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 האם קיימת רמת חשיפה בטוחה לאסבסט?

את המידע  פרטבנוגע לחשיפה לאסבסט וב הרפואיתמסמך זה מסכם בקצרה את המידע הקיים בספרות 

הקיים בשאלה האם קיימת רמת חשיפה לאסבסט שנחשבת לחשיפה "בטוחה" שאינה מגדילה את הסיכון 

 אסבסטוזיס(.לחלות בסרטן ובמחלות ריאה )

 IARCיום. לפי המונוגרמה של ה כאסבסט על כל סוגיו ידוע כאחד החומרים המסרטנים ביותר המוכרים 

)האיגוד הבינלאומי לחקר הסרטן( אסבסט בוודאות מעלה את הסיכון לסרטן מעטפת הריאה )מזותליומה(, 

ט לבין סרטן הלוע והקיבה, סרטן ריאה, סרטן הגרון וסרטן שחלה. כמו כן נמצא קשר בין חשיפה לאסבס

מדרג את  IARCויש רמת חשד גבוהה לקשר בין חשיפה לאסבסט והסיכוי לחלות בסרטן המעי הגס. ה 

החומרים החשודים כמסרטנים לארבע קבוצות לפי מידת הוודאות שהם מסרטנים, האסבסט נכלל בקבוצה 

נפטרים סרטניות, וסה"כ  ת ריאה שאינןאסבסט גם גורם למחלו 1שהיא "מסרטנת בוודאות". 1מספר 

 איש מדי שנה.  12,000-15,000בארה"ב מנזקי אסבסט 

. 1998ועל כל הסוגים מ  1991רוב סוגי האסבסט מ לט על שימוש בבאירופה הוטל איסור מוח לפיכך,

ין איסור מוחלט על שימוש באסבסט, אבל חלה ירידה משמעותית בשימוש משנות בארה"ב עדיין א

חל איסור גורף על שימוש באסבסט ב  2019 נכון לשנתכירו באופן רחב בסיכוני האסבסט. בעים, אז ההש

הרעיון העומד בבסיס האיסור הגורף על שימוש באסבסט הוא שאין רמה של  .2ישראלמדינות כולל  67

שימוש  סכן את הציבור היא מניעה מוחלטת שלה לא לבטוחה, ולכן הדרך היחידאסבסט שנחשבת רמה 

 .3באסבסט בכל מדינות העולם

כדי להבין את הקושי בזיהוי הסיכון בחשיפה לאסבסט יש להבין שהזמן העובר בין חשיפה לאסבסט לבין 

ארעות סרטן ייותר, הזמן להשנה. ככל שמידת החשיפה נמוכה 40  עא בממוצבחון של מזותליומה הוא

עולה. בעובדים שעבדו ישירות עם כמויות גדולות של אסבסט משך הזמן להתפתחות סרטן הוא  בממוצע 

 . 4שנה 52הזמן להתפתחות מזותליומה היה בממוצע  ,שנה. בנשים שנחשפו בעקיפין לאסבסט בבתיהן 30

הירידה בשימוש באסבסט בארה"ב שהחלה בשנות השבעים נתנה את אותותיה על הירידה  ,בהתאם

 תבאירופה, מובילה לירידה בהיארעו 80, והירידה בשימוש בשנות ה 21בהעראות מזותליומה רק במאה ה 

  .5מזותליומה רק בשנים האחרונות

סיבי אסבסט למ"ק  600-1000התקן האירופאי שמקובל בישראל קובע שנוכחות אסבסט ברמה שמתחת ל 

ארעות יהאם אכן תקן זה מבטיח שלא תהיה עליה בהנשאלת השאלה היא בטוחה ומאפשרת איכלוס. 

כדי לקבוע  שנים? 1-3שעות ביום מדי יום במשך מחלות אסבסט בקרב ילדים הנחשפים לאסבסט כשש 

שנה  50שנחשפו לרמה זו במשך בטיחותי, יש לעקוב אחרי אנשים/ילדים בצורה אמינה שאכן תקן זה 

ולראות שאין באוכלוסיה זו עליה בהארעות סרטן לעומת אוכלוסיה באותו הגיל שלא נחשפה לאסבסט כלל. 

עד כה בסט באירופה, וודאי שלא ניתן היות שטרם חלפו חמישים שנה מהאיסור המוחלט על שימוש באס

מהו הסיכוי לסרטן בקירוב לחזות כדי עם זאת, הופעלו מודלים מתמטיים . בטוחהאכן שחשיפה זו ח להוכי

פחות  6-10סיבי אסבסט למ"ק )פי  100 ו. לפי מודל מתמטי כזה, בחשיפה לרמה שלריאה בחשיפה ז

. 0.2%6לאסבסטוזיס הסיכון ו 0.5%ריאה הוא  הסיכון לסרטן ,שנה 45משך ל ,(מאפשר איכלוסש מהתקן

שכאמור אינם מוכחים עקב הזמן הרב הנדרש להוכחת רעילות של אם לאמץ את החישובים של מודל זה, 

בקירוב גס פחות שנים,  10-15 הות יותר, ולמשך פיגבו 10יחשפו לרמות פי  היות שילדי ליאו בקאסבסט, 
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 חישובים אלהבנוסף, יחלה באסבסטוזיס.  1/500ו  ילדים יחלה בסרטן ריאה בגלל חשיפה זו 200מכל  1 כ

, לחומרים מסרטנים ה יותר רגישהיבילדים שהם אוכלוסילא מביאים בחשבון את העובדה שמדובר 

 והעובדה שמי שמעשן הסיכוי שלו לחלות עקב חשיפה לאסבסט גבוה עוד יותר. 

לסיכום, יש הסכמה גורפת בספרות המדעית שאסבסט הוא חומר מסרטן ולא ניתן לקבוע בוודאות שקיימת 

 . 7,8רמה של חשיפה לאסבסט שהיא חשיפה בטוחה

 

 

 בברכה,        
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