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רצוני לשוחח איתכם היום על אחת הסוגיות המאתגרות ב
ביותר בתחום קידום הבריאות ומניעת מחלות: כיצד אנו 
על  שלנו  מהמחקר  הממצאים  את  למעשים  לתרגם  יכולים 
בריאות הציבור? כיצד אנו יכולים להעביר הלאה את העצות 
הנפלאות שלנו על בריאות ורווחה, באופן שישנה את חייהם 
אנו  מההתחלה:  כבר  להבהיר  ברצוני  בקהילה?  אנשים  של 
במיוחד.  טוב  הזו  העבודה  את  מבצעים  לא  הברית  בארצות 
חש  אני  אך  יותר.  טוב  אותה  עושים  בישראל  אתם  אולי 
הראוי  מן  זה.  בתחום  בקשיים  נתקלים  כאחד  ואתם  שאנחנו 
שנוכל  בכדי  שלנו,  הגישה  על  מחדש  נחשוב  ואתם  שאנחנו 

להשתפר. 
מומחי  שאנחנו,  היא,  זו  לסוגיה  ביחס  הרווחת  הגישה 
הבריאות צריכים לבצע מחקר על מנת לזהות התנהגויות לא 
בריאות, ואז ליידע את הציבור בנוגע לממצאים שלנו. איכלו 
וכיוצא באלה. למרות  רדו במשקל! אל תעשנו!  פחות בשר! 
נובעות ממחקרים חשובים, ברוב המקרים הן  שהמלצות אלו 
עצמי  שאני  משום  בביטחון,  כך  על  לדבר  יכול  ואני  נכשלו, 
מומחה  אני  מאחרים.  יותר  אולי  קרובות  לעתים  נכשלתי, 
הסיבה  את  להבין  הצלחתי  השנים,  במהלך  לבסוף,  לכישלון. 
בחשיבות  להכיר  הכישלון  זהו  זה:  לכישלון  ביותר  החשובה 
של  מעורבות  בעבודתי.  הקהילה  של  למעורבות  שיש  ובכוח 
ויפה. אך לא  הקהילה כשותף רב עוצמה. לומר זאת, זה טוב 
שאני  כפי  הוכשר,  כלשהו  אדם  אם  במיוחד  זאת.  לבצע  קל 
הוכשרתי, להיות מומחה יהיר, אליטיסטי, "פרימדונה". אחרי 
מה  וכל  מומחים,  הננו  הבריאות  במקצועות  רובנו  רוב  הכל, 
כך שאנו  ידי  על  לאנשים  לעזור  הוא  לעשות  מנסים  שאנחנו 
ופה נעוצה הבעיה.  חולקים את המומחיות שלנו עם אחרים. 
על  לכם  ולספר  הזו,  הסוגיה  את  להמחיש  לי  הרשו 
 ,Richmondב־ בראשו  שעמדתי  עישון  להפסקת  פרויקט 
של  עצום  רקורד  עם  הזה  לפרויקט  הגעתי  קליפורניה. 
לעשן.  להפסיק  הפרטנית,  ברמה  לאנשים,  בעזרה  כישלונות 
אחרת.  דרך  לנקוט  החלטתי   ,Richmond פרויקט  במסגרת 
פרויקט Richmond עוצב בתור פרויקט קהילתי. בכל שכונה 
תיכננו  בלוק;  בכל  מנהיג  להיות  היה  עתיד   Richmondב־
מרבית  ואת  הספר  בתי  את  העסקים,  קהילת  את  לשתף 

האווירה  את  לשנות  היה  הרעיון  הקהילתיות.   הקבוצות 
של  הקבלה  על  תיגר  לקרוא  לעישון.  ביחס   Richmondב־

עישון, על הערכים ועל האטרקטיביות שיש לעישון. 
כתבתי מסמך מבריק ובו בקשה למענק מחקר ל־5 שנים, 
 the National( לסרטן  הלאומית  למועצה  אותו  ושלחתי 
ויקר, ומסיבה  נועז  Cancer Institute(. היה מדובר בפרויקט 
זו הם שלחו צוות גדול לביקור באתר, על מנת לדון בפרויקט 
כרעיון  הפרויקט  על  הכריזו  הם  הביקור,  בתום  איתנו.  יחד 
המבריק  בדגם  יותר  מאוחר  למעשה  השתמשו  הם  מבריק. 
שלנו בתור בסיס למחקר שהתבצע ברמה הלאומית בארצות 
הברית, אשר נקרא COMMIT, אותו הם ערכו בקרב למעלה 

מ־20 קהילות בארצות הברית. 
לאחר מכן המשכנו ליישם את הפרוייקט במשך 5 שנים, 
של  השוואה  ערכנו  השנים,   5 בתום  נפלאה.  עבודה  ועשינו 
התוצאות שהשגנו בתחום הפסקת העישון עם שתי קהילות 
הביקורת שלנו – אוקלנד וסן פרנסיסקו – וגילינו שלא היה 
שום הבדל בשיעור הפסקת העישון. רק מאוחר יותר, כאשר 
הזה, התחלתי להבין את העניין.  הפסקתי להרהר על האסון 
רבים  אנשים  מאוד.  ענייה  עיר  היא  שבקליפורניה  ריצ'מונד 
בסמים.  רב  ושימוש  רבה  פשיעה  בה  קיימת  מובטלים.  בה 
ניתנים בה מעט מאוד שירותי בריאות. זיהום האוויר בה נרחב 
כתוצאה מבתי זיקוק שנמצאים בקרבת מקום. אתם מקבלים 
כבר את התמונה. ואני הגעתי לריצ'מונד עם תוכנית המחקר 
פרויקט  נעשה  בואו  חבר'ה,  "היי,  ואמרתי:  שלי  המבריקה 
היו  הזו  בקהילה  שאנשים  הבעיות  מכל  עישון!"  להפסקת 
מקום  קיבל  עישון  אם  בספק  אני  איתן,  להתמודד  צריכים 
גבוה ברשימת סדר העדיפויות שלהם. אך כמובן, מעולם לא 
הייתי  מקרה  לוודאי שבכל  וקרוב  לכך,  בנוגע  אותם  שאלתי 

דבק בתוכנית שלי. אחרי הכול, הייתי מומחה.
של  מוקדם  בשלב  יותר.  עוד  רעות  חדשות  יש  אבל 
הם  כי  שאמרו  נערים  קבוצת  אלינו  הגיעה  הפרויקט, 
מעוניינים לצלם בוידיאו שיר רוק על עישון. הם יכתבו את 
רצו  הם  להם.  שנעזור  רצו  הם  אך  המילים,  ואת  המוזיקה 
להזמין כוכבת רוק מפורסמת – אני לא מצליח להיזכר כרגע 
רצו  והם  הפרויקט,  במסגרת  שלם  יום  שתבלה   – בשמה 
שיצטרף גם צלם וידאו של מוזיקת רוק מהוליווד. האם נוכל 
להוצאה שכזו,  לנו תקציב  היה  לא  זאת?  לעזור להם לארגן 
בלימוזינה  הגיעה  הרוק  כוכבת  מקרה.  בכל  זאת  עשינו  אך 

 חשיבות הקהילה כשותף רב עוצמה בתחום 
הבריאות והרווחה

לאונרד ס. סיים
פרופסור )אמריטוס( לאפידמיולוגיה ובריאות קהילתית1, תרגום הרצאתו מהכנס השנתי של איגוד מקדמי 

הבריאות בישראל, שפיים, נובמבר 2009

בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת קליפורניה ברקלי.  1
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הסצנות  את  להכין  איך  להם  הראה  מהוליווד  והבחור  שלה, 
וכיוצא בזה.  לצילום, 

קטע הוידיאו שהופק הוקרן בבית קולנוע גדול בקהילה. 
את  הכינו  הזה,  למופע  הכרטיסים  את  הדפיסו  התלמידים 
הכרזות ושימשו בתור סדרנים. הכרטיסים למופע אזלו, והוא 
על  שנעמד  מהקהל  וארוכות  סוערות  כפיים  למחיאות  זכה 
רגליו. לאחר מכן הוידאו הוקרן במקומות רבים ברחבי העולם, 

והקהילה קיבלה על כך תמלוגים. 
המחקר  מתוכנית  חלק  היה  לא  הוידיאו  הצער,  למרבה 
של  להערכה  שישמש  כסף  לנו  היו  ולא  שלי,  המבריקה 
התועלת שהופקה ממנו. ולכן, הדבר היחיד בפרוייקט שהגיע 
לו  שהייתה  להניח  שסביר  הדבר  אגב,  ודרך  הקהילה,  מתוך 
צוות  ידי  על  בחשבון  נלקח  לא  ביותר,  הגדולה  ההשפעה 

המחקר.
מחקר  עורכי   – שלי  למבוכה  עוד  להוסיף  וכדי 
ה־COMMIT שנערך ברמה הלאומית דיווחו על ממצאיהם: 
המחקר לא הצליח להצביע על הבדל בשיעורי הפסקת העישון 

והביקורת.  בקרב אף אחת מקהילות המחקר 
כאשר מסתכלים אחורה על ניסיון הזה, נשאלת השאלה: 
מדוע אנו מתקשים כל כך לקבל את הקהילה בתור שותף רב 
מדוע  הרעיון.  חשיבות  את  להבין  קשה  כך  כל  לא  עוצמה? 
הייתי כה עיוור? אני סבור שחלק מהתשובה נעוץ בכך שאנו, 
בתור מומחים לבריאות הציבור, מתמקדים בגורמי המחלות 
יש  הציבור,  בריאות  ענייני  במסגרת  שלנו.  הסיכון  ובגורמי 
לנו  ויש  הללו  המחלות  על  ללמוד  צריכים  שאנו  דברים 
ממצאי  על  בהתבסס  לציבור,  להעביר  רוצים  שאנו  מסרים 
הם  שאותם  חיים  יש  שלאנשים  היא  הבעיה  שלנו.  המחקר 
לבין  במחלות  שלנו  ההתמקדות  בין  המפגש  לחיות.  צריכים 
קיים פער  אינו תמיד חלק. במרבית המקרים,  החיים שלהם 
בזיהוי  במיוחד  טובה  עבודה  עושים  ואיננו  הדברים  שני  בין 
בעלות  בסוגיות  לדון  ברצוני  עימו.  ובהתמודדות  הזה  הפער 
ברגשותיהם של  בכך שאפגע  ואני מסתכן  רגישות מסוימת, 
אנסה  מראש.  כך  על  מתנצל  אני  זה.  בחדר  מהנוכחים  חלק 

להיות עדין. 
עצמי:  שלי  התחום  על  בביקורת  להתחיל  לי  הרשו 
בתחום  אנו  לכן,  קודם  שציינתי  כפי  אפידמיולוגיה. 
האפידמיולוגיה מבלים כמות זמן ניכרת בניסיון לזהות גורמי 
שאנו  הוא,  זו  עובדה  מאחורי  הרציונל  מחלות.  של  סיכון 
יכולים לזהות את גורמי הסיכון הללו ולחלוק את המידע הזה 
עם האנשים, הם ימהרו הביתה, ולמען בריאות טובה ישנו את 
התנהגותם, על מנת להפחית את הסיכון שיידבקו במחלות. 
בקושי  נתקלנו  ראשית,  הזה.  המודל  עם  בעיות  שלוש  ישנן 
המחלות  אחת  על  חישבו  סיכון.  גורמי  לזהות  מאוד  גדול 
שבנוגע אליהן עשינו עבודה טובה במיוחד: מחלת לב כלילית 
הסיכון  גורמי  את  מכירים  כולנו   .)coronary heart disease(
דם  לחץ  יתר  סיגריות,  עישון  הזו:  המחלה  של  המרכזיים 
 .)high serum cholesterol( ורמות גבוהות של כולסטרול בדם
כמו חוסר פעילות  סיכון אחרים,  גורמי  אולי תריסר  קיימים 

גופנית, השמנת יתר, סוכרת, וכיוצא בזה. כאשר אנו לוקחים 
יחד את כל גורמי הסיכון שאנו מכירים, אנו יכולים להסביר 
אז  הכלילית.  הלב  מחלת  של  המקרים  מכלל   45% בסביבות 
בנוגע למחלה שהיא גורם התמותה מספר אחת בעולם, בקרב 
המדינות המפותחות, ושיש כמות עצומה של מחקרים לגביה, 
מוסברים  אינם  שמתרחשים  המחלה  מקרי  ממחצית  למעלה 

זו בעיה מספר אחת.  ידי המחקרים הללו.  על 
כך  על  יודעים  אנשים  כאשר  שגם  היא,  השנייה  הבעיה 
שהם בסיכון, קשה מאוד לרבים מהם לשנות את התנהגותם. 
הבעיה  של  קלאסית  להדגמה  שותף  הייתי  רבות  שנים  לפני 
הזו. אני מתייחס למחקר ההתערבות של גורמי סיכון מרובים 
 .Multiple Risk Factor Intervention Trial  –  )MRFIT(
מחקר זה כלל גברים אשר נמנים על עשרת האחוזים העליונים 
מיתר  כתוצאה  כלילית  לב  במחלת  ללקות  בסיכון  שנמצאים 
ורמות גבוהות של כולסטרול בדם.  לחץ דם, עישון סיגריות 
התוכנית שלנו הייתה לגרום לגברים הללו להפחית את הסיכון 

שלהם ולהראות את הירידה בשיעור המחלה. 
ידי  על  לנו  נאמר  זאת,  לעשות  מנת  על  הצער,  למרבה 
סטטיסטיקאים שעלינו לגייס לצורך המחקר 12,000 גברים, 
כאשר עם מחציתם עלינו לעבוד במרפאה, והמחצית הנותרת 
תשמש כקבוצת ביקורת, תוך שאנו עובדים יחד עם רופאיהם. 
על מנת לאתר את 12,000 הגברים, היה עלינו לבדוק כמעט 
הייתה  הברית.  ארצות  ברחבי  ערים  ב־22  גברים  מליון  חצי 
ב־1980  דולרים  ויקרה מאוד: בסביבות מליון  רבה  זו עבודה 
עבודה  שעשינו  משום  זה,  את  שווה  שהדבר  חשבנו  אך   –
טובה בזיהוי של גורמי הסיכון האלה ובשל העובדה שמחלת 
גורם התמותה המשמעותי ביותר במדינה.  לב כלילית היתה 
המחקר  קבוצת  במחקר,  נשים  כוללים  היינו  אם  אגב,  דרך 
היתה צומחת למימדים של 30,000 נבדקים, דבר שהיה מצריך 
תקציב גדול יותר. שיעור מחלות הלב אצל נשים עדיין אינו 
בקבוצות  מתמקדים  אשר  מחקרים  שיניע  באופן  דיו,  גבוה 

שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר. 
מאוד,  הגדולה  הזו,  הגברים  קבוצת  של  הבדיקה  לאחר 
סיפרנו לחלק מהם שעושה רושם שהם נמצאים בסיכון גבוה 
בדיקות  לעשות  ושעלינו  כלילית(,  לב  )מחלת   CHD לפתח 
נוספות על מנת להיות בטוחים. אמרנו להם שאם הם עדיין 
יימצאו  והם  יתכן  השנייה,  הבדיקה  לאחר  גבוה  בסיכון  יהיו 
מתאימים להיכנס לתוכנית התערבות חדשה שאנו מתחילים 
לערוך. כמעט כל הגברים שהזמנו אכן הגיעו לבדיקה השנייה. 
 1.5 נמשכה  היא  ופרטנית.  הייתה מאומצת  הבדיקה השנייה 
שעות. במהלך הבדיקה הגברים נחקרו, נוקבו, הורצו, נדקרו, 
אמרנו  הסתיים,  זה  שכל  לאחר  רחמים.  ללא  ונסחטו  נמתחו 
לחלק מהגברים שעושה רושם שהם מתאימים למחקר. כמו 
פעם  למרפאה  ישובו  שהם  זקוקים  שאנו  להם  אמרנו  כן, 
1.5 שעות, כדי שנוכל להיות  נוספת, לעוד בדיקה שתימשך 
בטוחים שהם מתאימים. אמרנו להם שאם הם עדיין יימצאו 
מתאימים לאחר הבדיקה הבאה, נזמין אותם להשתתף במחקר 
אותם  הזהרנו  אך  לב.  מחלות  למניעת  החדש  ההתערבות 
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להם  סיפרנו  זאת.  לעשות  מעוניינים  הם  אם  טוב  לחשוב 
שאם הם יימצאו מתאימים, הצעד הראשון יהיה לצוות אותם 
באופן מקרי לעבודה איתנו במרפאה או עם הרופאים שלהם. 

יוכלו להשתתף במחקר.  אם הם לא יסכימו לכך, הם לא 
יתבקשו  הם  במרפאה,  איתנו  לעבודה  יצוותו  הם  אם 
לשנות את הרגלי התזונה שלהם, ליטול גלולות לטיפול ביתר 
לחץ הדם שלהם ולהפסיק לעשן. אנו גם נבקש מהם להגיע 
בהתחלה למרפאה בתדירות גבוהה מאוד, לעתים קרובות יחד 
עם המשפחה שלהם, תוך ידיעה שהמחקר עתיד להימשך שש 
כלשהן.  הסתייגויות  להם  יש  אם  להתנדב  להם  אסור  שנים. 
למלא  שעליהם  שאלונים  של  גדולה  ערימה  להם  נתנו  ואז 
אשר  פסיכולוג  החזקנו  מרפאה  ובכל  הבאה.  הפעם  בשביל 
המליץ מי האנשים שיש לדחות, משום שלא נראו כמועמדים 

טובים לטווח הארוך. 
גבוהה  רמה  בעלי  גברים  קבוצת  בחרנו  דבר,  של  בסופו 
של מידע ורמה גבוהה של מוטיבציה, וכללנו אותם בתוכנית 
מניעה נהדרת. לדוגמה, הזמנו את הגברים ואת משפחותיהם 
דלי  מאכלים  לבשל  כיצד  להם  להראות  מנת  על  למרפאה, 
שומן. לקחנו אותם לסופרמרקט כדי להראות להם כיצד יש 
לקרוא תוויות. הלכנו לבתיהם כדי לבשל יחד איתם, וכיוצא 
יכול  הוא  בה  ביותר  הטובה  בצורה  המחקר  את  ערכנו  בזה. 

היה להתבצע. 
הבדל  היה  לא  שנים,  שש  לאחר  נכשל.  המחקר  ואז 
שקיבלה  הקבוצה  בין  לב  מחלות  בשיעורי  מובהק  סטטיסטי 
בראש  נבע  זה  דבר  הביקורת.  קבוצת  לבין  מיוחד  טיפול 
ובראשונה מכך שרק גברים מעטים בקבוצת הטיפול המיוחד 
שינו את התנהגותם, בהשוואה לגברים שבקבוצת הביקורת. 
האפידמיולוגים,  שאנו,  היא  הראשונה  הבעיה  כן,  אם 
התקשינו לזהות גורמי סיכון של מחלות, אבל הבעיה השנייה 
מאוד  התקשו  האנשים  זאת,  לעשות  הצלחנו  שכאשר  היא, 
עם  הסיכון.  את  להפחית  מנת  על  התנהגותם,  את  לשנות 
אם  גם  מכולן.  המאתגרת  הייתה  השלישית  הבעיה  זאת, 
על  התנהגותם  את  משנים  היו  בסיכון  שנמצאו  האנשים  כל 
חדשים  אנשים  נתונים,  הם  שבו  הסיכון  את  להפחית  מנת 
היו ממשיכים להצטרף לאוכלוסיית הסיכון, בשיעור שאינו 
אנו  נדירות  לעתים  שרק  מכך  נובע  זה  דבר  מכך.  מושפע 
גורמים  אשר  בקהילה,  כוחות  באותם  ומתערבים  מזהים 

לבעיה מלכתחילה. 
מעוניינים  אשר  מאיתנו  אלה  עבור  מרכזית,  סוגיה  זוהי 
ממטרותינו  אחת  אם  האדם.  בני  של  בריאותם  את  לשפר 
היא למנוע מחלות ולקדם בריאות, אינני סבור שאנו יכולים 
במחלות  בלעדית  התמקדות  ידי  על  הזו  העבודה  את  לבצע 
זה עלינו ללמוד את  ובגורמי סיכון. במקרה  אינדיבידואליות 
הלקח, על ידי כך שנתבונן בהצלחה שהשגנו במניעת מחלות 
מדבקות רבות. חלק מהצלחה זו יוחסה, כמובן, לחיסונים. אך 
בסביבה.  לשיפור  תודות  הושגה  הזו  ההצלחה  של  רובה  רוב 
שיפור זה התאפשר בשל האופן שבו המחלות סווגו. המחלות 
סווגו למחלות המועברות באמצעות מים, מחלות המועברות 

במזון, מחלות המועברות באוויר ומחלות המועברות באמצעות 
זה  לסיווג   .)vector-borne diseases( חיים  ובעלי  אדם  בני 
של מחלות אין ערך רב מבחינה רפואית – מבחינת הטיפול 
בנוגע  גדולה  חשיבות  לו  יש  אך   – אינדיבידואלים  במקרים 
לידיעה מהיכן מגיעה המחלה והיכן עלינו למקד את מאמצי 
המניעה שלנו. האם יש לנו שיטת סיווג דומה בנוגע למחלות 

לא מדבקות שאיתן אנו מתמודדים כיום? 
אילו הייתי שולח בקשה למענק מחקר למכונים הלאומיים 
הנובעות  מחלות  לחקור  מנת  על  הברית,  בארצות  לבריאות 
את  להפנות  עלי  היה  מחלות  לחקר  מכונים  לאילו  מעוני, 
לסרטן?  הלאומי  למכון  ללב?  הלאומי  למכון  שלי?  הבקשה 
למחקר  הצעה  לגבי  ומה  פרקים?  לדלקת  הלאומי  למכון 
מחלות  או  תזונתיים?  מליקויים  הנובעות  במחלות  העוסק 
לבריאות  הלאומיים  המכונים  גזעית?  אפליה  בשל  הנגרמות 
הצעות  עם  לעשות  מה  יודעים  היו  לא  הברית  בארצות 
אשר  למכון  אותן  שולחים  היו  שהם  לוודאי  קרוב  שכאלה. 
אך  לחקור,  ביותר למה שהייתי מבקש  עוסק בתחום הקרוב 

יסודי במהות הבקשה שלי.  זה היה פוגע באופן  דבר 
מכונים  להקים  שקלה  קנדה  ממשלת  שנים,  מספר  לפני 
 .National Institutes of Health – )NIH( לאומיים לבריאות
 NIHה־ את  יעצבו  הם  שאם  אותם  הזהירו  מאיתנו  רבים 
בפני  רציני  מכשול  יהווה  הדבר  שלנו,   NIHה־ של  בדמותם 
המטרה של מניעת מחלות. הם אכן הקימו מכון קנדי לחקר 
מתמקדים,  אשר  מכונים  של  שורה  הקימו  הם  הבריאות. 
בסרטן  לב,  במחלות  הברית,  בארצות  זאת  עושים  כפי שאנו 
הציבור,  לבריאות  מכון  גם  הקימו  הם  אך  פרקים,  ובדלקת 
ילידית,  אוכלוסיה  לבריאות  מכון  מגדרית,  לבריאות  מכון 
מסוג  מכונים  מספר  יש  הברית,  בארצות  לנו,  בזה.  וכיוצא 
מכון  הילד.  להתפתחות  והמכון  הזקנה  לחקר  המכון  זה: 
נוטים  שם  אך  נוסף,  סוג  להיות  יכול  תעסוקתית  לבריאות 
מתרחשות  אשר  ספציפיות  במחלות  ולהתמקד  להמשיך 
במחלות  הממוקדת  הרפואית  למסורת  התעסוקתי.  בהקשר 

אינדיבידואליות עדיין יש השפעה רבה. 
על  המבוססת  מסגרת  לפתח  מעוניינים  שהיינו  נניח 
הקהילה, לצורך מניעת מחלות וקידום בריאות. כיצד היא היתה 
נראית? הדבר הראשון שיש לעשות, לצורך פיתוח מסגרת כזו, 
ביותר  הגדולה  החשיבות  בעלת  האוכלוסייה  מהי  לזהות  הוא 
אשר מהווה גורם מכריע בנוגע למחלה. במה עלינו למקד את 
במיוחד.  אינה משימה קשה  זו  תשומת הלב שלנו? למעשה, 
לא  לאחרונה  עד  אך  התשובה,  את  יודעים  למעשה,  כולנו, 
לכך.  בנוגע  או לעשות משהו  כך  היינו מעוניינים לשוחח על 
הגורם החברתי החשוב ביותר אשר קשור למחלות הוא מעמד 
חברתי. מעמד חברתי שימש כגורם סיכון חשוב ביותר בנוגע 
למחלות מאז תחילתו של הזמן המתועד, והוא קשור למעשה 
אך  זאת.  יודעים  כולנו  עליו.  יודעים  שאנו  מחלה  גורם  לכל 
לא ידענו מה לעשות בנוגע לאבחנה זו. אם מהפכה היא צורת 
ההתערבות היעילה היחידה שביכולתה לרפא את החוליים של 
מעמד חברתי, אין זה מפתיע שהאחראים על בריאות הציבור 
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העדיפו במקום זאת להתמקד בעבודה על מערכות יחסים בין 
וסוכרת.  גופנית  דברים כמו פעילות 

למשל, אם מישהו מוכן לעסוק בסוגיה של מעמד חברתי 
להתערב?  צריך  הוא  בדיוק  במה  להתערבות,  מוקד  בתור 
בכסף? האם עוני הוא המרכיב העיקרי אשר מניע את הקשר 
בחינוך?  מדובר  שמא  או  למחלות?  מעמד  שבין  החברתי 
ובלתי  יקרים  רפואיים  שירותים  או  לקויה?  תזונה  אולי  או 
או  גרועות?  עבודות  או  ירודה?  ברמה  מגורים  או  נגישים? 
ביותר?  החשוב  הוא  אלה  מתוך  מה  מזוהמת?  פיזית  סביבה 
ושכולם  חשובים  הללו  הגורמים  שכל  היא  כמובן,  התשובה, 

יחד באופן סבוך.  קשורים 
אין זה מתקבל על הדעת לנסות להפריד ביניהם ולהעמיד 
את  ונשנה  בואו  לכן  מהשני.  חשוב  יותר  מהם  שאחד  פנים 

ונחקור משהו אחר.  הנושא, 
פריצת הדרך בנוגע לכך הגיעה לפני מספר שנים, כאשר 
ערך מחקר   ,)Marmot( מיכאל מרמוט  תלמיד שלי לשעבר, 
על מחלת לב כלילית בקרב 10,000 בריטים העובדים בשירות 
אשר  שעובדים  לצפות,  היה  שניתן  כפי  גילה,  הוא  המדינה. 
נמצאים בתחתית ההיררכיה של שירות המדינה, עובדים אשר 
לב  ממחלות  סבלו  שליחויות,  וכאנשי  כמאבטחים  שימשו 
ההיררכיה  בצמרת  שנמצאו  מעובדים  ארבע  פי  של  בשיעור 
אפידמיולוג  מכל  מצופה  שהיה  כפי  המדינה.  שירות  של 
באופן  הללו  הנתונים  את  התאים  הוא  עצמו,  את  המכבד 
שייקח בחשבון את כל גורמי הסיכון למחלות לב אשר הזכרנו 
50 גורמים נוספים, כולל קרישת דם ומספר  קודם לכן, ועוד 
לכל  הנתונים  התאמת  לאחר  הנבדק.  שבבעלות  המכוניות 
אשר  אלה  בין  הלב  מחלות  בשיעור  הפער  הללו,  הגורמים 
לשיעור  הופחת  בתחתית  שנמצאו  אלה  לבין  בצמרת  נמצאו 
פער  זהו  אך  ענקי,  בפער  מדובר  עדיין  וחצי.  שלוש  פי  של 

יכולים לצפות לו.  שהיינו 
החלק המעניין בסיפור הוא, שהבחנו בקיומו של שיפוע 
מהצמרת  התחלואה,  ברמות   )step-wise gradient( מדורג 
שנמצאו  אלה  המדינה.  שירות  של  ההיררכיה  לתחתית 
אלה  אך  ביותר,  הנמוכים  התחלואה  סבלו משיעורי  בצמרת 
רופאים  ומנהלים,  מומחים  מתחתם,  אחת  דרגה  שנמצאו 
ועורכי דין, סבלו משיעור של מחלות לב שהיה כפול מזה של 
יכולים  היינו  עכשיו,  ביותר.  הגבוהה  בצמרת  שנמצאו  אלה 
בתחתית  שנמצאים  אלה  בקרב  הגבוה  השיעור  את  להסביר 
הולמת  בלתי  תזונה  או  גרוע,  חינוך  או  עוני  של  במונחים 
מסביר  היה  לא  זה  דבר  אך  בזה.  וכיוצא  ירודים,  מגורים  או 
כפול מזה  דין סבלו משיעור תחלואה  ועורכי  רופאים  מדוע 
של אלה שנמצאו בצמרת הגבוהה ביותר. רופאים ועורכי דין 
משירותים  או  גרוע,  מחינוך  סובלים  אינם  הם  עניים.  אינם 
סובלים  הם  ועדיין  ירודים.  ממגורים  או  ירודים,  רפואיים 
מעליהם.  שנמצאים  אלה  של  מזה  כפול  מחלה  משיעור 
סוכנויות  של  המנהלים  הם  מעליהם  נמצאים  אשר  אלה 
מגבעת  כובעי  חובשים  אשר  אנשים  אלה  המדינה.  שירות 
שחורים ונושאים עימם מטריות. כולם התחנכו באוקספורד 

קיבלו תואר אבירות בתום הקריירה  וכולם  בקיימברידג'  או 
שלהם. הם שולטים בעולם. 

עלייה  ישנה  בהיררכיה,  ולמנהלים  למומחים  מתחת 
אפילו  קיים,  עדיין  זה  שיפוע  התחלואה.  בשיעור  הדרגתית 
לאחר שנלקחו בחשבון 50 גורמי סיכון שהיו יכולים להסביר 
הללו  המדינה  שירות  עובדי  שכל  כמובן,  הזו.  התופעה  את 
נהנים מכיסוי רפואי מטעם תוכנית שירותי הביטוח הרפואי 
בלונדון,   Marmot את  ביקרתי  כאשר  הבריטי.  הלאומי 
אלה  שנתונים  הייתה,  בראשי  שחלפה  הראשונה  המחשבה 
המתרחשת  תופעה  של  למדי  ביזארית  השתקפות  מהווים 
אותה  הדבר.  כך  לא  אך  כלילית.  לב  למחלת  בהקשר  רק 
שירות  עובדי  בקרב  הנפוצה  מחלה  כל  לגבי  מופיעה  תבנית 

המדינה. 
שמדובר  הייתה,  בראשי  שחלפה  השנייה  המחשבה 
בשירות  שעובדים  לבריטים  שקשורה  ביזארית  בתופעה 
בתבנית  להבחין  למעשה  ניתן  כיום  הדבר.  כך  ולא  המדינה. 
מדינה מתועשת  בכל  נפוצה  לכל מחלה אשר  זהה, הקשורה 

ברחבי העולם. 
במקום  שלנו.  החשיבה  באופן  מרכזית  דרך  פריצת  זוהי 
שנטלטל את ראשינו מצד לצד אל מול המורכבות של מעמד 
יכולים  שאנו  משהו  יש  אולי  מכריע,  גורם  בתור  חברתי 
איננה   Marmot לכך. משמעות אבחנותיו של  בנוגע  לעשות 
יכולים להתעלם מאלה שנמצאים בתחתית. משמעות  שאנו 
הדבר היא, שאולי מתרחש פשוט משהו אחר שעשוי להסביר 
דבר  לצמרת.  קרוב  אפילו  יותר,  הגבוה  המחלה  שיעור  את 
לנו  מספק  לפחות  הוא  אך  בעיותינו,  כל  את  פותר  אינו  זה 
משהו לחשוב עליו ולעבוד איתו, דבר שהוא טוב יותר מאשר 
פשוט להתעלם מהסוגיה. כאות הוקרה על עבודתו, דרך אגב, 

Marmot עצמו קיבל תואר אבירות ממלכת אנגליה. 
הבה ונחזור אל השיפוע: כיצד ניתן להסביר זאת? היה קל 
להסביר מדוע אלה שנמצאים בתחתית פיתחו שיעור גבוה של 
המחלה, אך כיצד ניתן להסביר את השיעור הגבוה בקרב אלה 
אנשים  החברתי?  המעמד  של  ההיררכיה  בצמרת  שנמצאים 
רבים עוסקים בשאלה זו, אך ההשערה שלי עוסקת במה שאני 
מכנה "שליטה בגורל". במונח מצער זה אני מתכוון ליכולתם 
של בני אדם להתמודד עם הכוחות אשר משפיעים על חייהם. 
יודע  אינני  איתם.  להתמודד  שלא  מחליטים  הם  אם  אפילו 
 – שכן  חושב  אני   – לא  או  ערך  בעל  בעיקרון  מדובר  אם 
מאותו  אחר  לרעיון  זקוקים  אנו  ערך,  בעל  אינו  הוא  אם  אך 
סוג. הנקודה היא כזו: אם אנו שואפים למנוע מחלות, עלינו 
למחלות,  גורמים  אשר  קהילתיים  כוחות  באותם  להתערב 
ומעמד חברתי הוא הגורם החשוב ביותר והבולט ביותר מסוג 
זה  יהיה  מורכב,  כה  מושג  הוא  חברתי  שמעמד  מאחר  זה. 
מועיל ביותר לזהות מספר רעיונות שקשורים למעמד חברתי 
כגורם מכריע, ואשר מסייעים בהתערבות. אם שליטה בגורל 
היא סוגיה חשובה, אנו יכולים לפתח התערבויות שקשורות 

זה.  אליה. עוד אחזור בהמשך לרעיון 
שאחד  הצעתי  כה:  עד  הטיעון  את  לסכם  לי  הרשו 
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המכשולים העיקריים המונעים התערבות יעילה הוא העובדה 
שאנו, בתחום בריאות הציבור, מבקשים להעביר מסרים, אך 
לאנשים יש חיים משלהם, ועלינו לעשות עבודה טובה יותר 
כן, טענתי שהסיבה לכך  בין השניים. כמו  בגישור על הפער 
הזו  הבעיה  את  לפתור  בקשיים  נתקלים  המומחים  שאנו 
נעוצה בכך שאנו, בתחום בריאות הציבור, מתמקדים במחלות 
ובגורמי סיכון ספציפיים שלגביהם יש לנו מומחיות ברורה. 
לא  הספציפית  המחלה  מודל  שגישת  טענתי  מכן  לאחר 
עבדה היטב. איננו מצליחים לזהות גורמי סיכון בצורה טובה 
יכולים לגרום לאנשים לשנות את ההתנהגות  במיוחד, איננו 
שלהם, גם כאשר אנו מצליחים לזהות גורמי סיכון, ולבסוף, 
גם במקרים בהם האנשים שינו את ההתנהגות שלהם, אנשים 
בסיכון,  הנמצאת  לאוכלוסייה  להצטרף  ממשיכים  חדשים 
גורמים  אשר  הקהילתיים  לכוחות  מתייחסים  שאיננו  משום 
לבעיה מלכתחילה. הנקודה האחרונה הייתה, שהכוח החברתי 
לשרטט  שנוכל  ושיתכן  חברתי,  מעמד  הוא  ביותר  החשוב 

מספר גישות שיאפשרו להתמודד איתו באופן מעשי. 
מעיסוק  להתרחק  נצליח  שאם  משום  חשוב,  זה  דבר 
ועל  הקהילה  על  לחשוב  ונתחיל  סיכון,  ובגורמי  במחלות 
בדרך  בקהילה  לגעת  שנוכל  לוודאי  קרוב  חברתיים,  כוחות 
להביא  יותר  טוב  סיכוי  לנו  יהיה  משמעות.  יותר  לה  שיש 

למעורבות הקהילה בתור שותף רב עוצמה. 
הרשו לי להמחיש את מה שאני חותר אליו. לפני מספר 
מחלות  לבקרת  המרכז  מטעם  למענק  בקשה  הגשתי  שנים, 
)Center for Disease Control – )CDC בארצות הברית, על 
מנת לחקור ילדים בכיתה ו', מתוך קהילה בעלת הכנסה נמוכה 
שנמצאת בקרבת ברקלי. ה־CDC הזמין בקשות למענק אשר 
יתמקדו בעישון סיגריות ובשימוש בסמים אחרים, אלימות, 
הולמת  בלתי  מינית  התנהגות  הספר,  בבית  נמוכים  ביצועים 
מהדברים  אחד  אף  לחקור  לא  שהחלטנו  טענו  בזה.  וכיוצא 
האלה שעניינו אותם, )זו אינה אסטרטגיה שאני ממליץ עליה 
לאחרים(. במקום זאת החלטנו להתמקד בסוגיות היסוד אשר 
בתקווה.  להתמקד  החלטנו  הללו.  הבעיות  בבסיס  עומדות 
רבים  עם  שערכנו  הראיונות  על  הזו  ההחלטה  את  ביססנו 
שהם  לנו  סיפרו  הם  במהלכם  צעירים,  אנשים  אותם  מקרב 
20! הדעה שלנו הייתה  יחיו מעבר לגיל  אינם חושבים שהם 
ומקרב  מיעוט  קבוצות  מקרב  רובם  האלה,  לילדים  שאם 
כבר  זה  מה  לעתיד,  ביחס  תקווה  שום  אין  עניות,  משפחות 
יגיעו לבית  משנה אם הם יעשנו או ישתמשו בסמים או לא 
הספר או יהיו אלימים? אז החלטנו לעבוד על תקווה ולעזור 
לילדים אלה לראות שיכול להיות להם עתיד. ה־CDC קיבל 
כאשר  ונדהמתי  המדינה,  רחבי  מכל  הצעות  מ־400  למעלה 
הם דירגו את ההצעה שלנו בתור מספר אחת במדינה, למרות 

זה.  ניתן לעשות את  שהפרנו את הכללים. אז 
של  תקופה  במשך  הללו,  הילדים  עם  עבודתנו  במהלך 
שלוש שנים, החלטנו ללמד אותם דרכים בהן יוכלו להגשים 
את חלומותיהם. כיצד לגרום לדברים לעבוד לטובתם. כיצד 
לבחור בעיה ולפתור אותה בהצלחה. כיצד הם יכולים לפתח 

רוצים  שהם  דברים  אותם  של  ליישום  שיביאו  אסטרטגיות 
ליישם. על מנת שתהיה להם שליטה על הגורל שלהם. 

הילדים האלה לא מעוניינים במיוחד לדבר על עישון או 
סמים או אלימות – הנושא שלנו – אך הם יכולים לגלות עניין 
תלמידי  היו  לעבוד  בחרנו  שאיתם  האנשים  שלהם.  בעתיד 
תיכון מקרב הקהילה שלהם, לצד סטודנטים נבחרים לתואר 
ראשון מאוניברסיטת ברקלי. במשך שלוש שנים עשינו עבודה 
נפלאה עם הילדים האלה. הייתי שמח ללוות אותם בעתיד, 
מחלות  לבקרת  המרכז  לכך?  מימון  מקבל  הייתי  מהיכן  אך 
המימון  מקורות  ורוב  אחרים,  עניין  לתחומי  הלאה  המשיך 
האחרים נותרו ממוקדים במחלה ספציפית כזו או אחרת. לפי 
דעתי, תקווה היא אחת הסוגיות החשובות ביותר, בכל הנוגע 
לבריאות ולרווחה, אך אין כמעט מישהו אחר שחושב כך. אז 
שלומם.  מה  ולראות  הללו  הילדים  אחר  לעקוב  המשכנו  לא 

והכישלון הזה אינו מיטיב עם הבריאות שלי. 
שונה  גישה  כמובן  מהווה  התקווה  על  שלנו  הפרויקט 
סמים  בעישון,  ממוקדים  אשר  הרגילים  מהפרויקטים  מאוד 
לא  להתמקד  מנסים  אנו  הזה  הפרויקט  במסגרת  ואלימות. 
בנושאים שלנו, אלא בנושאים שמעסיקים את הילדים. ולעבוד 
שהתוצאות  מקווים  אנו  עוצמה.  רבי  שותפים  בתור  איתם 
ושימוש בסמים, שיעור  עישון  יותר של  קטן  תהיינה שיעור 
קטן יותר של התנהגות מינית בלתי הולמת, וביצועים טובים 
מה  לעולם  לדעת  שלא  עלולים  אנו  אך  הספר.  בבית  יותר 

זה.  בדיוק קרה עם כל 
מהווה  פרנסיסקו  בסן  אוטובוס  נהגי  על  שלנו  המחקר 
במשך  חקרנו  כה  עד  אליו.  חותר  שאני  למה  נוספת  דוגמה 
שנים רבות 2,000 נהגי אוטובוס כאלה. הפרויקט החל כאשר 
הבריאות  שירותי  למנהלת  הפכה  לשעבר  שלי  סטודנטית 
שימשה  מעבודתה  וכחלק  פרנסיסקו,  סן  עיריית  עובדי  של 
כמפקחת על ביצוע בדיקה גופנית של נהגי אוטובוס, כאשר 
לי  קראה  היא  שלהם.  הנהיגה  רישיון  את  לחדש  ניגשו  הם 
יום אחד ואמרה שהיא סבורה ששכיחות יתר לחץ הדם היתה 
עשיתי  מבט.  ואעיף  שאבוא  מעוניינת  ושהיא  מדי,  גבוהה 
60, שכיחות  גיל  הנהגים שחצו את  והיא צדקה. בקרב  זאת. 
יתר לחץ הדם הייתה 90 אחוז! לכן היא הגישה בקשה למענק 
את  עשינו  לעומק.  הזו  הבעיה  את  לחקור  מנת  על  מחקר, 
עת  לכתבי  וכתבנו  לדמיין,  יכולים  רק  שאתם  הדברים  כל 
תוכנית  לפתח  ואז התחלנו  זו.  לבעיה  בנוגע  מספר מאמרים 

התערבות, כדי לעזור לנהגים. 
רבים.  גב  כאבי  על  מתלוננים  שהנהגים  לב  שמנו  ואז 
וכתבתי  הזו,  הבעיה  את  לחקור  מנת  על  נוסף  מענק  קיבלנו 
לכתבי עת מספר מאמרים בנוגע לכך. והבאנו מספר מומחים 
הנהג,  מושב  של  מחדש  בעיצוב  שיסייעו  כדי  לארגונומיה, 
גבוה  משיעור  סובלים  שהנהגים  הבחנו  ואז  בזה.  וכיוצא 
נשימה.  קשיי  של  גבוה  ושיעור  ובמעיים,  בקיבה  בעיות  של 
בעיות  של  גבוה  משיעור  סובלים  שהם  לב  שמנו  ולאחרונה 
לא   – העבודה  שעות  )לאחר  אלכוהול  לשתיית  הקשורות 
דבר  כל  עבור  מחקר  מענקי  מקבלים  ואנו  נוהגים!(.  כשהם 
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אם  גם  אך  הללו,  הבעיות  כל  עבור  התערבויות  ומעצבים 
אינו  בפירוש  הוא  זמן,  של  בזבוז  אינו  עושים  שאנחנו  מה 
עומד לפתור את הבעיה עבור הנהגים. למשל, גם אם עשינו 
עבודה נפלאה בנוגע ללחץ הדם ולכאבי הגב ולבעיות בקיבה 
חדשים  נהגים  כאשר  השתייה,  ולנושא  הנשימה  ולקשיי 
יצטרפו לעבודה עבור חברת האוטובוסים, הם עתידים לפתח 
הנהגים  סובלים  שממנו  מחלתי  פרופיל  אותו  את  מהרה  עד 
המבוגרים, משום שאף לא היבט אחד בעבודתנו עוסק בבעיה 
הפכנו  עצמה.  העבודה  היא  המהותית  הבעיה  המהותית. 
למחלות  הקשורות  הבעיות  במגוון  מרוכזים  כך  כל  להיות 
ספציפיות של הנהגים, עד שלא זיהינו את הבעיה המשותפת 

לכל התלונות: העבודה. 
לכן התחלנו בפרויקט חדש, כדי לראות האם נוכל לגלות 
וזהו  אוטובוס,  נהגי  של  בעבודתם  הבעייתי  הדבר  בדיוק  מה 
על  להקפיד  חייבים  הנהגים  פרנסיסקו,  בסן  הזמנים.  לוח 
הייתם  אם  למשל,  זאת.  לעשות  ניתן  לא  אך  הזמנים,  לוח 
להגיע  חייבים  שהם  רואים  הייתם  הזמנים,  בלוח  מתבוננים 
 Geneva פינת Mission לרחוב Army פינת Mission מרחוב
נוהגים  הייתם  אם  גם  זאת.  לעשות  ניתן  לא  דקות.  בשתי 
להיאבק  מבלי  ראשון,  יום  בבוקר  שלכם  הפרארי  במכונית 

יותר מאשר שתי דקות.  בפקקים, הדבר היה לוקח הרבה 
ידי  על  נקבע  אוטובוס  של  זמנים  שלוח  חשבתי  תמיד 
אוטובוס שנוסע מתחנה לתחנה, ובודק כמה זמן הדבר לוקח. 
דבר זה היה בסדר, אם היה בנמצא מספר גבוה של אוטובוסים. 
הזמנים  לוח  ולכן  פרנסיסקו,  בסן  באוטובוסים  מחסור  ישנו 
נקבע על ידי מחשב שפשוט מקצה זמנים בהתבסס על מספר 
האוטובוסים שיש בנמצא. אבל אז, הנהגים נענשים כאשר הם 
הם  כאשר  כך,  על  מפצים  הנהגים  לתחנה.  להגיע  מאחרים 
זמן המנוחה שלהם בתחנה הסופית. הם פשוט  על  מוותרים 
ממשיכים לנסוע ומקווים לצמצם למינימום את זמן האיחור 
שלהם. הם מסתערים אל תוך מקדונלד'ס, כאשר הם צריכים 

להשתמש בשירותים וכאשר הם צריכים לאכול. 
ומכיוון שהם כמעט תמיד מאחרים, הנוסעים כמעט תמיד 
כועסים עליהם. הנהגים מרגישים שהם מואשמים שלא בצדק 
מתנהגים  הם  ולעתים  בשליטתם,  נמצאת  שלא  בסיטואציה 
על  מתעצבנים  בתורם  אשר  נוסעים,  כלפי  נימוס  בחוסר 
הנהגים. ואז ישנו פקק תנועה שאין להם שום שליטה עליו. 
נוראי. הם חייבים  רוב הנהגים סובלים מסידור משמרות 
להגיע לעבודה מוקדם מאוד כדי לעבוד בשעת השיא בבוקר, 
מה  להם  אין  אך  בערב,  השיא  בשעת  לעבוד  חייבים  והם 
אין  כלל  בדרך  האלה.  הזמן  פרקי  שני  שבין  בשעות  לעשות 
כלל  בדרך  שהנהגים  כך  הביתה,  ללכת  זמן  מספיק  להם 
מסתובבים סביב ולא עושים הרבה. בסוף היום הארוך מאוד 
שלהם, הם בדרך כלל מותשים לחלוטין, ורבים מהם הולכים 
לפאבים המקומיים כדי להתאוורר. הם הולכים לישון וקמים 

יום מפרך.  בשעה ארבע בבוקר, כדי להתחיל עוד 
בטן  ומכאבי  גב  ומכאבי  דם  לחץ  מיתר  סובלים  הם  נכון, 
ויש  אלכוהול,  משתיית  הנובעות  ומבעיות  נשימה  ומקשיי 

לשפר  צריך  אבל  הללו.  הבעיות  עם  להתמודד  להם  לעזור 
נהגי  ואיגוד  ההנהלה  רבות  שנים  במשך  העבודה.  תנאי  את 
האוטובוסים לא ניהלו מערכת יחסים מוצלחת, אך הם מוכנים 
מוטיבציה  חדורה  ההנהלה  בריאות.  בנושאי  ולדון  להיפגש 
לעשות זאת, משום ששליש מהתקציב שלה מוקדש להעסקת 
נהגים מחליפים, כאשר הנהגים הקבועים לא מגיעים לעבודה. 

שליש מהתקציב שלהם!
של  רב  כה  שמספר  מהעובדה  מודאגים  הם  מכך,  יתירה 
תוכנית  שעברו  לאחר  העבודה,  את  מדי  מהר  עוזבים  נהגים 
הכשרה מאוד יקרה. ורבים אחרים פורשים פרישה מוקדמת. 
זוהי עלות גדולה לחברה. בנוסף חברות האוטובוסים סובלות 
משיעור גבוה של תאונות דרכים. העובדים חדורי מוטיבציה 
לעבוד יחד עם ההנהלה מסיבות ברורות. אז אנו מנסים לפתור 
על  עובדים  אנו  אך  מאוד.  קשה  זה  אבל  הזו,  הבעיה  את 
עובדים על שליטה  ואנו  סוגיות שלנהגים אכפת מאוד מהן, 

בגורל, ומתמקדים בסוגיות המהותיות שעל הפרק. 
כיום, בברקלי, אנו משקיעים מאמצים רבים להסב תשומת 
אחד  עוצמה.  רב  כשותף  הקהילה  של  הסוגיה  לחשיבות  לב 
הוא  הזו,  המחויבות  את  ממחישים  אשר  שלנו  הפרויקטים 
העבודה שלנו בהכנת חוברות הדרכה בתחום הרווחה. פיתחנו 
אנשים  עבור  בעוני,  שחיות  אימהות  עבור  הדרכה  חוברות 
שסובלים מסוכרת, עבור אנשים שמפסיקים לחיות על קצבת 
סעד ויוצאים לעבוד, עבור אמהות טריות, וכעת אנו עובדים 
הדרכה  חוברות  מבוגרים.  אנשים  עבור  הדרכה  חוברות  על 
עמודים,   80 יש  מהן  בכל אחת  נשמעות.  אינן מה שהן  אלה 
הכוללים תמונות וסיפוריים אישיים רבים, ועצות רבות בנוגע 
חוברות  יעילות  של  הערכה  ביצענו  קהילתיים.  למשאבים 
ההדרכה האלה, ונדהמתי לגלות שמשהו שעשיתי אכן עובד. 
למרבה הצער, ההצלחה הזו לא התרחשה בזכות הגאונות שלי, 
בשיתוף  פותחו  ההדרכה  חוברות  שכל  העובדה  בשל  אלא 
מעוניינים  אנו  שאליהן  מהקבוצות  אנשים  עם  הדוק  פעולה 
להגיע. למשל, הילדים הם אלה שכותבים את רוב החומרים 
העוסקים בילדים, אנשים מבוגרים כותבים את רוב החומרים 
על בעיות הזדקנות, אנשים בעלי בעיות נפשיות עובדים על 
הנושא הזה, אנשים הסובלים מסוכרת מובילים אותנו בנושא 
בבעיות  עוסקים  הכתובים  החומרים  ורוב  בזה.  וכיוצא  זה, 
שאנשים מתמודדים איתן כאשר הם מקיימים משא ומתן עם 

וגורמי סיכון.  ולא עוסקים בפרטים של מחלות  העולם, 
אדם  בבני  רפואי  טיפול  נגד  שאינני  שברור  מקווה  אני 
הסובלים מכאבים וממחלות. ואינני נגד מחקר שנועד לחשוף 
את מסתורי הגנום או לאפיין גורמי סיכון למחלות. הבעיה שלי 
במחקר  מתמקד  הבריאות  מתקציב  מאוד  נכבד  שחלק  היא, 
בסיסי המתבצע במעבדה ובמחקר רפואי, אשר מרחיקים את 
העבודה על מניעת מחלות מנקודת המבט הקהילתית. כמעט 
כולם בתחום הבריאות עובדים על מחקר המתמקד במחלות 
מניעת  על  עובד  מי  רפואי.  טיפול  על  או  אינדיבידואליות 
מחלות בהקשר הקהילתי, ועובד יחד עם הקהילה בתור שותף 

רב עוצמה? לא אנשים רבים. 
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מספר  שאני  דמיוני  סיפור  איתכם  לחלוק  לי  הרשו 
באוניברסיטת  הציבור  לבריאות  בשיעור  לסטודנטים חדשים 
ברקלי, על מנת לגרום להם לחשוב על הסוגיה הזו. אני מספר 
מכוניות  מסוימת,  בנקודה  שבו  בהרים,  מפותל  כביש  על 
מתרסקות  הן  וכאשר  מאוד.  גבוה  בשיעור  מהצוק  נופלות 
לקרקע, נגרם נזק רציני מאוד. פגיעות ראש, פגיעות בעמוד 
השדרה. והטיפול הרפואי בקרקעית אינו טוב. כתוצאה מכך, 
כלל  בדרך  ארוכים,  למרחקים  האנשים  את  להסיע  הכרחי 
באמצעות מסוק או אמבולנס, על מנת להשיג עזרה. זה אינו 

מצב טוב. 
בריאות  לקידום  אני מציע שנפתח תוכנית  בסיפור שלי, 
של  בהערכה  נתחיל  ראשית,  הזה.  בכביש  פגיעות  ולמניעת 
על  תאסור  אשר  מחסומים  להצבת  ובתוכנית  הסיכון  גורמי 
אנשים  הזה.  בכביש  לנהוג  אנשים  של  מסוימות  קבוצות 
פיזיות  ובעיות  ראיה  בעיות  בעלי  אנשים  או  מאוד  מבוגרים 
להמשיך  יורשו  אשר  הנהגים  חלופית.  בדרך  לנסוע  יונחו 
נהיגה בטוחה.  צורת  לציית להתערבות התנהגותית:  יצטרכו 
שנגרום  כך  ידי  על  סביבתית,  בהתערבות  גם  נתחיל  אנו  אך 
ליצרני המכוניות לחזק את המבנה של אותן מכוניות שיורשו 
בגדר  שהוא  רפואי  מתקן  נבנה  הצוק  ובקרקעית  להמשיך. 
הטוב  הרפואי  הצוות  יהיה  הזה  החדש  במתקן  מופת.  יצירת 
רופאים  כירורגים,  נוירו   – הדעת  על  להעלות  שניתן  ביותר 

נוספים.  אורתופדים, ומומחים 
ידו  את  מרים  דבר  של  בסופו  מישהו  שלי,  בשיעורים 
ואז אני תוקף  ושואל בשקט: "מה לגבי תיקון של הכביש?" 
את אותו אדם, ושואל אותו כיצד הוא יכול להסיט תקציבים 
מטיפול באנשים פצועים קשה ומדממים לטובת פרויקט בינוי 
נבצע  לא  אם  כי  בהססנות  יאמר  מישהו  לבסוף,  כביש?  של 
מהכביש.  ליפול  ימשיכו  אנשים  בכביש,  הבינוי  עבודת  את 
יעילה באמת  כך שתוכנית  בסופו של דבר אנו מסכימים על 
לקידום בריאות חייבת להביא בחשבון את הכוחות היסודיים 

גורמים לבעיות שלנו מלכתחילה.  אשר 
הכוחות  בבחינת  במיוחד  טובה  עבודה  עושים  איננו 

היסודיים בתחום בריאות הציבור. 
סוגיות  לארבע  זה  כל  את  לצמצם  שניתן  סבור  אני 

מרכזיות: 
מימון  למנגנוני  שיש  הרבה  בהשפעה  שנכיר  חשוב    .1
רוב  ואינדיבידואלית למחלות.  רפואית  גישה  אשר מעודדים 
מחלות  של  מחקר  לממן  נועדו  המחקר  מענקי  של  רובם 
דומה,  בצורה  זאת  עושים  ההכשרה  מענקי  ורוב  ספציפיות, 
עובדים  היום  הזה  בחדר  הנוכחים  שמרבית  להניח  וסביר 
או  מסוימת  במחלה  מתמקדות  אשר  תוכניות  במסגרת 
של  קבוצה  מוליד  מחלות  על  זה  דגש  מסוים.  סיכון  בגורם 
מומחים לגורמי סיכון או למחלות, דבר אשר מוביל לתוכניות 
מחלות  על  מומחים  של  במידע  מתמקדות  אשר  התערבות 
תוכניות  ישנן  עוד  כל  ויפה,  טוב  הוא  זה  דבר  סיכון.  וגורמי 
כלשהן אשר מתמקדות בסוגיות מרכזיות של חיי היום־יום, 
התמודדות  ידי  על  אנשים.  של  חייהם  על  משפיעות  אשר 

עם סוגיות אלה, אשר משפיעות על חיי אנשים, אנו יכולים 
נעשה  לא  אם  הקהילה.  בקרב  עוצמה  רבי  שותפים  לפתח 

זאת, אנו מקטינים את הסיכויים להשיג את מטרותינו.
חייבים  אנו  אינדיבידואלים,  מעצימים  אנו  כאשר    .2
לתסכול  אנשים  להוביל  עלולים  שאנו  לעובדה  ערים  להיות 
ולכישלון. הסיבה לכך היא, שגם כאשר אנו מעודדים אנשים 
עוסקות  אינן  כלל ההתערבויות שלנו  בדרך  בגורלם,  לשלוט 
במגוון של כוחות סביבתיים בלתי הוגנים ומזיקים. הפיתרון 
שהעצמה  בכך  מכירים  שהם  תוך  אנשים,  להעצים  הוא  לכך 
היא רק היבט אחד של הבעיה, ושעדיין עליהם להתמודד עם 

אתגרים קשים מאוד. 
3.  באופן בלתי נמנע, התמקדות בסביבה ובקהילה דורשת 
מאיתנו לחשוב מעבר לתחומי המחקר שבדרך כלל מפרידים 
בינינו. איננו עושים זאת טוב במיוחד. לפני מספר שנים, הייתי 
הדובר בטקס הסיום בבית הספר שלי לבריאות הציבור, וניסיתי 
במחזור  שהסטודנטים  ציינתי  שלי.  בנאום  זו  בסוגיה  לדון 
הסיום מייצגים מגוון רחב מאוד של תחומי מחקר: וירולוגיה, 
המדינה,  מדע  הנדסה,  מתמטיקה,  רפואה,  אנדוקרינולוגיה, 
אנתרופולוגיה,  תזונה,  סוציולוגיה,  גנטיקה,  גיאוגרפיה, 
כלכלה, ואלה רק חלק מהם. הצבעתי על כך שבעוד שלכולנו 
יש תחומי עניין שונים, כולנו מאוחדים בתשוקה שלנו לעזור 
להפוך את העולם למקום טוב יותר. ואז אמרתי שכאשר ננסה 
לעשות זאת, קרוב לוודאי שיכשלו, משום שאנו באוניברסיטה 
עד  אך  שונים,  מחקר  תחומי  אותם  לימדנו  אותם.  הכשלנו 
מתעלות  האדם  בני  בפני  הניצבות  שהבעיות  יגלו  הם  מהרה 
מעבר לתחומי המחקר הללו, ועוסקות בבתי ספר, פארקים, 
בזה.  וכיוצא  פוליטיקה,  פשע,  תעסוקה,  שיכון,  גישה,  דרכי 
אך  בפנינו,  כך  על  ולהצביע  לאוניברסיטה  לחזור  יוכלו  הם 
נשתנה,  לא  הגבוהה  במוסדות ההשכלה  אנו  נשתנה.  לא  אנו 
משום שקיבלנו את הכשרתנו בתוך מגדלי שן אקדמיים. אנו 
במוסדות ההשכלה הגבוהה קיבלנו מענקי מחקר ולימוד אשר 
מעודדים את המגדלים שלנו, ואנו נמשיך ללמד בני אדם כפי 
להוביל  צפוי  אינו  והוא  טוב.  אינו  זה  דבר  לכך.  שהוכשרנו 

לשיתוף פעולה עם שותפים רבי עוצמה בקהילה. 
בה  עסקתי  ממש  שלא  סוגיה  היא  הרביעית  הסוגיה    .4
במיוחד  טובה  עבודה  עשינו  שלא  הדגשתי  זה.  דיון  במהלך 
כפי  אך,  התנהגותם.  את  לשנות  לאנשים  לעזור  בנסיוננו 
הזמן.  כל  התנהגותם  את  משנים  אנשים  יודעים,  שכולנו 
עישון  היא  לכך  טובה  דוגמה  עזרתנו.  ללא  עצמם.  בכוחות 
סיגריות. שיעור המעשנים בקליפורניה ירד בשנים האחרונות 
והוא  כביר.  הישג  זהו  אחוז.  ל־20  מתחת  אל  אחוז  מ־43 
מותיר מאחור את ההצלחות שהיו לנו בתוכנית כזו או אחרת 
לעזור  כדי  תוכניות  יצרנו  בכך:  להכיר  יש  עישון.  להפסקת 
לאנשים, ורובם לא עושים את מה שאנו רוצים שיעשו, ואז 
מאחורי הגב שלנו הם עושים שינויים קשים בכוחות עצמם. 
של  ארוכה  שורה  בזכות  הושגה  המעשנים  בשיעור  הירידה 
מהמחקר  לעישון  התמכרות  על  רבות  למדנו  התערבויות: 
ליישם  והצלחנו  הניסויית,  הפסיכולוגיה  במסגרת  שנעשה 
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את הידע הזה. ולמדנו על טכניקות לשינוי התנהגות, והצלחנו 
להפיק תועלת מהידע הזה גם כן. אך גם דאגנו ליידע אנשים 
על הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בעישון. העלינו את מחיר 
סיגריות,  לממכר  למכונות  הגישה  את  צמצמנו  הסיגריות, 
הטלנו הגבלות חמורות על פרסום בכתבי עת ובשלטי חוצות, 
והוצאנו מחוץ לחוק עישון במקומות ציבוריים רבים. פיתחנו 
אדם,  בני  של  רחב  למגוון  פונה  אשר  בריאותית  התערבות 
עם  אך  הבריאות.  תחום  של  הצרים  מהמימדים  ושחורגת 
להיות  עלינו  הזה,  מהניצחון  מדי  מרוצים  שנהיה  לפני  זאת, 
ואם  וגובר,  הולך  בשיעור  מעשנים  שילדים  לכך  מודעים 
אחד  יום  שנחזור  לוודאי  קרוב  יימשכו,  הנוכחיות  המגמות 

40 אחוזים.  לשכיחות של 
שינוי  בתחום  הגענו  שאליהן  ההצלחות  רוב  למעשה, 
רבת  גישה  של  במרכזה  עמדו  שהן  משום  הושגו  ההתנהגות 
זו  גישה  רבים.  מחקר  בתחומי  שעסקה  מימדית,  רב  פנים, 
של  קמפיינים  וחוקים,  תקנות  גם  אך  ומחקר,  מידע  כללה 
תקשורת המונים, מקומות עבודה, הנדסה ועיצוב סביבתיים 

וכיוצא בזה.  יותר,  טובים 
אם אנחנו כבר מדברים על הצלחות, ישנה הצלחה נוספת 
במחלת  שלנו  שההתערבויות  התלוננתי  עליה.  דיברתי  שלא 
עדים  אנו  הברית,  בארצות  זאת,  ובכל  נכשלו.  כלילית  לב 
מהמחלה  התמותה  בשיעור  עצומה  לירידה   1970 שנת  מאז 
תמותה  בשיעורי  ביותר  הדרמטיות  הירידות  אחת   – הזו 
המוות  גורם  עדיין  היא  כלילית  לב  אי פעם. מחלת  שתועדו 
מספר אחת בארצות הברית, אך הירידה בתמותה מהווה הישג 
מרשים. אם כך, מדוע אני מתלונן בקול כה רם על כשלונות? 
אך  כך.  אכן  וזה  נכונה.  בצורה  משהו  עושים  שאנו  ספק  אין 
מורכבת.  היא  זו  סוגיה  גם  האחרים,  הנושאים  כל  לגבי  כמו 
על  המצביעים  ממצאים  ישנם  צנח,  התמותה  ששיעור  בעוד 
או  נותר פחות  לב  לוקים במחלת  כך שמספר האנשים אשר 
יותר זהה. אנשים פשוט לא מתים מהמחלה באותה תדירות 
יותר.  שהיו מתים ממנה בעבר. השירותים הרפואיים טובים 
גדול  נוצר פער  הזה בשירותים הרפואיים,  ויחד עם השיפור 
אפילו יותר בתחום הבריאות, בין אלה אשר נמצאים בצמרת 
והתרחב  הלך  הפער  החברתי.  המעמד  מרכיב  של  ובתחתית 
ולכן יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות  בהדרגה במשך השנים. 

עד שנוכל להיות מרוצים ושלווים מההצלחה שלנו. 
שנים  במשך  בכוח  איתן  נאבקתי  בסוגיות קשות.  מדובר 
הקהילה  חברי  עם  העבודה  היא  במיוחד  קשה  בעיה  רבות. 
חברים  עם  נפגש  הייתי  בעבר  עוצמה.  רבי  שותפים  בתור 
מהקהילה על מנת לשוחח איתם על האינטרסים המשותפים 
הם  דבריי,  את  נושא  אני  שבעוד  לראות,  ונדהמתי  שלנו, 

אפילו לא טרחו לרשום הערות! ואז הם היו מפריעים לדבריי 
שאינני  מחשבה  מתוך  הביתה  ללכת  נהגתי  המצגת.  באמצע 
יותר, הייתי מבין שזו  ואז, מאוחר  יותר.  איתם  עומד לעבוד 
לא הייתה התנהגות בוגרת במיוחד או שיפוט מקיף במיוחד, 
אנשים  שולח  שהייתי  כך  ידי  על  הבעיה  את  פותר  והייתי 

אחרים מהצוות שלי להיפגש איתם. 
הנקודה  את  להבין  באמת  התחלתי  מכן  לאחר  שנים  רק 
האמיתית. אנו, בתחום הבריאות, מכשירים קבוצה של מומחים 
באוניברסיטאות שלנו, אך מה שאנו צריכים באמת לעשות, זה 
להכשיר סוג שונה של מומחים. זו אינה עמדה אידיאולוגית. 
זוהי סוגיה מעשית מאוד. כולנו יודעים שמערכת השירותים 
שלנו.  הארצות  בשתי  עצום  לחץ  תחת  נמצאת  הרפואיים 
וכולנו יודעים שבני דור ה"בייבי בום" ייכנסו בקרוב לקבוצת 
יקרה,  הדבר  וכאשר  מ־65.  למעלה  בני  האנשים  של  הגיל 
יכפיל  בארצנו  המבוגרים  האנשים  מספר   ,2011 משנת  החל 
הרפואיים  השירותים  שמערכת  חושבים  אנו  אם  עצמו.  את 
היחידה  התקווה  כלום.  ראינו  לא  עוד  היום,  בצרות  נמצאת 
מחלות  למניעת  יותר  טובות  אסטרטגיות  לפתח  היא  שלנו 
וקידום בריאות, ולא רק לחכות כדי לפתור את הבעיות לאחר 
שהן מתרחשות. על מנת לעשות זאת, יהיה עלינו לעבוד יחד 
זאת,  ועל מנת לעשות  רב עוצמה.  עם הקהילה בתור שותף 
הציבור  בריאות  מודל  את  יסודי  באופן  לשנות  עלינו  יהיה 
שלנו: יהיה עלינו לשנות את הדרך שבה אנו מסווגים מחלות, 
יהיה עלינו להכשיר דור חדש של חוקרים, יהיה עלינו לשנות 
ומחקר בתחום  ומממנים חינוך  את הדרך שבה אנו מארגנים 

ויהיה עלינו להתמודד עם היהירות שלנו.  בריאות הציבור, 
עם  יותר  הדוקה  בעבודה  הטמונה  החשיבות  כמובן, 
קשים  בזמנים  הבריאות.  לסוגיית  מעבר  מתעלה  הקהילה 
מנת  על  בשני,  אחד  שנתמוך  חיוני  כלכלית,  מבחינה  אלה 
שנבין שכולנו נמצאים בתוך זה ביחד, שמה שמשפיע על חלק 
היה  שבה  כלשהי  עת  היתה  אם  כולנו.  על  משפיע  מאיתנו 
צריך לממש את האמנה החברתית, הרי שזוהי העת הנוכחית. 
יותר חשובה  החשיבות שיש לקהילה אולי מעולם לא היתה 

עבור הרווחה המשותפת שלנו, כפי שהיא חשובה כיום. 
הזו משום  בעובדה  כעת  להכיר  להיווכח שנאלצנו  מצער 
ומשום  נכשלות,  הברית  בארצות  שלנו  הבריאות  שתוכניות 
ששתי  ומשום  נכשלת,  הברית  בארצות  שלנו  שהכלכלה 
אך  נוספים.  ואסונות  משברים  בפני  עומדות  שלנו  הארצות 
הבה ונשמח על כך שיש לנו כעת הזדמנות להכיר באנושיות 
מחודשת,  לבנייה  הזמן  שזהו  ספק  אין  אותה.  ולחגוג  שלנו 
אך  קשה,  אתגר  זהו  מחודשת.  ולטעינה  מחודשת  ליצירה 

פשוט אין לנו ברירה.
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רקע 

מסמך "נאיירובי קול קורא לפעולה" פותח על־ידי משתתפי 
הועידה העולמית ה־7 לקידום בריאות, שהתקיימה בנאיירובי 
קניה, באוקטובר 2009 ונערכה על ידי ארגון הבריאות העולמי 

)WHO), והרפובליקה של קניה.
השתתפו  מדיניות  מ־100  מיותר  מומחים   600 מעל 
בכירים,  ציבור  אנשי  מדינאים,  בריאות,  שרי  כולל  בוועידה, 
ונציגי  מורים  חוקרים,  מדיניות,  מעצבי  בריאות,  מקדמי 
קהילות. קבוצה זאת הושלמה על־ידי משתתפים וירטואליים 
במספר דומה, שנרשמו לאתר חדש המבוסס על רשת חברתית 
בתהליכי  רחב  שימוש  תוך   .www.connect2change.org  –
שיתוף מרובים, הקריאה לפעולה פותחה במהלך חמשת ימי 
הועידה  של  המלא  הדו"ח  על־ידי  הושלמה  והיא  המפגשים 

ועל־ידי מספר מסמכי רקע. 
להלן עיקרי הדברים מהוועידה ומהמסמך המסכם:

המטרה 

הקול קורא לפעולה של ניירובי מזהה אסטרטגיות ומחויבויות 
לסגור את הפערים  על מנת  דחוף  באופן  הנדרשות  מרכזיות 
של  ביישום  מפערים  הנגרמים  ובפיתוח  בבריאות  הקיימים 

קידום הבריאות.
האסטרטגיה  הינו  בריאות  שקידום  היא  היסוד  הנחת 
ואיכות  הבריאות  לשיפור  ביותר  והאפקטיבית  המרכזית 
ולהפחתת  בבריאות  שיוויוניות  חוסר  להפחתת  החיים, 
לאומיות  מטרות  בהשגת  לסייע  יכול  בריאות  קידום  העוני. 
הפיתוח  מטרות  כמו  ופיתוח  בריאות  בנושאי  ובינלאומיות 

למילניום של האו"ם.
חברות  יצירת  מאפשר  בריאות  קידום  של  יישום 
על־ידי  עבורם,  ערך  בעלי  חיים  לנהל  לחבריהן  המאפשרות 
המקורות  ועל  בריאותם  על  שלהם  העצמית  הבקרה  הגדלת 

הנדרשים לאיכות חיים.

קהל היעד

ארגוני   ,UNוב־  WHOב־ החברות  למדינות  פונה  המסמך 
פיתוח בינלאומיים, ממשלות, פוליטיקאים ומעצבי מדיניות 
בכל הדרגים, חברות, הציבור, ארגונים פרטיים ובעלי מקצוע 

ורשתות  קהילתיים  ארגונים  קהילות  משפחות,  פרטים, 
חברתיות.

הקריאה היא ללקיחת אחריות דחופה לנושאים הבאים: 

חיזוק מנהיגות וכח עבודה

הצבת קידום בריאות במרכז

העצמת קהילות ופרטים

אפשרות לתהליכים משתפים

בנית ידע ושימוש בו

 הקשר לעשייה 
האסטרטגית שהיתה עד כאן

הקול הקורא לפעולה מתאים לשאיפות של המדינות החברות 
אטה,  אלמה  של  ההצהרה  של  החזון  את  משקף   ,WHOב־
הגורמים  בנושא   WHOה־ של  הועדה  של  בהמלצות  ותומך 

החברתיים המשפיעים על הבריאות.
הקול הקורא מאשר שוב את הערכים, את העקרונות ואת 
אוטווה  במסמך  שנקבעו  הבריאות  קידום  של  האסטרטגיות 
עולמיות  בועידות  ובעקבותיו  ב־1986,  בריאות  לקידום 
בריאות  לקידום  בנקוק  מסמך  כמו  בריאות,  לקידום  אחרות 
החברות  המדינות  על־ידי  שאושר  ב־2005,  גלובלי  בעולם 

 .WHOב־
ואת  שלו  האפקטיביות  את  הוכיח  בריאות  קידום 
הלאומיות  האזוריות,  המקומיות,  ברמות  ההשקעות  החזר 
לפיתוח  שדחפו  מהאתגרים  שרבים  למרות  והבינלאומיות. 
של קידום הבריאות, נשארו ללא שינוי, הרי איומים חדשים 

ולגדול. ממשיכים להופיע במהירות 
קידום בריאות יכול לתרום רבות לפיתוח דרכים לנשיאה 
בכובדם של האתגרים להשגת השוויוניות בבריאות, וליישומם 
של זכויות האדם. ובכל זאת, פערי יישום קיימים, במציאות, 
במדיניות, בפרקטיקה, ברצון הממשלתי והפוליטי ותוצאתם 
הזדמנות  מייצג  זה  דבר  הפוטנציאל.  את  לממש  כשלון  היא 
ובהשפעה  בסבל  מניעה,  בר  בחולי  למדידה  שניתנת  אבודה, 

וכלכלית רחבה. חברתית 

 קול קורא מניירובי לפעולה לסגירת פערי היישום
בקידום בריאות

דיאן לוין
המחלקה לקידום בריאות, שירותי בריאות כללית
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מחויבות כלל־עולמית

המשתתפים של הועידה העולמית השביעית לקידום בריאות, 
תוך הכרה של הקשרים המשתנים ובאתגרים הקשים, קוראים 
זו  לקריאה  במהירות  להגיב  העניין  ולבעלי  המדינות  לכל 

לפעולה ולדרכי הפעולה שבאים בעקבותיה.

 להשתמש בפוטנציאל הגלום 
בקידום בריאות

לקובעי  להוכיח  מנת  על  הקיימים  בנתונים  	 להשתמש 
אתגרים  לניהול  מרכזי  הוא  בריאות  שקידום  המדיניות 
שינויים  האוכלוסייה,  הזדקנות  כמו  ועולמיים  לאומיים 
תינוקות,  תמותת  העולמיות,  המגפות  סכנת  אקלימיים, 

הגירה, קונפליקטים ומשברים כלכליים.
שותפות  עידוד  על־ידי  הראשונית  הרפואה  את  	 להחיות 
האנשים  ושימת  הציבור  בריאות  של  מדיניות  קהילתית, 

במרכז הדאגה.
גיוס  על־ידי  קהילות  של  ההתחדשות  כוח  על  	 לבנות 
של  הכפול  העול  מול  לעמוד  ומשאביהם  כוחותיהם 

ובלתי מדבקות. מחלות מדבקות 
	 לשלב את עקרונות קידום הבריאות במדיניות ובסדר היום 

של הפיתוח.

 לשלב את עקרונות 
קידום הבריאות במדיניות ופיתוח 

המשתתפים בוועידה קוראו לממשלות להפעיל את אחריותם 
של  ובשיתוף  מגזרים  חוצת  עבודה  כולל  הציבור,  לבריאות 

האזרחים, במיוחד על מנת:
יישום  על־ידי  בבריאות  ושיוויוניות  חברתי  צדק  	 לקדם 
ההמלצות של הועידה של ארגון הבריאות העולמי בעניין 

הגורמים החברתיים המשפיעים על הבריאות.
	 לזרז את השגתם של יעדי פיתוח לאומיים ובינלאומיים, 
על־ידי בניה וחלוקה מחדש של משאבים לחיזוק היכולת 

והמנהיגות של קידום בריאות.
	 לקיחת אחריות על שיפור איכות החיים של האנשים.

 לפתח שיטות ודרכי 
פעולה אפקטיביות ועמידות להפצה

לארגון  לתת  החברות  מהמדינות  דרשו  הועידה  משתתפי 
הבריאות העולמי את המנדט:

, ותוכניות  לפתח אסטרטגיה לקידום בריאות רמה גלובלית	 
על  ושיענו  בעולם,  השונים  לאזורים  שיועברו  פעולה, 
בתוכניות  וישולבו  העיקריים,  הבריאותיים  הצרכים 

וצודקות. יעילות  התערבות 
ולסייע  בריאות  לקידום  הפנימיות  היכולות  את  	 לחזק 
למדינות חברות לפתח מבנים שימומנו בקביעות נדרשת, 
בקידום  להשקעות  ובקרה  דיווח  מנגנוני  הקמת  תוך 

בריאות.

החברתיים,  היתרונות  על  משכנעות  ראיות  	 להפיץ 
לגורמי  בריאות  קידום  של  והבריאותיים  הכלכליים 

מפתח.

אסטרטגיות ופעולות

לחמישה  בחלוקה  מוצגות  שיוצעו,  והפעולות  האסטרטגיות 
תת נושאים של הוועידה: בניית יכולת לקידום בריאות, חיזוק 
מערכות הבריאות, פעילות משותפת חוצת מגזרים/סקטורים, 
העצמה קהילתית, ואוריינות בריאותית והתנהגות בריאותית, 

זו. זו את  הפעולות המצויות בתת הנושאים משלימות 

)Building Capacity( בניית יכולת לקידום בריאות
בנייה של תשתית חזקה של קידום בריאות ויכולת להפעילה 

בכל הרמות היא חיונית לסגירת פער היישום. 

פעולות היכולות לעשות הבדל
חיזוק המנהיגות

ביושרה,  הנוהגת  טובה  ניהולית  סמכות  יצירת  	 על־ידי 
שקיפות ואחריות.

	 על־ידי פיתוח של פרטים ושל מוסדות שייצרו תשתיות 
חזקות לקידום בריאות.

לשם  מסודר  וטיעון  סינגור  של  מיומנות  בניית  	 על־ידי 
פניה לקובעי הבריאות.

הבטחת מימון הולם
הרמות,  בכל  מימון  של  וחזק  יציב  מערך  הקמת  ידי  	 על 

כמו למשל קרנות לקידום בריאות. 
	 על־ידי השגת מימון ממגזרים שונים,ומתוכניות מענק רב 

צדדיות או דו צדדיות.

הצמחת אנשי מקצוע מעשיים ומיומנים
קידום  והמיומנויות של  חיבור מחדש של ההבנה  ידי  	 על 

בריאות לעובדי הבריאות הקיימים.
	 על־ידי מתן מערכים ותמריצים ללמוד ולהתאמן, לשמר 
מערכת  בכל  בריאות,  קידום  של  במיומנויות  ולהתנסות 

נוספים המשפיעים על הבריאות. ובמגזרים  הבריאות 
וסטנדרטים  )אקרדיטציה(  הסמכה  מבחני  הצבת  	 על־ידי 
תוכניות  של  מחדש  בחינה  ועל־ידי  בריאות,  לקידום 
הלימודים של מקצועות הבריאות והמקצועות הקשורים 

ודאגה שיכללו קידום בריאות. בבריאות, 
האזורית  הלאומית,  היכולת  של  וחיזוק  הקמה  	 על־ידי 
בעלי  של  לפיתוח  שיטתי  לימוד  ליישם  המוסדית  או 
תפקיד בקידום בריאות בכמות מספקת, וברמה מקצועית 

הולמת.
	 על־ידי קידום הוראה של ערכים מרכזיים העומדים ביסוד 

זכויות האדם הבסיסיות והשוויוניות.
	 על־ידי הבטחה של מידע זמין ואמין ומשאבים שיאפשרו 

מוכנות לתגובה למצבי חירום ומגיפות.
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פעולה  לשיתוף  המרכזים  של  וחיזוק  הרחבה  	 על־ידי 
בקידום בריאות שהוקמו על־ידי ה־WHO בכל האזורים 

על מנת לשקף צרכים עולים, שאין להם מענה.

לאפשר גישות מערכתיות
	 על־ידי הערכת הקיבולת של המדינה בקידום בריאות, תוך 
בתהליכים  המקובלות  ובשיטות  תקפים  בכלים  שימוש 

לשיפור איכות.
	 על־ידי פיתוח, אימוץ והפעלה של אמצעים לשיפור איכות 
ושיטות להבטחת אפקטיביות ההתערבות והטמעתה בכל 

הרמות.

שיפור ניהול הביצוע
ידי חיזוק מערכות המידע ללימוד מאחרים.  	 על 

	 על־ידי מדידת יישום קידום בריאות בהתייחס למדיניות, 
תהליכים ותוצאות.

 חיזוק מערכות הבריאות 
)Strengthening Health Systems(

קידום  של  ההתערבויות  מסייע,  גורם  שתהוונה  מנת  על 
בריאות צריכות להיות מיושמות במערכות בריאות התומכות 
בשוויוניות בבריאות, ומקיימות סטנדרטים גבוהים של ביצוע. 
הטמעת קידום בריאות בכל הפונקציות של מערכות הבריאות 
מערכות  של  הביצועים  כלל  את  משפרת  הרמות,  ובכל 

הבריאות.

פעולות העושות את ההבדל

חיזוק המנהיגות
	 על־ידי עידוד של ממשלות לקידום בריאות בכל המגזרים 
מגזרים  בתוך  לפעילויות  סיוע  תוך  המערכות,  ובכל 
על־ המוקנות  ההזדמנויות  כולל  תפקיד,  קבוצות  ובתוך 

ונהלים. ידי חקיקה 
מערכות  של  בניהול  קהילתי  שיתוף  הבטחת  	 על־ידי 

הבריאות בכל הרמות.
	 על־ידי הבטחה של שירות אפקטיבי ופקוח.

הגברת השימוש במדיניות
	 על־ידי הטמעה שיטתית של קידום בריאות לאורך הרצף 
אחרים  חברתיים  שירותים  ושל  הבריאותי  הטיפול  של 

לאורך מעגל החיים.
	 על־ידי הבטחה שקידום בריאות הינו גורם מרכזי בתוכניות 
שחפת,  מלריה,  האיידס,  תוכניות  כמו  עדיפות  בעלות 
ופגיעות,  אלימות  והילד,  האם  בריאות  נפשית  בריאות 
מדבקות  שאינן  מחלות  וכן  מוזנחות,  טרופיות  מחלות 

כמו סוכרת. 

ותמריצים  איכות  מדידות  במטרות,  שימוש  	 על־ידי 
ונמרץ. לקידום בריאות שיטתי 

לאור  לנשים,  להגיע  יחודיות  גישות  של  פיתוח  	 על־ידי 
קידום  תוכניות  של  ההצלחה  בהבטחת  המיוחד  תפקידן 
והסיוע  אלה המקבלות את המשאבים  בתור  הן  בריאות, 
והן בתור אלה המספקות את הטיפול הראשוני הבריאותי 

ברוב החברות.
עבור  בריאות  לקידום  אסטרטגיות  של  יישום  	 על־ידי 
אנשים עם מוגבלויות, על מנת לשפר את איכות החיים 

ולקדם התפתחות.

להבטיח נגישות אוניברסאלית
להבטיח שמערכות הבריאות יספקו שירותי בריאות נגישים, 
ביצועים  הערכת  כולל  כולם,  עבור  וכוללניים  מתאימים 

לקבוצות שוליים.
	 על־ידי דרישה שמערכות הבריאות יספקו מידע ומקורות 
נגישים וכוללניים לקידום בריאות, שיהיו מותאמי תרבות, 

ויכולת.  גיל, מין  שפה, 
בגישות  ואחרות  כספיות  במגבלות  טיפול  	 על־ידי 

יצירתיות.

בנייה של בסיס עובדתי ושימוש בו
באמצעות השקעה במחקר והערכה, והפצת הממצאים, למען 

יותר בקידום בריאות. אימוץ של דרכי ביצוע טובות 
על־ידי יצירת בסיסי מידע כולל מרכזי מידע על עובדות 
לצרכי  תשובה  שיתן  מהיר  למענה  כלים  ובניית  מחקריות, 
בניית  של  בתחום  בשטח  המקצוע  ולבעלי  המדיניות  קובעי 

מדיניות וקבלת החלטות מבוססות עובדות.

 שותפות ופעילות במגזרים  
)Intersectorial collaboration(

בריאות,  על  המשפיעים  בגורמים  אפקטיבי  טיפול 
והשגת שיוויוניות בבריאות דורשים פעולות ושותפויות 
צורות  ומיישמים  הבריאות  סקטור  מתחומי  שחורגות 
ואינטגרציה  משותפות,  ופעילויות  פעולה  שיתופי  של 

בין מגזרים.

פעולות העושות את ההבדל
חיזוק המנהיגות

ויעדים,  משותפות  מטרות  ואימוץ  ומתן  משא  	 על־ידי 
עבודה לקראת תוצאות משותפות חוצות מגזרים ומוסדות 

בכל הדרגים של בעלי הסמכות.
אחרים  ומשתתפים  פרטיים  שסקטורים  הבטחה  	 על־ידי 
החיים  לשמירת  עליהם  המוטלת  האחריות  את  יקבלו 
והקהילות  עובדיהם  לקוחותיהם,  של  הבריאות  ולקידום 

בהן הם פועלים.



142010 אפריל   ,3 מס׳  ון  גילי

לקדם/לחזק מדיניות
	 על־ידי יצירת מומנטום פוליטי, ומנהיגות לבריאות בכל 

המדיניות והמבנים.
והגישות  הבריאות  קידום  מרכזיות  על  שמירה  	 על־ידי 
על  המשפיעים  החברתיים  לגורמים  המתייחסות 
היום  בסדר  בתוכניות,  מדיניות,  קביעת  בכל  הבריאות 
של המחקר, תוך התמקדות בנושא השוויוניות בבריאות, 
ותוך הבטחה של תכנון אינטגרטיבי, בניית יכולות ומתן 

משאבים.
	 על־ידי הפיכת השוויוניות בבריאות למדד חברתי מרכזי 

למדידת הביצועים של היוזמות שבמגזרים.
	 על־ידי יצירת גופים ממשלתיים ואזוריים מתפקדים, כמו 
וסדר  חזון  בנית  האפריקאי,  הבריאות  לקידום  השותפות 

וחיפוש והשגת משאבים באזור. יום לקידום בריאות 

יישום לקדם/לחזק 
המכניזים  הכלים,  ההקשרים,  של  ואימוץ  פיתוח  	 על־ידי 
את  ליצור  מנת  על  מדינה  לכל  שמותאמים  והיכולות 
והלאומית  האזורית  המקומית,  ברמה  ההזדמנויות 

לפעילות חוצת מגזרים שתביא לשוויוניות בבריאות. 
לחיים  מהימנות  לחיקוי  דמויות  של  עידוד  	 על־ידי 

בריאים.
	 על־ידי חיזוק ותמיכה בחברות אזרחיות למען פיתוח של 

גישות אפקטיביות משותפות.
	 על־ידי שימוש בהזדמנויות של "אירועים המוניים" לקידום 

בריאות כמו למשל בתחרויות ספורט בינלאומיות.
יוזמת ושותפות עם אמצעי התקשורת  	 על־ידי התנהגות 

בהעברה הדדית של מידע ותמיכה.

ויישום של הבסיס העובדתי בנייה 
לשוויון,  אינדיקטורים  של  והטמעה  פיתוח  	 על־ידי 
התוצאות  על  הן  מיקוד  תוך  מגזר,  חוצת  לפעילות 

והן על הגורמים המשפיעים. הבריאותיות 
הצלחה  גורמי  לאתר  במטרה  יוזמות  של  הערכה  	 על־ידי 

ולחזק אותם.

 העצמה קהילתית  
)Community Empowerment(

ובקבלת  במשאבים  בכח,  שותפות  להיות  צריכות  קהילות 
ההחלטות על מנת להבטיח ולשמור על התנאים לשוויוניות 

בבריאות.

פעילויות שעושות את ההבדל
לחזק/לפתח את ה"בעלות" הקהילתית

	 על־ידי הקשבה פעילה ל"קולות" ולשאיפות של הקהילה 
כאשר מתכננים פעילות.

	 על־ידי הכרה והוקרה של תרבויות מקומיות, של דרכים 
מסורתיות, ושל קבוצות מהגרים.

ובעלת משמעות  	 על־ידי הבטחה של שותפות שיוויונית 
הקבוצות  כל  בין  ובבקרה,  ההחלטות  קבלת  בתהליכי 
או  הכלכליים  החברתיים,  בשוליים  הנמצאות  אלו  כולל 

הפוליטיים.
עם  עז,  רצון  עם  אנשים  של  המעורבות  הגברת  	 על־ידי 

כוח, או עם השפעה כמשתתפים בשינוי ובשיפור.
	 על־ידי בנייה של יכולת הקהילה במהלך התכנון, היישום, 

המדידה והערכה.

פיתוח משאבים עמידים
תאום,  שיבטיחו  כספיים,  מכניזמים  של  הקמתם  	 על־ידי 
החליטה  עליהם  למטרות  הוליסטי  ומענה  אינטגרציה 

נתון. זמן  הקהילה לאורך 

ויישום של בסיס עובדתי בנייה 
	 על־ידי הכללת סיפורים ועובדות אמפיריות על הצלחות 

ועל הלקחים שהופקו.
בתכנון  מקומי־מסורתי  ידע  מערכות  של  שילוב  	 על־ידי 
בכל  מרכזי  כערך  יישומן  והחדרת  הלימוד  תוכניות 

המגזרים העיקריים.

 אוריינות בריאותית והתנהגויות בריאותיות
)Individual empowerment health literacy(

של  לפיתוח  חיונית  יסוד  אבן  היא  בסיסית  אוריינות 
הבריאותית  האוריינות  בתחום  התערבויות  בריאות.  קידום 
החברתיים  הבריאותיים  לצרכים  מכוונות  להיות  צריכות 

והתרבותיים.

פעולות העושות את ההבדל
תמיכה בהעצמה

יסודי לכל האזרחים. 	 על־ידי הבטחת חינוך 
ועל  קיימים  קהילתיים  משאבים  על  הסתמכות  	 על־ידי 
רשתות חברתיות על מנת להבטיח עמידות וחיזוק שיתוף 

הקהילה.
	 על־ידי תכנון התערבויות לקידום אוריינות בריאותית על 
הפוליטים,  בהקשרים  ועדיפויותיה  הקהילה  צרכי  בסיס 
לב  תשומת  תוך  ובמיוחד  והתרבותיים,  החברתיים 

לצרכיהם של האנשים עם מוגבלויות.
על  ולפעול  לצאת  מסוגלת  שהקהילה  הבטחה  	 על־ידי 

ויכולה להתגבר על מכשולים. ידע  בסיס 

אימוץ טכנולוגיות של מידע ותקשורת
הטכנולוגיה  בתחום  לאסטרטגיה  מסגרות  יצירת  	 על־ידי 
המידע והתקשורת, על מנת שישפרו באופן צודק ושיוויוני 

את האוריינות הבריאות.
	 על־ידי הבטחה שהמדיניות הציבורית מגדילה את הנגישות 
על־ ותקשורת  מידע  של  הטכנולוגיה  לאמצעי  המוצעת 

ידי הרחבת הכיסוי של איזורים רחוקים שאינם מקבלים 
שירות.
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המידע  בתחומי  הטכנולוגית  היכולת  של  בנייה  	 על־ידי 
והתקשורת של אנשי המקצוע והקהילה, והגברה מירבית 

של השימוש בכלים קיימים של הטכנולוגיה הזו.

בנייה ושימוש בבסיסים עובדתיים
	 על־ידי פיתוח של סט מרכזי של אינדיקטורים וכלים של 
המבוססים  וכלים  עובדות,  מבוססת  בריאותית  אוריינות 
שימוש  תוך  לבריאות,  הרלבנטיים  ומושגים  מבנים  על 

ואיכותניות. בשיטות כמותיות 
	 על־ידי סקירה ואיתור רמות של אוריינות בריאותית של 

פרטים ושל קהילות.
ולפרסם/ לתעד  להעריך,  לאתר,  שיטה  בניית  	 על־ידי 

להפיץ התערבויות בנושא אוריינות בריאותית.
שיוונית  למדינות  קוראים  הועידה  משתתפי   – לבסוף 

ואפקטיבית...

לפעול ביחד

של  גואה  גל  בפני  עומדות  ומתפתחות  מפותחות  מדינות 
מחלות ברות מניעה, המאיימות לפגוע בהתפתחות הכלכלית 

העתידה שלהן.

ולבעלי עניין: חמישה תחומי אחריות לממשלות 

וכוחות פעולה 	 חיזוק מנהיגות 
נושא מרכזי יהיה  	 קידום בריאות 

	 העצמת קהילות ופרטים
	 חיזוק של תהליכים משתפים

	 בנייה ושימוש בידע

קידום  של  ביישום  פערים  לסגירת  לפעולה  הקורא  לקול 
הוא  חזקה,  עולמית  תמיכה  יש  בניירובי,  שיצא  בריאות, 
של  בחייהם  עמוק  להבדל  יגרום  והוא  דחוף,  צורך  על  ענה 

האנשים. 

לסיכום

ממוקדת,  לעשייה  ניסיון  מהווה  הועידה  של  קורא  הקול 
הבריאות.  ובקידום  בבריאות  למען השגת צמצום פערים 
המשתתפים  של  מרבית  במעורבות  התאפיינה  הועידה 
אכן  כמה  עד  לגבי  יגיד  זמן  המסמך.  גיבוש  שלבי  בכל 
ממשלתיים  גורמי  ידי  על  בעיקר  ההמלצות  את  אימצו 

ולאומיים. 
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בריאות", ה "מקדם  )אקרדיטציה(  במקצוע  בהכרה  צורך 
ובישראל.  בעולם  לעת  מעת  לדיון  העולה  נושא  הוא 
או  בעבודה  והישגים  למיומנויות  הוכחה  היא  במקצוע  הכרה 
או  מוכר,  הכשרה  מוסד  ידי  על  הניתנים  כלשהו,  בתפקיד 
כאישור לעסוק בתחום, על ידי גוף ממשלתי. לרוב, נסב הדיון 
משום  ייחודי,  כמקצוע  בריאות  בקידום  בהכרה  הצורך  סביב 

שכרגע ברוב הארצות, אם לא בכולן, הוא מהווה עיסוק.
בו  כשקיימים  )פרופסיה(  מקצוע  להיות  הופך  עיסוק 
היבטים המייחדים אותו מעיסוקים אחרים: הוא נסמך על גוף 
בידי  היטב המבוסס על שיטות מדעיות; מונחה  ידע מאורגן 
מדיניות  בפיתוח  אוטונומיה  יש  בו  לעוסקים  אתיים;  כללים 
המווסתת את הפעילות הפרופסיונאלית, כלומר, יש לו איגוד 
מקצועי )1(, והוא נהנה מהכרה מקצועית, יוקרה ומעמד )2(. 
מאפיינים  על  מצביעה  מקצועית  בהכרה  העוסקת  ספרות 
הכשרה  מסלול  של  קיומו  בהם  פחות,  לא  חשובים  נוספים, 
ורישום  מקצועית  שפה  )סטנדרטיזציה(,  תקינה  פורמאלי, 
ואחרות,  אוסטרליה  קנדה,  כמו  ארצות  המקצועות.  בספר 
עונות על הדרישות להכרה מקצועית ואף קיימים בהן תקנים 
ייעודיים של "מקדם בריאות"; ארגונים המממנים פעילויות 
)למשל,  ייחודי  באופן  בנושא  עוסקים  אשר  בריאות  קידום 
בויקטוריה(   Vic Healthו־ אוסטרליה  במערב   Healthways
 Global“ כגון  בין־לאומית  שתפוצתם  מקצועיים  עת  וכתבי 
שנים;  עשרות  מזה  לאור  יוצאים   ”Health Promotion
העיסוק  בריאות.  קידום  שעניינה  ענפה  ספרות  קיימת  כן 
כל התנאים  על  עונה  אכן  נראה,  כך  בעולם,  בריאות  בקידום 
לכך,  מעבר  מקצועית.  אקרדיטציה  מתן  לצורך  הנדרשים 
ברמה הבינ"ל, מתקיימים בימים אלו ממש דיונים העוסקים 
בנושא האקרדיטציה המקצועית למקדמי בריאות )3(, מתוך 
לאבטחת  מערכות  של  לפיתוח  שיוביל  דיאלוג  לעודד  כוונה 

ואימוץ של סטנדרטים מקצועיים הולמים בתחום.  איכות, 
בקידום  העיסוק  את  להפוך  כוונה  מסתמנת  בישראל  גם 
הגיונית:  נראית  הדרישה  כאן,  גם  מוכר.  למקצוע  בריאות 
חלק מהעשייה השוטפת של  מהוות  בריאות  קידום  פעולות 
לידי  ובאות  ואחרים,  שלישי,  מגזר  ארגוני  ממשלה,  משרדי 
ביטוי במסמכי מדיניות במשרד הבריאות ומחוצה לו; הנושא 
לסיעוד  ספר  בתי  כמו  המשך  ללימודי  במוסדות  הן  נלמד 
תואר  של  ברמה  אקדמיים  במוסדות  והן  הוראה,  ומוסדות 
ראשון, שני ואף דוקטורט; כנסים מתקיימים באופן שיגרתי, 

האיגוד המקצועי הוקם מחדש, ושני גיליונות של כתב העת 
בריאות  וקידום  "חינוך  בריאות,  לקידום  הראשון  הישראלי 
של  המאפיינים  כל  בידינו  לכאורה,  לאור.  יצאו  בישראל" 
ישות מקצועית ובדומה לאחרים, גם אנחנו, מקדמי הבריאות, 
רואים עצמנו זכאים לקבל הכרה מקצועית, ויפה שעה אחת 
מספר  ואעלה  בנושא,  לשיח  אתייחס  זה,  במאמר  קודם. 
במהלך  שנפתח  לפני  הדעת,  את  עליהן  לתת  שיש  סוגיות 
ידועות. אנסה לענות על השאלות הבאות: שתוצאותיו אינן 

הגדרה  ישנה  האם   – או  בריאות",  כ"מקדם  יוכר  מי  1 .
מדויקת לתפקיד זה?

האם הכרה מקצועית אכן תגביר את הפוטנציאל לשיפור  2 .
במצב הבריאות של האוכלוסייה?

העומדות  לתוצאות  יביאו  בריאות  קידום  פעולות  האם  3 .
בסטנדרטים של בקרת איכות?

אילו השלכות עשויות להיות להכרה מקצועית על מקדמי  4 .
הבריאות, כפרטים?

 הגדרה לתפקיד "מקדם בריאות":
הכרה ללא הגדרה? 

המאה  של  השבעים  בשנות  התפתח  בריאות  בקידום  העיסוק 
הקודמת, כאשר מחקרים ראשונים הצביעו על הצורך בהרחבת 
פעולות של חינוך לבריאות לפעולות מקיפות יותר, המתמקדות 
הבריאות  על  המשפיעים  לגורמים  הנוגעים  בתחומים  גם 
)health determinants( כפי שאנו מכירים אותם כיום. מקדמי 
והועסקו  לבריאות,  בחינוך  בעיקר  עסקו  הראשונים  הבריאות 
את  שיסבירו  הגדרות  מספר  נבחן  הבריאות.  במערכת  ברובם 

מקומם )שעד היום אינו בהיר(, של העוסקים בתחום. 
של  מוקדמות  הגדרות  הבריאות?  מקדמי  כן,  אם  מיהם, 
הכשרה  בעלי  מקצוע  בעלי  מדרגות  בבריאות"  האדם  "כוח 
ספציפית, לרוב קלינית, כגון אחיות, רופאים, רופאי שיניים 
הטיפולוגיה  מהווה  טובה  דוגמה  אחרים.  או  כאלו  וטכנאים 
של מייבל ומריוט )4(, המורכבת משש קטגוריות. ארבע מהן 
קטגוריה  ופארא־רפואיים;  רפואיים  מקצוע  באנשי  עוסקות 
בעלי  שאינם  ומתנדבים  הרחב  "הציבור  את  כוללת  נוספת 
האחרונה  הקטגוריה  הבריאות";  בתחום  כלשהי  הכשרה 
מוקדשת ל"אחרים". אלו שלא בהכרח משתתפים בפעולות 
קליניות, אולם הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות במערכות 
הזו  הנוספת  הקטגוריה  על  ומריוט  למייבל  תודה  בריאות". 
לקבוצה  להשתייך  הבריאות,  מקדמי  לנו,  גם  המאפשרת 
המיוחסת של "משאבי האנוש בבריאות", וסוללת את הדרך 

קידום בריאות, מקצוע או עיסוק?
לילך מלוויל

בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

לילך מלוויל. מחבר מכותב: 
lilach.melville@gmail.com דוא"ל: 
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להכשרה של המקצוע, גם אם הוא בחינת "אחר" )ראה ערך 
"בשר אחר" ביהדות(. 

בר־סמכא  גוף  )אב"ע(,  העולמי  הבריאות  לארגון  נמשיך 
המתיימר להכתיב את מדיניות הבריאות הבין לאומית. אב"ע 
 Human resources( בבריאות"  האנוש  "משאבי  את  מגדיר 
)5( כ"הסוגים השונים של   2003 for health( במסמך משנת 
פעולות  לקיים  ניתן  לא  שבלעדיהם  ולא־קליני  קליני  צוות 
בבריאות ובבריאות הציבור" )תרגום ל.מ.(. הגדרה זו בהחלט 
עשויה לכלול מקדמי בריאות, אולם גם היא לוקה בחסר שכן, 
באנשים  עוסקת  כך שהיא  על  הקליני מרמז  בתחום  מיקודה 
וכשכזו  לה  מחוצה  ולא  הבריאות,  מערכת  בתוך  העובדים 
שאינם  בריאות,  בקידום  העוסקים  לאנשים  מתייחסת  אינה 
עם  ממשלתי  לא  בארגון  או  הבריאות,  במערכת  מועסקים 

מנדט בריאותי, או שהיא עושה זאת במרומז. 
האגף האמריקאי לבריאות ושירותי אנוש ניסה ואף הצליח 
"משאבי  כי  נקבע  שם  מועילה.  הגדרה  לספק  מה,  במידת 
אנוש בבריאות הציבור" מורכבים מ"כל אלו המספקים שירותי 
בריאות חיוניים בלי קשר לגורם המעסיק אותם" )6(. במפתיע, 
התעלמותם  בשל  הגדרתם־הם,  על  חולקים  המסמך  מחברי 
מאנשי אקדמיה המכשירים או מאמנים את העוסקים בתחום, 
ומהעוסקים במחקר. מעבר לכך, המחברים מצביעים על היעדר 
רווחה,  עובדי  בקהילה,  העובדים  מקצוע  לאנשי  התייחסות 
ורבים אחרים פועלים לשיפור מצב  חינוך  תכנון ערים, אנשי 
בריאות  שירותי  מספקים  שאינם  האוכלוסייה  של  הבריאות 
לוקה בחסר  הגדרתם  כי  אז!(  )כבר  ומדגישים בעצמם  דווקא 
בתרומת  האינטנסיבי  מהשיח  התמוהה  התעלמותה  בשל 
מחוץ  לרוב,  המטופלים,  לבריאות,  המקדימים  הגורמים 

למערכת הבריאות בהגדרתה המסורתית.
כדי לרדת לעומק העניין, נוכל גם לבחון הגדרות העוסקות 
בקידום בריאות כמקצוע. בשנת 1995, חילקו רותם, אוקונר, 
לארבע  בריאות  בקידום  העוסקים  את   )7( ובלאק  באומן 
באופן  בריאות  בקידום  העוסקים  ומנהלים  עובדים  קבוצות: 
ייעודי; עובדים שאינם עוסקים בקידום בריאות באופן ייעודי, 
בריאות;  בקידום  לעיסוק  מזמנם  ניכר  חלק  מקדישים  אך 
עובדי מערכת הבריאות המקדישים חלק קטן מזמנם לקידום 
בריאות; ואנשים העובדים מחוץ למערכת הבריאות, העוסקים 
בקידום בריאות כחלק מעבודתם. החלוקה, מאבדת כעת את 
בקידום  העוסקים  האנשים  ומספר  מאחר  ההירארכי  ערכה 
באופן  עולה  הבריאות  למערכת  מחוץ  המועסקים  בריאות 
ההכרה  מהות  לגבי  שאלות  מציבה  היא  לכך,  מעבר  יציב. 
פי  ועל  תוענק,  הזו  מהחלוקה  קטגוריות  לאילו  המקצועית: 

אילו קריטריונים? 
למקדמי  הן  גם  מתייחסות  יותר  מאוחרות  הגדרות 
בריאות כחלק מההגדרה של "כוח העבודה בבריאות הציבור", 
לדוגמה: "אלו העובדים בסוכנויות רשמיות לבריאות הציבור 
התנדבותיים  ובארגונים  בקהילה  הממשלתיים,  הדרגים  בכל 
בעלי מיקוד בקידום בריאות; צוות הקשור לבריאות הציבור 
בבתי חולים ובמערכות בריאות ומגוון של אחרים בתעשייה, 

אוניברסיטת  וכדומה. באתר   )8( ובמגזר השלישי"  בממשלה 
קרטין )Curtin( במערב אוסטרליה, העוסק בפיתוח הקריירה, 
הם  בריאות  בקידום  מקצוע  "אנשי  כדלהלן:  הגדרה  מופיעה 
ולהעריך תכניות קידום  ליישם  ומיומנויות לתכנן,  ידע  בעלי 
ספר,  בתי  קליניות,  מסגרות  כולל  מסגרות  במגוון  בריאות 

)9( )תרגום ל.מ.(. מקומות עבודה והקהילה" 
ניתן לומר כי ההגדרות שהוצגו נכשלות במתן הגדרה חד 
משמעית ויישומית למקצוע "מקדם בריאות". מצב זה מקשה 
עלינו להגדיר את החובות המקצועיות שעל העוסקים בתחום 
למלא. כתוצאה מכך, קשה לקבוע לאיזו הכשרה יזדקקו כדי 
בחינת  ידי  על  לקבל  ניתן  לכך  תשובות  אלו.  חובות  למלא 
דרישות  כן,  אם  מהם,  מעובדיה.  הבריאות,  מערכת  צרכי 
על  תהליכים  ואילו  הבריאות?  ממקדם  הבריאות,  מערכת 

התחום לעבור על מנת להיות מוכר כמקצוע?

 כמה מילים על 
תהליכי פרופסיונאליזציה

קבוצת  )א(  חמישה שלבים:  הפרופסיונאליזציה  א. לתהליך 
נדרש;  אנשים מתחילה לעסוק במשרה מלאה בעיסוק 

ב. מוקם איגוד למטרות חברות מקצועית על כל המשתמע 
מכך; 

ג. הקבוצה מאתרת מסלולי הכשרה מקצועית, אקדמית או 
כזו;  שאינה 

קבוצת העוסקים במקצוע  מגבילה את  ד. לעיתים, המדינה 
ומעניקה להם רישיונות כדי להגן על האינטרס הציבורי; 
ועל  השירותים  מקבלי  על  להגנה  אתי  קוד  ה. מתפתח 

 .)10( המעמד הפרופסיונאלי שהתגבש 

בבואנו  עינינו  מול  רואים  שאנו  התהליך  כן,  אם  זהו, 
לשקול אקרדיטציה. לתהליך זה השלכות שיש לשקול, כמה 

יועלו בהמשך. מהן 

 מצב הבריאות בישראל – 
האם הכרה מקצועית תתרום לשיפורו?

בבואנו לתכנן את צרכי מערכת הבריאות בישראל בכלל, ואת 
יוצאים  אנו  בפרט,  ה־21  המאה  של  השני  בעשור  דרישותיה 
מנקודת הנחה שכדי לשפר את מצב הבריאות של אזרחי מדינת 
יעדיו  לוודא שבידיו היכולת למלא את  ישראל, על כל ארגון 
ולספק את השירות הטוב ביותר. בין היתר עליו לעשות זאת 
אם  מהו,  ומוכשרים.  מהימנים  מקצוע  אנשי  העסקת  ידי  על 
כן, מקדם בריאות מקצועי? מחקרים בנושא )11-13( מעלים 
הבריאות  לקידום  הפעולות  את  ולשפר  לשמר  מנת  על  כי 
 ,)aptitudes( הנטיות,  הידע,  את  לזהות  יש  הלאומית,  ברמה 
יישום  לפיתוח,  הקשורים  הנדרשים  והיכולות  המיומנויות 
הן  )מיומנויות,   )14( בריאות  קידום  של  תכניות  והערכת 
לבצע את המטלה  הנדרשות מאדם כלשהו על מנת  היכולות 
יהווה בסיס  זיהוי מיומנויות הולם  נשכר(.  המקצועית לשמה 
הבריאות  במערכת  איכות  בקרת  ומערכי  סטנדרטים  לפיתוח 
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בקבלת  משמעותי  גורם  להוות  ועשוי  לה,  ומחוצה   )15(
הכרה מקצועית. כלומר, עלינו להוכיח שמקדמי בריאות אכן 
בריאות  יעדי  להשגת  ולתרום  תפקידם  את  לבצע  מסוגלים 

לאומיים אשר בישראל, כידוע, טרם גובשו. 
המבוססת  מקצועית  הכרה  כי  להראות  נצליח  כאשר  רק 
של  הבריאות  מצב  את  תקדם  אכן  ביצוע,  של  סטנדרטים  על 
האוכלוסייה, נוכל להצדיק את הדרישה לאקרדיטציה. זאת מחד. 
מאידך, הכרה במקצוע תסייע למקדמי הבריאות להשפיע ברמה 
הפוליטית, פעילות הנדרשת מהם בעבודתם המקצועית. לדברי 
אומץ  בהן  במקומות  במיוחד  בריאות,  "קידום   ,)16( לבונטה 
כמדיניות ממשלתית... מהווה חלק מהמערכת הביורוקראטית: 
בהיותה  ממנה".  חלק  אם  כי  למדינה,  המתנגדת  תנועה  לא 
כזו, היא מחייבת את העוסקים בה להשתמש במיומנויות של 
המקצועית  בהכשרתם  נלמדות  אינן  אגב,  שלרוב,  פוליטיקה, 
של מקדמי הבריאות. מעבר לכך, גם אלו הטוענים כי העיסוק 
בקידום בריאות הוא קהילתי ביסודו, וכשכזה, דורש התנגדות 
לפעולות ממסדיות בתנאים מסוימים, יסכימו כי יעילותם של 
בהיעדר  פוחתת,  חברתי  שינוי  של  כזרזים  הבריאות  מקדמי 

מיומנויות ו/או כוח השפעה פוליטי.

מסוגלות העוסקים בקידום בריאות 
בישראל לעמוד בסטנדרטים של ביצוע

מיעוט המחקרים המקומיים בנושא, מקשה על הבנת המצב 
שיעור  כי  מראים  מ־2003  יחסית,  ישנים  ממצאים  לאשורו. 
הכשרה  כל  עברו  שלא  בישראל,  בריאות  בקידום  העוסקים 
 ,)18( יותר  קצת  מאוחר  מחקר   .)17(  )61%( גבוה  בתחום, 
)n=68( מצא כי שיעור גבוה אף יותר, 84%, לא עברו הכשרה 
כלשהי בקידום בריאות. מאותו מחקר עלה גם כי המעסיקים 
קופות  הבריאות,  משרד  היו  בריאות,  מקדמי  של  המרכזיים 
בעלי  וותיקים,  ארגונים  כולם  ייעודיות,  ועמותות  החולים 
מבנה ביורוקראטי מבוסס. למרות זאת, תיאורי תפקיד ומבנה 
להתפתחות מקצועית )Career structure( לא היו אז בנמצא 
להתפתחות  שמבנה  משום  משמעותי  ממצא  זהו  ברובם. 
ללמידה  אישית  מוטיבציה  ליצירת  הן  מסייע  מקצועית 
ומצוינות )שווה להשקיע כי יש לאן להתקדם!( והן לאספקת 
בכירות  משרות  למילוי  ומלומדים  מנוסים  מקצוע  אנשי 
עלולים  בריאות  אלו, מקדמי  מבנים  בהיעדר   .)19( במערכת 
למצוא את עצמם )אם טרם עשו כן( מחוסרי הכשרה הנדרשת 
הם  עליהם  התכניות  של  ותועלת  יעילות  במדדי  לעמידה 
ממונים, דבר שיעמיד את מקצועיותם בספק. בבואנו לשקול 
תהליך של הכרה מקצועית, עלינו לשאול את עצמנו גם מה 
גורלם של משאבי האנוש בקידום בריאות החסרים כל  יהיה 
הכשרה בתחום? ניתן אמנם לשער כי שש שנים לאחר פרסום 
החסרים  בתחום  העוסקים  מספר  לעיל,  שהוזכרו  המחקרים 
אינם בעלי  גם אם רק שליש מהם  אולם,  הכשרה הצטמצם, 
הכשרה בתחום, מה יהיה עליהם אם יוחלט על עריכת מבחנים 
לניסיונם  יינתן  ערך  איזה  בתחום?  לעסוק  כתנאי  מקצועיים 

המקצועי? 

"לכל דבר זמן ועת" )קהלת(

אינו  בריאות  קידום  בכולן,  לא  אם  בעולם,  רבות  בארצות 
להכרה  זכה  שלא  מכיוון  עיסוק,  אם  כי  מוכר  מקצוע 
הבריאות  למקדמי  מקצועית  הכרה  מתן  רשמית.  מקצועית 
לקדם  ובכך  הארגוני  מעמדם  את  לשפר  עשוי  בישראל, 
לתת   ;)20( בריאות  קידום  של  ההוליסטית  התפישה  את 
דחיפה חשובה ברמה הפוליטית של קבלת החלטות; לכיווני 
והאמנות  אוטווה  אמנת  עקרונות  וביישום  ייחודיים;  מחקר 
עלינו  מקצועית,  הכרה  להשיג  כדי  אולם,  אחריה.  שנחתמו 
להצדיק את הדרישה לכך: עלינו להוכיח כי העובדים בתחום 
לבצע  כדי  מוסכמים,  סטנדרטים  פי  על  דיים,  מיומנים  הם 
של  הבריאות  מצב  את  שתשפר  גבוהה  ברמה  תפקידם  את 
הנדרשות  המיומנויות  על  להסכים  עלינו  לכן,  האוכלוסייה. 
של  ההגדרה  מעצם  העולה  הבעיות  אחת  הבריאות.  ממקדם 
"נדירות"  היותן  היא  כלשהו  למקצוע  ספציפיות  מיומנויות 
קשה  אחרים.  מקצועות  ידי  על  לחיקוי")21(  "קשות  ו/או 
נדירות  הינן  בתחום,  כה  עד  שהוגדרו  שהמיומנויות  לומר, 
או ייחודיות. האם היעדר הייחודיות של המיומנויות "שלנו" 
יטרפד את דרישתנו להכרה מקצועית? אולי לא: ניתן בהחלט 
ספציפיות  הלא  המיומנויות  שילוב  כי האשכול של  להראות 
רבים  ייחודי, מפני שהוא משלב תחומים  הינו אשכול  הללו, 

גג אחת.  כל כך תחת קורת 
חשוב גם לזכור כי הענקת הכרה מקצועית ייחודית למקדמי 
האחריות  הסרת  ביניהם  איומים,  בחובה  טומנת  בריאות 
בנושאים החורגים מההגדרה הקלאסית של בריאות  לטיפול 
מן הגופים העוסקים בהם כיום, והחזרתם לאחריות בלעדית 
של משרד הבריאות הדל במשאבים ובמחויבות פוליטית, תוך 
שימור המעמד נמוך יחסית ברמת שכר והקידום מקצועי של 
מקדמי בריאות. מציאות כזו, עשויה להביא לאיוש המשרות 
המקצועית  דרכם  בראשית  אנשים  ידי  על  הללו,  הייחודיות 
בדרגים  החלטות  מקבלי  על  התחום  של  בהשפעה  ולפגיעה 

וברמה הפוליטית.  העליונים של הארגון 
בריאות  מקדמי  של  העבודה  סביבת  כי  גם,  נראה 
בשל  מקצועית,  בהתפתחות  תומכת  בהכרח  אינה  בישראל, 
היעדר מבנים מתאימים לקידום משמעותי, מצב זה מתבטא 
לעיתים בהיעדר תגמול כלכלי הולם. תופעה זו אינה נדירה: 
ובמשאבים  בתקנים  מחסור  על  מלין   )22( אוסטרלי  מאמר 
לפעילויות ולמחקר אפילו שם. עוד גורם שיש לקחת בחשבון 
הוא ההרכב המגדרי של כוח העבודה בקידום בריאות: בשנת 
אי־ נשים.  היו  בריאות  בקידום  העבודה  מכוח   86%  ,2005

 )23-24( השכר  בתחום  בעיקר  מכשול  מהווה  מגדרי  שוויון 
והמעמד המקצועי. משלחי יד "נשיים" מאופיינים בשכר נמוך 
)25(. זוהי נקודה שאמנם אינה קשורה ישירות לדיון זה, אולם 

יש לקחת אותה בחשבון.
בהתחשב בכל שנאמר, נראה כי קבלת מעמד של מקצוע 
בלי לחזק לפני כן את תמיכת המערכת עלולה לסכן את התחום 
כולו, לכן, כדאי אולי לחפש כיוון חדש. אחד המונחים שנעשה 
בהם שימוש לגבי עיסוקים כגון קידום בריאות הינו "מקצוע 
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 .)emerging profession( צץ(  או  עולה  )מופיע,  מתגלה" 
מקצוע  להיחשב  כדי  בארה"ב,  למקצועות"  "המשרד  פי  על 
שירות  מספקת  שהיא  להאמין  מסוימת  קבוצה  על  מתגלה, 
ייחודי, שיש לו צורך אמיתי עליו רק היא יכולה לענות, שרק 
אלו שעברו הכשרה מוכרת בנושא, יכולים להגיע אליה. מעבר 
של  והמקצועיות  הערך  את  לזהות  הרחב  הקהל  על  לזאת, 
השירותים המועמדים להכרה מקצועית )26(. מתן אקרדיטציה 
ומבורך, שאף  הוא מהלך אפשרי  בריאות  למקדמי  מקצועית 
כדי  אולם  האוכלוסייה,  של  הבריאות  במצב  לשיפור  יביא 
להיות כזה, עליו להוות מרכיב במערכת תמיכה שלמה הכוללת 
הן  בחקיקה,  הן  בריאות  לקידום  הפוליטי  הדרג  מחויבות  את 
הכשרה  הולמים;  ושכר  תעסוקה  תנאי  בייצוב  והן  במימון 
נלווים  ומערכים  בנושא  עכשווי  ומחקר  איכותית  אקדמית 
מקצועי,  עת  כתב  ככלל:  המקצועית  הליבה  את  המהווים 
כנסים מקצועיים, ספרות מקצועית וארגונים ייעודיים. הדגש, 
להכרה  פנייה  מכן,  לאחר  ורק  אלו  על  להיות  כן  אם  צריך 
מקצועית בתחום וזאת כדי לוודא שננצח במלחמה כולה, ולא 

רק בקרב אחד, משמעותי ככל שיהיה.

להדגיש  ברצוני  זה,  מסמך  כתיבת  במהלך  שקיבלתי  להערות  אור   *
שאין בכוונת הדעות המוצגות כאן לטרפד או לבקר כל מהלך לקידום 
התחום בישראל. ברצוני להביע את הערכתי ותודתי לנשות המקצוע 
שקראו את המאמר, הגיבו, ופועלות לקידום המקצוע בישראל. כפי 
ואינו  ולדיון,  למחשבה  שאלות  מעלה  המאמר  לכן:  קודם  שנאמר 

גוף כלשהו.  מייצג דעה רשמית של 
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רקע

סיגריות  מעשן  נפגעים  מעשנים  שאינם  ומבוגרים  ילדים 
הכיר  העולמי  הבריאות  ארגון  סביל(.  )עישון  בסביבתם 
 Environmental הסיגריות  עשן  רווית  בסביבה  ב־1999 
כאיומים  אמהות,  ובעישון   )E.T.S.(  Tobacco Smoke

.)1( וילדים  עולמיים המסוכנים לבריאות תינוקות 

הגבלת  חוק  לראשונה  בישראל  הועבר   1983 בשנת 
קבע  השמונים  שנות  בסוף  ציבוריים.  במקומות  העישון 
לטווח  לאומית  בריאות  למדיניות  ב"קווים  הבריאות  משרד 
ארוך" יעד של הפחתת שיעור המעשנים במדינה. נעשו מאז 
עישון  האוסרים  חוקים  וחקיקת  לבריאות  חינוך  פעילויות 
במקומות ציבוריים ובמקומות עבודה. עם השנים חלה ירידה 

באחוז המעשנים. 
בריאות  לנזקי  קשורה  סביל  לעישון  קבועה  חשיפה 
לגרום  עלולה  החשיפה   )2-4( ובילדים  בתינוקות  בעוברים, 
משקל לידה נמוך, פגות, הפלה ספונטאנית, שינויים במערכת 

עישון בקרב הורים לתינוקות במחוז חיפה
 שמואל רשפון1,2, ציפי קחל1, ספא שחאדה1, אירנה וולוביק1, ליזה רובין1,4, 

ציונה ענבר1, אליעוז חפר3,1
 1משרד הבריאות – לשכת הבריאות המחוזית חיפה;

 2בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה; 

 3החוג למנהל מערכות בריאות, מכללת עמק יזרעאל;

4המחלקה לאם וילד, משרד הבריאות ירושלים.

מילות מפתח: עישון הורים, עישון סביל

ד"ר חפר. מחבר מכותב: 
elioz.hefer@lbhaifa.health.gov.il דוא״ל: 

ם י ר מ א מ

תקציר
: חשיפה לעישון סביל קשורה לנזקי בריאות בעוברים, בתינוקות ובילדים. היקף תופעת העישון בקרב הורים  ע ק ר

לתינוקות טרם נחקר בישראל. 
חיפה.  במחוז  הבריאות  לשכת  ע"י  המופעלות  חלב  טיפת  תחנות  ב־99  כסקר  התבצע  המוצג  המחקר   : ת ו ט י ש
הורים ל־1912 תינוקות עד גיל שנה מילאו שאלון כשביקרו בתחנות טיפת חלב של לשכת הבריאות, במשך שבוע 

2001. השאלון כלל שאלות על עישון ההורים. יולי  אחד בחודש 
שהשכלת  ככל  מעשנים.  חיפה  במחוז  מהתינוקות   45.6% של  המשפחה  מבני  יותר  או  שאחד  נמצא   : ת ו א צ ו ת
האבות לתינוקות עד גיל שנה הייתה נמוכה יותר שיעור העישון בקרבם היה גבוה יותר )39.8% בסה"כ, 67% בקרב 
ערבים  אבות  אקדמאית(.  השכלה  בעלי  בקרב   23.7% תיכונית,  השכלה  בעלי  בקרב   51% יסודית,  השכלה  בעלי 
עישנו באופן מובהק יותר )56.8%( מאבות יהודיים ילידי הארץ )29%(. שיעור העישון בקרב עולים ילידי בריה"מ 

לשעבר נמצא בין שני השיעורים הנ"ל )47.1%(.
8.8% מהאמהות )סה"כ( לתינוקות עד גיל שנה מעשנות, לעומת 1.6% בלבד בקרב האמהות הערביות. שיעור 
העישון בקרב אמהות ערביות מנפת חדרה היה נמוך משמעותית לעומת אמהות ערביות מנפת חיפה )1.1% לעומת 

3.8% בהתאמה(. 
ת: הודגם צורך להגביר את ההדרכה בנושא נזקי העישון הסביל בתקופת הינקות ולהפעיל תכנית התערבות  ו נ ק ס מ
מפני  חלב  טיפת  תחנות  במסגרת  הערבים  הגברים  עישון  את  לצמצם  שקשה  אף  על  מעשנים.  להורים  מחוזית 
18-45, עם  בני  זה בעיקר עבור  בנושא  נגישה להן, מומלץ לבנות תכניות התערבות  זו כשגרה אינה  שאוכלוסייה 

מיקוד על בעלי השכלה נמוכה.
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החיסונית, שפה או חיך שסועים, השפעה על מערכת העצמות, 
מות בעריסה, עליה במחלות ריאה, זיהומים, ירידה בתפקודי 
הריאה, אסתמה, תפליטים באוזן התיכונה, דלקות חוזרות של 
האוזן התיכונה, שינויים בהתפתחות מערכת העצבים, בעיות 
פולשנית  סטרפטוקוקית  מחלה  בשיעור  ועליה  התנהגותיות 
ו"מוות בעריסה" )SIDS( )5-9(. עיקר החשיפה לעישון סביל 
מחשיפה   )3,10-12( בבתיהם  נעשית  וילדים  תינוקות  של 

.)13( לאוויר המזוהם עשן, 
לרצפה  קרוב  רבה  בפעילות  נמצאים  וילדים  תינוקות 
בעשן  מזוהם  אבק  תרחיף  של  גבוהות  לרמות  ונחשפים 
ועל  צעצועים  על  שטיחים,  על  הרצפה  על  הנמצא  סיגריות 

 .)3,14,15( חפצים אחרים ובאבק הבית. 
בעל  המקור  הוא  שלה  העישון  והתנהגות  האם  עישון 
תינוקות  ובעיקר  ילדים  לחשיפת  ביותר  הגדולה  ההשפעה 
לעישון סביל )1,10,16,17( המגע ההדוק והמתמשך של האם 
עם תינוקה וילדיה כמו גם ההנקה של אם מעשנת )בו עוברים 
המטפלת  והיותה   )18( מזיקים(  חומרים  האם  חלב  דרך 
העיקרית, המרכזית ולעיתים היחידה בתינוק בשנה הראשונה 
לחייו מעלה את הסיכון של תינוקה לנזקים מעישון של אמו. 
נשים בהריון. אחוז משמעותי  ניתן למנוע או להקטין עישון 
למרבה  ההיריון.  במשך  לעשן  להפסיק  מסוגלות  נשים  של 
גם   .)18,19( הלידה  לאחר  לעשן  חוזרות  מהן  כ־50%  הצער 
לחשיפת  מובהק  באופן  תורם  האם  מלבד  אחרים  של  עישון 
עישון  וראשונה  בראש  סביל,  לעישון  והילדים  התינוקות 
אורחים  הם  ההורים  מלבד  עישון  של  נוספים  מקורות  האב. 
בביתם של התינוקות והילדים ועובדי מעונות יום )20(. ניסיון 
לבית  מחוץ  עישון  ע"י  וילדיהם  תינוקם  על  להגן  הורים  של 
מגן  אינו  אך  הסיכון  את  מקטין  והילדים  מהתינוק  בריחוק 
במחקרים   .)18( עשן  של  סביבתי  זיהום  מפני  מלא  באופן 
מעשן  סביבתי  לזיהום  מעשנים  הלא  של  שחשיפה  נמצא 
מחשיפה   3-8 פי  גבוה  הבית,  בתוך  מעשנים  של  סיגריות 

 .)14( כאשר העישון נעשה מחוץ לבית 
הבריאותיות  ההשפעות  על  ידע  חסרים  מעשנים  הורים 

 .)21( ילדיהם  המזיקות של העישון על 
מטרת המחקר הייתה לבדוק את שיעור ההורים לתינוקות 
ואת מאפייניהם הדמוגראפיים מקרב ההורים  אשר מעשנים 
המטופלים עם ילדם בתחנות טיפת חלב של משרד הבריאות 

במחוז חיפה ב־2001. 

שיטות 

בשנת   )21.7.01–15.7.01( אחד  שבוע  במהלך  נערך  הסקר 
במחוז  הבריאות  משרד  של  חלב  טיפת  תחנות  ב־99   2001
חיפה )נפת חיפה וחדרה(. בתחנות אלו היו רשומים במועד זה 
13,594 תינוקות עד גיל שנה אולם השתתפו בסקר רק אותם 

תינוקות שהוזמנו לתחנות לטיפול הדרוש לגילם. 
בשפתם  מובנה  אנונימי  שאלון  למלא  התבקשו  ההורים 
דמוגרפיות,  שאלות  כלל  השאלון  ורוסית(.  ערבית  )עברית, 

במסגרת  שינה  בעת  התינוק  של  לתנוחה  הקשורות  שאלות 
סקר על היענות הורים להנחיות משרד הבריאות על השכבת 

.)22( ולעישון ההורים  התינוק על הגב לשנת לילה 

אלו השאלות העיקריות אשר הוצגו להורים בסקר:

שם הישוב  .1

שם התחנה  .2

/ נקבה(  )זכר  מין התינוק   .3

בן כמה חודשים התינוק  .4

)כולל התינוק(  ילדים במשפחה  מספר   .5

/ ארץ  )גיל בשנים  פרטי ההורים: האב, האם   .6
לידה / שנת עלייה( 

)יסודית, תיכונית, על  / אם:  השכלת אב   .7
תיכונית מקצועית, אקדמאית, אחר( 

נוצרית, מוסלמית, דרוזית,  )יהודית,  דת ההורים   .8
אחר( 

/ לא(, אם  )כן   ? האם מישהו הגר בבית מעשן   .9
 ? כן מי 

היכן התינוק ישן ? )בחדר ההורים, בחדר נפרד   .10
מההורים, אחר( 

שכיחויות  חושבו   .SPSS בתכנת  נעשה  הנתונים  עיבוד 
לוגיסטית בשיטת  רגרסיה  ע"י  רב משתנים  עיבודים  ובוצעו 
 P Value > 0.05 ברמת מובהקות של ,Backward Stepwise
ורווח סמך )OR( ברמת מובהקות של 95%. המשתנה התלוי 
הילד,  מין  היו:  והמשתנים הבלתי תלויים  היה עישון ההורה 
ארץ לידה, לאום, השכלה, מספר ילדים במשפחה ונפה )חדרה 

וחיפה(.
המשתנים  הם  עיבוד  שעברו  העיקריים  המשתנים 
]למשל  ואם(:  )אב  בנפרד  אחד  כל  ההורים  של  הדמוגראפיים 
נתוני המשתנים של האם: גיל האם, ארץ לידת האם, שנת עליית 
האם, השכלת האם, נפה )חדרה וחיפה(, לאום, דת[ מין הילוד, 

ילדים במשפחה, עישון ההורים, עישון בן משפחה. מספר 
משתנים  הינם  היתר  וכל  העישון,  הוא  התלוי  המשתנה 

בלתי תלויים. 
נמצאה  לא  אלה  למשתנים  שנבדקו  הקשרים  במרבית 

מובהקות כאמור למעט ארץ לידה והשכלה של ההורים.

תוצאות 

 998 בסקר:  השתתפו  שנה  גיל  עד  תינוקות  הורי   1912
 14% מהווה  זו  אוכלוסייה  חדרה.  מנפת  ו־924  חיפה  מנפת 
ההיענות  שיעור   .)13,594( בתחנות  המטופלים  מאוכלוסיית 
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של ההורים למילוי השאלון היה 57.9%. הושוותה התפלגות 
בקרב  זו  להתפלגות  חיפה  בנפת  דת  לפי  הסקר  אוכלוסיית 
מובהק  הבדל  נמצא  לא   .2000 בשנת  בישראל  הילודים  כל 
הנוצרים  של  קטן  יתר  ייצוג  מלבד  דת  לפי  בהתפלגות 

באוכלוסיית המחקר )5.8% לעומת 4.3%(. 
מבני  יותר  או  אחד   )871( מהתינוקות   45.6% אצל 
מעשנים,  מהאבות   34.1% מעשנים:  בבית  הגרים  המשפחה 
5.7% שני ההורים מעשנים, 3.1% מהאמהות מעשנות, 0.3% 
אחרים מעשנים )סבא/סבתא/אח/אחות(, 2.3% מעשנים, אך 
לא ציינו מי. להלן מובאות התפלגויות צולבות של המשתנים 
העישון  ושיעור  האם  לידת  ארץ  ההורים,  ועישון  הילוד  מין 

 .)1 )טבלה מספר 

1: התפלגויות האוכלוסייה לפי עישון   טבלה 
)משתנה תלוי( מין הילוד וארץ לידת האם

עישון ומין הילוד

עישון

סה"כ לא מעשן מעשן מין
100 58.4 41.6 בן
100 50.7 49.3 בת
100 54.7 45.3 סה"כ

 1011 836 מספרים אבסולוטיים
N=1912

עישון וארץ לידת האם

עישון

סה"כ לא מעשן  מעשן  ארץ לידת אם
100 53.6 46.4 ישראל
100 68.9 31.1 מפותחות + דר"א
100 51 49 מז"א + אסיה
100 82.9 17.1 צפ"א + אתיופיה
100 54.2 45.8 סה"כ 

 1026 866 מספרים אבסולוטיים
N=1912

שהאבות  דווח  מהמשפחות  ב־39.8%  אבות:  עישון 
אבות  וב־5.7%  מעשנים  האבות  רק  ב־34.1%  מעשנים: 
האבות  בשיעור  מובהק  הבדל  נמצא  לא  מעשנים.  ואמהות 
עד  שנה:  גיל  עד  התינוקות  גיל  קבוצות  בארבע  המעשנים 
מ־6  גדול  חודשים,   6 עד  חודשים,  מ־3  גדול  חודשים,   3
12 חודשים.  וגדול מ־9 חודשים עד  9 חודשים  חודשים, עד 

.)p=0.251χ  ,2=4.034  ,df=3(
המשתנים  בין  מובהק  קשר  נמצא  משתני  רב  בעיבוד 
הדמוגראפיים הבאים לבין עישון האב: מין התינוק, השכלת 

 .)2 האב וארץ לידת האב )ראה טבלה 

2: רגרסיה לוגיסטית. המשתנה התלוי:   טבלה 
 עישון ההורים בדיקת הקשר בין עישון )משתנה תלוי( 

וכן להשכלת האב ולמוצאו לבין מגדרו של ההורה, 

C.I 95.5% OR Sig המשתנה
Upper Lower

1.06 0.66 0.73 0.00 מין זכר / נקבה

השכלת האב    

2.31 1.04 1.55 0.03 תיכונית

3.60 1.46 2.29 0.00 תיכונית מקצועית

7.08 2.93 4.56 0.00 אקדמאית

ארץ לידת האב    

0.56 0.35 0.44 0.00 ישראל ערבים

0.59 0.31 0.43 0.00 עולים מברה"מ לשעבר 
ומזרח אירופה

נמדדה  השונה  ההשכלה  רמת  של  הקשר  עוצמת  	 הערה: 
יסודית.  בהשוואה להשכלה 

	 הערה: עוצמת הקשר של ארץ לידת האב / הלאום נמדדה 
ילידי ישראל. בהשוואה ליהודים 

נמצא שככל שהשכלת האב נמוכה יותר שעור עישון האבות 
גבוה יותר: שעור עישון אבות בעלי השכלה יסודית היה 67% 
 37.8% ,)p= 0.032( לעומת 51% בקרב בעלי השכלה תיכונית
בקרב בעלי השכלה תיכונית ומקצועית )p> 0.0001( ו־23.7% 

.)p= 0.032( בקרב בעלי השכלה אקדמאית, 
מאבות   )56.8%( יותר  מובהק  באופן  עשנו  ערבים  אבות 
מאבות  ויותר   )47.1%( לשעבר  ברה"מ  ילידי  חדשים  עולים 

.)p=0.000( וותיקים בארץ )29.0%(  ילידי ישראל  יהודיים 
אבות לתינוקות בנים עשנו פחות באופן מובהק )37.1%( 
מאבות לתינוקות בנות )p=0.002( )44.3%(. בהשוואת שיעור 
עישון האב לפי מין התינוק בקבוצות ארץ לידת האב )יהודים 
קשר  נמצא  לשעבר(  ברה"מ  וילידי  ערבים  ישראל,  ילידי 
מובהק לפי מין התינוק רק אצל אבות ערבים. ערבים אבות 
של בנות עשנו יותר )61.8%( לעומת אבות ערבים של בנים 
לא   .)p=0.008(  ,OR=0.650 )0.477<OR<0.087(  .)51.3%(
מין  לפי  בין השכלת האב הערבי לעישון  נמצא קשר מובהק 

.)p=0.582( התינוק 
מהאמהות   8.8% המחקר  באוכלוסיית  אמהות:  עישון 
מעשנות: רק אמהות 3.1%, ו־5.7% אבות ואמהות. לא נמצא 
קבוצות  בארבע  המעשנות  האמהות  בשיעור  מובהק  הבדל 
 .)p=0.258  ,4.034=  χ2  ,df  =3( שנה.  גיל  עד  התינוקות  גיל 
הגרים  המעשנים  )ואחרים  האם  עישון  בין  קשר  נימצא  לא 
בקרב  לילה  לשנת  התינוק  הושכב  בה  התנוחה  לבין  בבית( 
בין  נמצא קשר מובהק  רב משתני  0-6 חודשים. בעיבוד  בני 
וארץ  נפה  האם:  עישון  לבין  הבאים  הדמוגרפים  המשתנים 

.)3 לידת האם )טבלה מס. 
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3: רגרסיה לוגיסטית. המשתנה התלוי   טבלה 

האמהות עישון 
C.I 95.5% OR Sig המשתנה

Upper Lower

2.24 1.01 1.50 0.05 נפה: חיפה/חדרה

ארץ לידת האם    

23.69 5.53 11.45 0.00 ישראלים ערבים

בהשוואה  נמדדה  האם  לאום  של  הקשר  עוצמת  	 הערה: 
ילידי ישראל.  ליהודים 

פי  גבוה   )  	12.8%( המעשנות  חיפה  מנפת  אמהות  שעור 
 ,)5.0%( חדרה  מנפת  המעשנות  האמהות  משעור  שנים 

 .)p=0.043(
	 נמצא הבדל מובהק רק בין שיעור עישון אמהות יהודיות 
ילידות ישראל )14.2%( לשיעור זה בקרב אמהות ערביות 

.P<0.0001 )1.6%(
	 לא נמצא הבדל מובהק בין שיעור עישון אמהות יהודיות 
)14.2%( לשיעור זה בקרב אמהות עולות חדשות מברה"מ 

לשעבר )11.0%(.

השווינו בין עישון האם לפי הנפות בקבוצות לאום וארץ 
ועולות חדשות  ילידות ישראל, ערביות  יהודיות  לידת האם: 
אצל  רק  נפות  לפי  מובהק  הבדל  נמצא  לשעבר.  מברה"מ 
המעשנות  הערביות  האמהות  שיעור  הערביות:  האמהות 
תושבות נפת חיפה גבוה באופן מובהק יותר משיעור האמהות 
)3.8% לעומת  נפת חדרה  הערביות המעשנות שהן תושבות 

.)p=0.042(  ,)1.1%

דיון 

הממצא המרכזי של הסקר הנו שבקרב 45.6% מהתינוקות 
יותר מבני המשפחה הגרים  במחוז חיפה ב־2001, אחד או 
לסכנות  חשופים  מהתינוקות  כמחצית  מעשנים:  בבית 
מהאמהות  ו־8.8%  מהאבות   39.8% סביל.  עישון  של 
מערביות  במדינות  נמצאו  דומים  ממצאים  מעשנים.  הינם 
 1988-91 השנים  בין  בארה"ב   NHANES בסקר  נוספות. 
נמצא שאצל 43% מהתינוקות בני חודשיים עד 11 חודשים 
לפחות אחד מהגרים בבית מעשן )3(. בסקר שנערך בשנת 
1996 בהולנד נמצא שאצל 44% ממשקי הבית בהם תינוקות 
 .)12( מעשנים  ההורים  שני  או  אחד  חודש,   1-14 בני 
HOVEL וחבריו, הדגימו ש־43% מילדי אוסטרליה ו־41% 
מילדי בריטניה חשופים לעישון סביבתי )23(. במחקר קנדי 
נמצא ב־1998 ש־47% מילדי קנדה חשופים לעישון סביל 

.)11( בבתיהם 
ההורים:  מעשנים  היכן  אמנם  בדקנו  לא  שערכנו,  בסקר 
התנהגות  אבל  לבית,  מחוץ  או  בבית,  התינוק,  של  בחדר 
בריאות מסוכנת זו לתינוקות הנה בעיתית ומחייבת התייחסות, 

הערכות ופעילות של משרד הבריאות. 

 2001-2002 דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל לשנים 
)כלל   25-34 בני  בישראל  המעשנים  הגברים  ששיעור  קבע 
האוכלוסייה( הוא 43.8%, לעומת 21.7% בקרב נשים מאותה 

 .)24( גיל  קבוצת 
הסקר שערכנו מצא ששיעור האבות לתינוקות המעשנים 
במחוז חיפה ב2001 דומה לשיעור הגברים המעשנים בישראל 
בגיל זה, אולם שיעור האמהות לתינוקות המעשנות נמוך פי 
2 משעור בנות גילן המעשנות בארץ )24-26( יתכן והאמהות 
מודעות יותר מאשר האבות לנזקי העישון לעובר ולתינוק והן 
לתינוקות.  היותן אמהות  עקב  העישון  מפחיתות את שיעור 
פחות  מהימן  הינו  והילד  האם  בתחנות  שהדיווח  גם  יתכן 

בהשוואה לראיון טלפוני אנונימי.
עישון האב: מאפייני הגברים המעשנים בסקר דומים לאלה 
שיעור   .)24-26( בישראל  שנערכו  אחרים  בסקרים  שנמצאו 
הערבים  האבות  בקרב  עקבי  ממצא  הנו  מ־50%  גבוה  עישון 
ארצית  בתכנית  התייחסות  ומחייב  והמחקרים  הסקרים  בכל 
המעשנים  שיעור  בין  הפוך  יחס  נמצא  העישון.  להפחתת 
ערבים  אבות  בקרב  המעשנים.  הגברים  של  השכלתם  לרמת 
הישראלי  הלאומי  המרכז  ע"י  גם  דווח  דומה  קשר  ויהודים. 
התינוק  מין  המשתנים:  בין  קשר   .)24-26( מחלות  לבקרת 
באוכלוסיה  באבות  סטטיסטית  מובהק  נמצא  האב  ועישון 
יותר  מובהק  באופן  מעשנים  לבנות,  ערביים  אבות  ערבית: 
מאבות ערביים לבנים )61.8% לעומת P–0.008 ,51.3%( אין 
ההנחה  לאור  במיוחד  תמוה  הממצא  זה.  לממצא  הסבר  לנו 
לאחר  שהתחילה  התנהגות  מבטא  אינו  המדווח  העישון  כי 
זה  נושא  לידת התינוק אלא משקף המשך התנהגות קיימת. 

נוסף. ראוי למחקר 
עישון האם: בקרב האמהות בניגוד לאבות, לא נמצא קשר 
אמהות  של  העישון  שיעור  התינוק.  למין  עישון  בין  מובהק 
העישון  משיעור  יותר  גבוה  היה  ישראל  ילידות  יהודיות 
לאומיים  בסקרים  גם  נמצא  זה  ממצא  ערביות.  אמהות  של 
מברה"מ  ואילך  מ־1990  שעלו  נשים  שנים.  באותן  שנערכו 
ילידות  יהודיות  לאמהות  עישון  בהתנהגות  דומות  לשעבר 

ישראל. 
הערביות  האמהות  של  במיוחד  הנמוך  אחוזן  לציון  ראוי 
קבוצות  בשתי  האחרים  לסקרים  בהשוואה  בסקר  המעשנות 
הגיל, 2.0% ו־2.7%. יתכן שקיימת הענות גבוהה יותר בהריון 
לגבי  דומה  ממצא  העישון.  להפסקת  להמלצות  ערביות  של 
שיעור הענות גבוה להנחיות של אמהות ערביות נמצא בסקר 
הנוכחי גם בנושא הענות להנחיה על תנוחת השכבת תינוקות 

.)22( לשנת לילה על הגב 
חיפה  הנפות  בין  העישון  בשיעורי  מובהק  הבדל  נמצא 
מנפת  ערביות  אמהות  ערביות.  נשים  בקרב  רק  אך  וחדרה, 
חדרה מעשנות באופן מובהק פחות מאמהות ערביות מנפת 
חיפה. עם זאת יש להתייחס לנתון זה בזהירות עקב שיעורן 
הנמוך של האמהות הערביות המעשנות, 1.6%. ניתן להסביר 
ברובן  הן  חדרה  בנפת  הערביות  שהאמהות  בכך  ההבדל  את 
ברובן  הן  חיפה  ובנפת  מסורתיות  מוסלמיות  כפריות  הגדול 
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עירוניות, נוצריות דרוזיות ומוסלמיות. לאורח החיים העירוני 
את  להגדיל  ידועה  נטייה  יש  בעיר  המודרני  התרבות  ואופי 
חדרה  שבנפת  יתכן  שני  מצד  נשים.  בקרב  המעשנות  שעור 
יש דיווח חסר על עישון אצל האמהות הערביות המוסלמיות. 
שאמהות  מקובל  שלא  מאחר  בסתר  מעשן  שחלקן  יתכן 
עד  הישירות  המטפלות  לרוב  הן  האמהות  תעשנה.  ערביות 
עם  ומתמשך  הדוק  במגע  ונמצאות  יותר  ואף  שנה  חצי  גיל 
כן התינוקות חשופים  ועל  רוב שעות היממה  התינוק במשך 
לכן  טבעי  באופן  האמהות.  מעישון  בעיקר  פסיבי  לעישון 
הסברה  לפעילות  העיקרית  המטרה  קבוצת  הן  האמהות 

והדרכה בתחנות טיפת חלב. 
לתאר  ניתן  הסקר  של  החיצוני  התוקף  מגבלות  את 

בנקודות הבאות: 
הורים  בקרב  חיפה,  במחוז   2001 בשנת  נערך  המחקר 
לתינוקות עד גיל שנה. בהחלט אין ביטחון שאוכלוסיית מחוז 
בשנה זו מייצגת באופן דומה את כלל אוכלוסיית הארץ, לכן 
הממצאים והמסקנות מיוחסים לאוכלוסיות המחוז. אולם ניתן 

בין אוכלוסיית המחקר לאוכלוסיית הייחוס.  להניח דמיון 
אינן  במחקר  להשתתפות  ההורים  היענות  לאי  הסיבות 
ידועות. אנו משערים שההורים המודעים יותר לבריאות נענו 
אחוז  זו  הנחה  מתוך  בסקר.  ולהשתתף  פעולה  לשתף  יותר 
גבוה  יתכן  האמיתית  באוכלוסיה  הצפוי  המעשנים  ההורים 

זה.  יותר מהממצאים שהוצגו במחקר 
שירותי  ממתן  שחלק  היא  נוספת  חיצוני  תוקף  מגבלת 
טיפת חלב בארץ ניתנים על ידי קופות החולים או הרשויות 
טיפת  מהתחנות   90% זאת  לעומת  חיפה  במחוז  המקומיות. 
למשרד  שייכים  התינוקות(  אוכלוסיית  גם  )ובמקביל  חלב 
בהלימה  בתחנות  המחוז  אוכלוסיית  ייצוג  לכן  הבריאות, 

לאוכלוסיית הייחוס. 
יותר  עדכניים  נתונים  לנו  אין  המחקר,  ביצוע  שנת  מאז 
או  המחוז  באוכלוסיית  לתינוקות  הורים  בקרב  עישון  לגבי 

 .2008 באוכלוסיית הארץ בשנת 

מסקנות 

הורים  של  שעישון  ספק  אין   )4,18( רבים  מחקרים  פי  על 
חושף את התינוק לנזק בשל חשיפה לעישון סביל בסביבתו 

יכול להימנע ממנו.  המיידית באופן שאינו 
הגברת  מצדיק  מעשנים  הורים  של  הגבוה  השיעור 
מן  הינקות.  בתקופת  הסביל  העישון  נזקי  בנושא  ההדרכה 
הסקר עולה שמוצדק להפעיל תכנית התערבות במחוז חיפה 
הגברים  עישון  את  לצמצם  אף שקשה  על  להורים מעשנים. 
בעיקר  זה  בנושא  התערבות  תכניות  לבנות  מומלץ  הערבים 

18-45, עם מיקוד על בעלי השכלה נמוכה. בני  עבור 
צמצמום  של  ליעד  מכוונות  אשר  ההתערבות  תוכניות 
לו נחשפים התינוקות צריכות להתמודד גם  העישון הפסיבי 
עם הורים שאינם רוצים להפסיק לעשן או אינם יכולים להימנע 
וכו'. מאמצים אלה  מעישון בסביבת התינוק בבית, במכונית 

האחרים  המקורות  מכל  חשיפה  הפחתת  גם  לכלול  חייבים 
ומטפלות  המעשנים סיגריות: אורחים בבית, מטפלות בבית 
במעונות יום )20,21,23,27(, השגת יעדים אלה הינה ריאלית 
דרישה  מאשר  יותר  גבוהים  הצלחה  סיכויי  ובעלת  יותר 

מוחלטת מההורים להפסקת העישון. 
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 עמדות הרופאים בישראל כלפי תפיסת תפקידם 
 כמייעצים לאורחות חיים בריאים: 
בדיקת החסמים והגורמים התומכים

איריס דגן2,1, אורנה בראון־אפל2, נירה קורן מורג3, נחמיה יפה1
 1מכבי שירותי בריאות; 2בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה; 

3המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, בית הספר לרפואה על שם סקלאר, אוניברסיטת תל אביב

מילות מפתח: אורחות חיים בריאים, עמדות, מסוגלות עצמית, התנהגות בריאותית 

תקציר
הבריאותיים.  חייהם  אורחות  ובשינוי  מטופליהם  בהתנהגות  משמעות  ובעל  משפיע  גורם  מהווים  רופאים   : ע ק ר
לפיכך ביכולתם להירתם למאמץ העולמי למניעת תחלואה ותמותה הנובעות מאורח חיים זה. אך נמצא כי גורמים 

רבים משפיעים על פעילות הרופאים בתחום.
בריאים  חיים  לאורחות  כמייעצים  תפקידם  כלפי  בישראל  הרופאים  של  עמדותיהם  בחינת   : ר ק ח מ ה ת  ו ר ט מ
ובדיקת הקשר בין האמונה שלהם במסוגלותם להדריך לאורחות חיים בריאים )מסוגלותם העצמית(, מאפייניהם 

והתנהגותם הבריאותית האישית, לבין עמדות אלו. 
היענות(.   57%( הצפון  מחוז  בריאות,  שירותי  מכבי  רופאי   383 מתוך  רופאים   218 שכלל  חתך  מחקר   : ת ו ט י ש
מאפייניהם הדמוגרפים של הרופאים, תפיסת הבריאות שלהם, עמדותיהם כלפי תפקידם כמייעצים לאורחות חיים 

בריאים ומסוגלותם העצמית לייעץ נמדדו באמצעות שאלון מדוור.
: מרבית הרופאים )98.6%( מאמינים כי הדרכה לאורחות חיים בריאים הינה חלק בלתי נפרד מתפקידם,  ת ו א צ ו ת
לתפיסת  בעיקר  קשורות  נמצאו  הרופאים  עמדות  השגרתי.  מהטיפול  כחלק  זה  ייעוץ  ליישם  קושי  מביעים  אך 
המסוגלות העצמית שלהם להדריך לאורחות חיים בריאים. ככל שהרופא מביע מסוגלות עצמית גבוהה יותר, כך 
יותר. סוג ההתמחות של הרופא, הערכת  עמדותיו כלפי תפיסת תפקידו כמייעץ לאורחות חיים בריאים חיוביות 
המסוגלות  הערכת  על  מובהק  באופן  משפיעים  האישית  הבריאותית  והתנהגותו  שלו  הסובייקטיבית  הבריאות 

העצמית של הרופא להדריך לאורחות חיים בריאים. 
עמדות הרופאים קשורות בעיקר לתפיסת המסוגלות העצמית שלהם להדריך לאורחות חיים בריאים,   : ת ו נ ק ס מ
על כן מומלץ לבנות תוכניות התערבות אשר שמות דגש על מתן כלים המחזקים את תחושת המסוגלות העצמית 
של הרופא לייעוץ לאורחות חיים בריאים, מתוך ההנחה שמסוגלות זו תעלה את מידת הייעוץ בפועל לאורח חיים 
בריא. תוכניות אלו יתמקדו במתן כלים ושיפור מיומנויות טיפוליות המיועדות לרופא להדרכת מטופליו לאורחות 

חיים בריאים, כלים אלו עשויים לעזור גם לרופאים לשפר את התנהגותם הבריאותית האישית.

רקע 

בהיארעות  משמעותית  עליה  חלה  האחרונות  השנים  ב־50 
החיים  לאורח  הקשורות  ומחלות  כרוניות  מחלות  והימצאות 
המערבי בעולם ובישראל. לאור מגמה זו, מניעה של מחלות 
כרוניות מהווה אתגר עיקרי לבריאות הציבור בעולם וזאת על 
ידי שינוי באורחות החיים המשפיעים על מחלות אלו, כגון: 

 .)1-4( ועישון  גופנית, עודף משקל  חוסר פעילות 

בנוסף לתפקידם בטיפול במחלות, רופאים יכולים להוות 
עידוד  ידי  על  מחלות  במניעת  משמעות  ובעל  משפיע  גורם 
לשיפור  להביא  ובכך  מטופליהם  של  חייהם  הרגלי  לשינוי 
מחקרים  של  רב  במספר  האוכלוסייה.  של  החיים  באורחות 
ייעוצם של הרופאים לאורחות חיים בריאים נתפס  כי  נמצא 
הרופאים  מטופליהם,  ידי  על  ביותר  רבה  חשיבות  כבעל 
לקבלת  ביותר  המהימן  כמקור  מטופליהם  ידי  על  נתפסים 
את  ומכבדים  לרופאיהם  מקשיבים  בריאותם,  על  מידע 
המלצותיהם )5-6(. כמו כן נמצא, כי לרופאים יכולת לשנות 
רבים  מחקרים   .)7-9( מטופליהם  של  חייהם  הרגלי  את 
הדנים בעמדות הרופאים כלפי תפקידם כמייעצים לאורחות 

איריס דגן. מחבר מכותב: 
dagan_ir@mac.org.il דוא"ל: 
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אלו,  עמדות  והמקדמים  המעכבים  בגורמים  בריאים,  חיים 
חשוב  בתחום  הרופאים  של  ייעוצם  את  לקדם  ניסיון  תוך 
אלו  מחקרים  האחרונות.  השנים  ב־20  בעולם  נערכו  זה 
הייעוץ  לביצוע  המפריעים  עיקריים  גורמים  מספר  מצאו 
תגמול,  חוסר  טיפוליות,  במיומנויות  חוסר  זמן,  חוסר  כגון: 
אחרים  מחקרים   .)10,11( הטיפול  באפקטיביות  אמון  חוסר 
מין,  גיל,  כגון:  הרופאים  של  מסוימים  מאפיינים  כי  הציעו 
על  להשפיע  יכולים  הלימודים  מסיום  וזמן  התמחות  תחום 
עמדותיהם כלפי תפיסת תפקידם. מחקרים נוספים מצאו כי 
התנהגותם הבריאותית של הרופאים יכולה להוות גורם מנבא 
לעמדותיהם כלפי תפיסת תפקידם )10-14(. מיעוט מחקרים 
בדק את מידת הביטחון העצמי ואמונתו של הרופא ביכולותיו 
להדריך ולייעץ למטופליו )מסוגלות עצמית( והקשר לעמדות 
לאורחות  מטופליהם  את  להדריך  תפקידם  כלפי  הרופאים 

.)15-17( חיים בריאים 
כתוצאה  ובתמותה  בתחלואה  עליה  של  דומה  מגמה 
בישראל  גם  קיימת  בעולם  המדווחת  החיים  הרגלי  משינוי 
בעולם  ובעיקר  בעולם  והמעמיק  הרב  המחקר  לעומת   .)18(
המערבי, מחקרים בודדים נערכו בישראל על עמדותיהם של 
שיעורי   .)13( בריאים  חיים  לאורחות  כמייעצים  הרופאים 
הייעוצים המדווחים הן ע"י הרופאים והן ע"י המטופלים הינם 

 .)19( מועטים אף הם 
לאור זאת בדקנו במחקרנו מהם עמדותיהם של הרופאים 
בישראל כלפי תפקידם כמייעצים לאורחות חיים בריאים ואת 
הגורמים אשר עשויים להיות קשורים לעמדותיו של הרופא 
כלפי הדרכה לאורחות חיים בריאים, כגון: תפיסת המסוגלות 
למטופליהם,  בריא  חיים  לאורח  לייעץ  שלהם  העצמית 
הבריאותית  והתנהגותם  הרופאים  של  דמוגרפים  מאפיינים 
האישית. כמו כן נבדקו הקשרים בין מסוגלותו העצמית של 
הרופא, מאפייני הרופא והתנהגותו הבריאותית. ההנחה היא 
שעמדות הרופאים ותפיסת המסוגלות הינם מרכזיים בניבוי 

הביצוע בפועל של הייעוץ לאורחות חיים.

שיטות

מחקר חתך שכלל 218 רופאים ראשוניים )משפחה, פנימאים, 
רופאי מכבי   383 כללים( מתוך  ורופאים  גניקולוגיים  ילדים, 
של  עמדותיהם  היענות(.   57%( צפון  מחוז  בריאות,  שירותי 
הדמוגרפים  מאפייניהם  העצמית,  מסוגלותם  הרופאים, 
מדוור  שאלון  באמצעות  נמדדו  שלהם  הבריאות  ותפיסת 
המחקר.  למטרות  התאמה  תוך  חובר  אשר  ומתוקף  מהימן 
הראשוניים  הרופאים  לכלל  ונשלח  שאלות   37 כלל  השאלון 
מאפייניהם  לגבי  שאלות  כלל  השאלון  הצפון.  במחוז 
סוג  לידה,  ארץ  מוצא,  מין,  גיל,  הרופאים:  של  הדמוגרפים 
הקופה.  עם  התקשרות  וצורת  וותק  שנות  מספר  התמחות, 
כמו כן הרופא נשאל לגבי התנהגותו הבריאותית: עישון כן/
משקלם  את  דרגו  משקל,  לגבי  העישון,  תדירות  ומהי  לא 
בסקלה של 1-5, כאשר: 1 = עודף משקל רב, 5 = תת משקל, 

לצורך  ו־3+4+5  ל־1+2  המשתנה  קטגוריות  קובצו  כן  כמו 
נוסף כמשתנה דיכוטומי. ניתוח 

באמצעות  נמדד  המרואיינים  של  גופנית  פעילות  מצב 
כאשר  גופנית  בפעילות  עיסוקם  מידת  לפי  עצמי  דיווח 
בשבוע  פעמים   4-3 לפעילות  הוגדרה  גופנית  פעילות 

גופנית כן/לא(. )פעילות 
כמייעצים  תפקידם  תפיסת  כלפי  הרופאים  עמדות 
ההיגדים  היגדים,   13 ידי  על  נבחנו  בריאים  חיים  לאורחות 
כללו את עמדותיהם והחסמים להדרכתם. הרופאים התבקשו 
בסולם של  ההיגדים השונים  עם  למידת הסכמתם  להתייחס 
מסכים   =  4 מסכים;  לא  בהחלט   =1 כאשר   ,)1-4( דרגות   4
ו־3+4  ל־1+2  המשתנה  קטגוריות  קובצו  כן  כמו  בהחלט. 
של  האלפא  מדדי  דיכוטומי.  כמשתנה  נוסף  ניתוח  לצורך 

 .α=0.78 קרונבך עבור שאלות העמדות היו 
מסוגלותם העצמית של הרופאים נבחנה על ידי 9 היגדים, 
חיים  לאורחות  ייעוץ  לשלב  קל  זה  כללי,  "באופן  לדוגמא: 
כמה  "עד  במרפאה",  השוטפת  מהפעילות  כחלק  בריאים 
בריאים",  חיים  לאורחות  לייעץ  מסוגל  שהינך  מאמין  אתה 
לאורחות  לייעוץ  מתאימה  הדרכה  יקבלו  רופאים  "אם 
לשנות  למטופליהם  לעזור  הצלחתם  סיכויי  בריאים,  חיים 
התבקשו  הרופאים  הינם".  הבריאותיים  חייהם  הרגלי  את 
בסולם  השונים  להיגדים  ביחס  ביטחונם  למידת  להתייחס 
בטוח   =4 בטוח;  לא  מאוד   =  1 כאשר   ,)1-4( דרגות   4 של 
מאוד. כמו כן קובצו קטגוריות המשתנה ל־1+2 ו־3+4 לצורך 
קרונבך  של  האלפא  מדדי  דיכוטומי.  כמשתנה  נוסף  ניתוח 
נבנו  בנוסף   .α=0.82 היו  עצמית  המסוגלות  שאלות  עבור 
ובמסוגלות  ציון בעמדות  רופא  מדדים מסכמים שנתנו לכל 

 .)1-4 )בטווח 
מבחנים  באמצעות  נותחו  הנתונים  המשתנים:  ניתוח 
נורמאלית.  להתפלגות  התאמתם  בדיקת  לאחר  פרמטרים, 
ואחוזים  שכיחות  באמצעות  הוצגו  קטגוריאליים  משתנים 
תקן.  סטית   ± ממוצע  באמצעות  הוצגו  רציפים  ומשתנים 
ועמדות  מסוגלות  ותק,  גיל,  רציפים:  משתנים  בין  קשרים 
פרסון.  של  קורלציה  מבחני  באמצעות  נבדקו  הרופאים 
ועמדות הרופאים למשתנים קטגוריים  בין מסוגלות  קשרים 
 .ANOVA – התמחות( נבדקו באמצעות מבחן ניתוח שונות(
קשר בין משתנים דיכוטומיים )מין, מוצא, ארץ לידה, עישון, 
על  נבדק  ומסוגלות  עמדות  לבין  והשמנה(  גופנית  פעילות 
משתני  רב  ניתוח  תלויים.  בלתי  למדגמים   t-test מבחן  ידי 
משתנית  הרב  הליניארית  הרגרסיה  מודל  באמצעות  ניבדק 
הינו מסוגלות עצמית של הרופאים,  כאשר המשתנה התלוי 
מסוגלות  על  המשפיעים  הגורמים  את  לבדוק  מנת  על  זאת 
לעמדותיו  מובהק  באופן  קשורה  נמצאה  אשר  הרופא, 
כל  היו  למודל  שנכנסו  תלויים  הבלתי  המשתנים  להדריך. 
המשתנים שנבדקו בניתוח החד משתני: 1( מאפייני הרופא: 
התנהגות   )2 התקשרות;  צורת  לידה,  ארץ  מוצא,  מין,  גיל, 
בריאותית – עישון, פעילות גופנית ועודף משקל; 3( הערכת 

מצב בריאות.
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תוצאות

 תיאור אוכלוסיית המחקר: המאפיינים הדמוגרפים וההתנהגות 
מוצגים  במחקר  שהשתתפו  הרופאים   218 של  הבריאותית 
הרופאים  של  הממוצע  גילם  כי  לראות  ניתן   .1 מס'  בטבלה 
הינו 50 שנה. קרוב לשני שליש מכלל הרופאים הינם גברים. 
)78%( מועסקים  וכן מרביתם  יהודים  מרבית הרופאים הינם 
כעצמאיים בקופה. לגבי התנהגותם הבריאותית, שיעור נמוך 
כמחציתם  מעשנים,  הנם  כי  מדווחים  הרופאים  מבין  מאוד 
עוסקים בפעילות גופנית קבועה ומרביתם )85%( סבורים כי 
משקלם תקין או שהם בעלי עודף משקל קל. מעל ממחצית 

וטובה מאוד. מהרופאים מדווחים על בריאותם כטובה 
עמדות  עצמית:  מסוגלות  ותפיסת  הרופאים  עמדות 
בריאים  חיים  לאורחות  כמייעצים  תפקידם  כלפי  הרופאים 
נבחנו על ידי 13 היגדים המוצגים בטבלה מס' 2. הרוב הגדול 
חיים  לאורחות  הדרכה  כי  מסכימים   )98.6%( הרופאים  של 
מודעים  הינם  וכי  מתפקידם  נפרד  בלתי  חלק  הינה  בריאים 
לכך )89.8%( כי מטופליהם מצפים מהם להוות דוגמא אישית 
נשאלו  מהעמדות  כחלק  שלהם.  הבריאותיות  בהתנהגויות 
את  מדריכים  אינם  רבים"  "רופאים  מדוע  לסיבות  הרופאים 
מטופליהם לאורחות חיים בריאים, קרוב ל־80% מהם דווחו 
על  דווחו  ל־50%  קרוב  זמן,  חוסר  הינה  העיקרית  הסיבה  כי 

וחוסר עניין בהדרכה. חוסר תגמול 
שלהם  המסוגלות  תפיסת  לגבי  הרופאים  נשאלו  כאשר 
לייעץ למטופלים שלהם לגבי אורחות חיים )על ידי 9 היגדים(, 
הייעוץ  את  לשלב  וקושי  בטחון  חוסר  מביעים   40% מעל 
כחלק מהפעילות השוטפת של המרפאה. כ־80% מהרופאים 
ידע  למטופליהם  להעניק  ביכולתם  בינוני  בטחון  מביעים 
במשקל  לרדת  לעשן,  להפסיק  להם  יעזרו  אשר  ומיומנויות 
של  הביטחון  בו  ההתנהגות  הינה  )עישון  בפ"ג  ולהתחיל 
ופעילות  במשקל  ירידה  לעומת  ביותר  הנמוך  הוא  הרופא 
גופנית בה הביטחון רב ביותר(. מרביתם מאמינים )87%( כי 
אם יקבלו מיומנויות והדרכה מתאימות לייעוץ יגדלו סיכויי 

הצלחתם לייעץ למטופליהם )לא מוצג בטבלה(.
הרופאים  של  עמדותיהם  בין  הקשרים  את  בדקנו  כאשר 
לבין מסוגלות עצמית, מאפייניהם הדמוגרפים של הרופאים 

והתנהגותם הבריאותית נמצאו הממצאים הבאים:
לעמדות  עצמית  מסוגלות  בין  נמצא  מובהק  קשר 
מסוגל  מרגיש  שהרופא  ככל   .)P<0.05( )r-0.150( הרופאים 
יותר לייעץ לאורחות חיים בריאים, כך עמדותיו חיוביות יותר 
נמצא  כן  כמו  בריאים.  חיים  לאורחות  כמייעץ  כלפי תפקידו 
כי ככל שהרופא מגדיר את מצב בריאותו כטוב יותר, האמונה 

.)r-0.421( )P<0.001( יותר  במסוגלותו העצמית גבוהה 
היה  הרופא  סוג ההתמחות של  רק  הרופא  מבין מאפייני 

קשור באופן מובהק לעמדות.
המשפחה,  רופאי  אצל  התקבלו  ביותר  חיוביות  עמדות 
רופאים  אצל  התקבלו  ביותר  השליליות  שהעמדות  בעוד 
הרופאים  של  עמדותיהם  כי  לציין  יש   .)p=0.027( מתמחים 

הכלליים )ללא מומחיות( גם הן היו נמוכות )רמה 5 מתוך 6( 
קשר  בעל  נמצא  לא  נוסף  דמוגראפי  מאפיין  שום   .)1 )גרף 
ישיר לעמדות )גיל, מין, מוצא, ארץ לידה, מספר שנות וותק 

וצורת התקשרות עם הקופה(.

1: מאפיינים דמוגרפים של הרופאים  מס'  טבלה 
והתנהגותם הבריאותית:

ממוצע, סטיית תקן, טווח ואחוזים
ידי ממוצע וסטיית תקן, התנהגות  )גיל מבוטא על 

בריאותית באחוזים(

)%( Nמאפיין

50± )7.84(גיל )ממוצע ± סטיית תקן( 

22.96± )8.38(שנות וותק)ממוצע± סטיית תקן( 

מין

138 )%63.6(גברים

79 )%36.4(נשים

מוצא

176 )81.5%( יהודים

35 )%16.2( ערבים

5 )2.3%(אחר

ארץ לידה

107 )49.8%(ישראל

39 )%18.1(בריה"מ לשעבר

69 )32.1%(אחר

התמחות

37 )% 17.1(כללי

35 )16.2%(משפחה

42 )19.4%(פנימאי

33 )15.3%(גניקולוג

60 )%27.8(ילדים

9 )% 4.2(אחר

צורת התקשרות עם הקופה

47 )21.9%(שכיר

68 )% 78.1( עצמאי

דווח על מצב בריאות סובייקטיבי

127 )58%(טוב מאוד, מעולה

89 )42%(לא טוב או גרוע

התנהגות בריאותית

10%מעשן

90%לא מעשן

52%עוסק בפ"ג

48%אינו עוסק בפ"ג

85%משקל תקין

15%עודף משקל
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2: התפלגות עמדות הרופאים כלפי תפקידם  מס'  טבלה 
כמייעצים לאורחות חיים: 

ממוצע, סטיית תקן וקטגוריות )באחוזים(:

משפטים
ממוצע ± 
סטיית תקן

בהחלט לא 
מסכים, לא 

מסכים
)אחוזים(

מסכים, 
מסכים 
בהחלט

)אחוזים(

תפקידי כרופא אינו רק לטפל 
במחלות, 

אלא גם להדריך לאורחות 
חיים בריאים 

 3.81
±0.490

1.498.6

מטופלים מצפים מרופאיהם 
 role( להוות דוגמא אישית

models( בהתנהגויות 
הבריאותיות האישיות שלהם

 3.27
±0.677

10.289.8

ייעוץ לאורח חיים בריא הינו 
מאוד אפקטיבי

 3.08
±0.723

18.581.5

לדעתי ניתן לשכנע מטופלים 
לשנות

את הרגלי חייהם ביחס ל:

3.112.387.7 ±0.600ביצוע פעילות גופנית

3.03 ירידה במשקל
±0.570

13.686.4

2.926.973.1 ±0.721הפסקת עישון סיגריות

רופאים רבים אינם מדריכים 
את

מטופליהם לאורחות חיים 
בריאים משום ש:

3.07 אין להם זמן
±0.805

20.679.4

הקופה אינה מתגמלת אותם 
עבור הדרכה זו

±1.00 2.5350.549.5

2.43 זה פחות מעניין אותם
±0.820

50.749.3

הם לא מאמינים באפקטיביות 
הייעוץ

 2.22
±0.818

63.236.8

2.07 הם חושבים שזה לא תפקידם
±0.755

74.525.5

הם מרגישים שאין להם את 
הידע הדרוש

 2.02
±0.757

77.322.7

 טווח 1-4: 1 = בהחלט לא מסכים; 2 = לא מסכים; 
3 = מסכים; 4 = מסכים בהחלט.

קטגוריות 1+2 ו־3+4.

בבדיקת הקשר בין מאפייני הרופא למסוגלותו העצמית, 
הרופא  של  ההתמחות  סוג  בין  מובהק  קשר  נמצא  שוב 
למסוגלותו העצמית להדריך. רופאי המשפחה נמצאו כבעלי 
לייעץ  ביכולתם  יותר  ומאמינים  ביותר  הגבוהה  המסוגלות 
מרופאים אחרים )p=0.007(, כאשר המסוגלות הנמוכה ביותר 
דמוגראפי  מאפיין  שום   .)1 )גרף  הגניקולוגים  אצל  נמצאה 

נוסף לא נמצא בעל קשר ישיר למסוגלות. 

1: הקשר בין התמחות הרופא לבין עמדותיו  גרף 
ומסוגלותו העצמית*

* כלפי תפיסת תפקידו כמייעץ לאורחות חיים בריאים.
 טווח 1-4: 1 = מסוגלות נמוכה/ עמדה נמוכה; 

4 = מסוגלות גבוה / עמדה גבוה

לבין  בין התנהגויות הבריאות של הרופא  בבחינת הקשר 
עמדותיו כלפי ייעוץ לאורחות חיים בריאים, לא נמצא קשר 
מובהק בין אף התנהגות בריאותית של הרופא לבין עמדותיו 

.)2 )גרף 
בין התנהגויות הבריאות למסוגלותו  נבחן הקשר   כאשר 
לבין  משקלם  בין  מובהק  קשר  נמצא  הרופא,  של  העצמית 
משקל  בעלי  רופאים   – הרופאים  של  העצמית  מסוגלותם 
יותר מאילו שהינם  גבוהה  דווחו על מסוגלות עצמית  תקין, 
בין  גם  נמצא  מובהק  קשר   .)p<0.001( עודף  משקל  בעלי 
אשר  רופאים  העצמית,  למסוגלות  הגופנית  הפעילות  מצב 
דווחו  בשבוע,  פעמים   3 של  קבועה  גופנית  בפעילות  עסקו 
על אמונה במסוגלות עצמית גבוהה יותר מרופאים אשר לא 
נמצא  לא   .)2 )גרף   )p=0.003( גופנית  בפעילות  כלל  עסקו 
קשר בין מצב העישון של הרופא )מעשן או לא מעשן( לבין 

עמדותיו ומסוגלותו העצמית. 
כיוון שנמצא קשר מובהק בין מסוגלות עצמית לעמדות 
וקשרים מובהקים בין התמחות, התנהגות בריאותית והערכת 
ערכנו  משתני,  החד  בניתוח  עצמית  מסוגלות  לבין  הבריאות 
הרב  הליניארית  הרגרסיה  מודל  באמצעות  רב משתני  ניתוח 
משתנית כאשר המשתנה התלוי הינו מסוגלות הרופאים, זאת 

על מנת לזהות את המשתנים הקשורים למסוגלות הרופא.
המשתנים שנכנסו למודל היו המשתנים שנמצאו מובהקים 
בניתוח החד משתני )מאפייני הרופא, משקל, פעילות גופנית, 
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הערכת בריאות(, נמצאו תוצאות דומות למודל החד משתני: 
והערכת  גופנית  בפעילות  שעוסק  משקל,  עודף  ללא  רופא 
הבריאות שלו גבוהה יביע אמונה ובטחון חזקים יותר ביכולתו 

להדריך לאורחות חיים בריאים.

2: הקשר בין התנהגות בריאותית לביו עמדות  גרף 
ומסוגלות עצמית*

* כלפי תפיסת תפקידו כמייעץ לאורחות חיים בריאים.
 טווח 1-4: 1 = מסוגלות נמוכה/ עמדה נמוכה; 

4 = מסוגלות גבוה/ עמדה גבוה

דיון 

מסכימים  הרופאים  מרבית  כי  מראים  מחקרנו  ממצאי 
נפרד  בלתי  חלק  הינה  בריאים  חיים  לאורחות  הדרכה  כי 
מתפקידם, בדומה למחקרים אחרים שנערכו בתחום )10-14(. 
ליישם  חיוביות אלו, מביעים הרופאים קושי  למרות עמדות 
ייעוץ זה כחלק מטיפול שגרתי. החסמים העיקריים והסיבות 
תגמול  וחוסר  לייעץ  זמן  חוסר  הינם  שצוינו  הדרכה  לחוסר 
העיקריים  הממצאים   .)10-14( אחרים  למחקרים  בדומה 
ממחקרנו מראים שעמדות הרופאים קשורות בעיקר לתפיסת 
חיים  לאורחות  להדריך  הרופאים  של  העצמית  המסוגלות 

בריאים. 
במחקרנו נמצא כי ככל שתחושת המסוגלות העצמית של 
הרופא גבוהה יותר, הווה אומר הרופא מאמין ביכולותיו לייעץ 
כך עמדותיו  הבריאות של מטופליו,  ולשנות את התנהגויות 
כלפי תפיסת תפקידו כמייעץ לאורחות חיים בריאים חיוביות 
יותר והוא מאמין יותר בייעוץ ובסיכויי הצלחת הייעוץ אשר 
ידו לשינוי התנהגותו של המטופל. למרות שמחקר  ניתן על 
זה הוא מחקר חתך אשר מראה קשרים בין המשתנים הנבחנים 
ניתן להניח כי קיימת השפעה של הגורמים הללו על עמדות 
משפיעה  הרופא  של  העצמית  מסוגלותו  כלומר  הרופאים, 
על עמדותיו בתחום זה. מחקרנו מוסיף על מחקרים קודמים 
מסוגלותו  בין  המובהקים  והקשרים  התוצאות  בהדגשת 
העצמית של הרופא להדריך לאורחות חיים בריאים לבין סוג 
ההתמחות של הרופא, הערכת הבריאות הסובייקטיבית שלו 
והתנהגותו הבריאותית האישית. נמצא כי רופא בעל משקל 
תקין, שעוסק בפעילות גופנית קבועה והערכת הבריאות שלו 

בריאים  חיים  לאורחות  להדריך  העצמית  מסוגלותו  גבוהה, 
גבוהה יותר מרופא אשר אינו עוסק בפעילות גופנית קבועה 
והינו סובל מהשמנה. מכאן שההתנהגות הבריאותית האישית 
של הרופא משפיעה על תחושת המסוגלות המקצועית שלו 

לייעץ לאורחות חיים בריאים.
בנוסף נמצא שמסוגלותו של הרופא תלויה בסוג ההתמחות 
שלו, רופאי המשפחה הינם בעלי תחושת המסוגלות העצמית 
כמו  אחרות,  מהתמחויות  לעמיתיהם  ביחס  ביותר  הגבוהה 
ביותר.  החיוביות  הינן  המשפחה  רופאי  של  עמדותיהם  כן 
כי  ההנחה  ידי  על  מוסברים  להיות  יכולים  אלו  ממצאים 
עוסקים  ומהתמחותם,  מלימודיהם  כחלק  המשפחה  רופאי 
רבות במניעה ובמתן טיפול כוללני למטופליהם, החל מייעוץ 
לשמירה על הבריאות וכלה בטיפול בחולי. כמו כן כבר בזמן 
מיומנויות  הרופאים  מקבלים  המשפחה  לרפואת  התמחותם 
הבריאותית  התנהגותם  את  לשנות  למטופליהם  לייעץ 
לרופא  נותנות  אלו  מיומנויות  אחרים.  רופאים  מאשר  יותר 
לו  וגורמות  זה  בתחום  לייעץ  ומסוגל  יכול  הינו  כי  תחושה 
להניח  סביר  למטופליו.  בייעוצים  יותר  ולהתנסות  לנסות 
המסוגלות  תחושת  את  מעלים  זה  מסוג  ולמידה  שניסיון 
הסבר  בריא.  חיים  לאורח  הדרכתם  כלפי  שלהם  העצמית 
רופאים  בקרב  נערכו  אשר  מחקרים  מספר  על  מתבסס  זה 
של  המסוגלות  תחושת  על  שונים  גורמים  השפעת  ובדקו 
האמונה  על  המשפיעים  הגורמים  אחד  כי  נמצא  הרופא. 
לטיפול  מיומנויות  חוסר/קבלת  הינה  עצמית  במסוגלות 
 .)16,17,20,21( מענה  לתת  צריך  הרופא  בו  אשר  בתחום 
במחקרם של תומפסון וחבריו, נמצא קשר בין מתן מיומנויות 
לבין  חיובי  ניסיון  ורכישת  בריאים  חיים  לאורחות  לייעוץ 
מסוגלותם העצמית של הרופאים, רופאים בעלי ניסיון טוב 
זה,  לתחום  טיפול  מיומנויות  רכשו  ואשר  מניעתי  בטיפול 
בריאים  חיים  לאורחות  לייעץ  ביכולותיהם  יותר  מאמינים 
הקנית  האם  במחקרנו  הרופאים  נשאלו  כאשר  אכן,   .)17(
את  לשנות  הצלחתם  סיכויי  את  יגדילו  בתחום  מיומנויות 
הביעו  הרופאים  מרבית  מטופליהם,  של  חייהם  הרגלי 
גבוהים  יהיו  עצמית(  )מסוגלות  ההצלחה  שסיכויי  בטחון 
ההצלחה  סיכויי  מאשר  אלו  מיומנויות  קבלת  אחרי  יותר 
לפני קבלת המיומנויות הנדרשות. כחלק מעמדותיהם ציינו 
חוסר  הינו  מטופליהם  להדרכת  העיקרי  החסם  כי  הרופאים 
זמן והביעו קושי ליישם ייעוץ למטופליהם כחלק מהפעילות 
השוטפת במרפאה. תחושת חוסר הזמן אשר הועלתה על ידי 
הרופאים כגורם המגביל את ייעוצם, יכולה לנבוע גם מחוסר 
הכלים  את  מכירים  אינם  אשר  הרופאים  בקרב  מיומנויות 
המוכרים המאפשרים לאבחן את ההתנהגות הבריאותית של 
מטופליהם ואת הכלים להדרכה קצרה ואפקטיבית בתחום.

במענה  בחירה  הטיית  כי תתכן  לציין  יש  הטיות במחקר: 
הם  השאלון  על  ענו  אשר  רופאים  אותם  השאלונים,  על 
 57% של  היענות  ששיעור  לציין  יש  אך  בנושא.  המעוניינים 
הינו שיעור היענות גבוה. הטיה נוספת הינה רציה חברתית – 
נטייה של הרופאים לתת תשובות אשר לדעתם מצופות מהם 
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לשאלות אשר הם נשאלים עליהם. הטיה זו יכולה להשפיע על 
עמדות החיוביות שהציגו הרופאים כלפי תפקידם ובהערכת 

המסוגלות העצמית שלהם.
בעיקר  קשורות  הרופאים  עמדות  והמלצות:  סיכום 
חיים  לאורחות  להדריך  העצמית שלהם  המסוגלות  לתפיסת 
הכשרות  התערבות/  תוכניות  לבנות  מומלץ  כן  על  בריאים, 
לייעץ  הרופאים  של  ויכולתם  תפקידם  את  תחזקנה  אשר 
על  דגש  יינתן  בהכשרות  בריאים.  חיים  ולאורחות  למניעה 
מתן ידע, כלים ומיומנויות טיפול המיועדים לרופא להדרכת 
את  יחזקו  אלו  בריאים.תוכניות  חיים  לאורחות  מטופליו 
לאורחות  לייעוץ  הרופא  של  העצמית  המסוגלות  תחושת 
מידת  את  תעלה  זו  שמסוגלות  ההנחה  מתוך  בריאים,  חיים 

הייעוץ בפועל.
בנוסף עשויים הכלים והמיומנויות לעזור לרופאים לשפר 
יגרמו  דבר  של  ובסופו  האישית  הבריאותית  התנהגותם  את 
באוכלוסיית  והן  הרופאים  באוכלוסיית  הן  התנהגותי  לשינוי 
אלו  הבריאות.הכשרות  במצב  לשיפור  ויביאו  המטופלים 
מתוכניות  כחלק  הרופא  של  עבודתו  שנות  לאורך  מומלצות 

ההכשרה הנבנות לרופאים במהלך עבודתם.
כמו כן מומלץ להתחיל במתן כלים ומיומנויות בתחום כבר 
בתוכנית הלימודים בבתי הספר לרפואה ולהקנות מיומנויות 

אלו לכלל הרופאים.
ומסוגלותו  עמדותיו  על  המשפיעים  הגורמים  הבנת 
בריאים במחקר  חיים  העצמית של הרופא כמייעץ לאורחות 
לאנשי  לסייע  יוכל  אשר  חשוב  מידע  מקור  מהווה  הנוכחי 
הבריאות ומקבלי ההחלטות שפועלים בתחום לבנות ולהפעיל 
אסטרטגיות לקידום מעמדו של הרופא כיועץ לאורחות חיים 

בריאים. 
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רקע 

לשתיית משקאות אלכוהוליים יש לפחות שני היבטים שונים 
מבחינת ההשפעה על סיכוני בריאות; ראשית, רמת אלכוהול 
גבוהה בדם משפיעה באופן מיידי על היכולת לבצע פעילויות 
ממושכת  צריכה  שנית,  שונות.  וקוגניטיביות  מוטוריות 
החל  שונות,  כרוניות  למחלות  לגרום  עלולה  אלכוהול  של 

 .)1( וכלה בשחמת הכבד  באלכוהוליזם 

שתיית  בין  חזק  קשר  ישנו  כי  עולה,  בנושא  מהספרות 
סוציאליות,  ובעיות  נוער  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות 
גניבה,  רגשיות, התנהגותיות וחוקיות, כולל שימוש בסמים, 
נהיגה תחת השפעת אלכוהול, היעדרות מבית הספר, דיכאון, 
התאבדות  וניסיונות  אלימות  מינית,  פעילות  טבק,  עישון 
גם  כקשורה  נמצאה  אלכוהוליים  משקאות  שתיית   .)1-4(
אלימה  התנהגות  ועם   ,)3,5( הספר  בבית  נמוכה  הצלחה  עם 

 .)2,6( ופציעות כתוצאה מאלימות 
אלכוהוליים  משקאות  שתיית  כי  ולומר,  לסכם  ניתן 
כגון:  והתנהגותיים  קוגניטיביים  פיזיולוגיים,  לנזקים  גורמת 
שחמת הכבד, קושי בביצוע פעולות מוטוריות וקוגניטיביות, 

שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער "בני טובים" 
שירן בורד1, אורנה בראון־אפל1

1בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה

שירן בורד. מחבר מכותב: 
shiranbord@gmail.com דוא"ל: 

תקציר
: שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער הינה בעיה רבת משקל בחברה המערבית. תקופת ההתבגרות  ע ק ר
שיעורי  כי  מלמדים,  הנתונים  לראשונה.  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  לגיל  הנוגע  בכל  קריטית  כתקופה  זוהתה 

זו.  השימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים לרבות אלכוהול, עולים באופן חד במהלך תקופת 
: אומדן תופעת שתיית המשקאות האלכוהוליים בקרב בני נוער "בני טובים" בעיר חיפה ואפיון  ר ק ח מ ה ת  ר ט מ

זו. הגורמים הקשורים להתנהגות 
322 בני נוער, תלמידי כיתות ח'-י"א, החברים בתנועת נוער בעיר חיפה.  : המחקר נערך בקרב  ר ק ח מ ה ת  ו ט י ש
הנתונים נאספו באמצעות שאלון אנונימי אחיד ומובנה למילוי עצמי במשך חודשיים )מדצמבר 2007 ועד לפברואר 
2008(. שאלוני המחקר הועברו בפועל בקרב 76% מבני הנוער, תלמידי כיתות ח'-י"א, הרשומים בתנועת הנוער 
הפעילות  ביום  שנכחו  הנוער,  בני  מקרב  השאלון.  הועבר  בו  הפעילות  ביום  שנכחו  הם  אלו  נוער  בני  זו.  בתקופה 

בו הועבר השאלון, שיעור ההיענות היה גבוה מאוד )94%(. 
: ממצאי המחקר מלמדים, כי תופעת שתיית המשקאות האלכוהוליים בקרב בני נוער נפוצה גם בקרב  ם י א צ מ מ
)לא  בני הנוער )72.4%( שתו משקה אלכוהולי כלשהו אי פעם בחייהם  נוער "בני טובים". רובם המכריע של  בני 

בין הגילאים 13-15.  כמחצית מבני הנוער, שתו את המשקה האלכוהולי הראשון  כולל קידוש וטקסים דתיים(. 
במחקר נמצא, כי ישנם ארבעה משתנים עיקריים, הקשורים באופן מובהק לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני 
CI=1.21-( גיל   ,)CI= 1.09-2.35, OR=1.60( נורמות סובייקטיביות   ,)CI=0.28-0.59, OR=0.41( הנוער: עמדות 

אלו  משתנים   .)CI=1.15-2.12, OR=1.563( הנוער  בני  של  הוריהם  בקרב  אלכוהול  ושתיית   )4.08, OR=2.22
לאפיין  מנת  על  בהם  להיעזר  וניתן  הנוער,  בני  בקרב  האלכוהוליים  המשקאות  שתיית  התנהגות  את  מסבירים 
נוער מקרב שכבות  בני  ביותר לשתיית משקאות אלכוהוליים:  בני הנוער, שנמצאת בסיכון הגבוה  את אוכלוסיית 
הגיל הגבוהות יחסית )י'-י"א(, בעלי עמדות חיוביות כלפיי שתיית משקאות אלכוהוליים, שלפי תפיסתם שתיית 
משקאות  שותים  להם  החשובים  והאנשים  חבריהם  והוריהם,  ומקובלת  נורמטיבית  הינה  אלכוהוליים  משקאות 

אלכוהוליים. 
: מרבית תוכניות ההתערבות למניעת שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים בבני נוער מתמקדות במניעת  ת ו נ ק ס מ
שהולכת  האלכוהוליים,  המשקאות  שתיית  תופעת  עם  התמודדות  כוללות  אינן  ורובן  קלים  בסמים  השימוש 
הנורמות  הנוער,  בני  של  עמדותיהם  לפיו:  הנוכחי,  במחקר  המוצע  המודל,  האחרונות.  השנים  במרוצת  וגוברת 
הסובייקטיביות שלהם ביחס לשתיית משקאות אלכוהוליים ושתיית משקאות אלכוהוליים בקרב הוריהם, קשורים 
שתיית  בנושא  התערבויות  תוכניות  לתכנון  כבסיס  לשמש  יכול  הנוער,  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  לשתיית 

נוער "בני טובים" בפרט. בני  נוער בכלל ובקרב  בני  משקאות אלכוהוליים בקרב 
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ובטבק  בבית הספר, שימוש בסמים  נמוכה  אלימות, הצלחה 
ועוד. 

בתקופת  הגיל  עם  עולה  אלכוהוליים  משקאות  שתיית 
המאוחרת  ההתבגרות  בתקופת  לשיאה  ומגיעה  ההתבגרות, 
בני  מתחילים  בו  הממוצע  הגיל   .)7( ה־20  שנות  ובתחילת 
עם  יורד  בארה"ב  אלכוהוליים  משקאות  לשתות  הנוער 
בשנת  בעוד   17.8 היה   1987 בשנת  הממוצע  הגיל  השנים; 
עדכני  מדו"ח   .)8( שנים  ל־15.9  ירד  הממוצע  הגיל   1996
של המרכז לבקרת מחלות האמריקאי עולה, כי 44.7% מבני 
אחד  אלכוהולי  משקה  לפחות  שתו  ט'-י"ב  בכיתות  הנוער 
בשלושים הימים שקדמו לעריכת המחקר )9(. במחקר נוסף, 
שפורסם בשנת 2006 ונערך בקרב בני נוער אמריקאיים בגילאי 
אי  שתו  כי  דיווחו  ו'  כיתה  מתלמידי   12% כי  נמצא,   10-15
פעם משקה אלכוהולי, בהשוואה ל־44% מתלמידי כיתה ח' 
בנתוני  הוא  אף  ועסק  בארה"ב  שנערך  אחר,  במחקר   .)10(
שנת 2006, נמצא כי 41% מתלמידי כיתה ח', 62% מתלמידי 
כיתה י' ו־73% מתלמידי כיתה י"ב דיווחו כי שתו אלכוהול. 
 16 בגילאי  והנערות  מהנערים   56% כי  נמצא,  לכך  בנוסף 
נוסף  נתון חמור  חייהם.  כי השתכרו אי פעם במהלך  דיווחו, 
 22% ח',  כיתה  מתלמידי   11% כי  מלמד,  מהמחקר  שעולה 
על  דיווחו  י"ב  כיתה  מתלמידי  ו־25%  י'  כיתה  מתלמידי 
ומעלה  אלכוהולי  משקה  מנות  חמש  )שתיית  יתר"  "שתיית 

 .)11( בזמן קצר( 
)1(, נבדקה תדירות שתיית  במחקרם של הראל ועמיתיו 
האלכוהול בקרב בני נוער יהודים בישראל ונמצא, כי 29.5% 
כלשהו  אלכוהולי  משקה  שותים  ו'-י'  בכיתות  מהתלמידים 
לפחות פעם בחודש. בנוסף לכך, ממצאי המחקר מלמדים, כי 
10.5% מבני הנוער שתו לפחות פעם אחת חמש מנות משקה 
הימים  ב־30   )Binge drinking( שעות  מספר  תוך  יותר  או 
שקדמו לעריכת הסקר. אחוז התלמידים שאי פעם השתכרו, 
על־ שפורסם  במחקר,   .19.8% על  עומד  זה,  מחקר  פי  על 
תלמידי  נוער  בני  בקרב  ונערך  בסמים,  למלחמה  הרשות  ידי 
כיתות ז'-י"ב בישראל נמצא, כי כמחצית )49.4%( מבני הנוער 
השנה  במהלך  כלשהו  אלכוהולי  משקה  שתיית  על  דיווחו 
ו־24%  האחרון  בחודש  שתייה  על  דיווחו   37.2% האחרונה. 
האחרון.  בשבוע  כלשהו  אלכוהולי  משקה  שתיית  על  דיווחו 
מבין בני הנוער, ששתו משקאות אלכוהוליים, 47.6% דיווחו 
על שתיית בירה, 42.2% דיווחו על שתיית משקאות חריפים 

 .)12( יין  ו־46.7% דיווחו על שתיית 
לשתות  שהחלו  נוער  בני  כי  מהספרות,  עולה  עוד 
משקאות אלכוהוליים לפני גיל 14 הינם בעלי סבירות גבוהה 
יותר לפתח תלות באלכוהול בטווח של עשר שנים משתיית 

המשקה הראשון )13-15(. 
והן במדינות שונות  בישראל  הן  בכל המחקרים שנערכו, 
משקאות  שתיית  של  מדאיגים  שיעורים  התגלו  בעולם, 
הנוער  בני  מתחילים  בו  הגיל  נוער.  בני  בקרב  אלכוהוליים 
ולעומתו  השנים  עם  יורד  אלכוהוליים  משקאות  לשתות 
ועולה.  הולכת  האלכוהוליים  המשקאות  שתיית  תדירות 

אלכוהוליים  משקאות  בשתיית  מתנסים  הנוער  בני  מרבית 
ניכר מהם  18, "הגיל החוקי", ואחוז  הרבה לפני הגיעם לגיל 
 Binge( אלכוהול  של  גדולות  כמויות  קצר  בזמן  שותים 

 .)drinking

 קבוצות וגורמי סיכון 
לשתיית משקאות אלכוהוליים בבני נוער

קריטית  תקופה  הינה  לבגרות  מילדות  המעבר  תקופת 
בהתפתחותן של תבניות שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים. 
הנוער  מבני  רבים  זו  תקופה  במהלך  כי  מראים,  מחקרים 
מתנסים לראשונה בשתיית אלכוהול )13(. השפעה סוציאלית 
על שתיית אלכוהול בקרב מתבגרים כוללת קבוצות ממעמד 
קשרים  ההורים,  של  נמוכה  השכלה  נמוך,  סוציו־אקונומי 
ומחסור  נמוך  הורים  פיקוח  המשפחה,  בני  בין  חלשים 
בחוקים בנוגע לשתיית אלכוהול )16(. מחקרים הראו, כי ככל 
שהמשפחה נתפסת ע"י בני הנוער כפחות מלוכדת, כך שיעור 
המדווחים על שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים עולה )17(. 
שתיית אלכוהול בקרב בני נוער מושפעת משתיית אלכוהול 
אישור  וקבלת  חברים  ע"י  אלכוהול  שתיית  ההורים,  ע"י 
סביבתיות  השפעות  לשתות.  האחראי  המבוגר  או  ההורים 
והנורמות  וכלכלית  פיזית  זמינות  החוקים,  הינן:  חשובות 

 .)16( החברתיות והתרבותיות סביב שתיית אלכוהול 
יותר  גדולות  כמויות  שותים  בנים  כי  עולה,  מהספרות 
של אלכוהול ומתחילים לשתות בגיל צעיר יותר מאשר בנות 
הגיל  עם  הדרגתית  עליה  ישנה  זאת,  עם  יחד   .)1,7,17,18(
בקרב שני המינים בשיעורי שתיית המשקאות האלכוהוליים 
אלכוהוליים  משקאות  לשתות  שמתחילים  נוער  בני   .)17(
גבוה  בסיכון  נמצאים  לחבריהם,  בהשוואה  יותר  צעיר  בגיל 

.)13( יותר  יותר לפיתוח תלות באלכוהול בגיל מבוגר 
מסקירת הספרות עולה, כי שתיית משקאות אלכוהוליים 
אלכוהול  משתיית  רבה  במידה  מושפעת  נוער  בני  בקרב 
פי  על   .)3,4,19( והחברים  האחים/אחיות  ההורים,  על־ידי 
בוגרים  אחים  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  הספרות, 
יכולה לנבא שתיית אלכוהול באחים הצעירים, אולם השפעה 
זו משמעותית רק כאשר מדובר באחים מאותו המין, הקרובים 

 .)20( בגילם 
ביותר  העקבי  המנבא  הגורם  הינה  עמיתים  השפעת 
לתבניות השתייה של מתבגרים )כאשר מבקרים את מאפייני 
משקאות  שותים  שחבריהם  נוער,  בני  האחרים(.  הרקע 
מאלו  יותר  רבה  בסבירות  אלכוהול  ישתו  אלכוהוליים, 
שחבריהם אינם שותים משקאות אלכוהוליים. יתרה מכך, בני 
נוער שחבריהם שותים אלכוהול בכמויות גדולות ומשתכרים 
נוער  בני  רבים  במקרים  דומה.  באופן  המקרים  ברוב  יתנהגו 
לשלהם,  דומות  התנהגות  בעיות  עם  חברים  לבחור  נוטים 
)21(. במחקר, שנערך  אלו  חברים  על־ידי  ולהיות מושפעים 
בני  של  התפיסה  כי  נמצא,   10-15 בגילאי  מתבגרים  בקרב 
החברים  על־ידי  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  לגבי  הנוער 
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לאורך  בניסוי  האלכוהול.  בשתיית  העצמית  לעלייה  קשורה 
אם  כי  נמצא,  ו־י'  ח'  ו',  כיתות  תלמידי  בקרב  שנערך  שנה, 
חבר קרוב התחיל לשתות אלכוהול או לעשן, עלתה הסבירות 

 .)18( כן  כי המתבגר/ת יעשו זאת גם 
ההורים משפיעים על שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
ילדיהם על ידי היותם מודלים לחיקוי ועל ידי יצירת ובקרת 
משקאות  שתיית   .)22,23( ילדיהם  של  לשתייה  הזדמנויות 
חיובי  באופן  כקשורה  נמצאה  ההורים  ידי  על  אלכוהוליים 
שתיית  כלומר,  ובנותיהם.  בניהם  של  השתייה  להתנהגויות 
לעלייה  מובילה  ההורים  ידי  על  אלכוהוליים  משקאות 
המבקרים  הורים,  תמיכת   .)24( הנוער  בני  בקרב  בשתייתם 
את התנהגות ילדיהם ומעורבים בפעילויות משותפות איתם, 
לשתות.  ילדיהם  אפשרויות  את  המגבילים  תנאים  יוצרת 
הנוער  מבני  למנוע  יכולות  הורית  גבוהות של השגחה  רמות 
 )Yu( יו  של  במחקרו   .)14( אלכוהוליים  משקאות  לשתות 
לשתות  עליהם  אסרו  שהוריהם  ילדים  כי  נמצא,   )25(
בשתיית  מעורבים  פחות  היו  בבית  אלכוהוליים  משקאות 
נמוכות  רמות  זאת,  לעומת  ההתבגרות.  בתקופת  אלכוהול 
וחיבה  לב  תשומת  מתן  ואי  הורית  והשגחה  מעורבות  של 
נמצאו קשורים לעלייה בשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
נוער המרגישים קרובים  )4(. בנוסף נמצא, כי בני  בני הנוער 
ונתמכים ע"י משפחתם נוטים לשתות משקאות אלכוהוליים 

 .)7,14( יותר  בכמויות קטנות 
בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  לשתיית  הסיכון  גורמי 
הנוער רבים. מסקירת הספרות עולה, כי הגורמים העיקריים 
אלכוהול  ושתיית  הורית  השגחה  משפחתית,  לכידות  הם: 
ביותר  והמשמעותי  החזק  הסיכון  גורם  בוגרים.  אחים  בקרב 
לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער הוא "השפעת 
עמיתים". בני הנוער מושפעים מחבריהם ורוצים "להיות כמו 
משקאות  לשתות  יתחילו  הנוער  שבני  ההסתברות,  כולם". 

אלכוהוליים עולה עם הגיל במהלך תקופת ההתבגרות.

 עמדותיהם של בני הנוער 
בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים

על  ניכרת  השפעה  ישנה  התנהגות  וכוונות  ערכים  לעמדות, 
התהליכים המניעים את בני הנוער להתנסות בחומרים פסיכו־
בני  של  העמדות  בין  קשר  מצאו  רבים  מחקרים  אקטיביים. 
פסיכו־אקטיביים.  בחומרים  השימוש  שיעורי  לבין  הנוער 
כי  נמצא,  בסמים  למלחמה  הרשות  של  מסכם  מחקר  בדו"ח 
ל־66% מבני הנוער, ששתו משקאות אלכוהוליים, היו עמדות 
נוער, בעלי עמדות  בני  זו. בקרב  בנוגע להתנהגות  סובלניות 
שליליות בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים, 31.4% דיווחו 
)17(. במחקר, שנערך  בפועל משקאות אלכוהוליים  כי שתו 
בקנדה בקרב תלמידי כיתות ט'-י"ב, ובדק את הסיבות שנתנו 
נמצא,  לא  או  אלכוהול  לשתות  האם  לבחירתם  התלמידים 
אלכוהול  שתיית  כי  אמרו  אלכוהול  שתו  שלא  תלמידים  כי 
אינה טובה לבריאות ולגדילה, בעוד תלמידים ששתו אלכוהול 

אמרו, ברוב במקרים, כי הם שותים, מכיוון שהם נהנים ועל 
מנת "להיכנס למצב רוח של מסיבה". )26(

שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער 
 על פי מודל תיאורית הפעולה המנומקת

)Theory of Reasoned Action = TRA(

המנומקת  הפעולה  תיאורית  מאחורי  המרכזית  היסוד  הנחת 
על  התנהגותיות  החלטות  מחליטים  שאנשים  היא,   )TRA(
להם  הזמין  המידע  על  ובהסתמך  הגיונית  חשיבה  בסיס 

.)27,28(

1: תיאורית הפעולה המנומקת   תרשים 
28)Theory of Reasoned Action(

על פי Fishbein ו־Ajzen )28( ישנו קשר חזק בין כוונתו 
של אדם ובין התנהגותו. כוונתו של האדם לבצע את ההתנהגות 
של  כוונתם  לא.  או  ההתנהגות  תתבצע  האם  הקובעת  היא 
ההתנהגות  כלפי  מעמדותיהם  מושפעת  לפעולה  אנשים 
מבינים  הם  בה  מהדרך  כלומר,  הסובייקטיביות,  ומהנורמות 
המודל  לכך,  בנוסף  חושבים.  בסביבתם  שהאחרים  מה  את 
מסוימת  להתנהגות  בנוגע  אנשים  של  עמדותיהם  כי  מציע 

יוצא של אמונותיהם כלפי תוצאות ההתנהגות. הינן פועל 
מושפעת,  מסוימת  התנהגות  כלפי  אדם  של  עמדתו 
 .)29( ההתנהגות  לתוצאות  בנוגע  מאמונותיו  הנראה,  ככל 
אם  מסוימת  התנהגות  כלפי  חיוביות  עמדות  תהינה  לאדם 
לתוצאות  המקרים  ברוב  תוביל  ההתנהגות  כי  מאמין,  הוא 

.)28( חיוביות 
של  אמונתו  בסיס  על  נבנות  הנורמות  גם  העמדות,  כמו 
האדם. לפי תיאורית הפעולה המנומקת, נורמות סובייקטיביות 
הוא  בה  לדרך  בנוגע  אדם  יוצא של אמונותיו של  פועל  הינן 
אחרות,  במילים  שיתנהג.  רוצים  אחרים  אנשים  כי  מאמין 
האדם  של  שיפוטו  את  משקפות  הסובייקטיביות  הנורמות 
לבצע  רצוי  כי  חושבים  אחרים  אנשים  האם  השאלה:  לגבי 

.)29( את ההתנהגות? 
שתיית  המנומקת,  הפעולה  תיאורית  מודל  פי  על 
מוסברת  להיות  יכולה  נוער  בני  בקרב  משקאות אלכוהוליים 
על־ידי עמדותיהם של בני הנוער והנורמות הסובייקטיביות. 
אלכוהוליים,  משקאות  השותים  הנוער,  בני  של  עמדותיהם 
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חיוביות כלפי התנהגות זו, מכיוון שהם מאמינים כי להתנהגות 
"מקובלות  "הנאה",  )"שחרור",  חיוביות  תוצאות  יהיו 
כי  מאמינים,  הנוער  בני  רבים,  במקרים  ועוד(.  חברתית" 
לשתות  מהם  מצפים  בפרט  השווים  וקבוצת  בכלל  החברה 
יובילו  הסובייקטיביות  הנורמות  ולכן  אלכוהוליים  משקאות 

זו. לבסוף לביצוע התנהגות 

מטרת המחקר

אומדן תופעת שתיית המשקאות האלכוהוליים בקרב בני נוער 
זו. "בני טובים" ואפיון הגורמים הקשורים להתנהגות 

שיטות

על מנת לאפיין את הגורמים האישיים והחברתיים, הקשורים 
לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני הנוער, נערך מחקר 
חתך )Cross sectional(, בקרב 322 בני נוער יהודים ישראלים, 
14-17(, אשר חברים בתנועת  תלמידי כיתות ח'-י"א )גילאי 
כשתיית  הוגדרה  אלכוהולי  חיפה. שתיית משקה  בעיר  נוער 
מנת משקה )פחית בירה, כוס יין, או כוסית משקה חריף(. לא 
לצורך  או  קידוש  בעת  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  נכללה 

טקסים דתיים. 
 PEPI FOR התכנה:  בעזרת  חושב  המדגם  גודל 
הראל  יוסי  של  מחקרם  נתוני  סמך  על   ,WINDOWS
סמך  )רווח   α = 0.05ו־  80% המחקר  עוצמת   .)1( ועמיתיו 

של 95%(. 
סניפים  נכללו  במדגם  במדגם:  ההכללה  קריטריון 

10 שנים.  "מבוססים" של תנועת הנוער, הפועלים מעל 
בשני  נערכה  האוכלוסייה  דגימת  הדגימה:  שיטת 

שלבים: 

דגימת אשכולות – סניפיה השונים של תנועת הנוער   .1
קריטריון  פי  על  אשכולות  מדגם  באמצעות  נדגמו 

ההכללה במדגם. 
דגימת "יום פעילות" – מילוי השאלונים על ידי בני   .2
הנוער שנכחו באותו יום פעילות, בו הועברו השאלונים 
שאלון  בעצמם  מילאו  המחקר  משתתפי  )כל  בסניף 

אנונימי מובנה(. 

 76% בקרב  בפועל  הועברו  המחקר  שאלוני  היענות:  שיעור 
בסניפים,  הרשומים  ח'-י"א,  כיתות  תלמידי  הנוער,  מבני 
בו  הפעילות  ביום  שנכחו  הם  אלו  נוער  בני  במדגם.  שנכללו 
בו  הפעילות  ביום  שנכחו  הנוער,  בני  מקרב  השאלון.  הועבר 
 .)94%( מאוד  גבוה  היה  ההיענות  שיעור  השאלון,  הועבר 
 6% אך  השאלון,  את  למלא  סירב  לא  הנוער  מבני  אחד  אף 
חלקי של השאלון. שאלונים  מילוי  עקב  נפסלו  מהשאלונים 

נכללו בניתוח.  אלו לא 
כלי המחקר: שאלון כמותי אחיד למילוי עצמי, המבוסס 
 Ajzen & Fishbein על שאלון מתוקף ומהימן שפותח על ידי

 .)27(

משתני המחקר: 
בקרב  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  התלוי:  המשתנה  א. 
משקה  מנות  מספר  על־ידי  נמדד  זה  משתנה  נוער.  בני 
להעברת  שקדמו  בשבועיים  הנוער  בני  ששתו  אלכוהולי 
השאלון. כל אחד מבני הנוער, מלבד בני הנוער שענו כי 
כמה  לסמן  התבקש  אלכוהולי,  משקה  מעולם  שתו  לא 
מנות משקה אלכוהולי שתה בשבועיים שקדמו להעברת 
השאלון, כאשר ניתנו להם ארבע אפשרויות: אף משקה, 
1-2 מנות משקה, 3-5 מנות משקה או יותר מחמש מנות 
פחית  כוללת  אלכוהולי  משקה  )מנת  אלכוהולי  משקה 
בירה, כוס יין או כוסית משקה חריף כגון: קוניאק, ויסקי, 

ועוד(.  וודקה 

משתנים בלתי תלויים:  ב. 
	 עמדות בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים: 

אלכוהוליים  למשקאות  בנוגע  הנוער  בני  של  עמדותיהם 
שאלון  על  המבוססים  פריטים,  אחד־עשר  באמצעות  נבדקו 
 .)27(  Ajzen & Fishbein ידי  על  שפותח  ומהימן  מתוקף 
שתיית  לנושא  הותאמו  המקורי  בשאלון  העמדות  פריטי 

נוער.  משקאות אלכוהוליים בבני 
המדורגים  כהיגדים  בשאלון  הופיעו  העמדות  פריטי 
בנוגע  שלילית  עמדה  מבטא   7 כאשר   ,7 עד   1 של  בסולם 
העמדות  פריטי  כל  עבור  ותוצאותיה.  אלכוהול  לשתיית 
על  ילמד  זה  בממוצע  גבוה  ציון  עמדות.  ממוצע  חושב  יחד 
עמדות שליליות יותר של בני הנוער בנוגע לשתיית משקאות 

אלכוהוליים. 
כל  את  הכולל  העמדות,  סולם  של  המהימנות  בבדיקת 

 .α אחד עשר הפריטים נמצאה מהימנות של 0.75= 
משקאות  לשתיית  בנוגע  סובייקטיביות  	 נורמות 

אלכוהוליים: 
לשתיית  בנוגע  הנוער  בני  של  הסובייקטיביות  הנורמות 
פריטים,  תשעה  באמצעות  נבדקו  אלכוהוליים  משקאות 
 Ajzen המבוססים על שאלון מתוקף ומהימן שפותח על ידי

 .)27( & Fishbein
פריטי הנורמות הסובייקטיביות הופיעו בשאלון כהיגדים 
נורמות  מבטא   7 כאשר   ,7 עד   1 של  בסולם  המדורגים 
בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים  גבוהות  סובייקטיביות 
אלכוהוליים  משקאות  שתיית  כי  הנוער,  בני  של  תחושה   –

ורצויה בסביבתם.  היא מקובלת 
חושב  יחד  הסובייקטיביות  הנורמות  פריטי  כל  עבור 
ילמד  זה  בממוצע  גבוה  ציון  סובייקטיביות,  נורמות  ממוצע 
משקאות  לשתיית  בנוגע  גבוהות  סובייקטיביות  נורמות  על 
מקובל  כי  הנוער  בני  של  תחושה  כלומר,  אלכוהוליים, 
בסביבתם לשתות משקאות אלכוהוליים וכי מרבית הסובבים 

אותם עושים זאת. 
הסובייקטיביות,  הנורמות  סולם  של  המהימנות  בבדיקת 
 0.72 של  מהימנות  נמצאה  הפריטים  תשעת  כל  את  הכולל 

.α  =
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	 הרגלי שתיית משקאות אלכוהוליים בבית: 
של  האלכוהוליים  המשקאות  שתיית  הרגלי  על  הדיווח 
על  הנוער  בני  של  דיווח  באמצעות  נעשה  ההורים/האחים 

תדירות השתייה של בני משפחתם.

ממצאים

בטבלה מספר 1 מוצגים המאפיינים הסוציו־דמוגראפיים של 
אוכלוסיית המחקר. כפי שניתן ללמוד מטבלה מספר 1, בנות 
מהוות קרוב לשני שליש מאוכלוסיית המחקר, ורובם המכריע 
במרבית  בישראל.  נולדו  במחקר,  שהשתתפו  הנוער  בני  של 
הבתים, בהם מתגוררים בני הנוער, יש חמישה חדרים ומעלה 

ולרוב המשפחות לפחות שתי מכוניות. 

1: המאפיינים הסוציו־דמוגראפיים של אוכלוסיית  טבלה 
המחקר )אחוז, מספר(

)n=322(

משתנה
שכיחות

n%
9629.8תלמידי כיתה ח'כיתה

11435.4תלמידי כיתה ט'
6319.6תלמידי כיתה י'

4915.2תלמידי כיתה י"א
11836.6בניםמין

20463.4בנות
30293.8ישראלארץ לידה

206.2אחר
6821.1שלושה או ארבעה חדריםמספר חדרים בבית

23673.2חמישה חדרים ומעלה
185.6לא ענו

מספר מכוניות 
במשפחה

6921.4מכונית אחת ומטה
24375.5שתי מכוניות ומעלה

103.1לא ענו 

ממצאי  הנוער:  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  שתיית 
המחקר מלמדים, כי תופעת שתיית המשקאות האלכוהוליים 
בקרב בני נוער נפוצה גם בקרב בני נוער "בני טובים". רובם 
אלכוהולי  משקה  שתו   )72.4%( הנוער  בני  של  המכריע 
דתיים(.  וטקסים  קידוש  כולל  )לא  בחייהם  פעם  אי  כלשהו 
הנוער, שתו את המשקה האלכוהולי הראשון  מבני  כמחצית 
המשקה  את  שתו  מהנשאלים  וכ־19%   13-15 הגילאים  בין 

 .12 גיל  האלכוהולי הראשון לפני 
בירה  הם  הנוער  בני  ששותים  הנפוצים,  המשקאות  סוגי 
ומשקאות חריפים. כ־8% מבני הנוער דיווחו על שתיית בירה 
בתדירות של פעם בשבועיים וכ־29% דיווחו על שתיית בירה 
בתדירות של פעם בחודש או פחות. 2.5% מבני הנוער דיווחו, 
כי הם נוהגים לשתות בירה בין פעם לשלוש פעמים בשבוע. 

בכל הנוגע לשתיית משקאות חריפים )כדוגמת ויסקי, וודקה 
לשתות  נוהגים  הם  כי  דיווחו,  הנוער  מבני  כ־29%  ועוד(, 
פחות,  או  בחודש  פעם  של  בתדירות  חריפים  משקאות 
פעם  כלשהו  חריף  משקה  שותים  הם  כי  דיווחו,  וכ־10% 

בשבועיים. 
משקה  שתו  כי  שדיווחו  הנוער,  מבני  לחמישית  קרוב 
מנה  בין  שתו  כי  דיווחו  בחייהם,  פעם  אי  כלשהו  אלכוהולי 
להעברת  שקדמו  בשבועיים  אלכוהולי  משקה  מנות  לשתי 
הנוער  בני  ששתו  המשקה  מנות  מספר  התפלגות  השאלון. 

 .2 מפורטת בטבלה מספר 

2: התפלגות מספר מנות משקה אלכוהולי ששתו בני  טבלה 
 הנוער בשבועיים שקדמו להעברת השאלון )אחוז, מספר( 

)n=322(

n
 %

כללי
תלמידי 
כיתה ח'

תלמידי 
כיתה ט'

תלמידי 
כיתה י'

תלמידי 
כיתה י"א

n%n%n%n%

1-25617.41313.62017.51320.61020.4 מנות משקה אלכוהולי

3-5144.30021.8812.748.2 מנות משקה אלכוהולי

יותר מ־5 מנות משקה 
אלכוהולי

237.122.154.469.51020.4

מעולם לא שתו משקה 
אלכוהולי

8927.64546.93328.9711.148.2

לא שתו אף משקה 
בשבועיים האחרונים 

13943.23536.45447.42946.02142.8

10.311.0000000לא ענו

322100961001141006310049100סך – הכול 

הגורמים הקשורים לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
שתיית  גיל,  סובייקטיביות,  נורמות  עמדות,  הנוער:  בני 
ותפיסת  מגדר  ואחים,  הורים  בקרב  אלכוהוליים  משקאות 
שתיית  כמסבירים  נמצאו  אלכוהוליים  למשקאות  הנגישות 
טבלה  )ראה  הדו־משתנים  במודלים  אלכוהוליים  משקאות 
מספר 3(. עם זאת, לאחר שימוש במודל הרגרסיה הלוגיסטית 
עיקריים,  משתנים  ארבעה  ישנם  כי  נמצא,  משתנית  הרב 
הקשורים באופן מובהק לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
בני הנוער. משתנים אלו הם: גילם של בני הנוער, עמדותיהם 
של בני הנוער בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים, הנורמות 
הסובייקטיביות בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים ושתיית 
)ראה  הנוער  בני  של  הוריהם  בקרב  אלכוהוליים  משקאות 

 .)4 טבלה מספר 
לשתיית  בנוגע  הנוער  בני  של  עמדותיהם  בשקלול 
 5.38( יחסית  גבוה  ממוצע  התקבל  אלכוהוליים  משקאות 
של  שעמדותיהם  היא,  הדבר  משמעות   .)1-7 בין  בסקלה 
שתיית  כי  מאמינים,  והם  לשלילה  נוטות  המשיבים  מרבית 
)נזק  שליליות  לתוצאות  תוביל  אלכוהוליים  משקאות 
ועוד(.  והקוגניטיבית  המוטורית  ביכולת  פגיעה  בריאותי, 
מאמינים  הנוער  מבני  רבים  כי  מלמדים,  המחקר  ממצאי 
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ששתיית משקאות אלכוהוליים יכולה לפגוע בדרכים שונות 
"אלכוהוליזם"( אך  "נזק לכבד",  בריאותי",  )"נזק  בבריאותם 
כי שתיית משקאות אלכוהוליים היא  זאת, חושבים  יחד עם 
יותר משוחררים  זו תגרום להם להרגיש  וכי התנהגות  מהנה 

ופתוחים בקרב חבריהם ובקרב בני המין השני.
לשתיית  מובהק  באופן  כקשורות  שנמצאו  העמדות, 
שתיית  כי  עמדות  הן:  נוער  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות 
משקאות אלכוהוליים יכולה להוביל לאלכוהוליזם או לפגיעה 
ביכולת לבצע פעולות מוטוריות וקוגניטיביות שונות, עמדות 
ועמדות  אלכוהוליים,  משקאות  משתיית  להנאה  הקשורות 
הביטחון  להעלאת  קשורה  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  כי 
והן  החברים  בקרב  הן  ופתיחות  שחרור  לתחושת  או  העצמי 

בקרב בני המין השני. 
בשקלול הנורמות הסובייקטיביות התקבל ממוצע בינוני־
1-7(. משמעות הדבר, כי מרבית בני  נמוך )2.87 בסולם של 
כי הנורמות בסביבתם מעודדת באופן  הנוער אינם מרגישים 
גם  זאת  עם  יחד  אך  אלכוהוליים,  משקאות  שתיית  קיצוני 

אינן שוללות שתיית משקאות אלכוהוליים. 
ממצאי המחקר מלמדים, כי ככל שהנורמות הסובייקטיביות 
בני הנוער בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים גבוהות  של 
יותר )ממוצע הנורמות הסובייקטיביות עולה( והם מאמינים, 
כי מקובל לשתות משקאות אלכוהוליים בסביבתם, כך עולה 

גם שתיית המשקאות האלכוהוליים בקרבם בפועל. 
ביותר,  הגבוה  המתאם  בעלות  הסובייקטיביות  הנורמות 
נוער,  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  לשתיית  הקשורות 
"רוב  והן:  הנוער,  בני  של  החברתית  בסביבתם  קשורות 
"מרבית  אלכוהוליים",  משקאות  שותים  שלי  החברים 
כי  חושבים,  דעתם  את  מעריך  ואני  לי  שחשובים  האנשים, 
הקרובים  ו"חבריי  אלכוהוליים"  משקאות  לשתות  מקובל 

כי עליי לשתות משקאות אלכוהוליים".  חושבים, 

3: הגורמים שנמצאו כקשורים לשתיית משקאות  לוח 
אלכוהוליים בקרב בני הנוער במודלים הדו־משתנים

Pעוצמת הקשרהמשתנה

χ2 = 4.080.043מגדר

χ2 = 25.040.003גיל

שתיית משקאות אלכוהוליים 
בקרב ההורים 

χ2 = 18.012>0.0001

שתיית משקאות אלכוהוליים 
בקרב האחים 

χ2 = 8.8520.003

rs = -0.367>0.0001 עמדות

rs = 0.322>0.0001נורמות סובייקטיביות

תפיסת הנגישות למשקאות 
אלכוהוליים

 rs = 0.1470.022

ניתוחי הרגרסיה הרב משתנית למציאת המשתנים  :4 לוח 
נוער הקשורים לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני 

משתנים בלתי תלויים 
מובהקים

ORP
רווח בר סמך ברמת 

ביטחון של 95%
גבול 
תחתון

גבול 
עליון

0.00010.280.59>0.41עמדות משוקללות
1.600.0161.092.35נורמות משוקללות

1.560.0041.152.12שתיית הורים
0.011.214.08≥2.22גיל

דיון ומסקנות

בעיית  הינה  נוער  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  שתיית 
מרבית  הראויה.  הלב  לתשומת  זוכה  שלא  חמורה,  בריאות 
פסיכו־ בחומרים  שימוש  למניעת  ההתערבות  תוכניות 

בסמים  השימוש  במניעת  מתמקדות  נוער  בבני  אקטיביים 
שתיית  תופעת  עם  התמודדות  כוללות  אינן  ורובן  קלים 
השנים  במרוצת  וגוברת  שהולכת  האלכוהוליים,  המשקאות 
שבניגוד  להיות,  יכולה  לכך  הסיבות  אחת  האחרונות. 
חומר  הוא  האלכוהול  אחרים,  פסיכו־אקטיביים  לחומרים 
הקבועות  ההגבלות  )תחת  ולממכר  לשימוש  ומותר  חוקי 
תופעת שתיית  כי  הנוכחי מלמדים,  בחוק(. ממצאי המחקר 
המשקאות האלכוהוליים בקרב בני נוער נפוצה גם בקרב בני 

נוער "בני טובים". 
המופיעים  הנתונים  עם  יחד  הנוכחי,  המחקר  ממצאי 
המשקאות  שתיית  ותדירות  היקף  כי  מצביעים,  בספרות 
האלכוהוליים בקרב בני הנוער הולכים ועולים, ובמקביל גיל 
 .)2,8,9,13( ויורד  הולך  הראשון  האלכוהולי  שתיית המשקה 
הנוער  בני  של  המכריע  רובם  כי  עולה,  הנוכחי  מהמחקר 
שהשתתפו במחקר, שתו אי פעם בחייהם משקה אלכוהולי. 
בקרב  דומה  המצב  כי  מלמדת,  בספרות  לכתוב  השוואה 
והן  בעולם  שונות  במדינות  הן  זה  גילאים  בטווח  הנוער  בני 

 .)2,9,12,13( בישראל 
הנוער,  בני  אוכלוסיית  הנוכחי,  המחקר  ממצאי  פי  על 
שנמצאת בסיכון הגבוה ביותר לשתיית משקאות אלכוהוליים 
יחסית  הגבוהות  הגיל  שכבות  מקרב  נוער  מבני  מורכבת 
משקאות  שתיית  כלפיי  חיוביות  עמדות  בעלי  )י'-י"א(, 
אלכוהוליים  משקאות  שתיית  תפיסתם  שלפי  אלכוהוליים, 
והאנשים  חבריהם  והוריהם,  ומקובלת  נורמטיבית  הינה 

החשובים להם שותים משקאות אלכוהוליים. 
המחקר הנוכחי בחן את שתיית המשקאות האלכוהוליים 
המנומקת  הפעולה  תיאורית  בסיס  על  הנוער  בני  בקרב 
סובייקטיביות.  ונורמות  עמדות  על  דגש  השמה   ,)TRA(
ממצאי המחקר מלמדים, כי תיאורית הפעולה המנומקת אכן 
התנהגות  להסבר  ונכונה  מתאימה  תיאורטית  מסגרת  מהווה 

נוער.  בני  שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
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של  עמדותיהם  לפיו:  הנוכחי,  במחקר  המוצע  המודל, 
לשתיית  ביחס  שלהם  הסובייקטיביות  הנורמות  הנוער,  בני 
בקרב  אלכוהוליים  משקאות  ושתיית  אלכוהוליים  משקאות 
בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  לשתיית  קשורים  הוריהם, 
התערבויות  תוכניות  לתכנון  כבסיס  לשמש  יכול  הנוער, 
בכלל  נוער  בני  בקרב  אלכוהוליים  משקאות  שתיית  בנושא 

נוער "בני טובים" בפרט.  בני  ובקרב 

מגבלות המחקר

למחקר הנוכחי מספר מגבלות: 
תנועת  חניכי  בקרב  נערך  המחקר   – המדגם  ייצוגיות  א. 
אלו  ממצאים  כי  להניח  ניתן  לא  ולפיכך  בחיפה,  נוער 
הטובים"  "בני  הנוער  בני  אוכלוסיית  כלל  עבור  תקפים 

בישראל. 

נתוני  עצמי.  לדיווח  אנונימי  שאלון   – המחקר  כלי  ב. 
המחקר מתבססים על שאלון לדיווח עצמי, שחולק לבני 
ההטיות  ייתכנו  זו  בשיטה  מהשימוש  כתוצאה  הנוער. 

הבאות:

	 ייתכן שבני הנוער לא מילאו את השאלונים באופן 
לבצע  היה  עדיף  מחקרית  מבחינה  ואמיתי.  כנה 
המשקאות  שתיית  את  למדוד  מנת  על  תצפיות 
כמובן,  הנוער.  בני  בקרב  בפועל  האלכוהוליים 
שבני  מכיוון,  בפועל  אפשרית  אינה  זו  ששיטה 
בנסיבות  אלכוהוליים  משקאות  שותים  הנוער 
בשגרת  לצפות  אפשרות  ואין  שונות  ובהזדמנויות 
יומם. הטיה זו יכולה להשפיע על תוצאות המחקר 
לשני הכיוונים. ייתכן, שבני הנוער ניסו לרצות את 
דיווחו  ולכן  הקבוצה  מדריכי  ואת  המחקר  עורכת 
אך  בפועל,  המתרחשת  מזו  פחותה  התנהגות  על 
הנוער הרגישו "לחץ חברתי"  ייתכן, שבני  במקביל 
וכי חבריהם מצפים מהם לדווח על תדירות שתייה 

גבוהה מהאמיתית. 

	 ייתכן שבני הנוער ענו תשובות שגויות, שנבעו מחוסר 
ידע או ממידע שגוי. בני הנוער נשאלו לגבי תדירות 
שתיית המשקאות האלכוהוליים בקרב בני משפחתם 
את  תואמות  אינן  תשובותיהם  כי  וייתכן,  הקרובה 
המציאות. גם במקרה זה מבחינה מחקרית היו עדיפות 
שלא  מכיוון,  אפשרית  אינה  זו  שיטה  אך  תצפיות, 
ניתן לצפות בהתנהגות ובתדירות השתייה בקרב בני 
המשפחה. ככל הנראה, הטיה זו גורמת לכך שדיווחם 
של בני הנוער על שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב 
בני משפחתם הינו נמוך מהמציאות. במרבית המקרים, 
בני הנוער חשופים להתנהגות של בני משפחתם בתוך 
הבית או באירועים משפחתיים, אך ישנן סיטואציות 
אליהן בני הנוער אינם חשופים, כגון: בילוי עם חברים, 
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Endevelt R, Baron-Epel O, Karpati T, Heymann AD. 
Does low socioeconomic status affect use of nutritional 
services by pre-diabetes patients? Int J Health Care Qual 
Assur. 2009; 22(2):157-67.

מטרות

מטרות המחקר היו לבדוק:

נמוך  חברתי  כלכלי  למעמד  המשתייכת  אוכלוסייה  האם  1 .
גבוה  ממעמד  לאוכלוסיות  מקבילים  לשירותים  והזוכה 
לאיתור  בדיקות  תבצע  חולים,  קופת  במסגרת  יותר, 
מוקדם של טרום סוכרת. כמו המשתייכים למעמד כלכלי 

יותר.  גבוה 

באותה  ישתמשו  האם  סוכרת  טרום  תתגלה  כאשר  2 .
שרותי  )מכבי  החולים  קופת  של  התזונתי  בשרות  מידה 

בריאות(.

השיטה ותכנון המחקר

המקבלים  מכבי  מבוטחי   1,348,124 של  אנליזה  נעשתה 
שירותים ב־107 סניפים בכל מדינת ישראל. 

האוכלוסייה כללה 79% מחברי מכבי מעל גיל 18 בשנים 
2004-2006. מעמדם הכלכלי חברתי נקבע לפי אזור מגורים 
בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל. 
ככל  כאשר  מ־2.73-1.03  סקלה  על  אינדקס  קיבל  אזור  כל 
חברתי  כלכלי  מעמד  על  מעיד  הוא  כך  יותר  קטן  שהמספר 

יותר.  נמוך 

ידי  על  שנעשו  בצום  לגלוקוז  הדם  בדיקות  כל  נלקחו 
כאשר  נעשתה  סוכרת  טרום  של  ואבחנה  האוכלוסייה 
לדציליטר.  מ"ג   100 מעל  בצום  גלוקוז  של  בדיקות  נמצאו 
קופת  של  הממוחשבים  הנתונים  מתוך  נלקח  תזונתי  יעוץ 

החולים. 

ממצאים

חלה עליה בכמות האנשים המבצעים בדיקות לאיתור טרום 
סוכרת עם העלייה בגיל. 67% בקרב בני 18-45 ו־92% בקרב 

בני 65 ומעלה. 
עלה  הוא  אף  סוכרת  מטרום  כסובלים  המאובחנים  אחוז 
וכ־  45-65 בגילאי   14%  ,18-45 בגילאי   4% הגיל:   עם 

ונשים בהתאמה(. )גברים  14-16% בקרבי בני 65 ומעלה 
האבחנות  כשאחת  דיאטנים  אצל  האנשים שטופלו  אחוז 
שלהם היא טרום סוכרת היה 16:27 מתחת לגיל 65 ו 14:17 

וגברים בהתאמה(.  )נשים  גיל 65  מעל 
בצעו  נמוך  חברתי  כלכלי  למעמד  המשתייכים  אנשים 
אחוז  בצעו,  כאשר  סוכרת.  טרום  לאיתור  בדיקות  פחות 
הטרום סוכרתיים היה גבוה יותר בקרבם והרבה פחות הגיעו 

לקבל הדרכה תזונתית אצל דיאטניות. 

מסקנות

כלכלי  למעמד  המשתייכים  באזורים  המתגוררים  אנשים 
מתקדמים  בשלבים  דם  בדיקות  לבצע  נוטים  נמוך  חברתי 
לקבל  פחות  להגיע  ונוטים  סוכרת  הטרום  מחלת  של  יותר 

זכאים לפי חוק.  סיוע תזונתי לו הם 

האם מעמד כלכלי חברתי נמוך משפיע על שימוש 
בשירותים תזונתיים בקרב טרום סוכרתיים

רונית אנדוולט1,2, אורנה בראון אפל2, תומס קרפטי1 אנטוני היימן1,3 
 1מכבי שירותי בריאות; 2בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, 

אוניברסיטת חיפה; 3בית הספר לרפואה, הפקולטה לרפואה על שם סקאלר אוניברסיטת תל־אביב

ם י ר י צ ק ת
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Gross R. Brammli-Greenberg S., Gordon B., Rabinowitz 
J., Afek A. (2009). Population-based Trends in Male 
Adolescent Obesity in Israel 1967-2003. JAH 44(2): 
195-198.

תקציר

בגילאי  נערים  בקרב   )BMI>30kg/m2( יתר  השמנת  שעור 
17 עלה בהדרגה מ־1.2% ל־3.8% בין השנים 1967 ל־2003. 
נמצא כי למעמד כלכלי־חברתי נמוך של יישוב המגורים יש 
השפעה עצמאית חיובית על השמנת יתר. הסבירות להשמנת 
יתר עלתה במשך הזמן בקרב קבוצת המעמד הכלכלי־חברתי 
כלכליים־ ממעמדות  מתבגרים  בקרב  מאשר  יותר  הנמוך, 

במקביל  התרחשה  יתר  בהשמנת  העלייה  אחרים.  חברתיים 
לעליה ברמת החיים ובאי־שוויון בהכנסה )כפי שנמדד במדד 

גיני(.

 מגמות השמנת־יתר בקרב נערים מתבגרים 
בשנים 2003-1967: מחקר מבוסס אוכלוסייה

רויטל גרוס2,1, שולי ברמלי־גרינברג1, ברק גורדון3, יונתן רבינוביץ'2, ארנון אפק4,3
1מאיירס – ג'וינט, מכון ברוקדייל; 2אוניברסיטת בר־אילן; 3חיל רפואה, צה"ל; 4אוניברסיטת תל־אביב
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Gal, G., Kaplan, G., Gross, R., Levav, I. (2008). Status Inconsistency 
and Common Mental Disorders in the Israel-based World Mental 
Health Survey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 43(12): 999-
1004, 2008.

מטרה

פער  לאדם  בו  מצב  הוא  החברתי  בסטאטוס  איזון  חוסר 
בדק  זה  מחקר  בחברה.  מעמדו  של  שונים  מימדים  בין  ניכר 
למצוקה  בסטאטוס  איזון  חוסר  של  זה  מצב  בין  הקשר  את 

ודיכאון.  פסיכולוגית והפרעות חרדה 

שיטות

הבריאות  סקר  של  הישראלי  הרכיב  מתוך  נאספו  הנתונים 
כהשכלה  הוגדר  בסטאטוס  איזון  חוסר   .)N=4859( העולמי 
תחתון(.  )עשירון  נמוכה  והכנסה  ויותר(  שנים   13( גבוהה 
האחרונים  החודשים   12 במהלך  וחרדה  דיכאון  הפרעות 
 Composite באמצעות  פנים  אל  פנים  בראיון  אובחנו 
 ,International Diagnostic Instrument )CIDI)
 )GHQ-12 ( באמצעות  נמדדה  פסיכולוגית  ומצוקה 

הנתונים  ניתוח   .12  item-General Health Questionnaire
התבצע בעזרת מודל רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים וחישוב 
 confidence( )odds ratio – OR(, ורווח סמך  היחס הצולב 

נטרול ערפלנים. interval – CI 95%(, תוך 

תוצאות

ניתוח הנתונים הצביע על כך כי מרואיינים בעלי חוסר איזון 
דיכאון  להפרעות  מוגבר  סיכון  הראו   )n=231( בסטאטוס 
הקשר  אומדן   .)OR=1.75( CI 95%  1.13-2.63 וחרדה 
למודל  משפחתי  מצב  של  הגורם  הוספת  לאחר  מעט  פחת 
חוסר  בעלי  מרואיינים   .)OR=1.55, CI 95% 1.00-2.39)
בהשוואה  גבוהה  פסיכולוגית  מצוקה  הראו  בסטאטוס  איזון 

למרואיינים האחרים. 

מסקנות

תחושת  את  להפר  יכול  אשר  בסטאטוס  איזון  חוסר 
ללא  כי  עם  קשור,  נמצא  הפסיכולוגית  הקוהרנטיות 
וחרדה  דיכאון  בסיכון להפרעות  מרכיב סיבתי, עם עלייה 
המצוקה  הגברת  ועם  האחרונים,  החודשים   12 במהלך 

הפסיכולוגית.

 חוסר איזון בסטאטוס ותחלואה נפשית: 
ממצאים מסקר הבריאות הלאומי

גלעד גל1,2, גיורא קפלן1, רז גרוס1, יצחק לבב3
1היחידה לאפידמיולוגיה של בריאות הנפש והיבטים פסיכו־סוציאליים של מחלות, מכון גרטנר לחקר 

 אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות; 2בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית ת"א־יפו;
3שרותי בריאות הנפש, משרד הבריאות
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Neter, E., Hagoel, L., Almog, R., Ore, L., & Rennert, G. (2009). 
“The Israeli National Program for Early Detection of Breast Cancer: 
Women as the Target Population". Cognitive Brain Behavior, 
12(2), 195-202.

מטרות

להגביר  שמטרתן  יוזמות  שלוש  של  סדרה  מציג  המאמר 
היענות לסריקת ממוגרפיה בקרב נשים בישראל.

שיטות

ניסוי שדה שהזמין מדגם של 1500 נשים לסריקת לממוגרפיה 
ראיון טלפוני לכל המוזמנות; מחקר הערכה של  וערך אח"כ 
למטופלות  צלצלו  אשר   ,)n=2356( ראשוני  טיפול  צוותי 
לאי־הענות  סיבות  על  שאלו   ,)n=7229( שלהם  לא־נענות 
ועודדו היענות; מחקרים איכותניים הבודקים תפיסות נשים 

ומוטיבציות שלהן )מבנים אישיים( הקשורים לממוגרפיה.

תוצאות

ההזמנה המדוורת העלתה את אחוז ההיענות מ־16% ל־45% 
ממוגרפיה.  סקירת  ייזום  של  ארצית  למדיניות  והביאה 
לא  בשיטות  בעיקר  השתמשו  שנשים  מצא  ההערכה  מחקר 
מתעמתות כדי לוותר על בדיקת ממוגרפיה. המחקר האיכותני 
העלה שנשים נענות תיארו את עצמן במונחים חיוביים בעוד 
נשים לא־נענות ראו עצמן לא נענות באופן זמני. ממוגרפיה 
אחרות  אפשרויות  והרבה  אחד  בקוטב  פחד  עם  נתפסה 
בקוטב השני – הנאה, התחדשות, רגיעה, מציל חיים, חובה, 

ומחויבות.

דיון

הרצף שלמעלה יכול להיות מושג בתקופה קצרה של עשור. 
היתרונות של גישה דו־שלבית נידונים ונשים נענות מוצגות 

כמאמצות שינוי מוקדמות.

 התוכנית הישראלית לגילוי מוקדם של סרטן שד; 
נשים כאוכלוסיית היעד

אפרת נטר1, לאה הגואל2,3, רונית אלמוג4, ליאורה אור4, גד רנרט2,3
 1הפקולטה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין; 2המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה, 

 פקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, טכניון; 3המרכז הרפואי כרמל; 4בית הספר לבריאות הציבור, 
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
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תב העת "קידום בריאות" מפרסם מאמרים מקוריים כ
שלא הוגשו לפרסום או פורסמו במקום אחר. המאמרים 
עוסקים בנושאים הקשורים לקידום בריאות האוכלוסייה 
בישראל. הפרסומים כוללים מאמרים המתארים מחקרים 
של  הערכה  המתארים  מאמרים  בריאות,  קידום  בנושאי 
יענינו  אשר  בנושאים  וסקירות  בריאות  קידום  תכניות 
גם  ניתן  לבריאות.  וחינוך  בריאות  בקידום  העוסקים  את 

לפרסם תקציר של מאמר שהתפרסם בחו"ל.
כל  אשר  עת  כתב  הינו  בריאות"  "קידום  העת  כתב 
עמיתים  ביקורת  עוברים  בו  המתפרסמים  המאמרים 
)peer review(. העורך וחברי המערכת יחליטו על הפנית 
יוחלט  הביקורת  קבלת  ולאחר  עמיתים  לביקורת  מאמר 
תהיה  העמיתים  ביקורת  לפרסום.  המאמר  קבלת  על 

אנונימית לשני הכיוונים.

הגשת מאמר תכלול:

קובץ ממוחשב ב־word שישלח בדואר אלקטרוני.
מכתב נלווה עם חתימות המחברים והתחיבות לאי שליחת 
המאמר או פרסומו במקום אחר. כל המחברים מתחיבים 

לכך שתרמו למאמר באופן משמעותי.
באותיות   ,12 גופן  בגודל  להקליד  יש  המאמר  את 

ורווח של שורה וחצי.  David

הנחיות ספציפיות:

המחברים,  שמות  המאמר,  שם  את  יכלול  הכותרת  דף 
כולל  המכותב  המחבר  וכתובת  שם  וכתובתו,  המוסד 
נייד ודואר אלקטרוני. שאר המאמר  טלפון, פקס, טלפון 
העליון  בחלק  יכלול  אך  המחברים  שמות  את  יכלול  לא 

את שם המאמר.
יש למספר את עמודי המאמר. 

מאמר המתאר מחקר או התערבות:
תקציר של לא יותר מ־200 מילים הכולל רקע, מטרות, 

דיון ומסקנות. )ותאור ההתערבות(, תוצאות,  שיטות 
והטבלאות  הספרות  התקציר,  ללא  כולו  המאמר  גוף 

5000 מילים. יותר ארוך מ־10 עמודים או  יהיה  לא 
המאמר יכלול מבוא וסקירת ספרות, שיטות מחקר או 
תאור ההתערבות וההערכה, תוצאות המחקר או ההערכה, 

ודיון. בסוף הדיון יוצגו המסקנות בקצרה לא יותר מחצי 
עמוד.

ספרות:

רשימת הספרות תכלול לא יותר מ־30 ציטוטים בשיטת 
ונקובר )מספור המאמר בגוף הטקסט(. 

מ־4  יותר  לא  יכלול  המאמר   – גרפים  או  טבלאות 
מספר  יצוין  התוצאות  של  ובמלל  גרפים,  או  טבלאות 

הטבלה או גרף עליו מדובר.
ניתן להוסיף תודות בסוף המאמר.

סקירה:

נושא  על  ספרות  של  עדכני  סיכום  תהווה  סקירה 
מסוים. 

דף כותרת בדומה למתואר עבור מאמר מחקרי.
סקירה תכלול תקציר של לא יותר מ־200 מילים וגוף 
הסקירה יחולק לפי תתי נושאים ובסוף סיכום והמסקנות. 

40 ציטוטים. ניתן לצטט עד 
 7000 אורך סקירה לא יכלול יותר מ־14 עמודים, או 

מילים לא כולל רשימת ספרות ותקציר.

מקורות:

המקורות יצוינו בגוף הטקסט במספרים רצים, בסוף תוצג 
הרשימה לפי סדר רץ עם ציון מספר המקור. 

לדוגמא:
Kaplan G, Baron-Epel O. What lies behind the subjective 1. 
evaluation of health status? Soc Sci Med. 2003; 56: 1669-
76.

ל:  ניתן לפנות  נוסף בנושא הציטוטים  למידע 
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

כתובת למשלוח המאמרים:

פרופסור אורנה בראון־אפל, בית הספר לבריאות הציבור, 
 31905 אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה 

 ornaepel@research.haifa.ac.il דואר אלקטרוני: 

2010 אפריל 
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