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 .התחדשות של בסימן נפתחה תש"ף שנת

עברנו לבניין החדש של הפקולטה  ,ראשית

למדעי הרווחה והבריאות. הבנין החדש 

מאפשר מקום נוח לכולם, כולל פינות ישיבה 

לסטודנטים, נוף עוצר נשימה ומטבחון הדוגל 

 בגישה ירוקה.

 

 נפתחה מגמה חדשה בביוסטטיסטיקה שנית,

Master of Public Healt (MPH), Program 

of Biostatistics 

המגמה כוללת מסלול לימודים לתזה ומסלול 

ל ועהמגמה תתחיל לפבת עבודת גמר. עם כתי

תכנים סטטיסטיים  ותכלולבשנת תשפ"א 

מתקדמים עם התאמה לצרכי שוק העבודה 

ועולם המחקר הרפואי כיום, כולל למידת 

 . תוכנה וניתוח נתונים במימדי ענק

תקדם המגמה פיתוח מחקר  ,כמו כן

 בביוסטטיסטיקה.

המגמה תתן מענה לשוק העבודה, כיוון 

סטטיסטיקאים -גופים רבים מחפשים ביוש

עם רקע באפידמיולוגיה ובריאות הציבור 

)לדוגמה משרדי ממשלה, חברות תרופות, 

מרכזי מחקר בבתי חולים ואוניברסיטאות 

ראש  וסטארטאפים בתחום הבריאות(.

המגמה, ד"ר גולדשטיין, הינו חוקר בעל רקע 

יחודי המשלב מספר תחומי ידע ומחקר כמו 

 ביוסטטיסטיקה ופסיכולוגיה.

ינו חוקר כאב ומשתמש ד"ר גולדשטיין ה

בידע שלו כביוסטטיסטי כדי לפתח וליישם 

 ידע מתחום הכאב לטובת הציבור הרחב. 

 

ר הספ בית ראש לתפקיד נכנסתי ,שלישית

שפרופ' אורנה בראון אפל סיימה את לאחר 

הקדנציה שלה בת חמש השנים. זו הזדמנות 

נפלאה להודות לאורנה על חמש שנות 

והסגל שלו הובלה וקידום בית הספר 

-. העשייה של פרופ' בראוןלמחוזות חדשים

ועיצבה  אפל הותירה חותם לשנים רבות

 נרגשת אניהספר. -במידה רבה את פני בית

 שהייתי לאחר ספר בית כראש מתפקידי

, לתזונה התכנית ראש שנים כשמונה

 בית כי ספק לי אין. והתנהגות בריאות

 שצמיחת כיוון בעיקר, לצמוח ימשיך הספר

 בעבודת ובראשונה בראש תלויה הספר תבי

 .טובה צוות
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 תוכן העניינים:

 

 

 

 שירה' פרופ - ס"ביה ראש דבר
 1........שגיא-זלבר

 
 וניהול מנהל מגמות כנס

: 2019 יוני, בריאות מערכות
 במערכות לשינוי ניהוליים כלים

 4.......קשיחות
 

 שאנחנו יודעים אנחנו איך
 הציבור בבריאות" טוב עושים"
 -בראון אורנה' פרופ –

 5........אפל
 

 ר"ד -וביוסטטטיסטיקה כאב
 7........גולדשטיין פבל

 
 ס"בביה מחקרים מבחר

 2019 - הציבור לבריאות
 

 המבוססות אסטרטגיות פיתוח
" החיובי חריג"ה גישת על

(Positive Deviance 

Approach )לשינוי 
 כללי על בשמירה התנהגותי

 ובהפחתת זיהומים מניעת
 הנרכשים הזיהומים שיעורי

 -יישומי מודל: בישראל ח"בביה
-גסר ענת' פרופ

 10........אדלסבורג
 

 פואיר בקנביס שימוש
 על ההשלכות מהן: בקשישים

 13........?המוח בריאות
 

 לבריאות ס"בביה דוקטורטים
 2019 - הציבור

 
  E ויטמין של מוגברת צריכה

 בפני מגינה C וויטמין
 כבד מחלת של התפתחות

 14........שומני
 

 רפואיים-הלא הגורמים אפיון
 קבלת לתהליך הקשורים
 בשירות הרופאים של ההחלטות
 16........פדיאטרי טלמדיסין

 
 ס"בביה החוקרים פרסומי

 - הציבור לבריאות
2019........18 

 
 
 
 
  

  

 פעילות, תזונה הם שלי המחקר תחומי

 בכלל כרוניות מחלות עם והקשר גופנית

 אני. השומני הכבד מחלת ספציפי ובאופן

 העוסקות בוועדות רבות שנים מזה פעילה

 וכן בישראל בריאה תזונה בקידום

. הציבור בריאות של אירופיות בוועדות

 קווים כתיבת הובלתי זו פעילות במסגרת

, שונים מצביםב תזונתי לטיפול מנחים

 בריאות מדיניות לגבי עמדה ניירות

, ובעולם בארץ חיים אורחות של בתחום

 .שומני כבד של בתחום שונות המלצות וכן

 אני מאמינה כי המידע על תזונה ואורח

 אדם לכל מונגש להיות צריךחיים בריא 

 אנו כי, וכן. מוטה ובלתי ברור באופן

 סביבה לייצר באחריות גם נושאים

 שכן, בריא חיים אורח רתהמאפש

 הפרט רק על מוטלת אינה לכך האחריות

, הציבור בבריאות שעוסק מי כל על אלא

  .והמדינה החברה על ואף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירה זלבר ' פרופ ,אורנה בראון אפל' פרופ

ר יעקב רוזנפלד באוניברסיטת "שגיא וד

 2018מאי , קרואטיה, זגרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של סינוף נעשה החולפת בשנה ,רביעית

 עם והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה

 הנן הסינוף מטרות. חיפה הבריאות לשכת

 של ולחוקרים נטיםלסטוד להקנות

 ישירה שוטפת להכרות דרך האוניברסיטה

, יישומה ודרכי הבריאות משרד מדיניות עם

 וביצוע מעשית להתנסות שדה הוספת

 נמצא שלהם המידע שבסיס מחקרים

, מדבקות מחלות דיווח) הבריאות בלשכת

 למעשה וזו( חלב טיפת תחנות רשומות

 ארוך פעולה שיתוף של טבעית התפתחות

, הסינוף לרגל. ובהוראה במחקר שנים

. שנתי כנס של מסורת פתיחת על הוחלט

 – למעשה הלכה" ראשון שנתי כנס

 5 -ב יערך" השדה את פוגשת כשתיאוריה

 כולם, חיפה באוניברסיטת 2019 למרץ

 .מוזמנים
 ,אפל-פרופ' אורנה בראון, ראש ביה"ס היוצאת

עם דיקן הפקולטה, פרופ' פייסל עזאיזה וראש 
 ,מנהל הפקולטה, הגב' רחלי בליפנטה אפוטה

 בישיבת ראשי חוגים שנה"ל תש"ף

 שגיא,-שירה זלברפרופ' נכנסת, ס הראש ביה"
ל עזאיזה וראש עם דיקן הפקולטה, פרופ' פייס

 ,מנהל הפקולטה, הגב' רחלי בליפנטה אפוטה
 בישיבת ראשי חוגים שנה"ל תש"ף
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 הבינלאומית התכנית. סטודנטים 134 ללמוד החלו השנה. ף“תש שנת לגבי שוטפים עידכונים כמה 

 להצטרף מוזמנים ישראלים סטודנטים גם! מדינות 12 -מ חדשים סטודנטים 17 החלו השנה ואת גדלה

 גם ויש, הספר בית של הסטודנטים לכל פתוחים באנגלית הקורסים כי מזכירה ואני זו לימוד יתלתכנ

 בשנת הדוקטורט את הגישו, דוקטורנטים 24 הספר בבית רשומים כיום. קיץ בסמסטר קורסים

  .בדרך כמה ועוד חדשים סטודנטים 6 - ט"תשע במשך והתקבלו סטודנטים 8 - ט"תשע

מיומנויות טיפול תזונתי התנהגותי קצר טווח, קורס חדש  בבית הספר:יש כמה קורסים חדשים 

למגמת תזונה בריאות והתנהגות שיינתן על ידי ד"ר שרון נחמני, את הקורס תיאוריות של משפחה 

פרופ' מיכל  -תלמד מרצה ותיקה ומומחית עולמית לנושא זה וטיפול משפחתי בראייה רב דורית

 ד"ר פבל גולדשטיין.וכן מגוון הקורסים של , שמאי

אנו מוקירים סטודנטים מצטיינים שבחרו לעשות מחקר ברמה גבוהה ובעל משמעות לבריאות 

, מאת בית הספר וד"ר חלף קרידין הציבור. השנה ניתן פרס לדוקטורנטים מצטיינים: ד"ר רולא חמוד

 חיברה את ד"ר רולא חמוד (לבריאות הציבור ובתרומת פרופ' מנפרד גרין וד"ר דורית ניצן )ראו תמונה

 Adverse Health-Related Outcomes of Treatment in an Israeliהדוקטורט בנושא  עבודת

Cohort of Breast Cancer Survivors  וד"ר חלף קרידין, חיבר  בוקר-בהנחייתה של פרופ' ליטל קינן

 Pemphigus in Israel: Epidemiology, Mortality, Hematologicalהדוקטורט בנושא  עבודת את

Biomarkers, and association with autoimmune and neuropsychiatric comorbidities, 

 .ארנון כהןשגיא, פרופ' ראובן ברגמן ופרופ'  -בהנחייתם המשותפת של פרופ' שירה זלבר

 

 אני מאחלת לכולם שנה נפלאה ופורייה. 

 בלימודים לצד הנאה ותחושה של צמיחה.סגל בית הספר מאחל לכל הסטודנטים הצלחה 

 

 
 

 

 

 

 

 

 דוקטורט מצטיין לד"ר רולא חמוד וד"ר חלף קרידין.עבודת הענקת פרס 
אפל, פרופ' שירה -בתמונה מימין לשמאל: ד"ר רולא חמוד, ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר חלף קרידין, פרופ' אורנה בראון

 .פרופ' מנפרד גריןו אשגי -זלבר
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 :2019, יוני כנס מגמות מנהל וניהול מערכות בריאות

 במערכות קשיחות כלים ניהוליים לשינוי

 

מערכת הבריאות בישראל הגיעו בחודש יוני האחרון לכנס של מגמות מינהל וניהול מערכות בריאות בביה"ס בכירים ב

רגב, מנכ"ל מאוחדת פתחה את לבריאות הציבור, שעסק בנושא: "כלים ניהוליים לשינוי במערכות קשיחות".  גב' סיגל 

עותיים ורלוונטיים, גם המזכירה, המנקה, דיברה על הניהול כמקצוע וטענה כי "אנשים רוצים להיות משמ, הכנס

הרוקחת, האחות." "ארגון זה האנשים הקרובים שיושבים בסביבתך", "ניהול נכון הוא להכשיר, ללמד את העובדים", 

מכל יום בניהול של דברים שצריך  20%מתוכנית העבודה. צריך להשקיע  20%"בדרך כלל אנשים מצליחים לעשות 

דה, להשקיע במחר, לקדם וליישם את תוכנית העבודה". "תוכנית עבודה צריכה להיות סבירה, להשיג לפי תוכנית העבו

רלוונטית, ונכונה למקום". בהמשך הציג פרופ' יורם וייס, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, כיצד שינוי ניהולי הציל 

 את בית החולים מקריסה. 

ופ' פייסל עזאייזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בכנס הציגו מניסיונם בניהול מערכות קשיחות גם פר

באוניברסיטה, פרופ' גיל זיו מהקריה הרפואית רמב"ם, מר ראובן קפלן שהציג את הזווית של הייטק רפואי, וכן נציגי 

רכז ביה"ס לבריאות הציבור שנושאים במגוון תפקידים בכירים במערכת הבריאות: פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המ

הלאומי לבקרת מחלות, ד"ר שמואל קלנג מקופת חולים מאוחדת, ומר כמיל חריש, סטודנט המסיים את לימודיו 

 במגמת מינהל מערכות בריאות שהציג רפורמה שערך בתחום הרוקחות בבריאות הנפש.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

פרופ' יורם וייס, מנהל בית 
 החולים הדסה עין כרם

, מנהלת המרכז בוקר-פרופ' ליטל קינן
 הלאומי לבקרת מחלות

2019משתתפי הכנס, יוני   
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כללי ובאופן ספציפי באופן  ,בעבודתנו בבריאות הציבור

מפתחים שיטות התערבות חדשות  אנחנו ,בקידום בריאות

בכדי להביא לשינוי התנהגות האוכלוסייה שתביא לשיפור 

הבריאות. הבעיה היא שאנו חייבים לדעת האם השקעת 

המשאבים והמאמץ הכרוך בפיתוח והפעלה של התערבות 

חדשה כדאית. הפעלת התערבויות חדשות ללא מערך 

ק של הערכה אינו תואם את תפיסת העולם של מעמי

או  ”evidence based“בריאות הצבור בו הדגש הוא על 

בעברית "מבוסס ראיות". האחריות שלנו כלפי הציבור 

הוא ליצירת חברה וסביבה המאפשרת בריאות תוך כדי 

 בדיקה שאומנם השינויים באמת מביאים איתם בריאות.

ל תוכניות קידום לשם כך הקמנו את מרכז ההערכה ש

בריאות בו אנו מבצעים הערכה לתוכניות התערבות 

המבוצעות על ידי ארגונים שונים כגון קופות חולים, 

משרדי ממשלה וארגונים התנדבותיים. אנו גם מבצעים 

הערכה לפעילויות קימות כדי לברר האם יש להן השפעה 

 חיובית על המשתתפים בה.

ה אציג לכם כאן כדוגמא להערכה של תוכנית מסוג ז

הערכה של התוכנית "קריאה לקריאה" במכבי שירותי 

 בריאות:

שנערכה לפני מספר  תכנית התערבות "קריאה לקריאה"

 שנים במכבי שירותי בריאות.

 

רופאי ילדים ואחיות טיפת חלב הדריכו בתוכנית זו  

הורים בנוגע לחשיבות הקראת ספרים לילדים מגיל צעיר 

מותאם לגיל התינוק. התכנית  ונתנו להם מתנה ספר

מרפאות של  70-הופעלה בכל טיפות החלב של מכבי וב

להעריך את רופאי ילדים בפריסה ארצית. מטרתנו היתה 

קריאה הצלחתה ויעילותה של תכנית ההתערבות "

בקרב הורים לתינוקות עד גיל שנה על ידי " לקריאה

גע נוב ודפוסי ההתנהגותהשינוי בידע, עמדות רמת  בדיקת

לאחר  הורים לתינוקות עד גיל שנהקרב להקראת ספרים ב

 ."קריאה לקריאההשתתפות בתכנית "

 תאימהו( 1אוכלוסיות יעד: נכללו שלוש במחקר הנוכחי 

ההתערבות בתוכנית  ות, המשתתפלתינוקות עד גיל שנה

נדגמו מתוך אוכלוסיית ש ," ברחבי הארץקריאה לקריאה"

( 2וצת ההתערבות(, )קב מטופלי טיפות חלב של מכבי

 ןשאינלתינוקות עד גיל שנה ברחבי הארץ,  תאימהו

( צוות 3; בתוכנית ההתערבות )קבוצת ביקורת( ותמשתתפ

אחיות טיפות חלב של מכבי ורופאי  :תכנית ההתערבות

  ילדים שהתוכנית מועברת במרפאתם.

 -" הועברה בקריאה לקריאה" ההערכה להתערבות תכנית

 רואינו באמצעות  ות חלב אלוטיפב .טיפות חלב 20

לפני ואחרי תכנית ההתערבות.  ם טלפוניים אמהותשאלוני

כקבוצת ביקורת חברי מכבי  במדגם נכללו, כן כמו

שמקבלים את שירותי טיפת החלב בתחנות של משרד 

ן קבלו בה תחנות של משרד הבריאות שמונההבריאות. 

 התערבותה תכניתל שירות משפחות שלא היו חשופים

קבוצת הביקורת גם  .השתתפו במחקר "ריאה לקריאהק"

אימהות במקביל ל המחקר שאלוני רואיינה באמצעות

, תאימהו 167 רואינו בטלפוןסה"כ, . ההתערבות במרפאות

השתייכו לתחנות טיפות חלב באזורים  תאימהו 80כאשר 

 תאימהו 87-אקונומית בינונית ונמוכה, ו-ברמה סוציו

 -לב באזורים ברמה סוציוהשתייכו לתחנות טיפות ח

 אקונומית גבוהה. 

 

 

 

 אפל -פרופ' אורנה בראון – איך אנחנו יודעים שאנחנו "עושים טוב" בבריאות הציבור
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עומק עם אחיות טיפות החלב ונות ראי עשרה בנוסף, נערכו

ה ראיונות עומק עם רופאי הילדים עשרשל מכבי, ו

, לצורך הבנה מעמיקה של תפיסתם המשתתפים בתוכנית

 לגבי חשיבות תכנית ההתערבות "קריאה לקריאה".

הראיונות נערכו בטלפון על ידי צוות החוקרים של 

 אוניברסיטת חיפה.

 תוצאות ההערכה

מלמדים, כי   אימהותי בקרב הממצאי המחקר הכמות

 והמטרות שהציב ברוב" עמדה לקריאה קריאההתוכנית "

 משמעותי חיובי. לאחר תכנית ההתערבות נמצא שינוי לה

 ההתערבות בקבוצת אימהותה בהתנהגות סטטיסטית

 בעמדות, הינקות בגיל לילדים ספרים להקראת בנוגע

ת ל הינקות ובירידבגי ספרים להקראת בנוגע אימהותה

החסמים העומדים בפני האימהות ביחס להקראת ספרים 

לילדים בגיל הינקות. שינוי דומה לא נצפה בקבוצת 

 הביקורת.

המשתנים שנמצאו משפיעים על הקראת ספרים לילדים 

. השתתפות בתכנית 1בגיל הינקות במחקר הנוכחי הם: 

כלכלי. נמצא כי לאחר  -. דרוג חברתי2"קריאה לקריאה" 

מקבוצת האוכלוסייה השייכת לדרוג  תימהוההתערבות, א

(, מקריאות יותר 1-3כלכלי נמוך )עשירונים  -חברתי

ספרים לילדים בגיל הינקות יחסית לאימהות מדרוג 

-7( וגבוה )עשירונים 4-6כלכלי בינוני )עשירונים  -חברתי

(. מכאן שהתוכנית היתה מוצלחת יותר בקרב 10

מעותית בהערכת האוכלוסיות המוחלשות, נקודה מאד מש

  תוכנית התערבות.

 ילדים  ורופאי אחיותממצאי המחקר האיכותני בקרב 

 : שהתוכנית מתקיימת במרפאתם

ממצאי המחקר האיכותני הראו כי האחיות הזדהו עם 

מטרות התוכנית "קריאה לקריאה" מבחינה אישית 

ומקצועית והכירו בחשיבותה הרבה של התוכנית בקידום 

, פיתוח השפה והקשר בין ההורה תיוהיכולות הקוגניטיב

לילד בגיל הרך. האחיות הצהירו כי הן חשות שהן בעלות 

המקצוע המתאימות להעברת התכנית בשל הקשר הקרוב 

הקיים בינן לבין הורי הילדים ויחסי האמון שנבנים 

 ביניהם.

 

 
 
 
 

 

רופאי הילדים הכירו גם הם בחשיבות הקראת ספרים 

לילדים בגיל הרך להתפתחותם העתידית ולקשר בין 

ההורים לילדיהם. בהתאם לכך דיווחו כי הם רואים 

בתוכנית כבעלת חשיבות רבה להגברת מודעות ההורים 

בעיות בעתיד. הרופאים ראו  לנושא ולמניעת התפתחות

את עצמם כבעלי אחראיות בקידום הקראת ספרים בקרב 

ילדים בגיל הרך. הן הרופאים והן האחיות דיווחו על 

להשתתפות בתכנית,  תהענות חיובית מצד האימהו

והדגישו את חשיבות ביצועה בעיקר בקרב האוכלוסיות 

 החלשות יותר.

ישום תכנית על מנת להתגבר על הקשיים הקיימים בי

ההתערבות במתכונתה הנוכחית העלו הרופאים והאחיות 

מספר המלצות, ובניהן הגדלת מספר ומגוון הספרים 

 הניתנים לחלוקה להורים במסגרת התכנית ועוד.

תכנית ההתערבות "קריאה לקריאה" הינה תכנית יעילה 

לשם השגת המטרות שלשמן נבנתה. מומלץ בזאת 

הרחבתה לטיפות החלב של  להמשיך בהפעלת התכנית תוך

מכבי שירותי בריאות בכל הארץ והגדלת מגוון ומספר 

הספרים הניתנים לחלוקה במסגרת התכנית. מומלץ לשים 

דגש על הפעלת התכנית בסניפי טיפת חלב המשרתים 

מוחלשות, באוכלוסיות אלו תהיה להתערבות אוכלוסיות 

 . השפעה גדולה יותר
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 ד"ר פבל גולדשטיין -כאב וביוסטטטיסטיקה

במהלך לימודיי באוניברסיטת חיפה, השלמתי תואר 

ראשון בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה, תואר שני 

ח. בדוקטורט ובביוסטטיסטיקה ודוקטורט במדעי המ

חקר בתחום הכאב ולוויכוחים התוודעתי לראשונה למ

הבלתי נגמרים על שאלות בסיסיות כמו איך מודדים כאב? 

  מה גורם לכאב? ואיך מטפלים בכאב?

שאלות בסיסיות אלו היו נראות לי כהזדמנות מחקרית 

מצויינת. אז עם סיום הדוקטורט, מצאתי את עצמי מבלה 

במשך שנתיים וחצי באחת המעבדות הטובות ביותר 

קר הכאב הממוקמת בבולדר, קולורדו. שם בעולם לח

שימוש לא נכון  -ים טנחשפתי לראשונה למשבר אופיא

במשככי הכאבים שמבוססים על אופיאטים )חומרים 

מקרי מוות ביום,  112ממכרים(. משבר הגובה מחיר של 

ן כושל ים היה ניסיוטרק בארה"ב. השימוש הנרחב באופיא

כרוני, הגורם  יה עם כאבמהאוכלוסיה הח 30%-לטפל ב

לעיתים קרובות לפגיעה בבריאות הנפשית, ומעל הכל 

 לדיכאון, אשר מעצים את תחושת הכאב עצמו.

התמונה העגומה הזו דירבנה אותי להתמקד במחקר 

 בתחום הכאב הכרוני.

מרבית המחקרים בתחום, ויש הרבה כאלו, מודדים כאב 

באופן חד מימדי ומבודדים את הסבל שנגרם מכל הקשר 

ברתי. עם זאת, כאב הוא תופעה מורכבת הדורשת ח

 הסתכלות מזווית ראיה אינטגרטיבית ורחבה יותר.

בימים אלו, אני שמח להקים את המעבדה לכאב כרוני 

 Chronic Pain and Public Healthובריאות הציבור )

laboratory, CPPH ,בבית הספר לבריאות הציבור )

קד בהבנת אוניברסיטת חיפה. המחקר במעבדה יתמ

הקשרים בין המנגנונים הביולוגים, פסיכולוגיים 

 וחברתיים המשפיעים על תפיסת כאב.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואמרה עליי הסתכלה סבתי, 4 בן כשהייתי :

 אני, היום עד". פרופסור יהיה עוד הזה הילד"

 אקדמאית בקריירה הבחירה האם בטוח לא

 רק אני שלמעשה או, שלי החלטה הייתה

 .אותה לרצות מתאמץ

 מיינדפולנס מדיטציית מתרגל אני שנים במשך 

 כישוריי את לשכלל עוזרים בהחלט וילדיי

 לתרגל ניסיתם פעם אי האם. שלי המיינדפולנס

 או קופץ, ביוש אחר שמישהו בזמן מדיטציה

 כם?עלי משתין

 ביכולתו ומאמין מולטידצפלנרי במחקר עוסק אני 

. קשורות כאינן נתפסות אשר נקודות בין לחבר

 אכילת בין הקשר על םשמעת פעם אי האם

 מישהו, הזה במקרה? רצח תקריות לבין גלידה

 .אותי הקדים

 תוכנית לחיפוש אותי ששימש ביותר הטוב הכלי 

 בעזרתו. google maps היה דוקטורט פוסט

 הכי הטיולים שבילי עם המקומות את זיהיתי

 ?ביותר החשוב הדבר לא זה האם. טובים
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 תיאור פרויקטים עכשוויים

אחד האתגרים העיקריים : Painometryמדידת כאב 

לטפל בכאב כרוני הינו העדר דרך מדידה אובייקטיבית 

צמי על כאב נחשב כמדידה אמינה, לכימות כאב. דיווח ע

אך פשטנית מידי לתיאור החוויה המורכבת של חווית 

הכאב ובנוסף היא איננה מספקת מידע אודות המנגנון 

 נוירופיזיולוגי המופעל.ה

 

 

 

 

 

 המספקת, לבישה מערכת הינה Painometry ,זאת לעומת

 המערכת. הכאב תפיסת של וכמותית אוביקטיבית מדידה

 מסוג חיישן כולל, נוירופיזיולוגיים סיגנלים על מבוססת

sweep impedance profiling (SIP) ידי על שפותח 

 מאפשר Painometry -ב שימוש. שלנו המחקר קבוצת

 .89.5% של דיוק ברמת כאב של שונות רמות 3-ל סיווג

 סלולרי ממשק מפתחים אנו: כרוני לכאב סלולרי ממשק

 מידת את לתעד ויוכל מטופלים( 1 באמצעותו חדשני

 מאפיינים בין והיחס גופניות תחושות, נפשי המצב, הכאב

 ישירות אלו מדדים להעביר יוכלו מטופלים( 2; אלו

 ניתן( 3; אישית מותאמים וטיפול מניעה לצורך למטפל

 במצב שינוים אודות מידע הביטוח לחברות לספק יהיה

 הממשק. זמן לאורך המבוטחים אוכלוסיית של הבריאותי

 ובאופן מאמץ ללא מצבם על לדווח למטופלים אפשרמ

 הנפשי והמצב הכאב תחושת את לזהות נוכל, בנוסף. נגיש

 .שלהם הפנים והבעות הדיבור ניתוח דרך החולים של

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PainStory.science זיהוי כאב ורמתו על בסיס הבעות :

העיקריות של פרויקט פנים, קול ושפה. המטרות 

PainStory  :להפחית סטיגמות המתקשרות עם כאב 1הן )

( ליצור דרך 3( לעלות מודעות בנוגע לכאב כרוני; 2כרוני; 

הנמצא  10עד  1אפקטיבית יותר למדוד כאב מאשר סולם 

 בשימוש הנפוץ ביותר. הפלטפורמה הדיגטלית

PainStory.science   מאפשרת לאנשים עם כאב כרוני

לחלוק את סיפורי הכאב שלהם ובכך לספק הבנה טובה 

יותר של מהו כאב מנקודת מבט של מטופלים ומהן 

הדרכים הייעילות להתמודדות. באמצעות יישום 

( אנו machine learningאלגוריתם של למידת מכונה )

מפתחים גלאי כאב עצמאי המבוסס על הבעות פנים, 

מאפייני דיבור ושפה. בהמשך, גלאי הכאב יומר לבינה 

מלאכותית וזאת על מנת לעזור לקלינאים ומטופלים לסווג 

 דרוש דוקטורנט לפרויקט זה!את רמת הכאב. 

 בגוף מורגש הוא: מבלבל מצב הוא כאב: הדרכה-פסיכו

 הדרכה-פסיכו כי מאמין אני. המוח ידי על מופק אבל

 טיפול ודרכי כאב של מנגנונים על מידע של הפצה)

 את יותר טוב להבין למטופלים לעזור יכולה( אפקטיביים

 אפילו, מסוימים במקרים, ואף כרוני כאב של המהות

 ביחד. הכאב כלפי ועמדות תפיסות שינוי ידי-על להעלימו

 אנחנו, שייםאי ומאמנים הדרכה-בפסיכו מטפלים עם

 תהליך של יותר טובה הבנה לספק מנת על כלים מפתחים

 לפרויקט דוקטורנט דרוש. בכאב  וטיפול איבחון, הייצור

 !זה

 

 

  

 

 

https://painstory.science/
https://painstory.science/
https://painstory.science/
https://painstory.science/
https://painstory.science/
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אני מקדם שיטת פסיכותרפיה פסיכותרפיה וכאב כרוני: 

חדשנית לטיפול בכאב כרוני הנמצאה יעילה במחקרים 

ו. מומחי הכאב שלנו, ד"ר הרוואד האחרונים שביצענ

מעבירים סדנאות לסגל רפואי, אשר שובינר וד"ר יוני 

פיזיוטרפיסטים,ופסיכותרפיסטים המעוניינים לטפל בכאב 

כרוני ומלמדים את השימוש בשיטה. בימים אלו, אנו 

. 2020מתחילים לארגן סדנה בישראל שתתקיים בדצמבר 

 מוזמנים לייצור קשר ולהירשם.

כיצד כאב הופך להיות כרוני? איך יקציה של כאב: כרוניפ

ניתן למנוע זאת? התערבות מוקדמת עשויה למנוע הפיכה 

של כאב לכרוני ומשחקת תפקיד מרכזי בניהול הטיפול 

בקרב מטופלים עם כאב אקוטי. כיום, אני מנתח נתונים 

של מעקב אחר מטופלים עם כאב אקוטי על מנת להבין 

סיכון להתפתחות הכאב כרוני. טוב יותר מהם גורמי ה

   דרוש דוקטורנט לפרויקט זה!

המחקר הוא לא רק עבור ידע טהור. בסופו של יום, הוא 

ייה. ייעוץ מונע מהצורך לשלב בין האקדמיה לתעש

חוקרים אקדמאי בתחומים  לחברות מכשור רפואי,

וקלינאים העובדים ביחד לביסוס שפה משותפת ם מגווני

מגזר עיסקי ועולם רפואי. כשכל  בין קהילה אקדמאית,

הצדדים רואים עין בעין את היתרונות של שילוב הכוחות 

בין הדחף של התעשיה לעשייה לבין הרצון של האקדמיה 

להבין איך הדברים עובדים, המרווחים העיקריים הם 

 המטופלים.

פתיחת המגמה החדשה לסיום, אני נרגש להכריז על 

אות הציבור בסתיו בבית הספר לברי לביוסטטיסטיקה

. תוכנית המגמה החדשנית תתרכז ביישום שיטות 2020

חישוביות על נתוני בריאות. מטרתנו היא לקחת חלק 

בפיתוח דור חדש של מדענים המתמחים בהטמעת שיטות 

ביוסטטיסטיות מסורתיות וכמו כן גישות חדשניות במדעי 

 נתונים.
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 איך נולד הרעיון למחקר?  -בנימה אישית 

לפני כמה שנים בהתכתבות עם קולגה שלי פרופ' ארוינד 

שנחשב לאחד החוקרים המובלים בעולם בתחום  ,סינגהל

שוחחנו על , עוסקת בו אניהתחום  ,של תקשורת בריאות

כחוקרים על כך שאנחנו עוסקים . הקושי שלנו במחקר

במטרה להניע אותם לשינוי  ,ת של בני אדםיובהתנהגו

מכיוון שקשה לשנות  מאתגרוזה כל כך  ,בריאותי

פסיכולוגים, המושפעת מהרבה גורמים ביניהם  התנהגות

לא פעם כחוקרים סביבתיים. ו סוציולוגים, תרבותיים

נחנו נתקלים בקירות וחומות בדרך להבנת מורכבות א

. בעיקר בתרבויות ארגוניות שחושבות בעיית המחקר

לאנשים שיש  ומרלעל ידי אפשר פשוט  ,שלשנות התנהגות

הנחיות והם צריכים ליישם אותם.  אבל מה לעשות 

 !שהמציאות שונה

פרופ' סינגהל הציע לי לבוא לסדנא של  ,בעודנו מדברים 

גישה ייחודית שנקראת  עלמרחבי העולם חוקרים 

Positive Deviance  הגישה )"החריג החיובי"(. הכרתי את

לאוניברסיטת נסעתי , וחשבתי שאין לי מה להפסיד

  .השראהשם בסדנה קיבלתי אוקספורד, 

 

 
 
 

 

( לשינוי Positive Deviance Approachפיתוח אסטרטגיות המבוססות על גישת ה"חריג החיובי" )
התנהגותי בשמירה על כללי מניעת זיהומים ובהפחתת שיעורי הזיהומים הנרכשים בביה"ח בישראל: 

 אדלסבורג-פרופ' ענת גסר -מודל יישומי

 

 או על   Evidence based Researchבסדנה לא דברו על  

Randomized Controled Trials , סטטיסטיקות או

בני התנהגויות )חיוביות( של קבוצת ביקורת, דברו על 

, שמעט הגישהתובנות נוספות מ עם ארץחזרתי ל .אדם

סדנה  ארגנתי.  אנשים אם בכלל הכירו אותה בארץ

אליה , מבית הספר לבריאות הציבורבשיתוף סטודנטיות 

 קידום בריאות,; זמנו אנשי מקצוע מתחומים מגווניםוה

לאחר  באומניות.ותרפיה  עבודה סוציאלית מנהל וניהול,

דווקא בתחום חשבתי שכדאי להתחיל ליישמה  הסדנה

מניעת זיהומים בבתי , כל כך רחוק ממנהלכאורה שנראה 

ים בביה"ח בארץ תופעת הזיהומים הנוזוקומיאל חולים.

ובעולם נחשבת לאחת מהבעיות הקריטיות והנחקרות 

בבריאות הציבור. על אף הידע המצטבר ויישום 

פעולות אסטרטגיות מגוונות בתחום, ההיענות לביצוע 

שיעור הזיהומים גבוה  נותרה נמוכה, למניעת זיהומים

 בספרות. בשטחועדיין קיים פער בין ההמלצות ליישומן 

עולה כי ת זיהומים נרכשים בבתי חולים, העוסקת במניע

ישנם ניסיונות רבים לקדם ולהתאים את ההנחיות 

ים בבתי צוותההניתנות כיום לאנשי , לשמירה על היגיינה

 הנחיותב . באופן פרדוקסלי, ההנחיות שקיימותהחולים

לא תמיד עולות בקנה אחד עם מה  של ארגוני בריאות,

הרפואי לא מודעים  שמתרחש בשטח. לעיתים אנשי הצוות

ההנחיות הקיימות, בנוסף  אתבאופן חלקי  מכיריםאו 

על הרצף ההנחיות לא תמיד מכסות את כל הסיטואציות 

בפרקטיקה  בהן נתקלים אנשי הצוות הרפואיהטיפולי 

תי מחקר ושתפתי בכדי לגשר על פער זה, יזמ .היומיומית

 חלבי, בייעוץ-את תלמידות המחקר ריקי כהן ואדוה מיר

בתי החולים ד"ר מינה צמח ופרופ' ארוינד סינגהל יחד עם 

 .  הדסה עין כרם, בני ציון ורמב"ם

 

 

 
 

 

 2019 -מבחר מחקרים בביה"ס לבריאות הציבור 
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 החריג"המבוסס על גישת  חברתי-התנהגותי-חדשנימחקר 

למניעת זיהומים נרכשים בבתי חולים  (PD)החיובי" 

חקר זכה למימון המכון הלאומי ל המחקר .בישראל

  .1שירותי הבריאות

 היא PD-ת ההיסוד של גיש הנחת ?PD-מהי גישת ה

חיובי אשר מתנהגים באופן  יחידיםבכל קהילה קיימים ש

יוצא דופן. אנשים אלה, מוצאים דרכים לפתור בעיות 

למרות השימוש  ,בצורה יעילה יותר מאשר עמיתיהם

תם אינה התנהגובכך ש "םחריגי". הם באותם המשאבים

פתרונות משום שהם מצאו  ,הם חיובייםו; הנורמהבגדר 

  .ללא משאבים נוספיםלטפל בבעיה,  יעילים ומוצלחים

 

 היו:  הפרויקטת ומטר

, למפות ולסווג פרקטיקות ייחודיות של אנשי לאתר (1) 

בשלושה בתי , עפ"י תחומים וסקטורים (PD)צוות יחידים 

מניעת , בתחום חולים: הדסה עין כרם, בני ציון ורמב"ם

" אפורים"שטחים ל זיהומים, ודרכן אף לגלות מענה

 בתחום

המוצעות בעזרת  PD-הלהעריך ולתקף את פרקטיקות ( 2)

 היחידות למניעת זיהומים

צוותי בקרב  PD-את פרקטיקות ה( להפיץ ולהטמיע 3) 

 בתי החולים

על שינוי  PD-הפרקטיקות השפעתן של את  ( לבדוק4) 

חולים לשמירה על כללי מניעת י של צוותי בתי ההתנהגות

 זיהומים

בהפחתת  PD-ה( לבדוק את השפעתן של פרקטיקות 5) 

אלח דם וחיידקים עמידים הנרכשים מזיהומים שיעורי ה

 .((CLABSI נרכש מצנתר מרכזי

  –ת המחקר מתודולוגי

 וינמיפ Mixed research methodsבאמצעות מחקר מסוג 

יעילות פרקטיקות  בחינת ותיעדנו אותם.  הפרקטיקותאת 

התנהגותי בשמירה על כללי מניעת השינוי העל  PD-ה

 נערכוהנרכשים,  זיהומיםה שיעורי הפחתתו זיהומים

 Quasi מחקר מסוג במסגרת כמותייםבאמצעות כלים 

experimental with control group , הכולל קבוצות 

 
 

 

 

במהלך המחקר מבוצעת . (Category B2) ביקורת

-המשלב , בחמש נקודות זמן שונות התוצאים השוואה של

Pre-intervention ל ועד-Post-intervention בביה"ח  .

פנימי טיפול נמרץ, מחלקות  2 השתתפוהדסה עין כרם 

מחלקות יחידות ) עצמןשל כביקורת  שימשווהן  ,וכללי

 2 השתתפובני ציון ורמב"ם  בבתי החוליםבביה"ח(. 

ן שימשו אורתופדיות, המחלקות  2-מחלקות פנימיות ו

 ביקורת אחת של השניה.

 

  - ות המחקר תוצא

ראיונות אישיים, תצפיות וצילומי וידאו עם  132בוצעו 

אנשי צוות מסקטורים שונים בבתי החולים. מתוכם 

פרקטיקות  התנהגותיות ייחודיות של אנשי  50נמצאו 

 (Guidelines)צוות  שאינן קיימות בהנחיות המקובלות 

זיהומים. פרקטיקות אלו עוסקות בסיטואציות  למניעת

שונות ברצף הטיפולי וכוללות: לקיחת ושליחת בדיקות 

, רחצת מטופל, דם, תהליך החדרת צנתר לוריד מרכזי

ניקוי ציוד אישי, החלפת חבישה, ביצוע סקשן לדרכי 

, סדר הסרת IVהנשימה, חיטוי סטטוסקופ, הכנת תרופות 

כו'. תוצאות ראשוניות של מיגון, מילוי ציוד רפואי ו

2-מאמרים בכתבי עת מדעיים בארבעההפרוייקט פורסמו 

5. 

 PD-הגישה הייחודית של ה - הפרוייקט מסקנות

פתרונות יצירתיים של הצוותים מאפשרת לאתר 

המקצועיים בבתי החולים על בסיס המשאבים הקיימים, 

ויש ביכולתה להתגבר על חסמים ולהניע לשיתוף פעולה 

אנשי צוות מהיחידות למניעת אנשי הצוות. של כל 

במחקר, יכולים  שהשתתפוזיהומים בשלושת בתי החולים 

כדי ליצור שינוי רוחבי בשאר  להשתמש בגישה זו

בין  PDהמחלקות, תוך שיתוף והפצת הידע ופרקטיקות 

 בתי החולים השונים.

 

פרויקט המחקר נבחר כפרוייקט הראוי  – אחרית דבר

ם הנהלת משרד הבריאות והמרכז לציון מיוחד מטע

הארצי למניעת זיהומים ועמידות ואנטיביוטיקה בכנס 

גן -"חדשנות ויזמות במניעת זיהומים" שנערך ברמת

 .2019בנובמבר 
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 שימוש בקנביס רפואי בקשישים: מהן ההשלכות על בריאות המוח?

 ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר שרון שניטמן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיניות השימוש השינויים שחלו בשנים האחרונות במ

בקנביס רפואי אפשרו שימוש נרחב בקנביס רפואי בכלל, 

ובפרט באוכלוסייה המבוגרת. למעשה, כרבע ממשתמשי 

שנים, וכמעט  66הקנביס הרפואי בישראל הינם מעל גיל 

שנים. עם זאת, מרבית המחקר על  41-65מחציתם בני 

ההשלכות הבריאותיות של שימוש בקנביס נעשה 

שלכות הבריאותיות של שימוש בקנביס בצעירים, והה

 רפואי במבוגרים אינן ידועות. 

 

אחד האספקטים הבריאותיים המדאיגים ביותר של 

ההזדקנות הוא ירידה קוגניטיבית, שבמקרים מסוימים 

יכולה להוביל לשיטיון. ממחקרים בצעירים ידוע ששימוש 

בקנביס יכול לגרום לפגיעה קוגניטיבית ממושכת, מעבר 

ה המיידית. עם זאת, המוח של קשישים שונה מזה להשפע

של צעירים ולכן לא נכון יהיה לתרגם את הידוע 

ממחקרים בצעירים לאוכלוסייה מבוגרת. בנוסף, ייתכן 

שלשימוש בקנביס יהיו השפעות מיטיבות, כפי שמתברר 

 ממחקרים בתאים ובמודלים של חיות.   

   

 

 

 

 

 

ד"ר גלית וינשטיין וד"ר שרון שניטמן מביה"ס לבריאות 

הציבור, בשיתוף עם ד"ר סיימון וולפסון, מנהל מרפאת 

כאב במרכז הרפואי רמב"ם, חקרו את הקשר בין שימוש 

בקנביס רפואי בקשישים לבין תפקודם הקוגניטיבי. לשם 

ים קנביס רפואי במשך מטופלים אשר נוטל 63כך, גויסו 

מטופלים באותה מרפאת כאב, אך  62-שנה או יותר, ו

שאינם משתמשים בקנביס רפואי. כל המטופלים עברו 

, אשר בוחן Cogstateמבחן קוגניטיבי ממוחשב בשם 

אספקטים שונים של קוגניציה, כגון זיכרון, קשב ויכולות 

 מוטוריות. 

גניטיבי של במחקר זה, לא נמצא הבדל בין התפקוד הקו

משתמשי הקנביס ואלה שלא משתמשים בו. מתוצאות 

המחקר עולה, שייתכן כי אין צורך לחשוש מירידה 

קוגניטיבית כתוצאה משימוש בקנביס הרפואי בגילאים 

מנת -מבוגרים. יחד עם זאת, מחקרים נוספים דרושים על

לבחון את ההשפעות הקוגניטיביות של שימוש בקנביס 

והרכבים שונים, וכן במעקב ממושך  במינונים, תדירות

ובמדגמים גדולים יותר. הבנה טובה יותר של ההשפעות 

של שימוש בקנביס בקשישים על בריאות המוח תוביל 

לתכנון הטיפול ולהמלצות רפואיות, ולמניעת פגיעה 

 קוגניטיבית בקשישים המועדים לכך.   

 

  

לית וינשטייןגד"ר  ד"ר שרון שניטמן  
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  מגינה בפני התפתחות של מחלת כבד שומני Cויטמין ו  E צריכה מוגברת של ויטמין

 וכקמן-איבנקובסקידנה 
 

 
 

 
כבד שומני )שאינו נובע מצריכת אלכוהול( היא מחלת  

הכבד השכיחה ביותר בעולם וסיבה המובילה למחלת כבד 

מהאוכלוסייה הכללית.  30%-כרונית וסובלים ממנה כ

כבד שומני מאופיין בהצטברות שומן בתאי הכבד 

מתקדם יותר שמעוררת תהליכי דלקת ומובילה לשלב ה

(, היווצרות של NASHכבד שומני דלקתי )-של המחלה 

צלקת כבדית )פיברוזיס( ועד למצב של שחמת כבדית. 

הטיפול בכבד שומני מתמקד בשינוי אורחות חיים ובפרט 

-בשינוי תזונתי. עיקר המחקר מתרכז בהרכב המאקרו

נוטריינטים. -נוטריינטים ומעט ידוע על תפקידם של מיקרו

מינונים פר עדויות המראות קשר בין צריכת ישנן מס

, נוגדי חמצון Cוויטמין  Eויטמין גבוהים מאוד של 

חזקים, לבין הפחתת הסיכוי לכבד שומני. יחד עם זאת, 

בדיאטה לבין  Cוויטמין  Eהקשר בין צריכה של וויטמין 

 אינו נחקר לעומק עד כה.  NASH -כבד שומני ו

 

 מטרת המחקר

הייתה לבדוק את הקשר בין צריכת  מטרת המחקר הנוכחי

 בדיאטה לבין כבד שומני ונזק כבדי.  E-ו Cהוויטמינים 

 

 

 

 
 
 
 

 2019 -ר דוקטורטים בביה"ס לבריאות הציבו

 

 שיטות המחקר

. כבד זהו מחקר חתך בקרב אוכלוסיה ישראלית כללית

סאונד והערכת -שומני הוגדר בעזרת בדיקת אולטרא

NASH  נעשתה בעזרת בדיקה לא פולשנית הנקראת

)ביופרדיקטיב, צרפת(. חישוב צריכת  ופיברוזיסמקס פיברו

פריטי מזון  117הוויטמינים התבסס על שאלון שכלל 

שכיחים בתזונה הישראלית. צריכה גבוהה של הויטמינים 

קק"ל או מעל  1000הוגדרה כמעל השלישון העליון ל 

 מעל לסף של :E)ויטמין  המקובלות ההמלצות התזונתיות

מ"ג/יום  90-לאישה ו מ"ג/יום C 75:מ"ג/יום, ויטמין  15

 לגבר(. 

 

גברים ונשים ישראלים בגיל ממוצע  789השתתפו במחקר 

מהם אובחנו עם כבד  38.7%כאשר ,  58.83±6.58של 

 שומני. 

 

 תוצאות

קק"ל  1000ל  Eנמצא קשר בין צריכה גבוהה של ויטמין 

-NASH (OR=0.64, 95% CI 0.43 -ל לבין ירידה בסיכוי

0.94, P=0.024) . עמידה בהמלצות צריכה של ויטמיןE 

-NASH (OR=0.48, 0.30 להמצאות נמצאה בקשר הפוך

0.77, P=0.002 צריכה גבוהה של ויטמין .)C  קק"ל  1000ל

 NASHנקשרה עם ירידה בסיכוי לכבד שומני ול 

(OR=0.68, 0.47-0.99, P=0.045; OR=0.57, 0.38-0.84, 

P=0.004ר עם פיברוזיס. , בהתאמה(.  לא נמצא קש 
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 מסקנות

המחקר הנוכחי מדגיש את חשיבות הצריכה הנאותה של 

 Eהוויטמינים במסגרת דיאטה בריאה ומאוזנת. ויטמין 

אפשר למצוא בעיקר באגוזים, שמנים צמחיים ועלים 

מצא בעיקר בירקות כמו גמבה, כרוב נ Cירוקים וויטמין 

ועגבנייה או פירות כמו מלון, תות ופירות הדר. בנוסף, 

המחקר מראה כי צריכת הוויטמינים לפי ההמלצות 

קשורה בהפחתת הסיכוי להתפתחות כבד שומני ומידת 

 החומרה של המחלה. 
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 ערק

למרות שבתהליך קבלת ההחלטות הרפואי, יש התחשבות 

בסימפטומים, בדיקות והסתברויות, דיווחים רבים 

-מתארים שתהליך זה נתון גם להשפעתם של גורמים "לא

 רפואיים".

 

 מטרות

מטרת העל של העבודה היא לזהות ולנתח את התפקיד 

רפואיים על תהליך קבלת -האפשרי של גורמים לא

 ופאים בטלמדיסין. ההחלטות של הר

 

 שיטות

, הוקם בישראל שירות טלמדיסין פדיאטרי 2009בשנת 

שנקרא "שירות רופא ילדים אונליין של הכללית", , ייחודי

 המשתייך לשירותי בריאות כללית. 

 

: איכותני וכמותני, סוגים של מחקר 2-נעשה שימוש ב

 שלבים: 3ע"פ 

 רופאים  15: נעשו ראיונות עם מחקר איכותני

עבדו בשירות "רופא ילדים אונליין של הכללית" ש

. שאלון הראיון כלל 2014-2017במהלך השנים 

שאלות לגבי הרופא עצמו, הכשרתו וניסיונו 

המקצועיים, והקשיים בהם הוא נתקל במהלך 

 עבודות בטלמדיסין.

 

 

 

  

-הרופאים נשאלו במיוחד גם לגבי המידה בה גורמים לא

רפואיים יכולים להשפיע )או לא( על כושר השיפוט שלהם 

ועל תהליך קבלת ההחלטות הטיפוליות במסגרת שירות 

 טלמדיסין זה.

 3, הוצגו לרופאים בתום השאלון האיכותני 

תאורטיים, המתארים מקרים  תרחישים קלינים

טיפוסיים ברפואת ילדים )חלקם עם גורמים 

-רפואיים טהורים, וחלקם עם גורמים לא

והם נתבקשו לתת את החלטתם  בנוסף(, רפואיים 

 הטיפולית לגבי כל מקרה ומקרה.  

 ייעוצים  339: נעשה ניתוח של מחקר כמותני

טלפוניים מוקלטים, שנדגמו אקראית, בין 

עבדו בשירות לבין ההורים שפנו הרופאים ש

. עבור כל ייעוץ 2014-2017לשירות, בין השנים 

הערכה הן של המידע הרפואי  טלפוני כזה, נעשתה

רפואיים" שניתן היה -, והן של גורמים "לאשהוצג

לקבלם במהלך השיחה הטלפונית, ומתוך המידע 

המופיע בתיק, בהתייחס לאבחנות שנקבעו, 

 נתקבלו ע"י הרופאים.ולהחלטות הטיפוליות ש

 תוצאות

רפואיים שונים, בעלי תפקיד -זוהו גורמים לא במחקר

משמעותי בקבלת ההחלטות של הרופאים בטלמדיסין. 

חלקיו של המחקר: הכמותני,  3-גורמים אלה נחשפו ב

 האיכותני, והצגת המקרים הקליניים. 

רפואיים נמצאו כמשפיעים על ההחלטה -הגורמים הלא

להפנות או לא למיון(, על ההחלטה הראשונית )אם 

המשנית )במקרים שלא הופנו למיון( , וכן גם על דיוק 

 האבחנות וסבירות ההחלטות שנתקבלו ע"י הרופאים. 

יתן לזהות גורמים הקשורים לילד, מבין הגורמים הללו, נ

לרופאים, למערכת, ולאינטראקציה שבין הרופא להורה 

 הפונה. 

 

  

 

 

 

ופאים בשירות טלמדיסין רפואיים הקשורים לתהליך קבלת ההחלטות של הר-אפיון הגורמים הלא
 פדיאטרי

מי"ר מוטי חייד  
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 מסקנות 

ישנה השפעה גדולה על תהליך  -רפואיים-לגורמים לא

הרופאים, לא רק במערך הרפואי  קבלת ההחלטות של

 הסטדנרטי, אלא גם במערך של הטלמדיסין. 

רפואיים ישנו תפקיד בכל השלבים של -לגורמים הלא

טה על תהליך קבלת ההחלטות, בקביעת האבחנה, בהחל

, אפילו הטיפול המתאים, והם יכולים, באופן פוטנציאלי

לעזור לרופאים בסביבה המיוחדת והמתאגרת הזו של 

יסין, להגיע להחלטה המתאימה ביותר, שתתאים טלמד

 לחולה הספיציפי שבו הם מטפלים. 

 

 תרומה מדעית 

החידוש במחקר זה, הוא שהוא חוקר את תהליך קבלת 

, פאים במערך הייחודי של הטלמדיסיןההחלטות של הרו

      תוך שימוש בגישות ורמות שונות של בדיקה. 

מסוגו, החוקר את מדובר במחקר ראשון  למיטב ידיעתנו,

אחיות( )ולא של  הרופאיםתהליך קבלת ההחלטות של 

, שבו רפואת הילדים, בתחום טריאז' טלפוני-בשירות טלה

עקב חוסר היכולת של יותר,  האבחון עלול להיות אף קשה

 הילד לבטא בדיוק ממה הוא סובל. 

, בנוסף רפואיים-הגורמים הלאמחקר זה מתמקד בחקר 

ם, שנחקרו בעבר.  מחקר זה מראה על הגורמים הרפואיי

כי, תהליך קבלת ההחלטות בטלמדיסין, הינו מאתגר עבור 

ים. למרות רופאים, וכולל בחובו סיכונים ואתגרים שונ

בטלמדיסין פיתחו אמצעים זאת, הרופאים שעובדים 

כולל  ,וכלים מיוחדים המסייעים להם לקבל החלטות

  רפואיים.-השימוש בגורמים לא
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https://www.jmir.org/2019/7/e14105/
https://doi.org/10.1038/s41598-018-37141-1
https://doi.org/10.1101/704239
https://doi.org/10.1093/cercor/bhz276


 

  

   40מתוך  23עמוד  /01.01.2020 /7ידיעון מס' 
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 :פרסומים המשך

Gesser-Edelsburg, A., Cohen, R., Diamant, A. (Epub November 29, 2019). Experts’ views on the gaps 

in public health emergency preparedness in Israel: a qualitative case study. Disaster Medicine and Public 

Health Preparedness.  

 

Gesser-Edelsburg, A., Cohen, R., Zemach, M., Mir Halavi, A. (2019, Epub July 27, 2019). Discourse on 

hygiene between hospitalized patients and healthcare workers as an accepted norm: Making it legitimate 

to remind healthcare workers about hand hygiene. American Journal of Infection Control.  

 

Gesser-Edelsburg, A., Hamade Boukai, R. (2019). Does the education system serve as a persuasion 

agent for recommending ADHD diagnosis and medication uptake?  A qualitative case study to identify 

and characterize the persuasion strategies of Israeli teachers and school counselors. BMC Psychiatry. Vol. 

19:153.  

 

Keisari, S., Yaniv, D., Palgi, Y., Gesser-Edelsburg, A. (2019). Conducting playback theatre with older 

adults – A therapist’s perspective. Journal of Psychotherapy. Vol 34/19. (In Hebrew). 

 

 :גרנטים חדשים ורצים

Ben-Haim, Y., Avni, R., Gesser-Edelsburg, A., Ben-Eliyahu, A., & Yahav, R. A surprise resistant 

readiness in extreme events: Multi-focus fires and earthquakes. Funded by The National Knowledge 

Center for Disaster and Emergency Management. 

  

Gesser-Edelsburg, A. Locating positive behaviors by the Positive Deviance Approach at the Bedouin 

Society in the Negev, to Promote a safe world to the Israeli Bedouin Children. Funded by Beterem - Safe 

Kids Israel.   

 

Gesser-Edelsburg, A., Lowenstein, L., Salmon, A., & Shteinberg, D. Developing a model based on the 

Positive Deviance strategy, to prevent hospital-acquired infections in Israel. Funded by The Israel 

National Institute for Health Policy Research.  

 

Gesser-Edelsburg, A., Negev, M. Mesch, G., & Miron-Shatz, T. Earthquake preparedness experiment 

for developing strategies to motivate the Israeli public’s Seismic adjustment behavior. Funded by State of 

Israel, Ministry of Science and Technology (MOST).  

 

Levin, H., Golan, R., Kloog, I., Koren, G., Almog, R., Gesser-Edelsburg, A. Environmental Exposures 

and Fetal Growth: The Haifa Pregnancy Cohort Study. Funded by State of Israel, The Ministry of 

Environmental Protection. 

 

 

  

https://doi.org/10.1017/dmp.2019.115
https://doi.org/10.1017/dmp.2019.115
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(19)30652-2/fulltext
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2120-9
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2120-9
http://31.168.117.120:8081/index.html#view=68525ed7-7cc8-468a-9924-b9c3d078696c
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 פרופ' מנפרד גרין
 פרסומים:

Burstein R, Henry NJ, Collison ML, et al. (Green MS is one of the authors listed). (2019). Global 

Burden of Disease Collaboration. Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 

and 2017. Nature, 574, 353-358. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1545-0 

Green, M. S., LeDuc, J., Cohen, D., & Franz, D. R. (2019). Confronting the threat of bioterrorism: 

realities, challenges, and defensive strategies. The Lancet Infectious Diseases, 19(1), e2-e13. 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30298-6 

 

Hagani, N. S., Hayek, S., Green, M. S., Tarabeia, J., & Yehia, M. (2019). Fear of catastrophic health 

expenditures and unrealistic expectations from supplementary health insurance: Ethnic 

differences. International Health, 11(4), 283–289. https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy089  

 

Low, M., Neuberger, A., Hooton, T. M., Green, M. S., Raz, R., Balicer, R. D., & Almog, R. (2019). 

Association between urinary community-acquired fluoroquinolone-resistant Escherichia coli and 

neighbourhood antibiotic consumption: a population-based case-control study. The Lancet Infectious 

Diseases, 19(4), 419-428. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30676-5 

 

Peer, V. S., Schwartz, N., & Green, M. S. (2019). Consistent, Excess Viral Meningitis Incidence Rates 

in Young Males: A Multi-country, Multi-year, Meta-analysis of National Data. The Importance of Sex as 

a Biological Variable. EClinicalMedicine, 15, 62–71. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.08.006 
 

 גרנטים חדשים ורצים:

Green, M. S. (PI). A study of the perceived effects of medical cannabis. Funded by Israel Institute for 

Health Policy Research. 

  

Green, M. S. (PI). Supplementary health insurance literacy. Funded by Israel Institute for Health Policy 

Research. 

 
 

 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30298-6
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30298-6
https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy089
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30676-5
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30676-5
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 ד"ר יהונתן דובנוב

 פרסומים:

Flugelman A.A., Dubnov J., Jacob L., Stein N., Habib S., Rishpon S. (2019). Epidemiologic 

Surveillance in Israel of Cryptosporidium, a Unique Waterborne Notifiable Pathogen, and Public Health 

Policy.  Israel Medical Assocciation Journal, 21(9), 589-594.  

 

 

Greenberg, N., Carel, R. S., Dubnov, J., Derazne, E., & Portnov, B. A. (2019). . Prevalence of Asthma 

Among Young Men Residing in Urban Areas with Different Sources of Air Pollution. The Israel Medical 

Association journal: IMAJ, 12(21), 785-789.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ירון דנקמפד"ר 

 פרסומים:

Gefen, D., Ben-Assuli, O., Stehr, M., Rosen, B., & Denekamp, Y. (2019). Governmental intervention in 

Hospital Information Exchange (HIE) diffusion: a quasi-experimental ARIMA interrupted time series 

analysis of monthly HIE patient penetration rates. European Journal of Information Systems, 1-

19.https://doi.org/10.1080/0960085X.2019.1666038 

 

Topaz, M., Bar-Bachar, O., Admi, H., Denekamp, Y., & Zimlichman, E. (2019). Patient-centered care 

via health information technology: a qualitative study with experts from Israel and the US. Informatics 

for Health and Social Care, 1-12. https://doi.org/10.1080/17538157.2019.1582055 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31542902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31542902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31542902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31814340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31814340
https://doi.org/10.1080/0960085X.2019.1666038
https://doi.org/10.1080/17538157.2019.1582055
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 ד"ר גלית וינשטיין

 פרסומים:

Elran-Barak, R., Weinstein, G., Beeri, M. S., & Ravona-Springer, R. (2019). The associations between 

objective and subjective health among older adults with type 2 diabetes: The moderating role of 

personality. Journal of psychosomatic research, 117, 41-47. 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2018.12.011 

 

Lutski, M., Weinstein, G., Goldbourt, U., & Tanne, D. (2019). Plasma Lipids, Apolipoproteins, and 

Subsequent Cognitive Decline in Men with Coronary Heart Disease. Journal of Alzheimer's disease: 

JAD, 67(3), 827-837. https://doi.org/10.3233/JAD-180849 

Lutski, M., Weinstein, G., Tanne, D., & Goldbourt, U. (2019). Angina pectoris severity and late-life 

frailty among men with cardiovascular disease. The Aging Male, 1-8. 

https://doi.org/10.1080/13685538.2019.1657082 

Weinstein, G., Davis-Plourde, K. L., Conner, S., Himali, J. J., Beiser, A. S., Lee, A., & Van Duijn, C. M. 

(2019). Association of metformin, sulfonylurea and insulin use with brain structure and function and risk 

of dementia and Alzheimer’s disease: Pooled analysis from 5 cohorts. PloS one, 14(2), e0212293.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212293 

 

Weinstein, G., Davis‐Plourde, K., Himali, J.J., Zelber‐Sagi, S., Beiser, A.S., and Seshadri, S. (2019). 

Non‐alcoholic fatty liver disease, liver fibrosis score and cognitive function in middle‐aged adults: The 

Framingham Study. Liver International 39(9), 1713–1721. https://doi.org/10.1111/liv.14161 

 

Weinstein, G., Elran Barak, R., Schnaider Beeri, M., & Ravona-Springer, R. (2019). Personality traits 

and cognitive function in old-adults with type-2 diabetes. Aging & mental health, 23(10), 1317-1325. 

https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1493720 

Weinstein, G., Lutski, M., Goldbourt, U., & Tanne, D. (2019). Midlife resting heart rate, but not its visit-

to-visit variability, is associated with late-life frailty status in men with coronary heart disease. The Aging 

Male, 1-7. https://doi.org/10.1080/13685538.2019.1664456 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2018.12.011
https://doi.org/10.1080/13685538.2019.1657082
https://doi.org/10.1111/liv.14161
https://doi.org/10.1080/13685538.2019.1664456
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  שגיא-זלברשירה פרופ' 

 פרסומים:

Azar, S., Sherf-Dagan, S., Nemirovski, A., Webb, M., Raziel, A., Keidar, A,…& Zelber-Sagi, S. (2019). 

Circulating Endocannabinoids Are Reduced Following Bariatric Surgery and Associated with Improved 

Metabolic Homeostasis in Humans. Obesity surgery, 29(1), 268-276.                    

https://doi.org/10.1007/s11695-018-3517-0 

 

Fliss-Isakov, N., Grosso, G., Salomone, F., Godos, J., Gavalno, F., Ivancovsky-Wajcman, D., ... & 

Zelber-Sagi, S. (2019). High Intake of Phenolic Acid Is Associated With Reduced Risk of Colorectal 

Adenomas Among Smokers. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.08.038 

 

Fliss-Isakov, N., Kariv, R., Webb, M., Ivancovsky-Wajcman, D., Zaslavsky, O., Margalit, D., ... & 

Zelber-Sagi, S. (2019). A healthy lifestyle pattern has a protective association with colorectal 

polyps. European journal of clinical nutrition, 1-10. https://doi.org/10.1038/s41430-019-0481-2 

 

Ivancovsky-Wajcman, D., Fliss-Isakov, N., Salomone, F., Webb, M., Shibolet, O., Kariv, R., & Zelber-

Sagi, S. (2019). Dietary vitamin E and C intake is inversely associated with the severity of nonalcoholic 

fatty liver disease. Digestive and Liver Disease , 51(12), 1698–1705. 

https://doi.org/10.1016/j.dld.2019.06.005 

 

Ivancovsky-Wajcman, D., Zelber-Sagi, S., Isakov, N. F., Webb, M., Zemel, M., Shibolet, O., & Kariv, 

R. (2019). Serum Soluble Receptor for AGE (sRAGE) Levels Are Associated With Unhealthy Lifestyle 

and Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Clinical and translational gastroenterology, 10(5), 1-10. 

https://doi.org/10.14309/ctg.0000000000000040 

 

Merli, M., Berzigotti, A., Zelber-Sagi, S., Dasarathy, S., Montagnese, S., Genton,  L., Plauth, M., Parés, 

A. (2019). EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. Journal of 

Hepatology, 70(1), 172-193. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024 

 

Policy statement of the European Association for the Study of Liver Disease (EASL). Obesity is feeding 

the rise in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) across Europe. 2019.   

 

Ryan, M.C., Zelber-Sagi, S. (2019). Hepatic fat: Pathogenic trigger or passenger? Journal of 

Hepatology, 71(2), 249-251.  https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.05.016 

 

Sherf-Dagan, S., Zelber-Sagi, S., Buch, A., Bar, N., Webb, M., Sakran, N., et al. (2019). Prospective 

Longitudinal Trends in Body Composition and Clinical Outcomes 3 Years Following Sleeve 

Gastrectomy. Obesity surgery, 1-9. https://doi.org/10.1007/s11695-019-04057-2 

 

Weinstein, G., Davis‐Plourde, K., Himali, J. J., Zelber‐Sagi, S., Beiser, A. S., & Seshadri, S. (2019). 

Non‐Alcoholic Fatty Liver Disease, Liver Fibrosis Score and Cognitive Function in Middle‐Aged Adults: 

The Framingham Study. Liver International: official journal of the International Association for the 

Study of the Liver, 1713-1721. https://doi.org/10.1111/liv.14161 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.08.038
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.05.016
https://doi.org/10.1111/liv.14161
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 המשך() שגיא-זלברשירה פרופ' 

 פרסומים )המשך(:

Zelber-Sagi, S. (2019). Minding the gap between clinical trials and treatment with the Mediterranean 

dietary pattern for patients with nonalcoholic fatty Liver disease. Clinical Gastroenterology 

Hepatology, 17(7), 1248-1250. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.01.010 

 

Zelber-Sagi, S., Zur, R., Thurm, T., Goldstein, A., Ben-Assuli, O., Chodick, G., Shibolet, O. (2019). 

Low serum vitamin D is independently associated with unexplained elevated ALT only among non-

obese men in the general population. Annals of Hepatology. 18 (4), 578-584. 

https://doi.org/10.1016/j.aohep.2019.03.006 

 

Zelber-Sagi, S., Yeshua, C., Margalit, M., Shibolet, O. (2019). The fatty liver: association with type 2 

Diabetes and methods of treatment. In: A. Choen. & I. Raz (Eds.), The Guide for the treatment of 

diabetes (pp.). Medical Group, The National Council of Diabetes and The Ministry of Health: Tel – 

Aviv.  

 

Zelber Sagi S. Assessment and relevance of sarcopenia and frailty. In: EASL postgraduate course 

international liver congress. Vienna: European Association for the Study of the Liver 2019. 

 

 

 :גרנטים חדשים ורצים

Zelber Sagi, S., Ben- Assuli, O., & Shenhar- Tsarfaty (Co- PIs). Prediction of fatty 

liver and fibrosis by advanced data mining. Funded by National institute for health policy research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.01.010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31103458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31103458
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 פרופ' רפאל כראל

 פרסומים:

Dahar A., Carel R,S., & Dar G. (2019). Effectiveness of aerobic exercise program of neck pain patients 

in short and long term follow up: A prospective double blind randomized control trial. Physical Med 

Rehab (accepted). 

 

Greenberg, N., Carel, R.S., Derazne, E., Tiktinsky, A., Tzur, D., & Potnov, B.A. (2019). Assessing 

Individual Asthma Risk among Young Residing in proximity Petrochemical industrial Area. Journal of 

Toxicology and Environmental Health. (accepted). 

 

Greenberg, N., Carel, R. S., Dubnov, J., Derazne, E., & Portnov, B. A. (2019). Prevalence of Asthma 

Among Young Men Residing in Urban Areas with Different Sources of Air Pollution. The Israel Medical 

Association journal: IMAJ, 12(21), 785-789.  

 

Marom, B., Carel, R.S, Razon, N., & Sarabi M (2019). Return to work post injury: does ethnicity 

matters?. Ethnicity and Health. (accepted). 

 

Sosna, J., Kettanie, A., Fraifeld, S., Bar-Ziv, J., & Carel, R. S. (2019). Prevalence of polyps≥ 6 mm on 

follow-up CT colonography in a cohort with no significant colon polyps at baseline. Clinical 

imaging, 55, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2019.01.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31814340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31814340
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 זמיר -דיאן לויןפרופ' 

 פרסומים:

Levin-Zamir, D., Bertschi, I. (2019). Media Health Literacy, e-mHealth literacy and health behaviour 

across the lifespan – current progress and future challenges. In: O. Okan, U. Bauer, D. Levin-Zamir, P. 

Pinheiro, K. Sorensen (Eds.), International Handbook on Health Literacy (pp. 275-290). Great Britain: 

Policy Press.  

Levin-Zamir, D., Nutbeam, D., Sorensen, K., Rowlands, G., Van den Broucke, S., Pelikan, J. for the 

International Union for Health Promotion and Education Global Working Group on Health Literacy 

(2019) Brief report on the International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) position 

statement on health literacy: a practical vision for a health literate world.  Panorama for Public Health, 

World Health Organization, European Region, 5 (2–3), 206-208. 

Levin-Zamir D., Baron-Epel, O. (2019). Health Literacy in Israel – From Measurement to Intervention: 

Two Case Studies. In: R. Logan (Ed.), Health literacy in clinical practice and public health: new 

initiatives and lessons learned at the intersection with other disciplines.)Accepted). 

Levin-Zamir, D., Leung, A.  Digital Health Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. 

(Accepted) 

 

Okan, O., Bauer, U., Levin-Zamir, D.  Pinheiro, P Sorensen, K. (Eds.). (2019). International Handbook 

on Health Literacy. Great Britain: Policy Press. 

 

Rowlands, G., Protheroe, J., Saboga Nunes, L.,Van den Broucke, S.,  Levin-Zamir, D., & Okan, O. 

(2019).  Health literacy and chronic illness.  In: O. Okan, U. Bauer, D. Levin-Zamir, P. Pinheiro, K. 

Sorensen (Eds.), International Handbook on Health Literacy (pp. 183-197). Great Britain: Policy Press.  

 

Sorensen, K. Levin-Zamir, D.,  Trezona, A.,  Kosir, U.,  Nutbeam, D. (2019).  Transforming health 

systems and societies by investing in health literacy policy and strategy. Panorama for Public Health, 

World Health Organization, European Region; 5 (2–3), 259-263. 

 

 :גרנטים חדשים ורצים

Paños, J.P,   Moreno, I.R.S, Levin-Zamir, D, et al. International Consortium:  IT Solutions for 

promoting well-being among elderly with cognitive decline. Funded by: European Commission, EU, 

Horizon. 

 

 

 

 

 

 

 

https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=689&tab=About&auth_user=492976&auth_key=5c0619d18b4350109d53ca3fb4e77ee9
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 פרופ' שי לין 

 פרסומים:

Feeney, O., Werner‐Felmayer, G., Siipi, H., Frischhut, M., Zullo, S., Barteczko, U., Øystein Ursin, L., 

Linn, S., Felzmann, H., et al. (2019). European Electronic Personal Health Records initiatives and 

vulnerable migrants: A need for greater ethical, legal and social safeguards. Developing world bioethics.  

DOI: 10.1111/dewb.12240 

Feeney, O., Werner-Felmayer, G., Siipi, H., Frischhut, M., Zullo, S., Barteczko, U., Øystein Ursin, L,, 

Linn, S., et al. (2019).  eHealth responses to crisis migration: some ELSI considerations. In: Eduardo 

Rueda, Juan Jorge Michel Fariña and Andrea Hellemeyer (eds) Bioethics and Human Rights – accepted 

and forthcoming [in Spanish] 

Feigin, V. L., Nichols, E., Alam, T., Bannick, M. S., Beghi, E., Blake, N., Linn, S., et al. (2019). Global, 

regional, and national burden of neurological disorders, 1990–2016: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology, 18(5), 459-480.  https://doi.org/10.1016/S1474-

4422(19)30034-1 

GBD 2017 Population and Fertility Collaborators . Salahshoor, M. R., & Yasin, Y. J. (2019). Population 

and Fertility Collaborators. Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-

2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. LANCET, 393(10190), E44-E44. 

GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Yasin, Y. J., Banoub, J. A. M., & Kanchan, T. (2019). Global, 

regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, 

2017: a systematic analysis -countries and territories, 1990 and metabolic risks or clusters of risks for 195

.E44-(10190), E44393 ,LANCET for the Global Burden of Disease Study 2017 (vol 392, pg 1923, 2017). 
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https://doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30034-1


 

  

   40מתוך  32עמוד  /01.01.2020 /7ידיעון מס' 

 לצר יעל פרופ' 

 פרסומים:

Dor-Ham, M., Yaruslavsy, A., Lev Azolay, T., Dascal, T., Toledano, A., Latzer, Y., Stein, D. (2019). A 

Dyadic Group Movement Therapy with Adolescent Girls with Eating Disorders. Journal of Clinical 

Psychology,75 )8(, 1429-1443. https://doi.org/10.1002/jclp.22785 

 

Enten-Vissoker, R.E, Latzer Y., Stolar, O, Rabenbach, A. & Gal, E. (2019).  Eating problems and 

patterns among toddlers and young children with and without autism spectrum disorders. Research in 

Autism Spectrum Disorders. 59, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2018.12.001 

 

Latzer, Y. (2019). Stopping the Revolving Door: “Zeida Laderech,” A Unique Rehabilitation House for 

Young Adults with Severe and Enduring Eating Disorders. Journal of Clinical Psychology, 75 (8), 1469-

1481. https://doi.org/10.1002/jclp.22791 

 

Latzer, Y., & Stein, D. (2019). Introduction: Novel perspectives on the psychology and psychotherapy of 

eating disorders. Journal of Clinical Psychology, 75(8), 1369–1379. https://doi.org/10.1002/jclp.22786 

 

Latzer, Y., Stein, D., & Witztum, E. (2019). Treating ultra‐orthodox adolescents with eating disorders in 

Israel: Culturally‐sensitive interventions, difficulties, and dilemmas. Journal of Clinical 

Psychology, 75(8), 1455–1468. https://doi.org/10.1002/jclp.22790 

 

Latzer, L., Weinberger-Litman., S., Spivak-Lavi, Z., & Tzischinsky, O. (2019) The relationship between 

disordered eating pathology, Sense of coherence and Body Image among Adolescent Girls in Israel. 

Community mental health journal, 55(7), 1246-1252. 

 

 :גרנטים חדשים ורצים

Latzer, L., Ron, P., & Lin, S. (Co-PIs). Don't cast me off in my old age: Privatization of health services, 

its implications on the elderly and their families in Israel. Funded by National Institution for Health 

Services and Policy, Gertner. 
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https://doi.org/10.1002/jclp.22790
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 נגב מיה ד"ר 

 פרסומים:

, Reicher, S., & Berman, T. (2019). Implications of standards in setting Negev, M.Goulden, S., 

46. -, 3998 ,Environmental Science & Policy environmental policy.

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.002  

  

Negev M. (2019). The impact of public policy on public health: health impact assessment as a tool for 

integrating health considerations in decision-making. Ecology and Environment, 10(3), 16-21. In 

Hebrew.  

 

Negev, M., Sagie, H., Orenstein, D. E., Shamir, S. Z., Hassan, Y., Amasha, H., et al. (2019). Using the 

ecosystem services framework for defining diverse human-nature relationships in a multi-ethnic 
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