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מרכז המידע למדעי
החברה ולחינוך

מכון הנרייטה סאלד

בריאות הציבור בהיבטים חברתיים וחינוכיים
בין הקור לקורונה
נגיף הקורונה מתפשט מעבר לגבולותיה של סין ועמו עולה מידת החשש בציבור.
נשמעים הדים גזעניים ,הכלכל ה הסינית בסכנה ,תעשיות מקומיות התלויות בייצור
הסיני חוששות לקיומן ,עסקי התיירות נפגעים ,קיים חשש מפני מיתון עולמי ואנשים
מדברים על מצב חירום.
נגיף הקורונה הציב במוקד הדיון הציבורי את שאלת ההתנהגות הבריאותית ,את
ההתייחסות לחיסונים ואת הצורך ברפואה מונעת.
הגיליון שלפניכם מציג היבטים חברתיים וחינוכיים בנושא בריאות הציבור.

בריאות
הציבור
"ההגדרה הראשונית
שלי לאדם בריא היא
מישהו המסוגל לממש
את חלומותיו הבלתי
מוצהרים".
משה פלדנקרייז

שלום לכולןם,
לצד ההשלכות הבריאותיות של
נגיף הקורונה ,וישנן גם השפעות
חברתיות וכלכליות.
נוכח הדיון הציבורי ייחדנו את
הגיליון לנושא של בריאות הציבור.
אספנו עבורכם פריטים העוסקים
בהתנהגות בריאותית ,רפואה
מונעת ,מדיניות בריאות ,מחלות
מדבקות ועוד.
אני מאחלת לכם קריאה מהנה
וים של בריאות ):
סיגלית
מה בגיליון?
 +נושא בריאות הציבור
 +חידושים בתזאורוס ובמרכז המדע
 +זרקור על פרסומים וכלי מחקר מיוחדים
 +שירותים של מרכז המידע ומכון סאלד

מערכת
מאת :סיגלית עדני.
צוות מערכת :רוני בארי ,שושי לוי ועפרה
פריזל
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תזאורוס
לפניכם דוגמאות לפרסומים
בטקסט מלא בנושא
בריאות הציבור.
הפייסבוק שלנו ):
נשמח שתעשו לנו לייק
ותעקבו אחרינו

מונח :מדיניות בריאות
Between Individualism and
Social Solidarity in Vaccination
Policy: The Case of the 2013
OPV Campaign in Israel

מונח :רפואה מונעת
 +חובת חיסון כתנאי לנגישות
למערכת החינוך במדינות שונות
מחבר :בלנק ,רוני
מקור
בלנק ,ר ( .)2018חובת חיסון כתנאי לנגישות
למערכת החינוך במדינות שונות .ירושלים:
הכנסת ,מרכז מחקר ומידע.

מחברים:
;Boas, Hagai; Rosenthal, Anat
Davidovitch, Nadav
מקור
Boas, H, Rosenthal, A & Davidovitch, N..
(2016) Between Individualism and Social
Solidarity in Vaccination Policy: The Case
of the 2013 OPV Campaign in Israel.
Israel Journal of Health Policy Research.
5, Art. 64.

מונח :התנהגות בריאותית
 +מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות
בריאות :הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב
תלמידים בישראל
מחברים :בק ,הילה; טסלר ,ריקי; מורן ,דניאל; קולובוב ,טטיאנה;
הראל-פיש ,יוסי.
מקור
בק ,ה ,טסלר ,ר ,מורן ,ד ,קולובוב ,ט והראל-פיש ,י .)2018( .מודל רב-
רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות :הרגלי פעילות
גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל .בתנועה ,יא(510- ,)4
.533

המוצרים שלנו:

מונח :מחלות מידבקות
Promoting Public Health
Legal Preparedness for
Emergencies: Review of
Current Trends and Their
Relevance in Light of the Ebola
Crisis
מחברים:
; Cohen, Odeya ; Feder-Bubis, Paula
Bar-dayan, Yaron; Adini, Bruria
מקור
Cohen, O, Feder-Bubis, P, Bar-dayan, Y
& Adini, B.. (2015) Promoting Public
Health Legal Preparedness for
Emergencies: Review of Current Trends
and Their Relevance in Light of the Ebola
Crisis. Global Health Action. 8, Art. 28871.
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זרקור על פרסומים
נושא :בריאות הציבור במאגר הפרסומים של מכון סאלד

עיקרי הדברים
במאגר ניתן למצוא פרסומים לגבי תפקידה
של התקשורת בתיאור ובאפיון מצבי משבר
כגון התפשטות נגיף האבולה ) (Ebolaב-
 ;2014כיצד באה לביטוי דעתו של הקהל
בניהול משברים במקרים דומים ,והאם יש
בה כדי להשפיע על מקבלי החלטות;
כיצד מדינות מיישמות לקחים מהתמודדות
מוקדמת עם נגיפים אחרים; ועל הערוצים
שבהן השתמשו הרשויות להעברת מסרים
נכונים ומועילים לקהילה המקצועית-רפואית
ולציבור הרחב.

המוצרים שלנו:

מקורות

פרסומים

רקע
נגיף הקורונה או בשמו הרשמי ""covid-19
מסעיר את העולם בחודשים האחרונים
ומהווה מקור לבהלה המונית בשל החשש
מפני התפשטות הנגיף מסין לרחבי העולם.
ההשפעות של התפשטות הנגיף והצעדים
הננקטים במניעתו מחלחלים ונוגעים בתחומי
חיים שונים.
במאגר המידע של מכון סאלד ניתן למצוא
פרסומים העוסקים בסוגיות הקשורות
לפעולות המתבצעות ע"י מדינות
המתמודדות עם מחלות מידבקות.

מן ממצאים
 +החשיבות של אמצעי התקשורת והרשויות
בהעברת מידע נכון ומועיל.
 +חשיבותם של תהליכי הלמידה שנעשו בארגוני
הבריאות במהלכן של התפרצויות נגיפים תרמו
לשיפור שיעורי החיסונים בקרב האוכלוסייה.
 +קידום בריאות ועיצוב התנהגות בריאותית ע"י
חינוך לבריאות בבתי הספר מהווה יסוד חשוב
למניעה והתמודדות עם מצבי משבר בריאותיים.

& Sagy, I, Feder-Bubis, P, Novack, V, Peleg-Sagy,T
Greenberg, D (2018). Lessons learned from the 2009–2010
H1N1 outbreak for the management of the 2013 silent polio
outbreak. BMC Infectious Diseases, 18, Art. 241.
Gesser-Edelsburg, A & Shir-Raz, Y (2017). Science vs. Fear:
The Ebola Quarantine Debate as a Case Study That Reveals
How the Public Perceives Risk. Journal of Risk Research,
20(5), 611-633.
נבוטובסקי ,א ואחרים .)2018( .בתי ספר מקדמי בריאות בישראל :הגישה
האקולוגית ליישום מדיניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא במסגרת
חינוכית .זמן חינוך.139-170 ,4 ,
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זרקור על כלי מחקר
נושא :בריאות הציבור במאגר כלי המחקר של מכון סאלד
רקע
במאגר כלי המחקר ישנם מגוון שאלונים
העוסקים בהתנהגויות בריאות.

לקט שאלונים
 +אוריינות בריאות
 +עמדות הורים כלפי חיסון ילדיהם
 +תפיסת מסוגלות לגבי שינוי התנהגויות
בריאות
 +התנהגויות בריאות בקרב בני נוער
 +התנהגויות לקידום הבריאות
 +תפיסות לגבי מתן חיסונים לתינוקות
 +ידע ועמדות כלפי אורח חיים בריא
 +תפיסת מחלות
 +התנהגויות סיכון ובריאות בקרב בני-נוער

המוצרים שלנו:

 +דפוסי התנהגות בתחום הבריאות
 +שינוי בהתנהגויות בריאות בעקבות תכנית התערבות.
 +חסמים בדרך לשינוי תפיסות בנוגע לבריאות
 +יחס לבריאות הציבור ולמתן חיסונים
 +טיפוח אוריינות בריאות
 +תפיסות לגבי חינוך לאורח חיים בריא
 +תפיסת מחלות ודרכי התמודדות עמן

אמונות והתנהגות אימהות מקבוצות אתנו-
תרבותיות שונות ביחס למתן תוספי ברזל
וויטמין  Dלפעוטות
מחברת :רוזנבך ,טלי
מנחות :פרופ' שריד אורלי וד"ר שרגא יאנה
טקסט מלא :קיים
במסגרת עבודת המחקר הועבר שאלון דיווח עצמי
שמטרתו לבחון עמדות כלפי מתן תוספי ברזל וויטמין D
לפעוטות ,כחלק משירותי רפואה מונעת .השאלון כלל 19
שאלות המתייחסות לתפיסת השפעת התוספים על
הפעוט ,לחסמים ולקבלת מידע בנושא .
שאלות לדוגמה" :אני מתנגדת לתת לתינוקי תוספי מזון
מעבר להזנה השגרתית"" ,אני מאמינה יותר ברפואה
עממית ("תרופות סבתא") ובמוצרים טבעיים ,מאשר
בתוספי מזון".
מקור
רוזנבך ,ט' ( .)2014אמונות והתנהגות אימהות מקבוצות אתנו-תרבותיות
שונות ביחס למתן תוספי ברזל וויטמין  Dלפעוטות (עבודת מ"א) .באר-
שבע :אוניברסיטת בן-גוריון ,נספח.
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כלי מחקר

מרביתם בוחנים ידע ועמדות כלפי קידום
אורח חיים בריא ,הכולל פעילות גופנית
סדירה ,תזונה נכונה ,שמירה על היגיינה,
חשיפה מבוקרת לשמש ,וקיום בדיקות
שגרתיות לגילוי מחלות.
שאלונים אחרים בוחנים תפיסות לגבי
רפואה מונעת ומתן חיסונים ,תפיסות וידע
של חולים לגבי מחלתם ,והתנהגויות
שעשויות לשפר את בריאותם.

השאלונים יכולים לשמש חוקרים בנושאים

חדש במרכז המידע ובמכון סאלד
Szold TED Day

מאגרי מידע

*** חדש *** חדש *** חדש *** חדש *** חדש ***

 2019יוחדה להשבחת עולמות התוכן והתזאורוס במאגרי המידע.
משדרוגי התוכן שהכנסנו
 +הוספת full text -לכ 20% -מהמידע במאגר
 +שדרגנו את תקצירים וטפלנו בעיבוד מידע
 +שדרגנו את התזאורוס
 +הוספנו ציטוט  APAלמאגר כלי מחקר ועוד

במרץ נחנוך במרכז המידע למדעי החברה ולחינוך פעילות
אשר תשלב הרצאות העשרה ,קיימות והפתעות נוספות.

 2020מסומנת כשנת שדרוג הפלטפורמה.

כיצד נרשמים?
בקרוב נפרסם  Eventבפייסבוק עם כל הפרטים.
שווה לעקוב...

בקרוב יבחר הספק שיהיה אמון על המשימה ואנחנו נדאג לעדכן בכל
ההתפתחויות .יהיה מעניין )-:

ניוזלטר של מכון סאלד

חדשות ממכון סאלד

המוצרים שלנו:
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אנחנו כאן לשירותכם
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