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הקדמה
הגירה בלתי חוקית מאפריקה לישראל התגברה בשנים האחרונות, 
בעיקר לאחר שנת 2006, עם הגעה של מספר גדול של מחפשי מקלט 
מאפריקה לישראל, בעיקר דרך הגבול בין ישראל למצרים. על פי 
מידע ממשרד הפנים, מספר המהגרים הבלתי חוקיים המתועדים 
היה 26,635 ביולי 2010 ]1[ וקרוב ל–55,000 בינואר 2012 ]2[. מעל 
80% מהמהגרים הבלתי חוקיים לישראל הגיעו מאריתריאה וסודן. 
במחקרים בנושאים בריאותיים באוכלוסייה זו התמקדו החוקרים 
בעיקר במחלות זיהומיות. נבדקו שכיחות מלריה ]3, 4[, חצבת 
אפריקאית ]5[ ושחפת ]6[. במחקר יחיד בלבד נדון טיפול פסיכיאטרי 
בקרב מבקשי מקלט מאפריקה ]7[. ככל הידוע לנו, לא פורסמו בעבר 

מחקרים העוסקים במחלות עיניים באוכלוסייה זו. 

מטרות
בעיניים  לאפיין את התלונות  הייתה  הנוכחית  בעבודה  המטרה 
בקרב חולים המגיעים לחדר מיון עיניים ולמחלקת אשפוז עיניים 

במרכז הרפואי סוראסקי־תל אביב.

שיטות מחקר
במחקר רטרוספקטיבי זה, סקרנו את הרשומות הרפואיות של כל 
החולים ממוצא אריתראי או סודני שהגיעו למיון האופתלמולוגי 
ואוגוסט  יוני  שבין  החודשים  בשלושת  אביב  תל  הרפואי  במרכז 

2012, ושל כל החולים ממוצאים אלו שאושפזו במחלקת עיניים 
במרכז הרפואי בשנה שבין אוגוסט 2011 לאוגוסט 2012. המחקר 
אושר על ידי ועדת האתיקה של המרכז הרפואי סוראסקי ובוצע 
בהתאם לעקרונות הצהרת הלסינקי. לא הושגה הסכמה מן החולים 

לאור העובדה כי המידע נאסף רטרוספקטיבית באופן אנונימי. 
חולים נכללו במחקר אם היו ממוצא אריתראי או סודני ופנו 
לחדר המיון או אושפזו מסיבות שמקורן בעיניים. קריטריוני הוצאה 
מהמחקר כללו סיבות שמקור הפנייה בהן לחדר מיון לא היה 
העיניים )כגון בדיקת קרקעית העין לשלילת בצקת דיסקה(, אלא 
אם נמצאה גם בעיה בעיניים בביקורים אלו. בנוסף, חולים הוצאו 
מהמחקר אם מידע חיוני, כגון מוצא, לא נמצא בתיק הרפואי. 
המידע הדמוגרפי שנאסף כלל גיל, מין ומוצא. בנוסף אספנו מידע 
על סיבות הגעה לחדר מיון או לאשפוז, והאבחנה הרפואית כפי 

שנקבעה ע"י רופא עיניים.

תוצאות
הוכללו במאמר 98 חולים. המידע הדמוגרפי מובא בטבלה 1. רוב 
± 7.15 שנים  גברים. הגיל הממוצע היה 27.7  היו  החולים )91%( 
)טווח 49-0.75 שנים( והרוב )84%( היו צעירים, בין הגילים 39-20 

שנים. שיעור של 77% מהחולים ממוצא אריתראי. 
כמעט מחצית מהפניות לחדר מיון )46 חולים, 47%( היו מסיבות 
הקשורות בטראומה )תמונה 1(. זיהום בעיניים ודלקת עיניים היו 
הגורמים השני והשלישי בשכיחותו, בהתאמה - סך הכול 30.6% 
מהפניות, ובחמש פניות לא נמצאה סיבת הפנייה לחדר המיון )טבלה 2(. 

 הסתמנות של בעיות בעיניים בקרב 
 מחפשי מקלט מסודן ואריתריאה 

במרכז הרפואי סוראסקי תל אביב
הקדמה: הגירה בלתי חוקית מאפריקה לישראל התגברה בשנים האחרונות והביאה עמה 
מהגרי עבודה, בעיקר מאריתריאה וסודן. עד כה לא פורסם מידע הנוגע למצב העיניים של 

אוכלוסייה זו. 
מטרות: לעמוד על סיבות הפנייה של חולים שמוצאם מאריתריאה וסודן לחדר המיון 

האופתלמולוגי ואשפוזם במחלקת עיניים במרכז שלישוני בתל אביב. 
שיטות מחקר: במחקר רטרוספקטיבי זה, סקרנו את הרשומות המחשביות )"ממוחשבות"( 
של חולים שמוצאם מאריתריאה ומסודן אשר פנו לחדר מיון עיניים בין החודשים יוני־
אוגוסט 2012 ואשר התאשפזו במחלקת עיניים בשנה שבין אוגוסט 2011 ואוגוסט 2012. 

תוצאות: 98 חולים נכללו במחקר. הרוב היו גברים בני 39-20 שנים, רובם ממוצא אריתראי. 
כמעט מחצית מכלל הפניות נבעו מסיבות טראומטיות, כאשר חבלה קהה )42.4%( וחדירת 

גוף זר לעין )40%( היוו את הסיבות השכיחות ביותר, רובן בשל תאונת עבודה. 
סיכום ודיון: במחקר זה מודגשות הבעיות הייחודיות בעיניים בקרב מהגרים מאריתריאה 
וסודן, והצורך במניעה וחינוך מתאימים, אשר צפויים להקטין חלק גדול מהפניות לחדר 

מיון באוכלוסייה זו.

פליטים; סודנים; אריתראים; אופתלמולוגיה.
.Refugees; Sudanese; Eritrean; Ophthalmology
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רוב הפניות בשל טראומה היו בגברים - 44 )97%( לעומת 
שתיים )3%( בנשים. מבין הסיבות לפניות אלו, חבלה קהה היוותה 
את הסיבה השכיחה ביותר )42.2%( ולאחריה חדירת גוף זר 
לעין )40%( )טבלה 3(. כל הפניות לחדר המיון בשל גוף זר נגרמו 

מתאונות עבודה, 12 מהן )57%( כתוצאה מהפעלת דיסק חיתוך. 
טראומה הייתה אף הסיבה הלא ישירה לפניות בחלק מהחולים. 
מתוך 12 פניות עקב דלקת עיניים, ארבע נבעו מדלקת הענבייה 
)אובאיטיס( ומתוך אלו, שלוש פניות היו קשורות בטראומה. חולה 
אחד אושפז במחלקת עיניים בשל היפרדות רשתית לאחר חבלה 
קהה לעין, וחולה צעיר בן 25 שנים אושפז בשל ברקית )גלאוקומה( 

לאחר אנמנזה של חבלה בעיניים מספר שנים טרם אשפוזו. 
תשעה חולים פנו לבית החולים מסיבות שאינן דחופות. פניות 
משמעותיות כללו צלקת ישנה בקרנית לאחר חבלה בשלושה 
חולים צעירים בגילים 24, 25 ו–30, בהתאמה; עין עיוורת עם תמט 
עיני )פתיזיס( לאחר חבלה ישנה בחולה צעיר בן 25 שנים; וירוד 
)קטרקט( טראומטי בעין עיוורת לאחר חבלה ישנה בחולה בן 27 

שנים.

דיון
זהו המאמר הראשון שמדווח בו על ביקורים בחדר מיון ואשפוז 
המימצא  וסודני.  אריתראי  ממוצא  בחולים  עיניים  במחלקת 
הבולט ביותר בעבודה זו הוא השיעור הגבוה של פניות מסיבות 
המסכמים  בעבר  מחקרים  נערכו  לא  המיון.  לחדר  טראומטיות 
ישראל.  ילידי  בקרב  בעיניים  פגיעות  עקב  מיון  בחדר  ביקורים 
ממדינות  למחקרים  במחקרנו  העולים  המימצאים  בהשוואת 
העוסקים  שונים  במחקרים  שונים  נתונים  עולים  אחרות, 
באוכלוסייה הכללית. Nash ו–Margo ]8[ מצאו, כי 49% מהביקורים 
לעומת  נבעו מחבלות.  בשנת 1993  בארה"ב  עיניים  מיון  בחדרי 
טראומטיות  מסיבות  פניות  כי  הראו,   ]9[  Jose–ו  Carvalho זאת, 
במרכז שלישוני בסאו פאולו היוו רק 19.2% מכלל הפניות לחדר 
מיון עיניים. במחקר אחר על פניות לחדר מיון במדינה אפריקאית 
אחרת - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו - אשר עשוי מסיבה 
זו להיות רלוונטי יותר לאוכלוסיית המחקר שלנו, נמצא כי חבלה 
בעין היוותה מעל מחצית )57.6%( מסך הפניות לחדר המיון ]10[. 
מחקרים ספורים בלבד פורסמו בנושא פניות מהגרים לחדר מיון 
עקב פגיעה בעיניים. במחקר אחד שנערך בסינגפור, דווח על חבלות 
בעיניים הקשורות בתאונות; נמצא במחקר זה, כי התאונות התרחשו 
בעובדים זרים - בדומה למימצאים שעלו בעבודתנו ]11[. עובדים 
זרים מהווים חלק גדול מכוח העבודה בסינגפור, והם היוו 95.7% 
מתוך 300 החולים שהוכללו באותו מחקר ]11[. למרות שרובם היו 

מבנגלדש, סין והודו ולא מאריתריאה או סודן, המחקר מסינגפור 
ותוצאות מחקרנו הנוכחי מרמזים על כך שעצם העיסוק של עובדים 
זרים בעבודות גופניות מהווה גורם סיכון לפגיעה )טראומה( בעיניים.

רוב החבלות לעיניים במחקרנו קרו לגברים צעירים, בדומה 
לדיווחים אפידמיולוגיים אחרים שעסקו בחבלה בעיניים ]13,12[. 
ניתן למנוע מעל 90% מהחבלות בעיניים באמצעות אמצעי מיגון 
מתאימים ]16-14[. יחד עם זאת, כששוחחנו על כך עם החולים 
במחקר זה, כמעט כולם סיפרו שלא השתמשו באמצעים אלו בזמן 
העבודה. גם במחקר המתואר מעלה שנערך בסינגפור, 44.7% 
מהנכללים בו לא חבשו משקפי מגן בעת החבלה ]11[. מתוך 46 
אירועי חבלה במחקר, 21 )46%( היו תאונות עבודה - 18 )86%( 
מהן כתוצאה מחדירת גוף זר לעין. להשוואה, במחקר על תאונות 
תעסוקתיות ופגיעות עיניים באוכלוסייה ישראלית במרכז הרפואי 
רמב"ם, שיעור הפניות בשל תאונות עבודה היה 21.2%, ומתוכם 
42.8% בשל חדירת גוף זר לעין ]17[. הנתונים הללו מצביעים על 
החשיבות שבחינוך אוכלוסייה זו ומעסיקיה על החשיבות והצורך 

במיגון העיניים.

תמונה 1:
חולה מאריתריאה שאושפז לאחר חבלה קהה לעין

מספר )%( סיבת הפנייה
)21.4( 21 טראומה - תאונת עבודה
)15.3( 15 טראומה - תקיפה
)10.2( 10 טראומה - חבלה עצמית
)18.4( 18 זיהום בעין
)12.2( 12 דלקת עיניים

)1( 1 ברקית )גלאוקומה(
)9.2( 9 פנייה לא דחופה

)1( 1 היפרדות רשתית
)1( 1 אירוע ואסקולרי

)5.1( 5 אחר
)5.1( 5 לא ידוע

טבלה 2:
סיבות לפנייה לחדר מיון עיניים

טבלה 1:
מידע דמוגרפי

אריתראים 
)מספר ו–%(

סודנים 
)מספר )%(

נשים 
)מספר )%(

גברים 
)מספר ו–%(

קבוצת גיל 
)שנים(

)100( 3 )0( 0 )33( 1 )67( 2 0-9
)100( 1 )0( 0 )100( 1 )0( 0 10-19

)78( 47 )22( 13 )7( 4 )93( 56 20-29
)69( 20 )31( 9 )10( 3 )90( 26 30-39
)100( 5 )0( 0 )0( 0 )100( 5 40-49
)77( 76 )22( 22 )9( 9 )91( 89 סה״כ

טבלה 3:
סיבות לפנייה לחדר מיון עיניים במקרים טראומטיים

מספר )%( סיבת הפנייה
)42.2( 19 חבלה קהה

)40( 18 גוף זר
)8.9( 4 חבלה חודרת
)8.9( 4 פגיעה כימית
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על פי נתוני משרד הפנים לשנת 2012, מספר האריתראים 
בישראל היה כפול ממספר הסודנים ]2[. יחד עם זאת, מספר 
האריתראים במחקרנו היה גבוה פי 3.5 מנתוני משרד הפנים, ייתכן 
שעקב פיזור שונה של אוכלוסייה זו בערים שונות בישראל )אין מידע 
בנושא(. יידרשו מחקרים נוספים כדי להעריך האם אוכלוסייה זו 
נוטה יותר לחבלות )בשל תחומי תעסוקה שונים או סיבות אחרות(, 

או שמא הבדלים תרבותיים בין האוכלוסיות הם הגורם לכך. 
בעוד ש–47% מהחולים במחקר זה פנו בשל התוצאות המיידות 
של טראומה, בחלקם הסיבוכים התרחשו בשלב מאוחר יותר. 
שלוש פניות עקב דלקת הענבייה )Uveitis( ופנייה אחת עקב 
היפרדות רשתית היו קשורות לחבלות קודמות בעיניים. חולים 
עם סיבוכים מאוחרים יותר פנו עם הסתמנות בעיניים אשר 
נדירה בישראל, כולל חולים צעירים בני 24, 25 ו–30, בהתאמה, 
עם צלקת ישנה בקרנית לאחר חבלה בעין; חולה בן 25 שנים 
ממוצא אריתראי עם עין עיוורת לאחר חבלה ישנה; וחולה סודני 

בן 27 שנים עם ירוד )קטרקט( טראומטי ישן בעין עיוורת. 

לסיכום
חדשה  אוכלוסייה  שהיא  והסודנית,  האריתראית  האוכלוסייה 
יחסית בישראל, לוקה בבעיות ייחודיות הנובעות בחלקן מחוסר 
ידע על רפואה מונעת ובחלקן מאנמנזה קשה. יש להביא בחשבון 
נושאים אלו בגישה לטיפול באוכלוסייה זו ולפעול למניעת פגיעות 

טראומטיות בעיניים, שהן הגורם המרכזי לפגיעות אלה. • 
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ביבליוגרפיה

 אישה בנבדה מתה מזיהום בחיידק קלבסיאלה 
עמיד לסוגי אנטיביוטיקה רבים

כרוניקה

אישה בת 70 שנים ביקרה בהודו, שם אושפזה עקב שבר בעצם 
הירך ואוסטאומיליטיס. בחזרה לארה"ב אושפזה בבית חולים ברינו, 
נבדה, עקב תגובה דלקתית כללית שהייתה קשורה לסרומה של 
הירך, שהתפתחה להלם זיהומי ומוות. החיידק שבודד מהאישה 
היה זן קלבסיאלה פנימוניה שהיה עמיד ל־26 סוגי אנטיביוטיקה, 

כולל אמינו גליקוזידים, ופולימיקסינים )כולל קוליסטין( וכל 
טיגציקלין. החיידק נמצא חיובי למטלו־ביתא־לקטמאזה של ניו 
דלהי )NDM(, אשר נפוץ גם בחיידקים עמידים או "סופר באגס" 

.)MMWR 2017;66:33( אחרים
איתן ישראלי




