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 אפל-אורנה בראון' פרופ - ס"ביה ראש דבר

 

 
עם כניסתי לתפקיד ברצוני להציג בקצרה 

את תפיסת עולמי בבריאות הציבור 
הנובעת רבות מתחום עיסוקי שהוא 

בריאות הציבור לטעמי . קידום בריאות
על פי אף , הינו גורם מרכזי היום בחיינו

. שאנו מתייחסים אליו כברור מאליו
החיסונים , המים הנקיים שאנו שותים

החוקים האוסרים עישון , שכולנו מקבלים
הם כולם תוצר , במקומות ציבוריים ועוד

של פעילויות המוגדרות תחת הכותרת של 
כל אלו ועוד הביאו . בריאות הציבור

לתוחלת החיים מהגבוהים בעולם 
תמותת אימהות ולתמותת תינוקות ו

 . מהנמוכים בעולם
 הדפנה, עוד-אך על לנו לשקוט על זרי

 

הרבה עבודה לפנינו ורק פעילויות בכל הרמות 
של החברה יביאו לצמצום הפערים בין 

אוכלוסיות שונות ולהמשך העלייה באיכות 
פעילויות אלו חייבות . החיים ותוחלת החיים

להיות בשיתוף פעולה מלא בין הגורמים 
ברור . השונים המשפיעים על חיי הציבור

ושירותי הרפואה  שמערכת בריאות הציבור
. אינם יכולים לטפל בכל הבעיות לבדם

הגורמים המשפיעים , לדוגמא מערכת החינוך
על איכות הסביבה והמערכת הכלכלית 

חייבים להיות חלק ממערך זה כדי להגיע 
 .לתוצאות מיטביות בחברה שלנו

ולוגי מציג בצורה ברורה אק -המודל הסוציו
את כל הרמות בהם יש לפעול בכדי להביא 

מהרמה האישית , לשיפור הבריאות של הפרט
המודל . של היחיד ועד רמת החברה כולה

מבוסס על הרעיון שאינטראקציה בין הרמות 
השונות היא זו שמשפיעה בסופו של דבר על 

 .בריאות הפרט
בכל , פעולה בו זמנית של כל המערכות

תוכל לשפר את מדדי הבריאות של , מותהר
החברה בכללותה ולצמצם את הפערים 

   .בבריאות הקיימים בין האוכלוסיות השונות

 

 אישית אישית-בין קהילתית מדינית

הרמות החברתיות השונות  –אקולוגי בבריאות הציבור -המודל הסוציו
 המשפיעות על בריאות
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 באוניברסיטת הציבור לבריאות הספר בית
 של בראשותו  2003 בשנת הוקם חיפה
 להישגים אותו הוביל אשר לין שי' פרופ

 2014 עד 2008  השנים בין. מרשימים
 אלה בשנים. הספר בית את לנהל זכיתי

 יותר עם לצמוח המשיך שלנו הספר בית
 גם הקמנו. שני לתואר בוגרים 500 -מ

 11, שלישי לתואר הכשרה מערך
סטודנטים כבר קיבלו דוקטורט בבית 

 ופיתחנו חדשים סגל חברי גייסנו. ספרינו
. בינלאומית מקומית ברמה מוביל מחקר

 מהמוסדות אחד הינו שלנו הספר בית
 מקצוע אנשי להכשרת המובילים
. הבריאות במערכת בכירים לתפקידים

 סטודנטים 120 -כ מונה האחרון המחזור
 .דוקטורנטים וחמישה שני בתואר חדשים

 פעולה לשיתוף זכיתי, כהונתי בתקופת
 ומהנהלת הסגל חברי מכל הכלל מן יוצא

, מהסטודנטים חוזר בהיזון. האוניברסיטה
 הלימודים תכנית כמה מדגישים הם

 .ומעניינת עשירה
 

 גרין מנפרד' פרופ - היוצא ס"ביה ראש דבר
 

 כל, השוטפות הלימודים לתכניות מעבר
  מאות עם, מדעים כנסים התקיימו שנה

 דעת חוות קיבלנו עליהם משתתפים
 לסייע יכולתנו כמיטב עושים אנו. חיוביות

. שלנו ולסטודנטים בבריאות לשוויוניות
 מספר לפני ס"בביה שהוקמה, פייזר קרן

 מחקר מלגות להעניק לנו מאפשרת שנים

 .מדעיים בכנסים ולתמוך לסטודנטים
 מזה: התקדמנו הבינלאומיים בהיבטים גם

 עם בשותפות, מקיימים אנו שנים שלוש
 ארצות יה'ורג'שבג נס'את אוניברסיטת

 בתחום בינלאומית קיץ תכנית, הברית
 במחזור. הגלובאלי הציבור בריאות
 מהם 15, סטודנטים 21 השתתפו האחרון

 -ב: לצמוח ממשיכים ואנחנו ,ב"מארה

  MPHתכנית לפתוח עומדים אנו, 2015
 מערכות במינהל באנגלית בינלאומית

 כמו. גלובאלית בריאות ומנהיגות בריאות
 עם פעולה שיתוף הסכמי על חתמנו, כן

 ואנחנו, ב"בארה אוניברסיטאות שלוש
 ספר לבתי האירופאי בארגון חברים

  ר.הציבו לבריאות
 לעשייה שותף להיות הזכות על מודה אני

-בראון אורנה' שפרופ ובטוח ולהתפתחות
 . קדימה ועוד עוד הספר בית את תוביל אפל

 

  !בכם וגאה איתכם תמיד אני

 תוכן העניינים:

 

 

 

 
אורנה ' פרופ -  ס"ביה ראש דבר

 1............ ..............אפל-בראון
  

' פרופ - היוצא ס"ביה ראש דבר
 2.........................  גרין מנפרד

 3...............  רד שוסטר'ר ריצ"ד

 
מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות 

 2014 -הציבור 

 3.....................  פרופ' יעל לצר

 5................ מאיר פוגטש פרופ'

 6.................  ד"ר שרון שניטמן

 

 

דוקטורטים בביה"ס לבריאות 
 2014 -הציבור 

 
 7.................  ד"ר אפרת אמיתי
 8..................  ד"ר כרמית סטרן

 
  

 הבוגרים מספרים
 9.... ....................... איריס דגן

 
 

בביה"ס  החוקרים פרסומי
 10 ........ 2014 -לבריאות הציבור 
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יחסים בין אחיות שאחת מהן סובלת מהפרעת 

 פרופ' יעל לצר –אכילה 

 

 -מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות הציבור 

2014 

 

 
 

בשכיחות  תהאחרונים נצפתה עליה משמעותי בעשורים
אשר העיקריות שבהן אנורקסיה ( א"ה) הפרעות אכילה

. בולימיה נרבוזה והפרעת אכילה לא ספציפית ,נרבוזה
בעולם , הפרעות אלו שכיחות  בעיקר בקרב צעירות

ובאחוזי  מרובה כרוכות בתחלואה , מודרני/המערבי
יותר ת וינימ-חד ותנחשבות כהפרעו ,תמותה הגבוהים

 . מכל המחלות הפסיכיאטריות
ניתנה , לאורך השנים. סיבתית-רבא "של ה יולוגיה אטה

ושימור תשומת לב ניכרת לתפקיד המשפחה בהתפתחות 
-הורהתוך מתן התייחסות מיוחדת לאינטראקציה , א"ה

  .ילד
מערכת -תתבשנים האחרונות הורחבה ההתייחסות גם ל

הודגשה חשיבותה . א בפרט"ובה, בכלל האחאים
על גיוס כוחות , על עיצוב הזהות האישית ההשפעתו

 .לאורך מעגל החייםועל בריאות וחולי  במצבי משבר
הקשר הממושך ביותר בחיי מהווים את  יחסי אחאים

לאחר הקשר , ביותר ינחשב למשמעותאשר  ,האדם
ניתנת לילד הזדמנות , באמצעות יחסים אלו. ילד-הורה

תוך כדי התנסות , בסביבתו אחרים עלו ועצמעל ללמוד 
מהלך בביותר  יותבאינטראקציות חברתיות משמעות

 .וחיי
על תהליכים משפיעה גם האחאית  ההדינאמיק

, התפתחות רגשות, התפתחותיים כהזדהות ונפרדות
למידת מיומנויות חברתיות , הבנת העצמי והאחר

חברתיות -והתנהגויות פרו הקשורות לפתרון קונפליקטים
ליחסי אחאים משמעות מיוחדת ומרכזית . שיתופיותו

 לרוב חולקים אחאים. הילדות וההתבגרות בתקופת
זמן משותף  יםמבלו ותיומי-יום משותפות התנסויות
ים מספקאחאים  .במשפחהמערכת אחרת -תת יותר מכל

צרכים מענה לתמיכה רגשית ו, חברות קשרי הלז הז
שפה  ,קירבה, מהווים בסיס לאינטימיות, מידיים

, לקנאה הפורייאך גם קרקע , חברות ואמפטיה, משותפת
 .יםוקונפליקטתחרות 

 

 בריאות במערכות מנהיגים פיתוח

 רד שוסטר'ר ריצ"ד  –עולמיות 

 

 

תכנית קיץ מתקיימת באוניברסיטת חיפה  2012החל משנת 
התכנית  מטרת בארה"ב. יה'ורג'ג אוניברסיטתעם משותפת 

 מערכות שיובילו את העתיד את דור ולפתח לזהות היא
, באנגלית המשתתפים בתכנית לומדים. בעולם הבריאות
 חוזרים מכן ולאחר עמיתים עם יחסים מערכות מפתחים

היעילות והמומלצות  העבודה שיטות את לקדם כדי הביתה
 קורסים מציעה זו לימודים תכנית .הבריאות בתחום

 כל אחת במהלך שבועות שלושה של המתחלקים עפ"י יחידות
. אוגוסט לתחילת יוני אמצע בין חודשיים של התקופה

אחד  לכל להירשם יוכלו חיפה מאוניברסיטת הסטודנטים

 :הבאים מהקורסים

הציבור בבריאות מנהיגות 

בריאות האם והילד בהיבט הגלובלי 

וחולי בריאות של סוציולוגיה 

הציבור בבריאות פרקטיקום - התמחות 

בעולם בריאות מערכות 

 חדשים וידע מיומנויותרוכשים  התלמידים, התכנית בסיום
 את משפרים הם, כן כמו. בריאות שירותי ובמתן במנהיגות

 מקבלים התלמידים. בעולם בריאות בעיות בנושא הבנתם
, יה'ורג'ג מאוניברסיטת או חיפה מאוניברסיטת זכות נקודות

  ם.הרישו מוסד י"עפ
 
 את להנהיג בה הלומדים את להכשיר נועדה תכניתה

 של רחב למגוון מיועדת והיא בעתיד בעולם הבריאות
 בריאות: כגון, שונים עניין ותחומי תארים בעלי סטודנטים

 שירותי חקר, בריאות מנהל, בעולם בריאות, הציבור
 בריאות מדיניות, בינלאומיים יחסים, רפואה, הבריאות

 .ציבורי ומנהל
 הלימודים מתכנית לחלק תהפוך זו תכנית, 2016 מקיץ החל

 י"ע שתוצע בעולם בריאות וניהול במנהיגות MPH לתואר
   .סמסטרים 3 ותמשך האנגלית בשפה חיפה אוניברסיטת
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מחלה או נכות של ילד על שאר בני  השפעתנמצא כי 
כמצב דחק משמעותי ואף כמשבר  תהמשפחה נחווי

 הדבר בא לידי ביטוי גם אצל  .ממושך במשפחה
להגיב  ליםיכו יםהאחאים הבריא .ים הבריאיםאהאח

בקשת רחבה של תגובות החל אחיהם  או מחלת על נכות
העדר ביטויי קושי ועד לסימפטומים קשים של מ

המחקרים אשר מצאו השלכות כאלה מצביעים . מצוקה
, הסתגרות וקשיים חברתיים, בעיות התנהגותעל 

-סיכוסימפטומים פאו , רוגז ועצבנות, רגישות יתר
, כן נמצא כי. וקשיים לימודיים בבית הספר ,סומאטיים

יומי של -ככל שמחלת האח פוגעת בתפקוד היום
כמו  .האחים הבריאים  המשפחה הדבר משפיע לרעה על

כן בהשפעת המחלה או הנכות נצפה קונפליקט בין 
, האחים סביב הצורך לתמוך באחות החולה מחד

 .שהם חווים בדמויות הוריות מאידך והחסר
 אחיותיהן בקרב א"ה של יותר גבוהה שכיחות נמצאה

, מכאן. תאומות בקרב ובמיוחד א"מה הסובלות של
 כאל א"ה עם שאינן האחיות לקבוצת להתייחס שנוטים
 כי עוד נמצא. כאלה הפרעות להתפתחות בסיכון קבוצה
 וכן.  האחיות בין בעיקר סמויה או גלויה יריבות קיימת

 מובהק באופן תחרותית פחות א"ה ללא האחות כי
 מוחרפת המחלה פרוץ עם. החולה לאחותה בהשוואה
. ביניהן ריחוק מתרחש, וכתוצאה והתחרות היריבות

 לנבא יכולה האחיות בין היחסים מערכת כי עוד נמצא
 שככל כך(, במשקל עליה) הפיזי בסימפטום השיפור את

 אצל במשקל לעלות הסיכוי יותר טובים שהיחסים
 .יותר גבוה החולה האחות
 האחיות בין היחסים לאיכות מעבר קוהרנטיות תחושת
 יכולים אשר, נוספים אפשריים משתנים קיימים
. הבריאה האחות על המחלה של הדחק במצב להשפיע
 יכול אשר, פנימי כמשאב נחשבת קוהרנטיות תחושת

 משאב הינה הקוהרנטיות תחושת. זו בהתמודדות לעזור
 ויעילות בונות התנהגויות באימוץ המסייע, התמודדות
 במחקר. התרבותי ולרקע למצב בהתאם המשתנות

 ליחסי שלו הקשר ואת זה ממד לבחון בחרנו הנוכחי
 .המחלה של הדחק מצב עם ולהתמודדות, האחיות

 יאמין, קוהרנטיות גבוהה תחושת בעל אדם, לפיכך
 יהיה, ביעילות שונים לחץ מצבי עם להתמודד בכוחו
 בכיוון החיים ברצף ויתקדם משבר בזמני יותר עמיד

 במחקרים אישוש קיבל זה תיאורטי מודל .הבריאות
 .  אמפיריים

מחקרים אשר בדקו תחושת  עשולא נלמיטב הידיעה 
א ולא כל שכן בקרב אחיות של "בקרב הסובלים מהקוהרנטיות 

הידיעה מרבית המחקרים שנעשו למיטב , כמו כן .א"בנות עם ה
בנושא של יחסי אחיות בדקו את מערכת היחסים בין האחיות 

מטרתו של מחקר , לפיכך.  מנקודת הראות של האחות החולה
בת עם במשפחה בה  ,מערכת האחיות-תתהתמקד בהינה ל, זה
 ותאחיהיחסי הקשר בין ולבדוק את א "ובת ללא הא "ה
ללא נפשי של האחות ה לבין מצבההקוהרנטיות  תחושתו

 . הפרעות אכילה
בקבוצת הנבדקות להן אחות עם הפרעת אכילה : םממצאי

נמצאו רמות גבוהות יותר במובהק של דיכאון ויחסי ( מחקר)
נמצא קשר מובהק בין . אחיות שליליים בהשוואה לביקורת

בשתי )יחסי אחיות שליליים . 1: מדדי מצוקה נפשית לבין

. 3( בקבוצת המחקר)יחסי אחיות חיוביים . 2( הקבוצות
וכן בין רמת דיכאון לבין ( תחושת קוהרנטיות בשתי הקבוצות

מדד מצוקה . 2( רק בקבוצת המחקר)יחסי אחיות שליליים 

בשתי )תחושת קוהרנטיות . 3 -ו( בשתי הקבוצות)נפשית 
ככל שהיחסים בין האחיות שליליים , משמע(. קבוצות המחקר

וכן ככל שתחושת הקוהרנטיות , ון גבוהה יותריותר רמת הדיכא
 . רמת הדיכאון נמוכה יותר, גבוהה יותר

מודל המחקר הראה כי השתייכות לקבוצה בין אם היא : דיון
ויחסי אחיות יכולים , תחושת קוהרנטיות, ביקורת או מחקר

הממצאים . לנבא את רמת הדיכאון של האחות הבריאה
ובמיוחד , האחיותמדגישים את השלכות היחסים בין 

ותחושת הקוהרנטיות לבריאותה הנפשית של , השליליים
 .א"במשפחות להן ילדה עם ה, האחות הבריאה
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אחד מן המחקרים המעניינים שיצא לי לעסוק בו 
לאחרונה התמקד בפעילותן של מדינות בתחום 

כשמטרתו להסביר ולכמת את , המחקרים הקליניים
 . הפקטורים התורמים להגברתה של פעילות זו

 
תחום המחקרים הקליניים הינו אחד מן השלבים 

. רפואה והפרמצבטיקה-המרכזיים ביותר בשדה הביו
היקר , מחקרים אלו מהווים את השלב הארוך ביותר

ביותר ובעל הסיכון הגבוה ביותר בתהליך המחקר 
מפותחות , עבור מדינות. הפיתוח של תרופות חדשניותו

פעילות ענפה של מחקרים קליניים בתחומן , ומתפתחות
מחקרים קליניים , ראשית. נתפסת כחיובית ומועילה

שלעיתים , מאפשרים נגישות לטיפולים חדשניים
מהווים את הדרך היחידה של חולים מסוימים להשיג 

פעילות ענפה של , שנית. טיפול עבור מצבם הרפואי
מחקרים קליניים מושכת השקעות זרות שמביאות 

פיתוח וקידום של , רפואי-לשיפור המערך הטכנולוגי
תרומה ליוקרה , הרופאים והחוקרים העוסקים במחקר

 .ויצירת משרות נוספות, של המוסדות הרפואיים

 –( 2014אוקטובר )ח חדש "הממצאים שפרסמנו בדו

Scaling Up Global Clinical Trial Activity: Key 

Trends and Policy Lessons –  מציג תחילה את
הערך הגלום בפעילות ענפה של מחקרים קליניים עבור 

( benchmark)המחקר מספק מדד , לאחר מכן. מדינות
גלובלי של פעילות המחקרים הקליניים של מדינות 

-מנת לספק תמונת-על, לאומיות-וחברות הפארמה הרב
. בתחום זה עדכנית של תפקודן של מדינותמצב משווה 

המחקר מסביר מהם , והחשוב ביותר, בחלקו האחרון
הפקטורים העיקריים התורמים להגברת הפעילות של 

 .ומכמת את השפעתם, מחקרים קליניים
 

 
 

 –( 2014אוקטובר )ח חדש "בדוהממצאים שפרסמנו 

Scaling Up Global Clinical Trial Activity: 

Key Trends and Policy Lessons –  מציג תחילה
את הערך הגלום בפעילות ענפה של מחקרים קליניים 

המחקר מספק מדד , לאחר מכן. עבור מדינות

(benchmark ) גלובלי של פעילות המחקרים
-ות הפארמה הרבהקליניים של מדינות וחבר

מצב משווה עדכנית -מנת לספק תמונת-על, לאומיות
, בחלקו האחרון. בתחום זה של תפקודן של מדינות

המחקר מסביר מהם הפקטורים , והחשוב ביותר
העיקריים התורמים להגברת הפעילות של מחקרים 

 .ומכמת את השפעתם, קליניים
 

 :בין ממצאיו העיקריים

הנאמדת דרך , נותטיפוח סביבה המקדמת חדש. 1
פ ומדיניות חזקה של הגנה "השקעה ממשלתית במו

תורמת להגברת הפעילות בתחום , על קניין רוחני
ולעיתים יותר מאשר , פחות-המחקרים הקליניים לא

מספר הרופאים והוצאה כוללת , השקעה בתשתיות
 ;על בריאות

ישנה קורלציה חיובית בין מדיניות ההגנה על . 2
במדינה לבין כמות המחקרים הקליניים קניין רוחני 

 ;הנערכים בתחומה

ומדינות , קנדה, ב"ארה)בעוד שמדינות מפותחות . 3

מובילות הן בפעילות המחקרים הקליניים ( EU-5-ה
הן באחוז המחקרים המתקדמים ובעלי הסיכון 

ניכרת (, Phase I+II-המוגדרים כ)הגבוה ביותר 
ככל  –ות מגמת התחזקות במדינות מתפתחות מסוימ

כך גובר אחוז , שפעילותן הכללית ענפה יותר
 ;המחקרים המתקדמים הנערכים בתחומה

ניכרת מגמה , מבחינת נושאי המחקרים הקליניים. 4
גלובלית המתמקדת במחלות מורכבות ממגוון 

כאשר תחום הסרטן ממשיך , תחומים תרפויטיים
להוביל באופן משמעותי מבחינת כמות המחקרים 

 .הקליניים
נקודות  יכולים לספק, כמו גם אחרים, ממצאים

חשובות למחשבה עבור מקבלי החלטות אשר 
מעוניינים לייצר את התנאים המתאימים להגדלת 

   .היקף ההשקעות במחקרים קליניים בתחומם
 

 
 

כיצד לייצר תנאים נאותים להשקעה רבה  –מחקרים קליניים בסביבה תומכת השקעות 

 מאיר פוגטש פרופ'–רפואי -יותר במחקר קליני ביו
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 – בישראל וערבים יהודים סטודנטים בקרב שתייה בדפוסי הבדלים בחינת

 ד"ר שרון שניטמן 

 

 
 

בעיית  שתייה מזיקה של משקאות אלכוהוליים הינה
הנזק הנגרם כתוצאה מהשתייה . בריאות כלל עולמית

 ,הפרט של נפשיתהו הפיסית לבריאות מעבר הרבה הוא
החברה  של ובריאותם ברווחתם פגיעהגם  כולל והוא

 2.5 של תמותהלמביאה  מזיקה אלכוהול צריכת. סביבו
 גורמת היא, שנה העולם מדי ברחבי אדם בני מיליון

 והשפעתה, יםנוספבמיליוני אנשים  פגיעהלו לתחלואה

 .ים הולכת וגוברת בהדרגהצעירה ותדורה על

נמוכה  שכיחותבעלת  מדינהכ רב זמן נחשבה ישראל
בנושא  האחרונים המחקרים אך, בצריכת אלכוהול

 מצביעים על מגמת עלייה בצריכת משקאות אלכוהוליים
ישנה חשיבות רבה להתחקות , על כן .הישראלים בקרב
 לזהותבמטרה , םישראליה בקרב שתייה דפוסיאחר 

 תכניותל להזדקק ותשעשוי פוטנציאליות אוכלוסיות
 אותאוניברסיטהלומדים ב סטודנטים. תומותאמ מניעה

 בסיכון כאוכלוסייה קרובות לעתים ות מזוהיםמכללבו
 גבוה עקב נטייתם לשתייה כבדה יותר בהשוואה

 קיים ובעולם בישראל, כן על יתר. אחרות אוכלוסיותל
קרב ב שתייהה דפוסי את הבוחנים במחקרים מחסור

 המעטים המחקרים, זאת עם. תערביהאוכלוסייה ה
בקרב  ייחודיים שתייה דפוסי צביעו עלה ים בנושאקיימה

בקרב מרבית  התנזרות גבוה שיעור עם, אוכלוסייה זו
 כבדה שתייה של גבוה שיעורו, מצד אחד האוכלוסייה

 .השותים מצד שני בקרב

 טובה להבנה להגיע ברצוננו, ממצאים אלה על בהתבסס
 הכבד שתייה דפוסיה בכלל ושתייה אודות דפוסי יותר

 יהודיים וערביים סטודנטים בקרב בפרט
 ויסוג, לצורך כך. בארץ מכללותמהו אוניברסיטאותמה

 ברחביגבוהה  להשכלה מהמוסדות משיבים 1,310
על מאפיינים  שאלות שכלל סקרה על השיבוש, הארץ
וציפיות  אלכוהול שתיית דפוסי ,יםדמוגרפי-סוציו

  הינן ציפיות משתיית אלכוהול. משתיית אלכוהול
 

 

 צריכת של הההשפע אודות אדםשל ה אמונות
אמנות אלו משפיעות על  כי הוכח כאשר, אלכוהול
ציפיות  של העיקרי המקור כי כמו כן הוכח. הצריכה
 כך. חברתית למידה על מבוסס אלכוהול משתיית

 אלכוהול מצריכת לצפות למה לומדים אנו ,למשל
 לעבודה העמיתים, החברים, האחים, מההורים

 אלכוהול וציפיות משתיית חרמא. התקשורתמאמצעי ו
 ברצוננו, שתייהה דפוסיהינן בעלות השפעה רבה על 

 ההבדלים אתניתן להסביר באמצעותם  אםה לבדוק

  .בישראל וערבים יהודיםבקרב  שתייה בדפוסי
 יםמחקרה ממצאי את הנוכחי מאושש הן המחקר

 להבנה תורם ובכך ,אלה ממצאים מרחיבהן ו קודמיםה
 סטודנטים בקרב שתייה דפוסי של יותר טובה

 כי סטודנטים הממצאים מראים, ראשית. ישראליים
 מאשר אלכוהולשתיית מ יותר להימנע נוטים יםיערב

 בקרב כי מלמד המחקר, שנית. יהודים סטודנטים
 גבוה בסיכון נמצאים םיערבי סטודנטים, שותיםה

צביעות מ התוצאות, שלישית. כבדה לשתייה במיוחד
לשתייה כבדה של משקאות  הנטייה כי על כך

אלכוהוליים בקרב סטודנטים ערביים מוסברת בחלקה 
 שותיםהציפייה כי אלכוהול משפיע על ה באמצעות

חלק זה מהווה חידוש  .בלבד צריכה של גבוהות ברמות
 . של המחקר הנוכחי בהשוואה למחקרים אחרים בנושא

לשנות  שמטרתן התערבויות כי מצאו קודמים מחקרים
 צריכת את ותמפחית ציפיות משתיית אלכוהול

תכניות . גברים סטודנטים בקרב במיוחד ,אלכוהולה
אלכוהול  שתיית דפוסי לצמצם ןשמטרת תהתערבו

באמצעות שינוי ציפיות  באוניברסיטה יםסטודנטבקרב 
 מחקרנו. בישראלדיין  מפותחות אינן משתיית אלכוהול

על  כאלה התערבויותפיתוח בהקיים  צורךה על מצביע
 בקרב בציפיות משתיית אלכוהול בהבדלים לטפל מנת

 מחקרה ממצאי ,מכאן .ות שונותדתי-אתנו קבוצות
 צריכת למניעת שערוץ אחד כך על יםמצביע הנוכחי

 יםהערבי הסטודנטים אוכלוסייתקרב ב אלכוהול
 ותהתערבניות הינו באמצעות פיתוח תכ בישראל
 את ציפיות משתיית האלכוהול לשנות שנועדו

   .כבדה לשתייה הקשורות
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 2014 -לבריאות הציבור דוקטורטים בביה"ס 

 

   -ביקורת -מחקר מקרה: הנקה וחשיפות סביבתיות בינקות וליקמיה ולימפומה בילדות
 ד"ר אפרת אמיתי

 

 
 

במגמה לאפידמיולוגיה בבית , מחקר הדוקטורט שלי
הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה עסק 

נוספות בינקות והשפעתן על  תזונה וחשיפות, בהנקה
השנים  30-ב. הסיכון ללקות בליקמיה ולימפומה בילדות

בהיארעות של כלל סוגי  0.9%-האחרונות חל גידול של כ
על אף ששיעור . הסרטן בילדות בעולם המערבי

שנים עלה באופן משמעותי כתוצאה  5-ההישרדות ל
סרטן הוא עדיין אחד , מהתקדמות בטכנולוגיות הטיפול

 הגורם השני למוות –גורמי המוות המובילים בילדים מ
גורם השלישי שנים וה 1-14ב בקרב ילדים בני "בארה
 .שנים 24בישראל בקרב צעירים עד גיל  למוות

ליקמיה ולימפומה הם שניים מסוגי הסרטן הנפוצים 
מכלל מקרי  45%-ביותר בילדים ובני נוער ומהווים יחד כ

מעט מאוד ידוע על , עם זאת. הסרטן בגילאים אלה
המחקר . הגורמים לתחלואה בליקמיה ולימפומה בילדות

שלי בחן הנקה וחשיפות חשובות נוספות אשר משפיעות 
על התפתחות המערכת החיסונית בילדות המוקדמת 

י גריבס "שהוצעה ע" הגורם המדבק"כחלק מתיאוריית 
 .כהסבר אפשרי לתחלואה

ינן בוקר היה ר ליטל ק"המחקר שנערך בהנחייתה של ד
אמהות  190מחקר מקרה ביקורת במסגרתו רואיינו 

וטופלו  2005-2013לילדים אשר חלו בסרטן בשנים 
ח "בתיה 5-אונקולוגיות באחד מ-במחלקות ההמטו
הדסה עין כרם , שיבא, דנה, ם"רמב: הגדולים בישראל

ילדים  384-כביקורות שימשו אמהות ל. וסורוקה
כל . עולם לא חלו בסרטןמהאוכלוסייה הכללית  אשר מ

הילדים היו תושבי ישראל והביקורות הותאמו למקרים 
 /םיהודי)גיל וקבוצת אוכלוסיה , על בסיס מין הילד

 (.ערבים
 

שהנקה קשורה לתחלואה , השערת המחקר המרכזית
אוששה במלואה , מופחתת בליקמיה ולימפומה בילדות

הנקה נקשרה להפחתה של , הנקה-לעומת אי. במחקר
בסיכון ללקות בליקמיה ולימפומה בילדות  64%

(OR=0.36.) שמונה עשר , שנים עשר, הנקה למשך ששה
, בהשוואה למשכי הנקה קצרים יותר, חודשים או יותר

נמצאה גם היא קשורה להפחתה בסיכון לתחלואה 
 40%, (OR=0.62) 38%-בליקמיה ולימפומה בילדות ב

(OR=0.60) 46%-ו (OR=0.54) הודגם גם  כך, בהתאמה
 .תגובה-יחס של מנה

משתני נמצא כי מתן תוסף ברזל -בניתוח הרב, בנוסף
פ הנחיות משרד הבריאות נקשר בסיכון "לתינוק ע

לתחלואה וגידול חיית מחמד בביתו  61%מופחת של 
סיכון מופחת לתחלואה  50%-הראשון של הילד נקשר ב

 .בליקמיה ולימפומה בילדות
מוגברת בליקמיה  חשיפות אשר נקשרו לתחלואה

 ולימפומה בילדות הן עישון של האב בבית בשלושת
 –193%-סיכון גבוה ב) החודשים שלפני ההריון

OR=1.93 ) 18%-סיכון גבוה ב)וסדר לידה גבוה של הילד 
  (.OR=1.18 –ה /ות גדול/לכל אח
ממצאי המחקר מעידים על קשר הפוך בין הנקה , לסיכום

-עם יחס ברור של מנה, לבין ליקמיה ולימפומה בילדות
תזונה נכונה היא חלק בלתי נפרד מהבריאות . תגובה

בתזונת  (Gold Standard)והנקה נחשבת למדד הזהב 
להנקה תרומה רבה לבריאות התינוק והילד . תינוקות

ומחקר זה מוסיף נדבך נוסף של הקטנת הסיכון ללקות 
יתרונות ההנקה כאמצעי . בליקמיה ולימפומה בילדות

למניעת תחלואה בבריאות הציבור הם נגישות גבוהה 
שנמצאו , מעבר להנקה, החשיפות הנוספות. ועלות נמוכה

במחקר זה כקשורות לסיכון לחלות בליקמיה או 
הגבלת עישון הורי , לימפומה בילדות דוגמת חיית מחמד

גם הן חשיפות שניתנות , ותוספי ויטמינים ומינרלים
ון לתחלואה לא רק לשינוי ולהן השפעה על הסיכ

בליקמיה ולימפומה בילדות אלא על בריאותם הכללית 
יש ליידע את הציבור  -לפיכך . של ילדים והוריהם

     .ולהעמיק את המודעות לכך
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 ד"ר כרמית סטרן –בישראל אי יישום החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים

 

 
 
נכנס לתקף תיקון לחוק למניעת עישון  2007שנת ב
)סביל( להגן על הציבור מפני חשיפה לעישון כפוי ה מטרב

טיל את . החוק ה, כולל פאביםייםבמקומות ציבור
ת, אלא ות המקומייולא רק על הרשו ,האחריות ליישום

חוקים הקנסות.  תגם על בעלי העסקים תוך הגדל
פחתת עישון כפוי, הועילו בהבמדינות אחרות בעולם 

והאכיפה , ההיענות היישוםנראה, כי אולם בישראל 
 . יםחסרבפאבים 

רמת העישון הכפוי  את באופן אמפיריבמטרה לבחון 
הגורמים המחזקים  אתבפאבים בערים לאור החוק; ו

בעלי , על ידי מבליםואכיפתו והמעכבים את יישום החוק 
, נערך מחקר חתך נושאי תפקידים בעיריותופאבים 

ניות. מרובה מקורות ומשולב שיטות כמותיות ואיכות
 .   2009-2010הנתונים נאספו בשנים 

כי יישום החוק למניעת עישון בפאבים  נמצאמחקר ב
 92%-בסביבתית: מבחינה התנהגותית ו קה בחסרול

, כאשר הרמה הפאבים שנדגמו נמצא עישון כפוי 72מתוך 
הממוצעת של ריכוז הניקוטין הייתה בינונית )רמת 

העישון הכפוי נמדדה באמצעות התקן סביל למדידת 
כלי ספציפי לניטור עשן סיגריות.  -ריכוז הניקוטין באוויר

פיתוח הכלי וניתוח הריכוזים נערכו ע"י מומחית בעלת 
פרופ' המונד מברקלי, קליפורניה,  ארה"ב(.  -שם עולמי

לא יושמו דרישות החוק באשר מהפאבים  97%-בו כן כמ
לא הקצו אזור עישון מהפאבים  75% -לסביבתו הפיזית

נפרד לחלוטין ויותר ממחציתם לא הציבו שילוט האוסר 
לעשן והציבו מאפרות. נמצא קשר חיובי ומובהק בין 

 לרמת העישון הכפוי בו. התומכת בעישון סביבת הפאב
 
 

ב הערים וברכי , עם בכירים בעיריות עלה מראיונות
 73)נכללו  כלל של החוקם במתבצעת אכיפה מועטה א

מהם היו ראשי  25עיריות, כאשר  25-נושאי תפקידים מ
היו מנהלי   48-ערים או נבחרי ציבור בכירים אחרים ו

 מרואיינים מהעיריותפיקוח, בריאות ואיכות סביבה(. ה
לאכיפה ללא תמיכה , שתהליך הטלת האחריות ציינו

פקחים(, מקשה ללמנהלים ו ,תקציבית וחינוכית )לציבור
על האכיפה. בנוסף תפיסת גובה הקנס כלא מידתי 

 ההי אחד הפתרונות שעלומעכב אכיפה. הנמצאה כגורם 
ו: מלחלוק באחריות לאכיפה עם גורמים נוספים )כ

( או ייעודיממשלתי  גוףאו  ה, משרד הבריאותמשטר
 ריות הבלעדית של הגורמים הללו.להעבירה לאח

ה עלאלה כמו בראיונות עם בעלי הפאבים  בראיונות
 ,הצורך לאכוף את החוק מחד גיסאבין  קונפליקט

התומכים בחוק והמתנגדים לו  ,לקוחותהולרצות את 
כאחד, מאידך גיסא. מדבריהם עלה, כי אכיפת החוק 
מושפעת מהלחץ הציבורי לאכוף או להימנע מאכיפה, 

ים באכיפה עלו בהקשר להתמודדות עם המעשן קשי
הישראלי הסרבן, החשש מאלימות והדאגה מפגיעה 

 כלכלית בפאבים עקב אכיפת החוק.
מהמבלים הכיר את החוק, אך לא הקפיד על  97%אמנם 

יישומו: מעשנים המשיכו לעשן, ומבלים שאינם מעשנים 
מכלל באופן כללי נמנעו מלהעיר על עישון בנוכחותם. 

בפאבים יונות עם הגורמים השונים עלה, כי העישון הרא
 גם שנים לאחר כניסת החוק לתקף. נתפס כנורמטיבי

נראה, כי העובדה שהחוק מגביל את העישון, ולא אוסר 
אותו לחלוטין, מקשה על יישומו, אכיפתו והטמעתו 
בנורמות החברתיות, במיוחד במקומות כמו פאבים. 

ים אמצע כולליםחסרים צעדים משלימים לחקיקה ה
שינוי הכחלק מתהליך ארגוניים וחינוכיים, תקשורתיים 

מרכזיות הלקוח בהנעה טיבי, בעיקר לאור נורמה
לארגונים העברתה לשקול יש לייעול האכיפה . לפעולה

   .חלופיים או נוספים
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 הבוגרים מספרים

 

 
 איריס דגן  – ?לאן הובילו אותי, לימודי תואר שני כמוסמך לקידום בריאות

 
בעשור זה המודעות לקידום בריאות, גם בקרב  ,לשמחתי

מקבלי ההחלטות וגם בקרב האוכלוסייה, הולכת ועולה 
ואנו נדרשים לתת מענה במגוון רחב של תחומים להעלאת 

המודעות, לשינוי התנהגותי, למיומנויות למטפלים 
להעצמת המבוטחים ועוד נושאים רבים אשר יעניקו 

בריאותם ואיכות  שירות איכותי לאוכלוסייה לשמירת
 חייהם.

שנים רבות לאחר הלימודים ועד היום כשאני משכנעת 
עובדים ומכרים ללמוד את התחום, אני מציינת כי 

הלימודים קדמו ופתחו אותי הרבה מעבר למה שתכננתי. 
חשוב להבין כי קידום בריאות מוגדר בארץ כעיסוק, אך 

אלו הוא מכוון למקצועיות ולהכרה שהולכת ועולה בימים 
ואנו חברי הוועד הארצי של איגוד קידום בריאות בישראל 

 עובדים וחושבים כיצד לקדמו ולפתחו לפסגות נוספות.

לימודים מהנים, ולבוגרים  -מאחלת לסטודנטים שהחלו 
 ובריאות הציבור השפעה על קידום הבריאות -שבינכם 

 בישראל בארגונים השונים.

 

 .  איריס בברכה,

 
 
 
 
 

 
 

תחום קידום בריאות , , מנהלת ארציתMPH בעלת תואר
 מכבי שירותי בריאות, ורפואה מונעת

 

התבקשתי לכתוב לעיתון ולשתף אתכם, קוראים יקרים, 
בתובנות, בניסיון שרכשתי ובפיתוח המקצועי שהעניקו לי 

בבית הספר לבריאות  הלימודים בתחום קידום הבריאות
 .הציבור

קידום  –לפני עשור נפתח מסלול חדשני בבית הספר 
בריאות. בתקופה זו התחלתי את דרכי כמנהלת קידום 

בריאות במחוז הצפון. היה לי ברור כי מעבר לידע והניסיון 
שצברתי בלימודי לתואר הראשון ועיסוקי בתחום קידום 

בריאות בתוך הארגון מספר שנים קודם לכן, אינם 
של תחום שלם שעלי להוביל במחוז מספקים, וכי כמנהלת 

מאוד גדול, נדרשת מקצועיות מרבית, ידע מיומנויות 
ובטחון. נרשמתי ללימודים במסלול שנפתח, כשאני בחודש 

חלתי את הלימודים עם תינוקת בת תהתשיעי להריוני... וה
חודשיים שהגיעה כמעט במהלך כל הסמסטר הראשון עמי 

 ללימודים...

ים מאוד, העשירו את הידע שלי,  הלימודים היו מעניינ
במגוון נושאים, את ההבנה וההסתכלות הרחבה לגבי 
התובנה, מהו קידום בריאות? כיצד ניתן לקדמו בתוך 

ארגון? מי השותפים בתוך הארגון ומחוצה לו, כיצד 
מובילים תכניות התערבות ממוקדות שניתן להעריכן 

בריאות ולהוכיח את יעילותן, מה התרומה של איש קידום 
 וצוות מקדמי בריאות לארגון וליעדים שמוביל ועוד.
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