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בריאות כלואים מהווה חלק בלתי נפרד
מבריאות האוכלוסיה הכללית ומשפיעה
 בכנס נדון במערך הבריאות העומד.עליה
 במודלים מערכתיים,לרשות הכלואים בישראל
,במדינות אחרות לאבטחת בריאות הכלואים
ובחשיבות המעורבות ושיתוף הפעולה בין גופי
ממשלה שונים לקידום בריאות הכלואים ובכך
.גם את בריאות כלל החברה

Inmates’ health is an integral part of the health of the
general population and affects it. The conference will
discuss the health care system available to inmates
in Israel, systemic models in other countries for
ensuring the health of inmates, and the importance
of the involvement and cooperation between various
government bodies to promote inmates’ health and,
consequently, the health of the society as a whole.

,’ פרופ’ נדב דוידוביץ:מנחה הכנס
יו”ר איגוד רופאי בריאות הציבור
ומנהל בית הספר לבריאות הציבור
גוריון בנגב-באוניברסיטת בן

Conference moderator: Prof. Nadav Davidovich,
Chairperson of the Association of Public Health
and Director of the School of Public Health at
Ben-Gurion University of the Negev Physicians

’דברי פתיחה | פרופ’ איתמר גרוטו ופרופ’ נדב דוידוביץ

15:00-15:15

Opening remarks | Prof. Itamar Grotto and Prof.
Nadav Davidovich

:יישום הגישה של בריאות הציבור עם אוכלוסיות כלואות
 מכללת,סוגיה של בטיחות הציבור | פרופ’ ליאור גדעון
 ניו יורק,ג’ון ג’יי למשפט פלילי

15:15-15:40

Applying Public Health Approach with Incarcerated
Populations: A Public Safety Issue* | Prof. Lior Gideon,
John J. College, New York

מצבן הבריאותי של נשים עוברות חוק מבעד לפרספקטיבת
 תובנות ממחקרים מישראל:הצטלבות מיקומי שוליים
, המחלקה לקרימינולוגיה,ומהעולם | ד”ר קרן גואטה
אילן-אוניברסיטת בר
אתגרים מהזמן האחרון בבריאות הציבור עבור אוכלוסיית
 מזכיר איגוד רופאי,הכלואים בישראל | ד”ר ערן קופל
, מרצה בכיר לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת,בריאות הציבור
אוניברסיטת ת”א
הפסקה

15:40-16:05 Research on the health of justice-involved women:
An Intersectionality perspective | Dr. Keren Gueta,
Department of Criminology Bar-Ilan University
16:05-16:30 Recent Public Health Challenges for the Incarcerated
Population in Israel | Dr. Eran Kopel, Israeli Association
of Public Health Physicians
16:30-16:40 Break

 שאלה של שוויון:בריאות בבתי הכלא מול בריאות בקהילה
 מנהלת מחלקת כלואים בעמותת רופאים,| גב’ ענת ליטוין
לזכויות אדם

16:45-17:05

Health in prisons versus health in the community:
a question of equality | Anat Litvin, Director of Prisoners
& Detainees Dept., Physicians for Human Rights

 יתרונות הטיפול בכלואים:אף אחד לא נשאר מאחור
 הדוגמא של אנגליה,על ידי רשות בריאות ממלכתית
 מנהל תכנית,ומדינות אחרות** | ד”ר אימון או’מור
,הבריאות בבתי כלא באנגליה של ארגון הבריאות העולמי
אחראי במשרד לבריאות הציבור באנגליה לניהול רווחת
.מבוגרים תחת מגפת הקורונה

17:05-17:35

Leaving No One Behind: Benefits of health care for inmates
being delivered through a state body concerned with
health, drawing from experiences in England and other
nations | Dr. Éamonn O’Moore, MD MPH FFPH, National
Lead for Health & Justice, Public Health England & Director
UK Collaborating Centre, WHO Health in Prisons Programme,
European Region.

 בהשתתפות ח”כ עאידה,’פאנל בהנחיית פרופ’ נדב דוידוביץ
 פרופ’ איתמר גרוטו וד”ר דיני, ח”כ משה ארבל,תומא סלימאן
2009-2012  קצינת רפואה ראשית שב״ס,טישלר אורקין

17:35-18:15

Panel chaired by Prof. Nadav Davidovich, with the
participation of MK Aida Toma Suleiman, MK Moshe Arbel,
Prof. Itamar Grotto and Dinnie Tischler Aurkin, MD,
Former Chief Medical Officer, IPS 2009-2012

.* ההרצאות כוללות זמן לשאלות מהקהל
.** ההרצאה תינתן באנגלית
.ינתן תרגום סימולטני לאנגלית לאורך כל הכנס
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מצבן הבריאותי של נשים עוברות חוק מבעד לפרספקטיבת
 תובנות ממחקרים מישראל:הצטלבות מיקומי שוליים
, המחלקה לקרימינולוגיה,ומהעולם | ד”ר קרן גואטה
אילן-אוניברסיטת בר
)Intersectionality( פרספקטיבת הצטלבות מיקומי שוליים
מתמקדת בהבנת חוויותיהן של נשים באמצעות חקר מערכות
 מערכות אלו.שלובות של שוליות מלבד המערכת המגדרית
קשורות למיקומים חברתיים נבדלים בקרב נשים דוגמת
 והעדפה, גזע, גיל, אתניות, מוגבלות,אקונומי-מעמד סוציו
 פרספקטיבה זו קוראת לחקר האופן בו מערכות של.מינית
שוליות מזינות ומעצימות מערכות נוספות של שוליות ויוצרים
 בהרצאה יוצגו.חוויות מועצמות של דיכוי והדרה בקרב נשים
מחקרים בנושא בריאות נשים עוברות חוק מישראל ומהעולם
 מחקרים אלו, ראשית.אשר בוצעו מבעד לפרספקטיבה זו
 כגון,מלמדים על מנעד רחב של חסמים מבניים וייצוגיים
 העדר משאבים כלכליים,חשש מאובדן משמורת על הילדים
וחשש מאפליה על בסיס אתני אשר מונעים קבלת שירותי
בריאות מנשים עוד טרם כניסתן למאסר ומגבירים את
, במהלך תקופת המאסר, שנית.גורמי הסיכון לבריאותן
מצביעים מחקרים שונים על העדר מענים לגורמי סיכון
אוכלוסיות של נשים כלואות-בריאותיים ייחודים בקרב תת
 מחקרים, לבסוף.כגון נשים מבוגרות ונשים עם מוגבלויות
העוסקים בנושא ההשתלבות מחדש בחברה לאחר מאסר
) בקרב נשים מלמדים כי שירותי בריאות רגישיםReentry(
 כגון,למגדר המתעלמים ממערכות שוליות אחרות של נשים
מעמד וגזע יוצרים דינמיקה המדירה נשים בשל השתייכותן
מעמדית ואף מובילים להטיה בהערכת המסוכנות-האתנית
.שלהן ופגיעה בבריאותן

אתגרים מהזמן האחרון בבריאות הציבור עבור אוכלוסיית
 מזכיר איגוד רופאי,הכלואים בישראל | ד”ר ערן קופל
 ההסתדרות הרפואית בישראל ומרצה בכיר,בריאות הציבור
 אוניברסיטת ת”א,לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת
היות בריאות כלואים חלק מהותי מבריאות הציבור הוא
עקרון אשר הוסכם לפני למעלה מעשור כקונצנזוס בריאותי
 שכותרתה “ההגנה2009 בינלאומי בהצהרת מדריד משנת
”על הבריאות בבתי כלא היא חלק הכרחי מבריאות הציבור
 מדינות65-– זוהי הצהרה בינלאומית של נציגים רשמיים מ
 הצהרה שהתקבלה,וכן מספר רב של ארגוני בריאות מהעולם
בחסות האו”ם וארגון הבריאות העולמי ועל בסיס העקרונות
והעדויות המדעיות המצטברות בכל הנוגע לחובת השמירה
 כמרכיב הכרחי בהגנה על בריאות,על בריאות הכלואים
.הציבור כולו
בהרצאה נערוך דיון על עקרון זה לאור שתי דוגמאות
 בקרב כלואיםC  ההתייחסות להפטיטיס:מהתקופה האחרונה
 ההתמודדות עם, בישראלC כחלק מהמאבק למיגור הפטיטיס
התפרצות מגפת הקורונה והמאמצים שנעשו על מנת למנוע
.את התפשטותה לתוך בתי הכלא

|  שאלה של שוויון:בריאות בבתי הכלא מול בריאות בקהילה
 רופאים לזכויות אדם, מנהלת מחלקת כלואים,ענת ליטוין
מערכת הבריאות בבתי הכלא מופרדת ממערכת הבריאות
 היא אינה נמצאת תחת הפיקוח והבקרה של.הציבורית
, רופאיה אינם חברים בהסתדרות הרפואית,משרד הבריאות
, יחד עם זאת.וכלואים מוחרגים מחוק ביטוח בריאות ממלכתי
החוק בישראל קובע כי יש לספק לכלואים שירותי בריאות
 כאשר נשלח.שאינם פחותים מאלה הניתנים מחוץ לכלא
 הוא,אדם באמצעות מערכת האכיפה והמשפט לבית הכלא
, האמון על החזקתם,מופקד בידיו של שירות בתי הסוהר
. ושיקומם של כלואים בישראל, רווחתם,בריאותם
עמותת רופאים לזכויות אדם (רל”א) מקבלת פניות מאסירים
 פניות.הנוגעות לטיפולם הרפואי כבר למעלה משני עשורים
אלו חושפות תמונת מצב של מערך הבריאות המטפל בכלואים
 בהרצאה נבחן.ומאפשרות למפות סוגיות עקרוניות בו
את תמת החרגת אוכלוסיית הכלואים ממערכת הבריאות
 שמנוהל על, את מערך הבריאות העומד לרשותם,הציבורית
ידי שירות בתי הסוהר שמומחיותו היא כליאה ונבדוק האם
בתנאים אלו מתקיים שיוויון בין האוכלוסיה הכללית לכלואים
.במתן שירותי הבריאות

WWW.PHR.ORG.IL

* The lectures include time for questions from the audience
Simultaneous English translation will be provided
throughout the conference

תקצירי ההר צאות
Applying Public Health Approach with Incarcerated Populations:
A Public Safety Issue* | Prof. Lior Gideon, Ph.D. John Jay College of
Criminal Justice
Criminal offenders are among the unhealthiest people on most
measures of physical and mental health. Specifically, many of those
entering jails and prisons are more likely to suffer from chronic
medical condition, substance abuse, or mental illness than members
of the general population. Add to the above, airborne infections
such as influenza (the flue), Tuberculosis (TB), Pneumonia, and
more recently the Novel Covid-19, pose high risk to institutionalized
population, those admitted to them as well as those who work and
serve them. This is mainly due to the fact that such institutions tend
to be overcrowded, and lack the proper ventilation and sanitation
that is required to combat the spread of the diseases. Using the
Health Belief Model approach the importance of applying a public
health approach to execute justice and maintain public safety will
be discussed.
.*ההרצאה תנתן בעברית

Leaving No One Behind: Benefits of health care for inmates
being delivered through a state body concerned with health,
drawing from experiences in England and other nations.* |
Dr. Éamonn O’Moore, MD MPH FFPH, Director UK Collaborating
Centre, WHO Health in Prisons Programme, European Region.
National Lead for Health & Justice, Public Health England
It is estimated that 6 million people are incarcerated every year
in the WHO European Region. People in prison often have high
levels of health need (including physical & mental health and
substance misuse needs, and higher rates of communicable and
non-communicable diseases) and frequently experience poor
access to treatment and preventive services prior to, during and
following incarceration. Imprisonment can often be a further health
threat but can also be a health opportunity. WHO advocate that
people in prison have the same right to health & wellbeing as any
other person and that prison health services should be at least of
equivalent professional, ethical and technical standards to those
applying to public health services in the community. Prison health
services should be integrated into national health policies and
systems and should be the responsibility of Ministries of Health and
not Ministries of Justice/Interior. In the UK, prison health services
have been commissioned by our National Health Service (NHS)
for well over a decade. Health services in prisons in the UK deliver
evidence-based care to a standard equivalent to NHS services in the
community, taking account of both the prison setting and the need
for continuity of care from custody to the community. In England,
they are delivered in close working partnership between the NHS,
HM Prison & Probation Service, the Department for Health & Social
Care, the Ministry of Justice and Public Health England, underpinned
by a National Partnership Agreement which describes shared
objectives and ways of working by all partners to improve health,
reduce health inequalities, reduce reoffending by addressing healthrelated drivers of criminogenic behaviour, and support continuity of
care. Shared work programmes include improving mental health,
preventing self-harm & suicide, treatment substance dependence,
supporting older prisoners, early detection and treatment of longterm conditions, cancer & non-cancer screening programmes,
and prevention and management of infectious diseases. Work is
underpinned by rigorous assessment of health & social care needs
at prison population level; digital health systems, and health service
evaluations. UK also provides international leadership in promoting
this model of prison healthcare through its work with the WHO
and supporting improved understanding of health needs of prison
populations internationally including the development of the Health
in Prisons European Database (HIPED). The current COVID-19
pandemic and its impact on prisons in England will be discussed,
reflecting on the strengths of the English prison system to protect
staff and prison residents through collaborative work locally,
regionally and nationally and provision of testing and vaccination
equivalent to community-based programmes.
The lecture will be given in English *ההרצאה תינתן באנגלית
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