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 שירות בתי הסוהר 

 נוהלי
 מערך הרפואה

 

 מזון דיאטטי לאסירים

 

 כללי .1

 בע''י דיאטניות  בעלות ניסיון ר שרות בתי הסוהר מספק לאסירים מספר סוגי דיאטות אשר הורכבו 

 קהילה  ובבתי חולים  מתוך רצון למתן מענה כולל לכלל האסירים בשב''ס.ב

 מטרה .2

 לאסירים השונים. ןפירוט סוגי הדיאטות  והתאמת

 

  הגדרות .3

תינתן לכלל האסירים אשר במסגרת טיפול במחלתם מומלצת שדיאטה  -טה מטבולית דיא  3.1

דיאטה זו ) המדובר במחלות כרוניות שכיחות כגון, היפרליפידמיה, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלה 

 .וסקולרית, מחלה פפטית וכיוצא באלה (-קרדיו

                                          

, כולל רגישות למרכיבי מבעיות רפואיות מיוחדות עבור חולים הסובליםדיאטה  - יוחדתדיאטה מ   3.2     

, דיאטה מיוחדת במסגרת הדיאטה המטבולית םלבעייתואשר אינם מקבלים מענה  מזון שונים

 .שב"ס תהיה מבוססת על תפריט הדיאטה המטבולית, עם שינויים בהתאם להמלצת דיאטנית

 

דיאטה שאינה מכילה מוצרי מזון בשריים/מן החי ונקבעת בהתאמה  – טבעוניתדיאטה צמחונית/ 3.3      

 להצהרתו של האסיר.

 

 לכל דיאטה יתכנו צורות הגשה כדלקמן :  :הגשה  צורת   3.4             

 אוכל רגיל     3.4.1                      

 /טחוןאוכל רך    3.4.2                      

 צמחוני /טבעוני   3.4.3                      

 שיטה          .4

  בהתאם למצב הרפואי של  , הגשהאופן   כולל ,: תקבע ע"י רופא היחידה  דיאטה מטבולית   4.1

  ממוחשב.הרפואי הבתיק  תתועד . קביעת הרופאהחולה         

 שה.גדיאטה אחת בלבד וצורת הלתעד במערכת יודגש כי רופא יכול          
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  בחירת דיאטה אחת ההגשה )אופן כולל  ,שב"ס בלבד מטעם : תקבע ע"י דיאטנית דיאטה מיוחדת  4.2

 .רת הגשה(ווצ       

 ימלא בקשה מול מנהל האגף שלו, : תינתן לבקשת האסיר לאחר שדיאטה צמחונית/טבעונית  4.3

 אחר אישורל .הבקשה תועבר לאחר אישור מנהל אגף לאישור מפקד/סגן מפקד הכלא       

 יתעד את הדיאטה בר הטופס לידיעת מנהל המטבח, ק. ת"ל ורופא היחידה אשר המפקד/סגן, יוע       

 במערכת "מבט" לטובת מעקב אחר מדדים רפואיים רלוונטיים לדיאטה זו.       

 ע"י רופא/רופא שיניים /דיאטנית.  יקבע המזוןשת הגאופן   4.4

 הדיאטות המעודכנת ע"י שימוש בממשק שיותקן בין מערכת מזון רשימת ב יצפומנהלי המטבח   4.5

 לרשומה הרפואית הממוחשבת.       

 

 דיאטה : חלופות .      5

 

  :דיאטה מטבולית   5.1          

 נמצאים בסיכון גבוה לתחלואה הלים במס' מחלות כרוניות ומיועדת לח   5.1.1                  

 ומחלות כרוניות , מחלה פפטית סוכרת ,  יתר לחץ דם היפרליפידמיה, וסקולרית   -קרדיו                             

 .נפוצות אחרות                             

 תירשם במערכת מב''ט  –  35-פחות מ BMI לחולים שזכאים לדיאטה מטבולית ובעלי    5.1.2                 

 .מטבולית" "דיאטה                            

   ירשם במערכת מב"ט " דיאטה מטבולית  –   35- גדול/שווה ל  BMIחולים כנ"ל בעלי ל   5.1.3                 

 ."BMIמבוססת                               

  ונבדקו ( מטעם שב"ס ע"י גורם חיצוני )דיאטנית לא אסירים שקיבלו בעבר דיאטה מיוחדת   5.1.4                  

  , שב"ס שמצאה כי דיאטה מטבולית יכולה להתאים למצבם הרפואי מטעם ע"י דיאטנית                          

  יקבלו דיאטה זו.                         

 

 :דיאטה מיוחדת     5.2         

   ריך ייעוץ דיאטנית, יפנה רופא יחידה את האסיר ככל שמצבו הרפואי של אסיר יצ   5.2.1                   

  .תוספת מזון/ מזון מיוחד לאסיר בהתאם למצבו הרפואיתקבע אשר  שב''ס  דיאטניתל                              

 תהפנוול ,על רופא היחידה לתעד זאת במערכת מב''ט ,ברגישות למרכיבי מזון ככל שמדובר    5.2.2                  

 רגישות למרכיבי מזון תועבר  בהתאמה.הנחיות לדיאטה מיוחדת לדיאטנית לצורך                               

 ידי באופן שיראה ע"י ופן מבממשק בין הרשומה הרפואית למערכת מזון ותעודכן בא                              

 מנהלי המטבח.                              

 מנהל המטבח יוודא כי חלוקת המזון לאסירים מבוצעת בהתאם לדיאטות    5.2.3                 

 ולרגישויות המופיעות במערכת הממוחשבת.                             
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 פעילות הסברתית.       6

פדה  הקלהדגיש  חשוב  יודגש כי המלצה על דיאטה מסוג מסוים תלווה בהסבר מתאים לאסיר המטופל. 

ממתקים, מאפים, שתייה   . כל תוספת של חטיפים,בהתאם להמלצה צריכת התפריט היומיעל 

 הקיים בתפריט המוצע. צרי מזון מעובדים תשנה את האיזוןממותקת, לחם, מלח כתוספת למזון ומו

, בהתאמה ליכולות דקות לשבוע 150, לפחות פעילות גופנית סדירה להמליץ על שילובחשוב 

 . ת הקיימות בתוך מתקני הכליאהוהאפשרויו

 

 :אחריות ביצוע    .7

 מנהל מרפאה -ברמת בית הסוהר       

 רופא המחוז      - ברמת המחוז         

 רע"ן רפואת האסיר    -ברמת הנציבות         

 

 16.09.08: עדכונים קודמים.   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


