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בריאות 
  הציבור

 הראשונית ההגדרה"
 היא בריא לאדם שלי

 לממש המסוגל מישהו
 הבלתי חלומותיו את

 ."מוצהרים
 פלדנקרייז משה                           

 ,םןשלום לכול
 

לצד ההשלכות הבריאותיות של 
גם השפעות  וישנןנגיף הקורונה, 

 חברתיות וכלכליות. 
את  נונוכח הדיון הציבורי ייחד

. בריאות הציבורהגיליון לנושא של 
פריטים העוסקים  עבורכםאספנו 

רפואה , בהתנהגות בריאותית
מונעת, מדיניות בריאות, מחלות 

 .מדבקות ועוד
 

 קריאה מהנה ם אני מאחלת לכ
 :(וים של בריאות 

 סיגלית
 

 ?בגיליוןמה 
 ות הציבוראברינושא  +

 ובמרכז המדע חידושים בתזאורוס+ 
 מיוחדים וכלי מחקר פרסומיםזרקור על + 
 ומכון סאלד מרכז המידעשירותים של + 
 

 מערכת
 . מאת: סיגלית עדני

עפרה שושי לוי ו ,צוות מערכת: רוני בארי

 פריזל
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 בין הקור לקורונה       

. החשש בציבורנגיף הקורונה מתפשט מעבר לגבולותיה של סין ועמו עולה מידת 
ה הסינית בסכנה, תעשיות מקומיות התלויות בייצור הכלכלנשמעים הדים גזעניים, 

 ואנשים, קיים חשש מפני מיתון עולמי נפגעיםהסיני חוששות לקיומן, עסקי התיירות 
 דברים על מצב חירום.מ
 

 ההתנהגות הבריאותית, אתיון הציבורי את שאלת הציב במוקד הדנגיף הקורונה 
 .ברפואה מונעת הצורךאת חיסונים וההתייחסות ל

 
 

 הגיליון שלפניכם מציג היבטים חברתיים וחינוכיים בנושא בריאות הציבור.
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 מונח: רפואה מונעת
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 מקור
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  מיםרסופזרקור על  

  

 פרסומים של מכון סאלד הנושא: בריאות הציבור במאגר 
 

 רקע

 "covid-19" הרשמי בשמו או הקורונהנגיף 

 האחרונים בחודשים העולם את מסעיר

 החשש בשל המונית לבהלה מקור ומהווה

. העולם לרחבי מסין הנגיף התפשטות מפני

 והצעדים הנגיף התפשטות של ההשפעות

 בתחומי ונוגעים מחלחלים במניעתו הננקטים

 . שונים חיים

 למצוא ניתן סאלד מכון של המידע במאגר

 הקשורות בסוגיות העוסקים פרסומים

 מדינות י"ע המתבצעות לפעולות

 .מידבקות מחלות עם המתמודדות

 

 עיקרי הדברים

 תפקידה לגבי פרסומים למצואמאגר ניתן ב

 משבר מצבי ובאפיון בתיאור התקשורת של

 -ב (Ebola) האבולה נגיף התפשטות כגון

 הקהל של דעתו לביטוי באה כיצד; 2014

 יש והאם, דומים במקרים משברים בניהול

  ;החלטות מקבלי על להשפיע כדי בה

 מהתמודדות לקחים מיישמות מדינות כיצד

 הערוצים עלו ;אחרים נגיפים עם מוקדמת

 מסרים להעברת הרשויות השתמשו שבהן

 רפואית-המקצועית לקהילה ומועילים נכונים

 .הרחב ולציבור

 ממצאיםמן 

 והרשויות התקשורת אמצעי של החשיבות +

 .ומועיל נכון מידע בהעברת

 בארגוני שנעשו הלמידה תהליכי של חשיבותם +

 תרמו נגיפים התפרצויות של במהלכן הבריאות

 .האוכלוסייה בקרב החיסונים שיעורי לשיפור

 י"ע בריאותית התנהגות ועיצוב בריאות קידום +

 חשוב יסוד מהווה הספר בבתי לבריאות חינוך

 .בריאותיים משבר מצבי עם והתמודדות למניעה
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 מחקר של מכון סאלד הנושא: בריאות הציבור במאגר כלי 
 

 רקע

 שאלונים מגוון ישנם המחקר כלי במאגר

 . בריאות בהתנהגויות העוסקים

 

 קידום כלפי ועמדות ידע בוחנים מרביתם

 גופנית פעילות הכולל ,בריא חיים אורח

, ינהיגיה על שמירה, נכונה תזונה, סדירה

 בדיקות וקיום, לשמש מבוקרת חשיפה

 . מחלות לגילוי שגרתיות

 לגבי תפיסות בוחנים אחרים שאלונים

 וידע תפיסות, חיסונים ומתן מונעת רפואה

 והתנהגויות, מחלתם לגבי חולים של

  .בריאותם את לשפר שעשויות

 

  שאלונים לקט

   אוריינות בריאות +

 עמדות הורים כלפי חיסון ילדיהם +

 תפיסת מסוגלות לגבי שינוי התנהגויות  +

   תבריאו

    התנהגויות בריאות בקרב בני נוער +

   בריאותהת לקידום יוהתנהגו +

 תפיסות לגבי מתן חיסונים לתינוקות  +

  חיים בריאידע ועמדות כלפי אורח  +

   תפיסת מחלות +

 נוער-התנהגויות סיכון ובריאות בקרב בני +

 

-אתנו מקבוצות אימהות והתנהגות אמונות

 ברזל תוספי למתן ביחס שונות תרבותיות

 לפעוטות D וויטמין

      טלי, רוזנבך: מחברת

  שרגא יאנה ר"וד שריד אורלי' פרופ: ותמנח

 : קייםטקסט מלא

 

 עצמי דיווח שאלון הועבר המחקר עבודת במסגרת

 D וויטמין ברזל תוספי מתן כלפי עמדות לבחון שמטרתו

 19 כלל השאלון. מונעת רפואה משירותי כחלק, לפעוטות

 על התוספים השפעת לתפיסת המתייחסות שאלות

  .בנושא מידע ולקבלת לחסמים, הפעוט

 מזון תוספי לתינוקי לתת מתנגדת אני: "לדוגמה שאלות

 ברפואה יותר מאמינה אני", "השגרתית להזנה מעבר

 מאשר, טבעיים ובמוצרים"( סבתא תרופות)" עממית

 ".  מזון בתוספי

 

 מקור

 תרבותיות-אתנו מקבוצות אימהות והתנהגות אמונות(. 2014' )ט, רוזנבך

-באר(. א"מ עבודת) לפעוטות D וויטמין ברזל תוספי למתן ביחס שונות

 .נספח, גוריון-בן אוניברסיטת: שבע
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מחקר  יזרקור על כל  
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  הבריאות בתחום התנהגות דפוסי +

 .ותהתערב תכנית בעקבות בריאות בהתנהגויות שינוי +

 לבריאות בנוגע תפיסות לשינוי בדרך חסמים +

  חיסונים ולמתן הציבור לבריאות יחס +

 בריאות אוריינות טיפוח +

 בריא חיים לאורח חינוך לגבי תפיסות +

 עמן התמודדות ודרכי מחלות תפיסת +
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 חדש במרכז המידע ובמכון סאלד

Szold TED Day 

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

 
פעילות למדעי החברה ולחינוך במרץ נחנוך במרכז המידע 

 אשר תשלב הרצאות העשרה, קיימות והפתעות נוספות.
 

 
 
 

  כיצד נרשמים?
 בפייסבוק עם כל הפרטים. Eventבקרוב נפרסם 
 שווה לעקוב...

 

  מאגרי מידע

 
 .במאגרי המידע השבחת עולמות התוכן והתזאורוסליוחדה  2019

 משדרוגי התוכן שהכנסנו
 במאגרמהמידע  20% -לכ- full text הוספת + 
 בעיבוד מידע שדרגנו את תקצירים וטפלנו + 
 תזאורוסהשדרגנו את  + 
 ועוד למאגר כלי מחקר APA הוספנו ציטוט + 

 
 

 מסומנת כשנת שדרוג הפלטפורמה. 2020

בכל הספק שיהיה אמון על המשימה ואנחנו נדאג לעדכן  יבחרבקרוב 
 (-ההתפתחויות. יהיה מעניין :

 

 ניוזלטר של מכון סאלד
 

 
 
 

 

 חדשות ממכון סאלד
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  אנחנו כאן לשירותכם
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