון המחלקה לשחפת , 8-  ו5ראה סעיפים ,  כשקיימת הוריה- HIVבדיקות . 4

  .   ואיידס 

  

וע חיסונים למהגרים מסודן שקיבלו מעמד אזרחי ביצוע בדיקות סינון למחלות זיהומיות וביצ  .ב
      :של תושב או אזרח

                                                                                               
  . לביטוח רפואי בקופות החולים ככל תושב ישראלי, מן הדין, אנשים אלו יהיו זכאים

  ". נוהל הקליטה הבריאותית של עולי אתיופיה"הקליטה שלהם תהיה על פי 

  וצילומי חזה ובדיקות 9 לכל המהגרים מעל גיל HIVביצוע בדיקות :  המשמעות המעשית

 . כולל טיפול מונע-מנטו לשחפת

  

   : והמימוןהגורם האחראי על הביצוע

         לשכות הבריאות או קופות ":  החלבטיפות"השלמות חיסונים באחריות נותן השירות המונע ב. 1

  .  החולים  

  ביצוע האגודה לבריאות הציבור כגוף המספק שירותי בריאות -השלמות ומתן חיסונים בבתי הספר. 2

  .לתלמיד    

  .חים " באחריות ובמימון קופות החולים ובביצוע המלש-צילומי חזה ובדיקות מנטו. 3

  . באחריות קופות החולים- 9 לכולם מעל גיל HIVבדיקות . 4

  

  .אם יהיה צורך בכך, ההנחיות הם על פי הידוע לנו עתה והם ישונו מעת לעת: ולסיום

  

  




