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•  המאמרים המתפרסמים בכתב העת המדעי 
"הרפואה הצבאית" הם שפיטים. מאמרים אלה 
 peer( רואים אור בתום תהליך סקירת עמיתים

 .)review

•  "הרפואה הצבאית" הוא כתב עת רבעוני. בכל 
שנה מתפרסמים בקביעות ארבעה גליונות של 

העיתון. 

•  הקוראים מוזמנים לכתוב למערכת ולהגיב בנוגע 
לפרסומים. מערכת העיתון תשקול לפרסם 
את המכתבים בגיליונות הבאים. כתב העת 

"הרפואה הצבאית" יוצא לאור בחסות מדעית 
משותפת של ההסתדרות הרפואית בישראל 

)הר"י( וחיל הרפואה. עם זאת, מחברי המאמרים 
המתפרסמים בכתב העת הם הנושאים באחריות 

לתוכן מאמריהם. 
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בשער: נטילת דם לספירה ולבדיקת רמות פריטין מחיילת מגל, במסגרת 
מחקר התערבותי לטיפול בחסר ברזל בחיילות. צילום: אירה שולמן.


