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תקציר
ואסטרטגיות  מודלים  גישות,  אודות  ובעולם  והניסיון שנצברו בארץ  הידע  סוקר את  זה  מאמר 

בתחום קידום הבריאות, במערכות אזרחיות ובצבאות זרים.
"קידום בריאות" הוא תחום העוסק במניעת תחלואה ושיפור תחושת ה-well being. זהו מושג 
חדש יחסית, המייצג תפיסה עתיקה אשר מוזכרת עוד בימי היפוקרטס ואף משתלבת בעקרונות 
הבריאות של הרמב"ם. התחום כולל שלוש רמות של מניעת תחלואה: מניעה ראשונית, שמטרתה 
שלישונית,  ומניעה  מחלות,  של  מוקדם  גילוי  שמטרתה  שניונית,  מניעה  סיכון,  גורמי  להפחית 
המייצגת הפחתת סיבוכים והשלכות של מחלה מפושטת. מספר מרכיבים, אשר יפורטו במאמר 

להלן, מאפשרים הגעה להישגים משמעותיים בשלוש רמות המניעה.
כדי להבין את הפעולות הנדרשות, סקרנו את הנעשה בתחום בעולם ובצבאות זרים הנוקטים 
בגישות שונות, אשר חלקן נתפס לעיתים כלא-מידתיות. צבאות בריטניה, הודו וקנדה הם דוגמאות 
לארגונים צבאיים שבחרו באסטרטגיות שונות לקידום הבריאות. במדינת ישראל ובצה"ל אמנם 
ניכרת התפתחות משמעותית, אך טרם הושגה פריצת הדרך אשר תוביל לשינוי תפיסתי. ניתוח 
הסיבות לכך מוביל להבנה כי גישה הוליסטית, הגברת העיסוק במניעה הראשונית, יצירת תשתית 
מחקרית סדורה והשפעה על הדרג הפיקודי הבכיר נדרשים על-מנת להוביל לשינוי אמיתי. יישום 
תובנות אלו על ידי שימוש במודל אסטרטגי לקידום מודעות הבריאות הוא המפתח להצלחה. 
הלוחם"  ותפקוד  כשירות  שיפור   = בריאות  "קידום  כי  בקרב המפקדים  ההבנה  את  לחזק  יש 
נושא  ולמנף את חלון הזמנים המיוחד שנפתח עקב מגפת הקורונה, מגפה אשר העלתה את 
ביחידות.  על המדיניות  גורמי הרפואה  והגדילה את השפעת  לראש סדר העדיפויות  הבריאות 
ובכך למלא את החובה המקצועית  דופן לקדם את קידום הבריאות  יוצאת  מדובר בהזדמנות 

והמוסרית של חיל הרפואה – לשמור על בריאותם של משרתי צה"ל.

מילות מפתח: קידום בריאות, מניעה, מדיניות, בריאות הציבור.
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 קידום בריאות בצה"ל ובצבאות זרים –
גישה ואסטרטגיה שיובילו לשינוי אמיתי

מבוא

"קידום בריאות" הוא תחום העוסק במניעת תחלואה ושיפור תחושת ה-well being. זהו תהליך 
הפעולות  כל  את  כולל  והוא  ולשפרה  בריאותם  על  השליטה  את  להגביר  לאנשים  המאפשר 
מורכב  בריאות  קידום  הבריאותית.  הרמה  לשיפור  ומובילות  בריאותיים  סיכונים  המפחיתות 

מפעולות יזומות לשינוי התנאים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים.  

העשורים  בשני  בעיקר  שימוש  בו  ונעשה  )היות  יחסית  חדש  למושג  נחשב  בריאות  קידום 
זה  במושג  הרשמי  השימוש  אמנם  עתיקה.  מאחוריו  העומדת  התפיסה  אולם  האחרונים(, 
החל בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים ]1[, אך אזכור למונח ניתן למצוא עוד בימי 
מוזכרות  ובו  ואתרים"  מים  מקווי  רוחות,  "על  בשם  במדריך  הספירה(  לפני   400( היפוקרטס 
תפיסת  במסגרת  ה-12  במאה  כבר  ביהדות  מוזכרת  זו  תפיסה   .]2[ מונעת  לרפואה  המלצות 
הבריאות של רבי משה בן מימון, הרמב"ם, שהצביע על עקרונות רבים בתחום התזונה, הפעילות 

הגופנית והשינה ואף הבחין בין תחום הטיפול לתחום המניעה.

העיור  ותהליך  התעשייתית  המהפכה  עשרה,  התשע  במאה  המואצת  האוכלוסייה  צמיחת 
המתקדם, הובילו לתנאי סניטציה ירודים ולהתפרצות מחלות מדבקות אשר בעקבותיהם נעשו 
פעולות ומחקרים רבים בנושא. התוצאה המעשית של השתלשלות עניינים זו הייתה בנייתם של 
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מערכי טיפול בביוב ואספקת מים נקיים – וכך, למעשה, החלה 
להיווצר בהדרגה תפיסת הרפואה המונעת. 

מהו קידום בריאות?
ההגדרה הרשמית הראשונה של מושג זה נקבעה על ידי ארגון 
הבריאות העולמי בשנת 1986 ומהווה עד היום נקודת מפנה 
שהתקיים  בכנס  לתחום.  ובהתייחסות  בחשיבה  משמעותית 
באוטווה, קנדה, נוסחה "אמנת אוטווה לקידום בריאות" אשר 
הינו  בריאות  "קידום  הבאה:  ההגדרה  את  לראשונה  קבעה 
תהליך המאפשר לאנשים להגדיל את שליטתם על בריאותם 
בהפיכת  היא  זו  הגדרה  של  חשיבותה   .]3[ לשפרה"  ואף 
למשאב  בתחלואה  הממוקדים  ומושג  ממטרה  הבריאות 
הממוקד בתחום הבריאות. בנוסף לכך, האמנה קבעה כי קידום 
בריאות אינו נמצא באחריותה הבלעדית של מערכת הבריאות, 
אלא מהווה תחום בעל יריעה רחבה מאוד וכי קיימים תנאים 
שלום,  כמו  טובה  בריאות  של  להשגתה  הדרושים  מקדימים 

השכלה ועוד.

הגדרה מאוחרת יותר, שגובשה על ידי הוואט ועמיתיו, הגדירה 
את התחום כ"שילוב של פעולות חינוכיות, ארגוניות, כלכליות 
לאפשר  על-מנת  הלקוחות  עם  יחד  המתוכננות  ופוליטיות 
ליחידים, קבוצות וקהילות להגביר את השליטה על בריאותם 
קידום  ההגדרות של  מרבית  את  מכילה  זו  הגדרה  ולשפרה". 

בריאות אשר קדמו לה.

השנים  במרוצת  להתפתח  הוסיף  הבריאות  קידום  תחום 
האחרונות. הגורמים העיקריים לכך הם העלייה המשמעותית 
חברתיים  ושינויים  התינוקות  תמותת  ירידת  החיים,  בתוחלת 
אשר הובילו לכך שרבים יותר רוצים את היכולת לבחור ולשלוט 
על אורח החיים שלהם ועל מצבם הבריאותי, תוך שמירה על 

אוטונומיה אישית, חברתית, רגשית וכלכלית. 

תחומי עיסוק מרכזיים בקידום בריאות

קידום בריאות נוגע בתחומים רבים בשלוש רמות המנע. חלק 
מן התחומים משפיע על האוכלוסייה הכללית וחלק אחר על 

סקטורים ספציפיים באוכלוסייה )כמו נשים או תינוקות(:

מטרתה   –  )Primary prevention( ראשונית  1.   מניעה 
חסינות  ליצור  או  סיכון,  לגורמי  החשיפה  את  להפחית 
המניעה  המחלה.  הופעת  את  למנוע  ובכך  כלפיהם 
מתן  גם  החיים,  באורח  שינוי  מלבד  כוללת,  הראשונית 
מזון.  בתוספי  ושימוש  מונע  תרופתי  טיפול  חיסונים, 
שינויים  לבצע  האוכלוסייה  נדרשת  הראשונית  במניעה 
הפחתת  מעישון,  הימנעות  הכוללים  החיים,  באורח 
החשיפה לשמש, תזונה נכונה, קבלת חיסונים מתאימים 
וביצוע פעילות גופנית סדירה. באמצעות פעולות מניעה 
בכ-50% את שיעור התמותה  להפחית  ניתן  ראשוניות, 

המוקדמת.

מטרתה   –  )Secondary prevention( שניונית  2.   מניעה 
גילוי מוקדם ואיתור המחלה, או גורם הסיכון, וטיפול בהם 

בשלב מוקדם ככל הניתן כדי לשנות את מהלך המחלה. 
מחלות  של  מוקדם  בגילוי  עוסקת  השניונית  המניעה 
לחצי  מדידת  דם,  )בדיקות  שונות  בדיקות  באמצעות 
 Case כוללות  הביצוע  שיטות  כאשר  ועוד(,  הדמיה  דם, 
סקירה  ובדיקות   Opportunistic screening   finding

כלליות )Systematic screening( על ידי זימון יזום. 

3.   מניעה שלישונית )Tertiary prevention( – נעשית על-
ומטרתה  המחלה  הופיעה  שכבר  לאחר  התערבות  ידי 
מחלה  של  השלכותיה  וצמצום  הסיבוכים  הפחתת 

מפושטת.

בעוד שבעבר העיסוק בתחום זה נעשה על-ידי מטפלים שונים 
)רופאים, אחיות או חובשים(, במהלך השנים האחרונות הוקמו 
העיסוק  את  המרכזים  בריאות  לקידום  ענפים  או  מחלקות 
למצב  לנוע  החלה  המטוטלת  ובהדרגה  הזמן  עם  בתחום. 
הקיצון המנוגד שבו מקובל כי רק מומחים בתחום )כמו, למשל, 
אחיות שהוכשרו במיוחד לכך( יעסקו בו. כיום ברור כי מדובר 
בתהליך משולב שבו מטפלים שונים ממלאים תפקידים שונים 

ומשפיעים במקומות שונים. 

איך   – הבריאות  בקידום  ומודלים  גישות 
אפשר לייצר שינוי?

 – שונות  בדיסציפלינות  רבות  נחקר  הבריאות  קידום  תחום 
רפואה, מדעי החברה, חינוך ועוד. גישות ומודלים שונים, חלקם 
חופפים וחלקם מנוגדים זה לזה, מנסים למצוא את הדרכים 
הציבור.  בריאות  על  משמעותית  השפעה  לייצר  ניתן  שבהן 
הגישות העיקריות הן הגישה הביו-רפואית, הממוקדת בטיפול 
ההתנהגותית,  הגישה  המניעה(;  שלבי  )בכל  עצמה  במחלה 
לשינוי  שיובילו  כדי  והמודעות  הידע  הגברת  על  המתבססת 
הבריאות  קידום  מודל  בריא;  חיים  אורח  ואימוץ  התנהגותי 
מניעה  )חינוך,  חופפים  מעגלים  המגדיר שלושה   ]4[ דווני  של 
ולפעול  הנדרשים להשתלב  או תקנות(,  חוקים  על-ידי  והגנה 
מתקיימת  לפיה  אשר  הסוציו-אקולוגית,  והגישה  במקביל; 
אינטראקציה בין הסביבה לפרט במספר רמות ושפעולה בכל 
בתחום  משמעותי  אפקט  להשיג  על-מנת  נדרשת  מהן  אחת 
קידום הבריאות. עם הזמן הגישות שינו כיוון והחלו לדון לא רק 
בפרט או במערכת הבריאות כגורמים בעלי פוטנציאל השפעה 
בריאותית, אלא גם על חשיבותה של התוויית מדיניות ציבורית 
בקידום  משמעותי  כחלק  ויישומה,  המוסדי(  השינוי  )גישת 

הבריאות בכלל האוכלוסייה.

מומחי בריאות הציבור בעולם מדברים על שילוב כלל הגישות 
ומגדירים 4 רכיבים עיקריים אשר באמצעותם ניתן יהיה להגיע 

להישגים משמעותיים בקידום בריאות האוכלוסייה:

1.   מדיניות, המוכוונת לשמירה על בריאות הציבור ומשלבת 
חיזוק של הגורמים המגנים יחד עם הפחתת גורמי סיכון 

בני-מניעה.

או  בריאות,  ערים  יצירת  מכוח  תומכת,  סביבה  2.   יצירת 
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התערבות במקומות העבודה.

ריצה,  קבוצות  למשל,  כמו,  החברתית,  התמיכה  3.   חיזוק 
קבוצות תמיכה או סדנאות טיפוליות.

4.   פיתוח מיומנויות אישיות, אשר יובילו להגברת המודעות 
והענקת כלים לשינוי.

ובצבאות  בעולם  הבריאות  קידום  מדיניות 
זרים

קידום בריאות בעולם 

והן  רעיונית  מבחינה  הן  בהדרגה  מתפתח  הבריאות  קידום 
הטכנולוגיה  בתחומי  העולמית  מעשית. ההתפתחות  מבחינה 
המתקדמים,  הגלובליזציה  תהליכי  לצד  הסביבה  ובריאות 
הובילו לשילוב כוחות ורעיונות, בהובלתו של ארגון הבריאות 
אמנות  של  בניסוחן  ביטוי  לידי  בא  זה  רעיוני  פיתוח  העולמי. 
המדינות  רוב  את  המחייבות  הבריאות,  לקידום  בינלאומיות 
חדשים  חוקים  נוסחו  אלו  אמנות  בהשראת  המפותחות. 
ונקבעו מטרות חדשות. העיסוק בקידום בריאות נמצא, טרם 
התפרצות מגפת הקורונה, במקום גבוה בסדר העדיפויות של 
משרדי הבריאות בעולם משום שהעלייה בתחלואה הכרונית, 
התגברות אי השוויון בבריאות והפערים הכלכליים והחברתיים 
שנוצרו בעקבותיהם – כל אלה חייבו את גופי הבריאות לפעול. 

מגפת הקורונה העצימה עוד יותר את הצורך החיוני לפעול.

ביטוי בולט למגמת קידום הבריאות בעולם, ניתן למצוא באמנת 
בנגקוק לקידום בריאות בעולם גלובלי שפורסמה ב-2005 ]5[. 
בהתאם לאמנה זו, המדיניות לשיפור ולהשגת שוויון בבריאות 
חייבת להיות במרכז תכנית ההתפתחות הלאומית והעולמית, 
באחריותן של הממשלות וכחלק בלתי נפרד ממדיניות הפנים 
שירותי  עלויות  וצמיחת  האוכלוסייה  הזדקנות  מגמת  והחוץ. 

הרפואה מחזקים צורך זה ביתר-שאת.

קידום בריאות בצבאות זרים

זרים,  קידום הבריאות המבוצעים בצבאות  תהליכים בתחום 
מלמדים על שונות משמעותית בגישה, במשאבים ובחשיבות 
המיוחסת לתחום. בנוסף לכך, בדומה לנעשה בצה"ל, המידע 
המצב  מתמונת  שונה  לעיתים  הרפואה  מגורמי  המתקבל 

המשתקפת מן החיילים והיחידות בשטח.

ממודל  מאוד  שונה  בצה"ל  השירות  מודל  כי  לזכור  חשוב 
השירות בצבאות אחרים. לדוגמה, חיילי צבא ארצות הברית, 
רפואית  משויכים  קבע,  בשירות  ארוכות  שנים  המשרתים 
משפחתם,  ובני  הם  ומטופלים,  האמריקאי  ההגנה  למשרד 
 VA-לאורך כל שירותם וגם לאחר השחרור על-ידי מערכת ה
במקרה  מונעת  ברפואה  ההשקעה  לכן,   .))Veterans Affair
החייל  גם בהפחתת התחלואה של   – פעמיים  זה משתלמת 
בני  ושל  שלו  בהפחתת התחלואה  וגם  הארוך  השירות  בעת 

משפחתו לאחר שחרורו.  

צבא בריטניה 

לקידום  חומש  תוכנית  הבריטי  ההגנה  משרד  פרסם  ב-2017 
שימוש  על  התבססה  התוכנית  בצבא.  המשרתים  בריאות 
במחקר, במידע ובחדשנות כדי לקדם את בריאות המשרתים 
ולזהות מצבי תחלואה בשלב מוקדם ככל האפשר ]6[. במסגרת 
התוכנית הוקם גוף המרכז את תחום קידום הבריאות הגופנית 
והנפשית ועוסק ברפואת הכשרות, בבריאות נפשית, ברפואה 
ההתערבות  תחומי  שלושת  החיים.  באורחות  ובשינוי  מונעת 
המרכזיים שהוגדרו בתוכנית: עישון, השמנה ופעילות גופנית. 
הובלת  מרכזיים:  עקרונות  ארבעה  על  התבסס  המתווה 
מפקדים, הנגשת כלים להתמודדות, שיתופי פעולה בין גופים 

שונים והערכה מתמדת של יעילות התוכנית.

הכוללת  עישון  למניעת  תוכנית  נבנתה   – העישון  בתחום 
הפסקת  בתהליך  מפקדים  וליווי  מעורבות  בנושא,  הרצאות 

העישון בקרב חייליהם עד סופו.

בתחום עודף המשקל – גובשה תוכנית למניעת השמנה אשר 
עברה עדכון ותיקוף, שהתמקדה במדידות משקל, גובה והיקף 
המדידות,  לתוצאות  בהתאם  שנה.  מדי  המתבצעות  מותניים 
נקבע הסיכון הבריאותי.  יש לציין כי עודף משקל אינו מהווה 

קריטריון או שיקול בתהליך הקידום הצבאי.

ושימור  לשיפור  אימונים  ביצוע   – הגופנית  הפעילות  בתחום 
או  שלוש  של  בתדירות  ומפקדים  חיילים  של  הגופני  הכושר 
בתקופת  אימונים  על  דגש  שימת  תוך  בשבוע,  פעמים  ארבע 
משתתפים  ואך  בהתקדמות  מעורבים  המפקדים  ההכשרות. 
באימוני הכושר הגופני. כמו-כן, נערך מבחן שנתי בכושר גופני 

אשר נלקח בחשבון כפרמטר בשיקולי הקידום בדרגה.

צבא הודו 

נושא קידום הבריאות צבר תאוצה בצבא הודו במהלך השנים 
"ימי  נקבעו  בנושא,  השוטף  העיסוק  על  בנוסף  האחרונות. 
אלה,  עיון  בימי  ועוד.  תזונה  יום  עישון,  ללא  יום  כמו  בריאות" 
ומוקרנים  רלוונטיות  פעילויות  מתקיימות  הרצאות,  מועברות 

סרטים.

בתחום העישון – נערכות מדי שנה, ביום הבריאות, הרצאות 
הרפואה  קציני  נדרשים  לכך,  מעבר  העישון.  בנזקי  העוסקות 

ביחידות השונות לעסוק בנושא.

 BMI ערכי  עם  חיילים  של  מעמדם   – המשקל  עודף  בתחום 
להם  נגרמה  לא  אם  גם  הרפואית,  בקטגוריה  יורד  גבוהים 
בקורסים  או השתתפות  קידום  יותר מכך:  כך.  תחלואה עקב 
למשקל  הגעה  או  במשקל  ירידה  מוכחת  אשר  עד  נעצרים 
זה,  בתחום  המדיניות  אכיפת  הוקשחה  מ־2017  החל  מטרה. 

אך עדיין לא ניתן להעריך את תוצאותיה של מדיניות זו.

בתחום הפעילות הגופנית – במהלך תקופת ההכשרה מבוצעת 
פעילות גופנית מדי יום. בנוסף על כך, פעם בשבועיים נערכים 
מבחני כושר. סיכויי קידומו של חייל עשויים להיפגע אם הוא 

לא עובר בהצלחה את מבחני הכושר הגופני. 
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צבא קנדה 

ב-3  הוא  אף  מתרכז  קנדה,  בצבא  בריאות  בקידום  העיסוק 
הפעילות  וקידום  משקל  עודף  עישון,  מניעת  מרכזיים:  צירים 

הגופנית.

בתחום העישון – קיימת תכנית מניעה וגמילה שנתית, אולם 
העישון אינו מהווה גורם מסנן או ממיין.

מבוצעת  והיקפים  משקל  מדידת   – המשקל  עודף  בתחום 
כחלק מהבדיקה השנתית לכל חייל. עודף המשקל אינו מהווה 

פרמטר פוסל, אלא אם כן הוא מהווה גורם תחלואה.

בתחום הפעילות הגופנית – מתגייסים וחיילים בשלב ההכשרה 
בשבוע.  פעמים  ארבע  של  בתדירות  גופני  אימון  מבצעים 
ביחידות  בעוד  כחובה,  מוגדר  גופני  אימון  השדה  ביחידות 
מעודדים  בהחלט  אך  חובה  אינה  זו  פעילות  לחימה  תומכות 
ואף  לכולם  חובה  בגדר  הוא  שנתי  כושר  מבחן  ביצועה.  את 
מהווה קריטריון לקידום. חיילים שלא יעברו את מבחן הכושר 
חייליהם,  של  הגופני  בכושר  מעורבים  המפקדים  יקודמו.  לא 
מעורבות הכוללת הקצאת זמן לאימונים, בקבוצה או כיחידים.

הדוגמאות שהבאנו מצבאות בריטניה, הודו וקנדה מלמדות כי 
העיסוק הגובר בתחום קידום הבריאות בעולם בא לידי ביטוי גם 
בצבאות השונים ובעוצמות שונות. ברם, מודל השירות השונה 
ואף קיומם או  ותרבותיות  נורמטיביות  בצבאות אלה, השפעות 
העדרם של חסמים חוקיים שונים, מאפשרים נקיטת צעדים אשר 

במדינת ישראל עלולים להיתפס כלא הוגנים או לא מידתיים.

הבריאות  קידום  של  מצב  ותמונת  מדיניות 
בישראל

ניתן ללמוד על שיעור תופעות העישון ועודף המשקל במדינת 
ישראל, מניתוח נתוני דו"ח שהופק על ידי התוכנית הלאומית 
למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל בשיתוף ארבע קופות 
החולים ]7[.  על-פי הדו"ח, המתייחס לנתונים בין השנים 2013 
ל-2017, שיעור העישון בקרב בני 16 עד 74 ירד מעט, מ -20.2%
ב -2013ל -18.9%ב-2017. השיעור היה נמוך יותר בקרב נשים 
פי  גבוה  היה  השיעור   .)26.6%( גברים  בקרב  מאשר   )12.1%(
בהשוואה   )19.2%( החלשה  החברתית-כלכלית  בשכבה   1.5

לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר )13.0%(. 

בנושא עודף משקל, עולה מן הדו"ח כי שיעור עודף המשקל 
היה  השיעור  ב-2017.   34.1% על  עמד   64 עד   20 בני  בקרב 
 .)39.9%( גברים  בקרב  מאשר   )29%( נשים  בקרב  יותר  נמוך 
גבוה  היה מעט  השיעור בחברה הכלכלית-חברתית החלשה 

יותר )34.9%( בהשוואה לשכבה החזקה ביותר )32.5%(.

בשנים  יציב  נשאר  ההשמנה  שיעור  כי  הדו"ח,  מן  עולה  עוד 
יותר בקרב  גבוה  אלו על 23.3%. שיעור ההשמנה היה מעט 
נשים )24.4%( מאשר בקרב גברים )23.3%(. השיעור היה גבוה 
 )30%( החלשה  החברתית-כלכלית  בשכבה  בקרב  כפליים 
בהשוואה לשכבה החברתית-כלכלית החזקה ביותר )15.4%(.

מחקרים רבים נעשו, בעולם בכלל ובישראל בפרט, בנושא 
קידום בריאות, עישון והקשר ביניהם. ממחקרים אלה עולה 

לגרום  עלול  מוקדמת(  ובגרות  )ילדות  צעיר  בגיל  עישון  כי 
להוות  עלול  עישון  לכך,  בנוסף  מיידיות.  רפואיות  לבעיות 
בסיס להתפתחות בעיות רפואיות משמעותיות בגיל המבוגר 
]8[. הסיכון פוחת משמעותית בקרב אלו המפסיקים לעשן 

לפני גיל 30 ]9[. 

והשמנת-יתר.  משקל  עודף  בתחום  גם  נצפתה  דומה  מגמה 
עליית ערכי ה-BMI בגילאי הבגרות המוקדמת נמצאו משפיעים 
במחקר  יחסית.  צעיר  בגיל  תמותה  על  משמעותית  בצורה 
משנת 2014 נמצא ששיעור התמותה בגיל צעיר מ-50 בקרב 
מתבגרים בעלי עודף משקל או השמנת-יתר, לא פחתו במהלך 
המובהקת  העלייה  למרות  זאת  כל  האחרונות,  השנים   40
]10[. כלומר, הסיכון הגבוה יחסית  בתוחלת החיים הממוצעת 
נותר  מהשמנה,  הסובל  נער  נמצא  שבו  סיבה(  )מכל  למוות 
זהה ביובל השנים האחרון, בניגוד לירידה בסיכון למוות בקרב 
בני נוער עם BMI תקין. מלבד מוות, נמצאו השלכות רפואיות 
משמעותיות להשמנת-יתר. מחקר שבדק השמנת-יתר בקרב 
17.4 שנים( מצא עלייה מובהקת  )בגיל ממוצע של  מתבגרים 
מחקר   .]11[ במבוגרים   2 מסוג  סכרת  להתפתחות  בסיכון 
אחר מצא סיכוי מוגבר להתפתחות יתר לחץ דם, כבד שומני 
ודיסליפידמיה ]12[. יש לזכור כי מחקרים אלו הגדירו השמנה 
כקבוצה הומוגנית ולא לקחו בחשבון את חומרת ההשמנה של 
הנבדקים ולכן הסיכון מבטא הערכת חסר עבור אלו הסובלים 
מהשמנה בדרגה קיצונית )obesity class III(. עבור אוכלוסייה 
זו נמצא כי היא גדלה באופן חריג – פי חמישה במהלך שני 

העשורים האחרונים. 

העלייה המשמעותית בעיסוק בתחום, באה לידי ביטוי במספר 
וצמצום  עישון  מניעת  כמו  חדשים,  מחוקים  החל  דרכים: 
חשיפה לעישון סביבתי, דרך נקיטת צעדים כלכליים שמטרתם 
קידום בריאות, כמו העלאת המיסוי על סיגריות, וכלה בניסיון 
לקדם חוקים נוספים, כמו "חוק עישון ואלכוהול 21" שמטרתו 
להגביל ואף לאסור גישה לרכישת מוצרים אלה עד גיל 21 )ולא 
18, כפי שהיה נקוב בחוק עד כה(. למרות צעדים אלה ואחרים, 
לתוצאות  מביאה  תמיד  ולא  מאוד  איטית  עדיין  ההתקדמות 
הרצויות, לרוב בשל היעדר אכיפה של חוקים שנכנסו לתוקף.

קפיצת  חלה  וחקיקה,  מדיניות  בנושאי  איטית  התקדמות  לצד 
נבחרים בכל  וגופים ממשלתיים  מדרגה בקרב רשויות מקומיות 
הקשור לקידום הבריאות. בין הישגיהם המרכזיים של גופים אלה, 
ניתן למנות את הקמתה של רשת "ערים בריאות" ואת הצטרפותן 

של עשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות למיזם זה.

במניעה  האזרחית  הבריאות  מערכת  של  המועט  העיסוק 
ללא  צעירות,  אוכלוסיות  בקרב  הבריאות  ובקידום  ראשונית 
ספק משליך על אוכלוסיית משרתי צה"ל המגיעה לשירות ללא 
מציבה  כך  ובשל  הבריאות  וקידום  לשימור  וכלים  מיומנויות 
לפתחו של צה"ל אתגרים רבים. מאידך, תקופת השירות הצבאי 
של חיילי החובה מהווה הזדמנות להשפעה, בכוחו של צה"ל 
בשלב  נכונה  בריאות  תפיסת  הקניית  בין  מגשר  גורם  להיות 
הילדות לבין הטמעתה בבגרות המוקדמת, תוך השפעה ניכרת 
מאוד  בולט  הדבר  ישראל.  מדינת  של  והכלכלה  החברה  על 
בעת הנוכחית, שבה ההתמודדות עם מגפת הקורונה ממצבת 
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את צה"ל כגוף בעל יכולת משמעותית ליישום ומימוש מדיניות 
בריאות, לנוכח הקושי לאכוף את ההנחיות מחוץ לצה"ל.

לסיכום, למרות התקדמות לא מועטה שחלה בעיסוק בקידום 
הבריאות בכל הרמות, טרם נעשתה פריצת הדרך המיוחלת )בכל 

העולם ולא רק במדינת ישראל( בהטמעת השינוי התפיסתי.

בריאות  בקידום  עיסוק  ותחומי  מצב  תמונת 
בצה"ל

קידום בריאות הוא תחום שנחקר הן בצה"ל והן בצבאות זרים 
ונמצא משפיע על כשירות הכוח, על אפקטיביות השירות ועל 
נזקים אפשריים בשלבים מאוחרים. תחום קידום הבריאות אף 
הוזכר בצורה בולטת כאחת מהמלצות הוועדה לבחינת רפואת 
השגרה בצה"ל, ועדת שפירא. הוועדה, שמטרתה הייתה לבחון 
צה"ל,  לחיילי  בשגרה  הניתן  הרפואי  המענה  לשיפור  דרכים 
הבריאות  קידום  בתחום  פעולות  לנקיטת  מקום  יש  כי  ציינה 
העמקת  לצורך  החולים,  בקופות  שמבוצעות  לאלו  הדומות 

התודעה לגורמי סיכון ותחלואה ]13[.

הגיל הממוצע במדינת ישראל של המתחילים לעשן הוא 17.9 
שנים בקרב גברים יהודים ו-20.9 שנים בקרב נשים יהודיות. 
הוא  הממוצע  הגיל  לצה"ל,  המתגייסים  בקרב  זאת,  לעומת 
15.5 שנים, כאשר כ-33% מתלמידי כיתות י' מדווחים שהתנסו 
מאוד  רלוונטי  שהנושא  למדים  אנו  מכאן  סיגריות.  בעישון 

לאוכלוסיית חיילי החובה בצה"ל ]14[.

מלא-מעשנים.  פחות  בריאים  הצעירים  בגילאים  מעשנים 
מערכת  על  העישון  בהשפעת  ביטוי  לידי  באה  זו  עובדה 
הנשימה, המערכת הקרדיווסקולרית ומערכת השרירים והשלד. 
במחקר שנערך בצי האמריקאי, מצאו החוקרים שעישון בקרב 
מנבא  גורם  היווה  שנים,   19 של  ממוצע  בגיל  חיילות  קבוצת 
במערכת  הקשורות  מסיבות  אשפוזים  של  יותר  רב  למספר 
השריר והשלד ולמספר ימי אשפוז גדול יותר ]15[. עוד נמצא, 
כי ההתמכרות לטבק פוגעת בתפקוד הגופני והקוגניטיבי ]16[. 
מזון  לצריכת  הדוק  בקשר  קשור  סיגריות  עישון  לכך,  מעבר 
ישירות  מזין שבעצמו מוביל לתחלואה שאינה קשורה  פחות 
כי  לומר  ניתן  כללי  באופן   .]17[ הסיגריות  מעשן  לתחלואה 
צבאי.  גילם שאינם בשירות  לבני  ביחס  יותר  חיילים מעשנים 
ישראל,  במדינת  בנושא  משמעותיים  מחקרים  קיימים  לא 
חופפים  בגילאים  מקבילה  אוכלוסייה  למצוא  הקושי  לאור 
לאוכלוסיית המשרתים ,לצורך השוואה סטטיסטית. עם זאת, 
ניתן ללמוד ממחקר שנעשה על-ידי משרד ההגנה האמריקאי, 
שבו נמצא שיעור שמעותית גבוה יותר של מעשנים ומעשנות 
בהשוואה   ,25 עד   18 בגילאי  וחיילות  חיילים  בקרב  )כ-40%( 
לגברים ונשים בגילאים דומים שאינם בשירות צבאי )כ-35%(, 

הבדל שנמצא מובהק סטטיסטית ]18[.  

הנושא נבחן לעומק במשך שנים רבות בקרב חיילים בשירות 
חובה בצה"ל. במסגרת עבודה של זרקא ולוין ]19[, שבה בוצע 
מעקב אחר 29,000 חיילי חובה שהתגייסו לשירות בין 1987 
ל-2000, נמצא כי שכיחות המעשנים גדלה בכמעט 10 אחוזים 
במהלך תקופת שירות החובה )מ-26% בגיוס ל-36% בשחרור(. 

כמעט 20 אחוזים מהמגויסים הלא מעשנים החלו לעשן, כאשר 
הגורם המנבא הבולט ביותר היה היסטוריה של עישון בעבר. 
עוד נמצא, כי המגויסים בעלי הפרופיל הגבוה היו בעלי הסיכוי 
אשר  במכתב  השירות.  במהלך  לעשן  להתחיל  ביותר  הגדול 
נשלח מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור והאגודה למלחמה 
בסרטן, מצוין כי במחקר קודם, שנערך בצה"ל, נמצא כי חיילים 
יותר  וצורכים  מחלה  ימי  יותר  גדול  למספר  נזקקים  מעשנים 
החיילים  של  ביכולתם  ירידה  נצפתה  כמו-כן  רפואה.  שירותי 

לבצע את משימותיהם המבצעיות ]20[.   

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שנערך לאחרונה בחיל הרפואה 
מתוך  מתגייסים   11,337 של  מייצג  מדגם  כלל  פורסם,  וטרם 
כלל המתגייסים לצה"ל בין 2006 ל-2012. המחקר מצא קשר 
מובהק בין סטטוס עישון טבק בעת הגיוס לצה"ל לבין ירידת 
פרופיל כללית, ירידת פרופיל נפשי, נשר כללי ונשר נפשי ]21[. 

חברתית  להשפעה  פוטנציאל  החובה  חיילי  בקרב  לעישון 
שלילית: מחקרים מצאו קשר בין עישון להתמכרויות אחרות, 
]22[. למרות  כגון שימוש בסמים או צריכת אלכוהול מוגברת 
שבה  האמריקאית  לאוכלוסייה  מתייחסים  המחקרים  שרוב 
משמעותית  יותר  גבוה  וסמים  באלכוהול  השימוש  אחוז 
זה.  מקשר  להתעלם  ניתן  לא  ישראל,  למדינת  בהשוואה 
חוקרים שבדקו את הקשר בין עישון סיגריות לאלימות מצאו 
כי מעשנים דיווחו בשכיחות גבוהה פי 2.5  על אירועי אלימות 
קשור  יומיומי  בסיס  על  סיגריות  שעישון  וכן  אחרים,  כלפי 
ללא- בהשוואה  אלימות  של  שונות  לצורות  מובהקת  בצורה 

מעשנים ואף למעשנים לשעבר ]23[.  

ככלל, בתקופת השירות הצבאי המשרתים חווים רמות גבוהות 
יותר של חוסר וודאות וסיכון. נתון זה רלוונטי לחיילים המשרתים 
ביטחונם האישי  על  איום  )למשל, תחושות  עורפיות  ביחידות 
אירועי  התגברות  בתקופות של  לביתם  חזרה מהבסיס  בזמן 
זה עלול להוביל  עניינים  וכמובן לחיילים קרביים. מצב  טרור( 
העישון  לעיתים  כאשר  עישון,  מלבד  אחרות  להתמכרויות 

מהווה מעין מדרגת ביניים להתמכרויות אלה ]24[.  

לסיכום, העיסוק בקידום הבריאות בצה"ל עשוי לתרום תרומה 
של  האפקטיביות  והעלאת  הכשירות  לשיפור  משמעותית 
המשרתים. יתרה מכך, לאור העובדה כי קיימת חשיבות גבוהה 
הרגלי  להקנות  על-מנת  צעיר  שיותר  כמה  בגיל  להתערבות 
הזדמנות  מהווה  בצה"ל  השירות  תקופת  קבועים,  בריאות 

כמעט אחרונה להשפיע על הרגלי בריאות לטווח הארוך.

קידום הבריאות אינו תופס תאוצה – למה זה 
קורה?

למרות הבנת החשיבות הכרוכה בהקניית תפיסות והרגלי בריאות 
לחזק את  ולמרות ההחלטה המודעת  למניעת תחלואה  נכונים 
קידום הבריאות בכל הרמות – תחום זה מתקדם לאיטו בארץ 
ובעולם. אמנם קיימות הצלחות, כמו סימון מוצרים בתווית "ירוק" 
או "אדום", אך גורמים רבים מונעים את האצת התהליכים. חלקם 
קשורים לעומס הרב על מערכות הבריאות ועל קובעי המדיניות 
חלקם  דחוף,  מענה  הדורשות  במשימות  שטרודים  הציבורית 
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נובעים מאילוצי תקציב והגבלות כלכליות וחלקם טמונים בקושי 
בריאות  לקידום  המוכוונות  התערבות  תוכניות  והעריך  לגבש 

ושיפור בבריאות הציבור. הסיבות לקושי זה ברבות:

•   לעיתים פרק הזמן שבין יישום תוכנית ההתערבות לבין 
הורדת התחלואה או התמותה הצפויים ארוך מאוד 

ועשוי להגיע עד עשרות שנים.

•   ישנן התערבויות המשפיעות על מספר רב של מדדי 
בריאות.

•   ישנם תוצרים שונים ושיטות מדידה משתנות.

•   יש צורך בהפעלת תוכניות התערבות על אוכלוסיות 
שונות.

גיבושה של תשתית  מכלול הגורמים הללו איננו מאפשר את 
מדעית מספקת ומבוססת ראיות לקבלת החלטות עבור קובעי 

המדיניות.

מה למדנו מסקירת הספרות והניסיון הצבאי 
והאזרחי בארץ ובעולם?

א.   מניעה ראשונית היא היעילה ביותר ונושאת השפעה 
מכרעת על בריאות הציבור, בהשוואה למניעות השניונית 

והשלישונית המעסיקות בפועל את מערכות הבריאות. 

ב.   תוכניות ההתערבות נדרשות להיות מוכוונות לגילאים 
צעירים ככל הניתן, על-מנת להקנות הרגלי בריאות 

קבועים וארוכי טווח.

ג.   נדרש שילוב של השפעה והתערבות בכל הרבדים – 
החל ממרמת המדיניות והחקיקה וכלה בחינוך לבריאות 

ברמת הפרט.

ד.   ההצלחה תושג בזכות גישה הוליסטית הנובעת 
מתפיסת הבריאות הכוללת: גופנית, נפשית וחברתית.

הרפואה  וחיל  צה"ל  את  להוביל  יכול  מה 
לשינוי כיוון משמעותי?

1.   גישה הוליסטית של תפיסת הבריאות. שינוי ארגוני בחיל 
גוף  תחת  הבריא  במשרת  עיסוק  יאחד  אשר  הרפואה 
מקצועי אחד, אשר יוביל קידום בריאות ומניעת תחלואה 
גופנית,  הייחודיים לשירות הצבאי: הכנה  כל היבטיו  על 
מניעת  הגיוס;  לפני  המנטלי  והכושר  הכשירות  שיפור 
תחלואה מדבקת; תחלואה הקשורה לתשתיות וסניטציה; 
וצרכים  פיזיולוגיים  לצרכים  ומותאמת  בריאה  תזונה 
מניעת  ועוד;  טבעונות  צמחונות,  כמו  ייחודיים  תזונתיים 
ושחיקה בקרב משרתים;  מחלות מקצוע; הפחתת לחץ 
כגון  מזיקים,  בריאות  בהרגלי  טיפול  נפשי;  חוסן  פיתוח 
רצויות באמצעות  בריאות  עידודן של התנהגויות  עישון; 
השונות  לאוכלוסיות  מותאמות  התערבות  תוכניות 
ייחודיות,  המשרתות בצה"ל וקידום בריאות לאוכלוסיות 

כמו נשים במערך הלוחם או לוחמים ביחידות חוד.

העשייה  במסגרת  הראשונית  במניעה  העיסוק  2.   הגברת 
ביחידות  הרפואה  לסגלי  המומלצת  הפעילות  הקלינית. 

תתמקד במספר מישורים:

והבריאותיים  הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים  א.  הכרת 
של אוכלוסיית המשרתים ביחידה, כולל סטטוס עישון 
וביצוע פעילות גופנית, עודף משקל, סטטוס חיסונים, 
הכרת חשיפות  ביחידה,  הברה"ן  במסגרות  מטופלים 
מענה  לתכנן  על-מנת  הכול   – מרכזיות  תעסוקתיות 
מתאים ורלוונטי לצרכים הבריאותיים של האוכלוסייה.

בשיתוף  ביחידה  בריאות  מקדמת  סביבה  ב.  קידום 
תפריט  בבניית  פיקודית  תזונאית  שילוב  המפקדים: 
הטמעתה  עידוד  בריא;  בישול  וטכניקות  האוכל  חדר 
של שגרת פעילות גופנית ביחידה בהובלת המפקדים; 
ביחידה;  עישון  איסור  באכיפת  מפקדים  מעורבות 
שיפור החוסן הנפשי ביחידה וקיום פעילויות מרוכזות 
למשרתים  ולהציע  מודעות  להגביר  במטרה  ביחידה 

כלים פרקטיים השומרים על בריאותם.

רפואי  מפגש  בכל  החיים  באורחות  שינויים  ג.  לעודד 
גופנית,  פעילות  הגברת  עישון,  הפסקת  במרפאה: 
שגרת  השלמת  ומאוזנת,  בריאה  תזונה  על  שמירה 
מניעה  באמצעי  השימוש  עידוד  הנדרשת,  החיסונים 

ועוד.

3.   יצירת תשתית מחקרית סדורה להערכת תוצאותיהן של 
תוכניות ההתערבות, תשתית אשר תיצור כלים מבוססי 
מחקר לקבלת החלטות מושכלות עבור קובעי המדיניות.

4.   הנעת הדרג הפיקודי הבכיר ליצירתן של מדיניות, סביבה 
ודוגמא  ארגונית  תרבות  כולל  זה  רכיב  תומכות.  וחברה 

אישית של מפקדים בכל הדרגים.

בארגוני  הנעשה  ניתוח  לצד  הללו,  הגורמים  כלל  היתוך 
הבריאות השונים ובצבאות זרים, מובילים לגיבושה של תוכנית 
 ,)1 )תרשים  בצה"ל  הבריאות  מודעות  לקידום  אסטרטגית 

הנשענת על ארבעה עקרונות מרכזיים: 

1.   הובלת מפקדים. המושגים שבהם יש להשתמש לצורך רתימה 
יעילה של המפקדים והחיילים, הם "שיפור כשירות הצבא" 
ו"חשיבות הדוגמה האישית". חלק ממשימותיו של המפקד 
)לדוגמה:  נדרשים  הישגים  והגדרת  התהליך  התוויית  יהיו 
ביצוע מספר מוגדר של שעות פעילות גופנית בשבוע(, בעוד 
המפקדים יימדדו על-פי הישגי קידום הבריאות )למשל אחוז 
המעשנים( כחלק בלתי-נפרד מהצלחתם והצלחת יחידתם. 
יעילה  מפקדים  הכשרת  כמובן  נדרשת  זאת,  לאפשר  כדי 
וממוקדת. משנה תוקף ניתן לכך בשיחת הרמטכ"ל עם סגל 
הפיקוד הבכיר בצה"ל לאחר כניסתו לתפקיד, שיחה שבה 
הקרב  בשדה  רק  לא  המפקד  של  המרכזי  מקומו  את  ציין 
אלא גם כמי שאחראי על בריאות חייליו )הרמטכ"ל הדגים 
"הפניה  בתוצאותיה של  דרך התעניינותו של המפקד  זאת 

רפואית ממנה חזר החייל"(. 

זמן מספקת  נגישים. הקצאת  2.   קיום אמצעי התמודדות 
גם במהלך  ולארוחות מסודרות,  גופנית  פעילות  לביצוע 
הולמות  תשתיות  של  קיומן  וידוא  העבודה;  יום  שעות 
חיוביים  בתמריצים  שימוש  ושקילת  זמינים;  ואמצעים 
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לצורך הגברת המודעות והעיסוק בתחום. 

בצה"ל  הרלוונטיים  לגורמים  בנוסף  פעולה.  3.   שיתופי 
נדרשת תמיכה משלימה של משרד  הביטחון,  ובמשרד 

החינוך, משרד התרבות והספורט והרשויות המקומיות.

כיום  הקיימת  המצב  תמונת  כאמור,  ומחקר.  4.   הערכה 
משקפת  ואיננה  ברורה  אינה  הבריאות  קידום  בתחום 
להקים  יש  החובה.  חיילי  של  מצבם  את  מלאה  בצורה 
ולתפעל מסד נתונים עדכני שיאפשר זיהוי מגמות בזמן 
את  שיגבשו  נתונים  בזכות  יושלם  הנתונים  מסד  אמת. 
לצה"ל.  הגיוס  בטרם  הזמן  לנקודת  נכון  המצב  תמונת 
כך ניתן יהיה להשפיע בצורה יעילה כבר בשלב מוקדם. 
כמו-כן, מחקר ממוקד יוכל לספק נתונים על השפעתם 
הכוח  כשירות  על  עישון,  כמו  בריאים,  לא  הרגלים  של 
וכך להמחיש למפקדים  ועל רמת התפקוד שלו  הצבאי 
לשיפור  תוביל  הבריאות  קידום  בתחום  שפעילותם 

אפקטיבי בהישגי יחידותיהם.

המגבלות והאתגרים המרכזיים במימוש תכנית זו, נובעים מכך 
שהיא מצריכה מעורבות משמעותית של המפקדים ושל גורמים 
החולים  קופות  החינוך,  משרד  )כמו  הביטחון  למערכת  מחוץ 
הבריאות  קידום  את  רואים  כולם  העובדה שלא  מן  וכן  ועוד(, 
ייתכן  צה"ל.  ממשימות  בלתי-נפרד  חלק  המהווה  כמשימה 
מקיף  באופן  הנתונים  הצגת  את  יאפשר  יותר  מעמיק  ומחקר 
ומשכנע יותר ויסייע לרתימת המערכת הצבאית כולה לתהליך.

סיכום
הטיפול  בשרשרת  אמצעי  עוד  אינו  הבריאות  קידום  תחום 

במחלות, אלא תפיסה רב-ממדית שלמעשה מהווה אורח חיים 
שלם וניתנת למימוש בצורות שונות. 

לשיפור  והאסטרטגיות  הגישות, השיטות  זה סקר את  מאמר 
וקידום הבריאות ומציג תובנות מעשיות שבכוחן להוביל לשינוי 
הינו  הטבעי  שהמיקוד  למרות  בצה"ל.  זה  בתחום  משמעותי 
בתפקידו  נוגעת  המאמר  מהות  צה"ל,  של  וקידומו  שיפורו 
המרכזי ויכולת השפעתו של צה"ל – כצבא העם וכמוסד לאומי 
אשר קיים לגביו הקונצנזוס הגדול ביותר בחברה הישראלית 

– על החברה כולה.

תחום קידום הבריאות התפתח לאורך השנים בצורה משמעותית: 
להבנה  מונעת  ברפואה  בעיקר  שעסקה  עתיקה  מתפיסה 
שבריאות אינה "העדר מחלות" אלא מיצוי שלם של הפוטנציאל 
הגופני, הנפשי וההתפתחותי של האדם. יחד עם זאת, עדיין קיים 
פער בין הבנת חשיבות התחום לבין קידומו בפועל. הסיבות לכך 
מגוונות: חוסר ודאות לגבי גורמי הרפואה האחראים על קידום 
מדובר  לא  שבהם  במקרים  האוכלוסייה  פסיביות  הבריאות, 
התערבות,  לאחר  מיידיות  תוצאות  היעדר  ממשית,  בתחלואה 
התנהלות פוליטית המאופיינת בחילופי שלטון מהירים ותרבות 
חסרת סבלנות הדורשת תוצאות מהירות. בנוסף לכך, מערכות 
הבריאות, הצבאית והאזרחית, פועלות תחת עומס גדול המאלץ 

אותן לנתב משאבים לבעיות דחופות יותר. 

צבאות  בין  הבריאות  קידום  בנושא  המשתנה  העיסוק  מידת 
חברתית  תרבות  שונה,  שירות  ממודל  נובעת  העולם,  ברחבי 
וארגונית שונה והיבטים חוקיים אחרים. משום כך גישותיהם של 
צבאות אלה לקידום הבריאות אינן מתאימות לצה"ל. יחד עם 
זאת, כן ניתן ללמוד כי הגשמתה של מדיניות "מקלות וגזרים" 

בתחום זה בהחלט עשויה להוביל לתוצאות אפקטיביות. 

תרשים 1:  מודל לתוכנית קידום מודעות הבריאות בצה"ל 

• שיפור כשירות 
• דוגמא אישית

•  התווית התהליך 
והגדרות הישג נדרש

•  מדידה כחלק 
מהצלחת היחידה

• הכשרת המפקדים

•  מסד נתונים עדכני 
וזיהוי מגמות בזמן 

אמת

•  תמונת מצב טרם 
הגיוס לצה"ל

• הקצאת זמן מספק
• תשתיות הולמות
• אמצעים זמינים

•  שימוש בתמריצים 
חיובים

• משרד החינוך
•  משרד התרבות 

והספורט

• הרשויות המקומיות

הנגשת 
אמצעי 

התמודדות

הערכה 
ומחקר

שיתופי 
פעולה

הובלת 
מפקדים
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למרות כל הקשיים והמגבלות, על צה"ל וחיל הרפואה מוטלת 
חובה מקצועית ומוסרית לשמור על בריאות משרתיו – בראש 
ותפקודית,  מבצעית  כשירות  להבטיח  על-מנת  ובראשונה 
לצד ההבנה כי תקופת השירות הצבאי פעמים רבות מהווה 

הזדמנות אחרונה להשפיע על הרגלי בריאות קבועים. 

בריאות  "קידום  כי  ההבנה  את  המפקדים  בקרב  לחזק  יש 

ההזדמנות  את  למנף  יש  הלוחם".  ותפקוד  כשירות  שיפור   =
שנוצרה בעת הנוכחית, שבה מגפת הקורונה הגבירה מאוד את 
כל נושא קידום הבריאות בקרב המטופלים כיוון שהיא קשרה 
בצורה ברורה את הסיכון לתחלואה למצב הבריאותי הכולל. 
השפעתם  את  להגדיל  דופן  יוצאת  הזדמנות  היא  זו  תקופה 
של גורמי הרפואה על מדיניות קידום הבריאות ביחידות צה"ל.


