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הקדמה
מסוג  יחיד  הורמונאלי  תחליף  בישראל  משווק   1981 משנת 
של  פעילות  בתת  הלוקים  חולים  אלף  לכ–250   Levothyroxine
היצרנית,  החלה   2001 בשנת   .]1[ תריסיות(  )תת  התריס  בלוטת 
שינוי  תוך  חדש  תכשיר  לפתח   ,)GSK(  GlaxoSmithKline חברת 
חלק מן המרכיבים הלא פעילים על מנת לשפר את עמידותו, אך 
החל   2011 מרץ  חודש  במהלך  הפעיל.  המרכיב  את  לשנות  מבלי 
שיווק התכשיר החדש בישראל על ידי חברת פריגו, בעלת זכויות 
הרישום בארץ, לאחר קבלת האישורים הסופיים מאגף הרוקחות 
במהלך  נוספת  ופעם  חודש  באותו  עוד   .]2[ הבריאות  במשרד 
והרוקחים  הרופאים  לציבור  ישראל  פריגו  דיווחה  יוני,  חודש 
בתכשיר  שבוצעו  השינויים  על  החולים  קופות  של  הראשיים 
החדש. עקב הצטברות דיווחים ממטופלים על השפעות לוואי בגין 
לסמן   2011 אוגוסט  חודש  בתחילת  הוחלט  זה,  בתכשיר  טיפול 
בניטור  הצורך  ועל  השינוי  על  המתריעה  במדבקה  האריזות  את 
רפואי הדוק. במהלך ספטמבר 2011 פירסמה פריגו ישראל הודעה 
אוקטובר  ובתחילת  התכשיר,  הרכב  שינוי  על  היומית  לעיתונות 
קריאה  ובה  הבריאות  משרד  מטעם  הודעה  פורסמה  שנה  אותה 
לחולים אשר החליפו תכשיר לבדוק את תפקודי בלוטת התריס ]3[.
מבחינה ציבורית, נראה כי קישורים ראשוניים בין החלפת 
התכשיר להופעה של השפעת לוואי, נעשו כבר במהלך חודש 
יולי בפורומים של חולים ברשת ]4[. האזכור הראשון בעיתונות 
שלא כהודעה לתקשורת הופיע באתר news1 ב–3.10.2011, כשבוע 
לפני פרסום ההודעה מטעם משרד הבריאות ]5[. בדו״ח משרד 
הבריאות לחקירת הנושא נמצא, כי עיקר הדיווחים על השפעות 
לוואי של מטופלים התקבל כחצי שנה לאחר החלפת התכשירים, 
סביב תחילת העיסוק התקשורתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר. 
לפי המוצג בדו"ח, התקבלו במשרד הבריאות עד לסוף שנת 2011 
בסך הכול 798 תלונות, מתוכן 86% של נשים, כאשר הגיל הממוצע 
עמד על 53 שנים. ניתן לייחס את מרבית התלונות )72%( לתת 
תריסיות, 3% מהתלונות סווגו כאלרגיות וכ–15 )1.8%( סווגו 
629 )79%( מתוך התלונות ושמונה  כהשפעות לוואי קשות. 

מהתלונות )53%( שסווגו כהשפעות לוואי קשות התקבלו למשרד 
הבריאות מחודש אוקטובר ואילך ]2[. לקראת סוף חודש אוקטובר 
באותה שנה, עם התגברות העיסוק התקשורתי בנושא, החליט 
משרד הבריאות על הקמת וועדת בדיקה לחקירת השתלשלות 

האירועים בישראל.
מלבד ישראל, התכשיר החדש של אלטרוקסין הופץ במספר 
מדינות עם דיווחים על השפעות לוואי חריגות בדנמרק וניו–זילנד. 
בדומה לישראל, בניו–זילנד מיוצר אלטרוקסין על ידי GSK ונרשם 
כתרופה יחידה לטיפול בתת תריסיות. החלפת התכשיר במהלך 

2007 לוותה בעלייה משמעותית 
השפעות  על  התלונות  במספר 
לוואי, מ–14 במהלך 30 שנה ליותר 
מ–1,400 בתקופה של שנה וחצי, 
רובן לאחר החשיפה לתקשורת ]6[. 
מלבד הקשר הסיבתי על ציר הזמן, 
נמצא בבהלת האלטרוקסין בניו–
זילנד גם קשר גיאוגרפי, כאשר 41% 
מהתלונות הגיעו משלושה מחוזות 
22% מהאזרחים,  המאכלסים רק 
ובמחוזות אלו סיקור הפרשה היה 
גבוה במיוחד. בניגוד לישראל, חלק 
מהדיסאינפורמציה שליוותה את 
הפרשה באמצעי התקשורת כללה 
טענות כי התכשיר החדש מיוצר 
כולל  ושהוא  השלישי"  ב"עולם 
רכיבים מהונדסים גנטית ]7[. בדומה 
לאחר  שקטה  הפרשה  לישראל, 

התערבות של משרד הבריאות המקומי, אשר פירסם הבהרות בנושא 
ואישר חלופות נוספות לטיפול ]8[.

גם בדנמרק, החלפת אלטרוקסין במהלך שנת 2009 והחשיפה 
באמצעי התקשורת הביאו למספר תלונות חסר תקדים על 
השפעות לוואי - יותר מסך התלונות על כל התכשירים הרפואיים 
האחרים באותה שנה גם יחד ]9[. מרבית הדיווחים בדנמרק הוגדרו 

בהלות בריאותיות: כרוניקה של חרדה מיותרת
בהלות בריאותיות )Health Scares( מתאפיינות בקיומו של איום ממשי ברמה ציבורית הנוגע 
למספר לא מבוטל של אנשים, אשר תוצאותיו האמיתיות לרוב מתבררות כפחותות לאין 
שיעור מהתחזיות הראשוניות. למרות זאת, התגובה הציבורית חסרת פרופורציה למשקלו 
האמיתי של האיום, והיא בעלת השלכות רפואיות, כלכליות וחברתיות נרחבות. הגורמים 

המרכזיים בבהלות אלו הם אמצעי התקשורת, מומחים רפואיים, קובעי מדיניות והציבור.
במאמר זה, נתאר את פרשיית החלפת מרכיבי האלטרוקסין שהתרחשה בישראל ובמדינות 
נוספות במקביל להתפרצות נגיף הפוליו תחת ההקשר של בהלות בריאותיות. בהמשך 
נסקור את יחסי הגומלין בין המשתתפים השונים בבהלות בריאותיות, תוך התמקדות 
באופן תפקודם בבהלות נבחרות בעולם בשני העשורים האחרונים. על מנת לייעל את 
דרכי ההתמודדות עם בהלות בריאותיות נוספות, קיים צורך ביצירה מבעוד מועד של דרכי 
התמודדות ותיאום בין משתתפים אלו, תחת מטרייה של גוף מתאם מרכזי שיוגדר מראש. 

בדרך זו, ניתן יהיה לצמצם את ההשלכות הבלתי רצויות של בהלות אלו בעתיד.

בהלות בריאותיות; תקשורת סיכונים; קובעי מדיניות
 .Policy makers ;Risk communication ;Health scares
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מחלה נירו–דגנרטיבית שהתפתחה בעדרי בקר בבריטניה והביאה לתחלואה של קרוב ל–200 חולים במערב מגיפת "הפרה המשוגעת"
אירופה ולחרם של עשור על ייבוא מוצרי בקר מבריטניה

)SARS(נSevere acute respiratory syndrome 800–התפרצות של נגיף נשימתי ממשפחת הקורונה בשנים 2003-2002, אשר גרמה למותם של קרוב ל
חולים בעשרות מדינות

)MMR( שלא חזרה לרמתה הבסיסית בבריטניה עד עצם היום הזהקשר בין אוטיזם לחיסון לחזרת, חזרת ואדמת MMR–ירידה בשיעורי התחסנות ל

)Influenza H1N1( "התפרצות כלל עולמית בשנת 2009 עם תמותה של 18 אלף חולים בקירוב נכון לדוח ארגון הבריאות העולמי"שפעת החזירים

Levothyroxine דיווחים על השפעות לוואי בקרב משתמשים בתכשירים החדשים בישראל )2011(, ניו–זילנד ודנמרק. לא החלפת תחליף הורמונאלי מסוג
ידוע על תמותה או תחלואה משמעותית

איתור נגיף פוליו בבדיקות שגרה המקיים משרד הבריאות בביוב בשנת 2013 הביא למבצע חיסון ארצי התפרצות נגיף פוליו בישראל
בתרכיב מוחלש. לא תועד אף מקרה קליני של שיתוק 

דווחו על אלפי אירועי תמותה כתוצאה מהדבקה בשנים 2015-2014 לרבות זליגה למדינות נוספותהתפרצות נגיף אבולה במערב אפריקה

טבלה 1:
תקציר בהלות בריאותיות בינלאומיות נבחרות בעשורים האחרונים

כהשפעות לוואי קלות, מרביתם )80%( התקבלו ישירות מהחולים 
והיו קשורים באופן ישיר לזמינות ביולוגית גבוהה או נמוכה של 
אלטרוקסין. בדומה לישראל וניו–זילנד, מרבית הדיווחים התקבלו 
בתקופה שבה החלה התעניינות תקשורתית בנושא בחודשים מאי 
עד אוקטובר 2009, וירידה במספר הדיווחים, עם הירידה בעיסוק 

באמצעי התקשורת ואישור תכשירים נוספים לטיפול.

בהלה בריאותית
של  הבריאות  שבו  אירוע  היא   )Health scare( בריאותית  בהלה 
אך  ידועה,  לא  בדרגה  בסיכון  מצויה  תת־אוכלוסיה  או  אוכלוסיה 
מתאפיינות,  בריאותיות  בהלות  הרסנית.  להיות  פוטנציאל  בעלת 
לכאורה, בקיומו של איום ממשי ברמה ציבורית הנוגע למספר לא 
מבוטל של אנשים, אשר תוצאותיו האמיתיות כמעט תמיד מתבררות 

בסופו של דבר כפחותות לאין שיעור מהתחזיות הראשוניות ]10[.
בהלות  של  אירועים  עשרות  בה  שנסקרו  במטה–אנליזה 
תקשורתיות, בוצעה השוואה בין רמות החרדה ותסריט ה"מקרה 
הגרוע מכל" )Worst case scenario( כפי שהצטייר במהלך כל אירוע, 
לבין התוצאות הסופיות. המחברים מצאו כי במבט רטרוספקטיבי, 
למעט התפשטות האיידס באפריקה, רובן הגורף של הבהלות 
התבררו כ"אזעקת שווא" בהערכה אובייקטיבית, עם נזקים מיקטיים 
)מזעריים( בהשוואה למה שנחזה מראש ]10[. אולם בניגוד ל"נזק 
הישיר" הניתן לכימות בערכים של תחלואה, אשפוז ותמותה 
בהיבטים הרפואיים, נגרם נזק משני נוסף במעגלים אחרים, כגון 
פגיעה בתיירות )SARS ושפעת חזירים(, פגיעה כלכלית )בהלת 
ה"פרה המשוגעת"( ותיוג של קבוצות סיכון )HIV(. יחד עם זאת 
התגובה, חדה ככל שתהיה, משפיעה בצורה ישירה על תוצאותיה 
הסופיות. כך, בשנת 2003 בהתפשטות המהירה של נגיף הסארס. 
במקביל לחשיפה תקשורתית חסרת תקדים אשר ליבתה חרדה 
ופאניקה, תגובה רב מערכתית מהירה ונחושה של הרשויות בקנדה 
הביאה לשיעורי תחלואה ותמותה נמוכים בהשוואה לצפי המקורי. 
מידת ההשפעה המדויקת של התקשורת על התגובה שהוכתבה אינה 
ניתנת למדידה, אך קיומו של קשר בין השניים ברור ]11[. סקירה של 
בהלות בריאותיות נבחרות מהעשורים האחרונים מובאת בטבלה 1.

הגורמים המרכזיים בעין הסערה
ניתן לאפיין מספר גורמים אשר תורמים ליצירת בהלה רפואית 
קובעי  מומחים,  התקשורת,  אמצעי  בהם  המונים,  בתקשורת 

מדיניות והציבור )טבלה 2(.

1. אמצעי התקשורת - מהווים מחד גיסא מקור מידע לאירועים 
בהתהוותם ולהנחיות של גורמים מקצועיים, ומאידך גיסא משמשים 
לליבוי בהלה והפצת מידע מוטה ומוטעה. מקובל להניח, כי אמצעי 
התקשורת נוטים להבליט נושאים מסוימים על חשבון אחרים )גם אם 
בעלי דרגת מסוכנות דומה(, כאשר לרוב יועדפו דווקא אותם נושאים 
שבהם קיימת מחלוקת בין מומחים או כאשר קובעי המדיניות טרם 
גיבשו דרך פעולה לגביהם, תוך יצירת דיווחים אשר לרוב נוטים להגזמה 
של הסיכון במקום ליצירת הרגעה ]12[. אם כך, ניתן בנקל להבין מדוע 
התקשורת נתפסת כגורם המעצים בהלות בריאותיות ואחראית במידה 
רבה ליצירת תגובה ציבורית לא רצויה, במקום לתפקד כצינור רב 

חשיבות לתיווך בין הגורמים המקצועיים לקהל הרחב.
בזמן בהלה  - את תפקידם של אנשי מקצוע  מומחים   .2
בריאותית ניתן לסווג לארבע קטגוריות: לייצר מידע חדש, לאשש 
מידע ממקורות רשמיים, לסתור מידע ממקורות רשמיים ולבקר 
את הפעולות של הממשל ]13[. עולה מדברים אלו, כי אנשי מקצוע 
נתפסים על ידי הציבור ככאלו שלא עומדים בשורה אחת עם קובעי 
מדיניות, וביכולתם להציג דעות מנוגדות לממשל, העשויות להוות 
חלופה )אלטרנטיבה( מתחרה, ולהרחיב ולהשלים פערי מידע 
חסרים. אולם להסתמכות הרבה של אמצעי התקשורת על גורמים 
מקצועיים חוץ שלטוניים עלולים להיות גם חסרונות ]10[. ראשית, 
אי הוודאות שבה פועלים המומחים בעיצומו של משבר, עלולה 
להביא להחלטות לפי "התרחיש הגרוע מכל" שלא לצורך, על חשבון 
נקיטת אמצעים פחות דרמטיים ומעוררי פאניקה ציבורית. כך 
בעיצומה של התפרצות שפעת החזירים בשנת 2009, העריך הרופא 
הראשי של אנגליה כי במקרה הגרוע מכל ימותו 65,000 אזרחים, 
ובמקרה הטוב ביותר "רק" 3,100. בסופו של דבר נפטרו באנגליה 
כ–500 חולים בלבד, ומיותר לציין מה הייתה מידת ההשפעה של 
דיווחים מספריים אלו על הלך הרוח הציבורי ]14[. שנית, אנשי 
מקצוע עלולים להיות לא מיומנים בעבודה מול עיתונאים או בהצגת 

חומר מדעי בצורה נהירה לציבור הרחב.
3. קובעי מדיניות - לפוליטיקאים, אנשי מינהל וראשי ארגונים 
תפקיד משמעותי בטיפול בבהלה בריאותית מתחילתה ועד לסופה 
ולעיתים אף במניעתה. במרבית המקרים הם מצטיירים כבעלי 
אחריות למחדל שהתחיל את הבהלה, ככאלו המסרבים להודות 
בקיומו של מצב מסוכן המחייב התייחסות מיידית ועקב כך גורמים 
להעצמה של הפאניקה התקשורתית במקום למתן ולהרגיע. זאת 
כאשר דווקא שקיפות, פתיחות ויושרה עשויות לחזק את אמון 

הציבור ולהביא לניהול יעיל יותר של המשבר.
4. הציבור - בסקירה של בהלות בריאותיות משני העשורים 
האחרונים, נראה כי התגובה הציבורית איננה "רק" ליניארית כתלות 
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בעוצמת הסיכון והחשיפה התקשורתית לו הוא זוכה, אלא מורכבת 
יותר ותלויה במשתנים סוציולוגיים, פוליטיים והיסטוריים. התגובה 
הציבורית יכולה להימדד במושגים של שינוי בצריכה הרלוונטית 
לבהלה, בין אם מדובר בירידה במכירות בשר בקר בבריטניה 
כתוצאה מחשש ממחלת "הפרה המשוגעת" או עלייה במכירת 
ציפרופלוקסצין כמניעה לאנתרקס בארה"ב ]15,12[. שינויים אלו 
יכולים להסתיים במהירות ולחזור לקו הבסיס תוך שבועות ספורים 
כפי שהתרחש בבהלת האקרילאמיד במוצרי מזון בשבדיה, או 
לגרום נזק ארוך טווח שייקח שנים אם בכלל לתקן, כפי שגרם ד"ר 
וויקפילד לשיעורי התחסנות ל–MMR בבריטניה, כולל נזק משני גם 

לשיעורי התחסנות במחלות אחרות ]17,16[. 

 דרכי התמודדות בראי עכשווי: 
התפרצות נגיף הפוליו במדינת ישראל

מדינה ישראל הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"נקייה" מנגיף 
הפוליו בשנת 2002. בסוף חודש מאי 2013 התגלה נגיף פוליו בבדיקות 
מדינת  בדרום  ביוב  בנוזלי  ערך  הבריאות  שמשרד  שגרתיות  סקר 
חיוביות  דגימות  לשלושים  קרוב  עוד  נתגלו  יולי  חודש  עד  ישראל. 

בבדיקות סקר של נוזלי ביוב, לרבות באזורים נוספים במדינה. 
התפרצות נגיף הפוליו הוא מקרה–מבחן חשוב, ממנו ניתן 
ללמוד על הממשק בין מקבלי החלטות )משרד הבריאות(, גורמים 
מקצועיים נוספים )קופות חולים, רופאי משפחה וילדים(, אמצעי 
התקשורת והציבור במדינת ישראל. ראשית, ניתן להיווכח כי 
הרגולטור )משרד הבריאות( "הקדים תרופה למכה" ומאז 
ההתפרצות האחרונה בסוף שנות השמונים, מבצע בדיקות סקר 
שגרתיות במספר אתרים המכסים עד 40% משטחה של המדינה 
על מנת למנוע מראש התפרצות. בדיקות אלו אכן הוכיחו את 
עצמן. יתרה מזאת, במהלך חודשי ההתפרצות משרד הבריאות 
תגבר את מספר הבדיקות במאות אחוזים לכדי כיסוי של קרוב 
ל–80% מאוכלוסיית המדינה, וביצע שינויי מעבדה שקיצרו את 

משך האבחון מ–28 יום לשבוע ]18[.
שנית, החל משנת 2004 ניתן בישראל IPV )חיסון מומת( בלבד. 
חיסון זה מגן באופן ישיר ופרטני, אך אינו יוצר תגובה חיסונית 
בדרכי העיכול ועל כן אינו מונע את המשך הפצת הנגיף. בשל כך 
נתקבלה במשרד הבריאות החלטה באוגוסט 2013 לפתוח במבצע 
חיסון מוחלש )OPV( לכל ילידי שנת 2004 ואילך, בתחילה רק בדרום 
הארץ וכעבור שבועיים הורחבו החיסונים להיקף ארצי. מבצע זה 
השיג שיעורי התחסנות של שמונים אחוזים בסוף 2013 ]19[. כמו 
כן הוחלט על החזרה של שתי מנות OPV לשגרת החיסונים הקבועה 
של כלל ילדי ישראל. שלישית, ניהול של התפרצות זיהומית ללא אף 
מקרה הדבקה ממשית, באוכלוסיה שבה שיעורי התחסנות גבוהים 
וקרוב לעשור לאחר הפסקת מתן OPV באופן שגרתי - הציב אתגר 
מורכב מההיבט התקשורתי. דיווחים שוטפים הועברו ברמה יומית 
על ידי דוברי משרד הבריאות מגילוי הנגיף הראשון. מרבית המידע 
הועבר בצורה שקופה ובזמן אמת )כמעט ללא הדלפות(, ראשית 
לגורמים מקצועיים שנתרמו לסייע )רופאי בתי חולים, קופות 
החולים( ומשם באופן מהיר לציבור. למסע ההסברה נרתמו גם אישי 
ציבור לרבות נשיא המדינה. מאמצי הסברה אלו תוגברו עוד יותר 
סביב התחלת מבצע החיסון, שלווה בקמפיין ארצי כפול בערוצי 
התקשורת השונים: הראשון לשמירה על היגיינת ידיים והשני 
לעידוד התחסנות )"שתי טיפול"(. יישום הקמפיין וניטור התגובה 
הציבורית לרבות ברשתות החברתיות, בוצעו על ידי משרד פרסום 
חיצוני כחלק מלקחים שהופקו מהתפרצות H1N1 בשנת 2009 ]20[.

מבחינה ציבורית, למרות השגת שיעורי התחסנות גבוהים 

ברמה הארצית, נמצאו שיעורים נמוכים יחסית )30%-50%( במרכז 
המדינה בעיקר באזורים מבוססים. התנגדות של הורים למתן חיסון 
נסבה בעיקר סביב בטיחותו של התרכיב המוחלש והיעדר אמון 
במערכת הרפואית הציבורית. על מנת להתגבר על פערים אלו, 
נקט משרד הבריאות במאמצים מתוגברים ב"כיסי התנגדות" אלו, 
לרבות שליחת מסרונים להורים שטרם חיסנו את ילידיהם, וקיום 

שיחות הסברה קבוצתיות באזורים עם התנגדות גבוהה ]21[. 
בהתמודדות משרד הבריאות עם התפרצות נגיף הפוליו ולאור 
התוצאות הטובות שהושגו )היעדר דיווח על מקרי הדבקה בנוסף 
לשיעורי התחסנות גבוהים(, הופקו לקחים בהשוואה להתמודדות 
המשרד עם החלפת אלטרוקסין שנתיים קודם לכן. השיפור 
התבטא הן בניטור ראשוני ובאבחון מהיר של הבעיה, הגדרת 
יעדים, תגובה מהירה לשינויים, הפצה מסודרת של מידע בצורה 
שקופה וישרה, קיום ערוצי תקשורת פתוחים עם הציבור, גיוסם 
של אנשי מקצוע ומובילי דעה למסע הסברה, ומתן מענה פרטני 

בהתאם לאתגרים השונים עד להכרזה על סיום האירוע.

סיכום
ורפואיות  חברתיות  כלכליות,  השלכות  בריאותיות  לבהלות 
אינן  לרוב  אילו  בהלות  הסגולי האמיתי.  חורגות ממשקלן  אשר 
צפויות ועלולות להתפרץ בכל רגע נתון כולל בימים אלו )כדוגמת 
קוריאה(  בדרום   MERS ונגיף  אפריקה  במערב  אבולה  התפרצות 
בהלות  הבסיסית,  להגדרה  ובניגוד  מסוימים  במצבים   .]22[
בריאותיות דווקא טומנות בחובן סיכון אמיתי עם נפגעים רבים 
במיוחד כגון התפרצות נגיף האבולה שהוזכרה לעיל. מן הסקירה 
המובאת לעיל ניתן ללמוד על מספר דרכים אפשריות להתמודדות 

עם בהלות בריאותיות דומות בעתיד:
בהתאם •  אפשריות  ותגובות  התמודדות  דרכי  הבעיה,  הגדרת 

לשינויים אפשריים. 
על •  אחראי  אשר  מדיניות  מתווה  אירוע  מנהל  גוף  בחירת 

קבלת החלטות והגדרה של דרכי תקשורת מול גורמים נוספים 
רלוונטיים להתמודדות המערכתית.

ניטור תקופתי - כפי שמשתקף מהתמודדות משרד הבריאות • 
להביא  עשויות  תקופתיות  סקר  בדיקות  הפוליו,  בהתפרצות 

לאיתור מוקדם ותגובה מהירה, עוד בטרם נגרם נזק של ממש. 
גיוסם של גורמים מקצועיים )מומחים חיצוניים, קופות חולים, • 

חוקרים באקדמיה( להתמודדות משותפת.

 אמצעי 
התקשרות

• מהווים מקור מידע זמין מחד גיסא, עלולים להפיץ מידע מוטה או •
סנסציוני מאידך גיסא.

• רמת החשיפה תלויה באווירה הציבורית.•
• העדפה של תיאורים אנקדוטיים על פני מידע נתמך ראיות.•

•מומחים נטייה להתמקדות ב"תרחיש הגרוע מכל".•
• לרוב חוסר ניסיון בחשיפה תקשורתית.•

קובעי 
מדיניות

• נתפסים כבעלי אחראיות למחדל העומד בלב הבהלה.•
• חוסר שיתוף פעולה עם משתתפים אחרים בשלבים הראשונים של •

הבהלה.
• נטייה להיעדר שקיפות אשר מלבה את הבהלה.•

•הציבור ניתן לכמת את התגובה הציבורית כשינוי של צריכת שירותים רלוונטיים •
לבהלה.

• שינוי זה אפשרי בטווח זמן קצר )ימים( עד ארוך )שנים(.•
• התגובה תלויה במשתנים לאומיים, תרבותיים, גיאוגרפיים וכלכליים.•

טבלה 2:
הגורמים השונים ותרומתם ליצירת בהלה בריאותית
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שקיפות מול הציבור והגורמים המקצועיים הנבחרים. • 
שמירה על גמישות באופן ההתנהלות בהתאם לשינויים בלתי • 

צפויים.
תוך •  מקצועיים  גורמים  בין  הן  גבוהה  בתדירות  שוטף  עדכון 

וחוץ משרדיים והן מול הציבור.
העברת מידע בצורה דו כיוונית חזרה לכיוון על מנת לעמוד על • 

דרישות העולות מן ה"שטח". 
חיוניות •  תורפה  נקודות  לחיזוק  מסחריים  בכלים  שימוש 

)חברות פרסום להפצת מסע הסברה, מדידת תגובה ציבורית 
ברשתות חברתיות(.

וערוצי •  היעד  קהל  הרצוי,  לשינוי  בהתאם  קמפיין  הגדרת 
תקשורת מתאימים להבטחת השגת אפקט מרבי.

הסתייעות במובילי דעת קהל לצורך הפצת מידע: פוליטיקאים, • 
מנהיגים חברתיים, אישי דת, ידוענים.

ביצוע מדידות חוזרות בזמן האירוע כדי לנטר תנודות ותגובה • 
לטיפול ולבסוף כדי להכריז על סיום האירוע.

האם  בנקל:  המסובב  מן  הסיבה  את  להפריד  ניתן  תמיד  לא 
האמיתי  האפקט  את  מקטינות  והמערכתית  הציבורית  התגובה 

החרדה  את  ומעצימות  הציבורית  התגובה  את  מלבות  שמע  או 
לעולם  שמא  או  אמת  בזמן  בהלה  לזהות  ניתן  האם  הנלוות? 
אלו,  שאלות  למרות  שבדיעבד?  הגדרה  היא  בריאותית  בהלה 
לזיהוי מוקדם של בהלות בריאותיות,  יש מקום לשאוף  לדעתנו 
של  ויעילה  מהירה  תגובה  להבטיח  מנת  על  ובראשונה  בראש 
מערכת הבריאות על מנת לצמצמם פגיעות בנפש. יתרה מזאת, 
התייחסות הולמת לבהלות אלו בזמן אמת, תשאף לצמצם צריכה 
מוגזמת ומיותרת של שירותי בריאות, ותבטיח כי בהלות אלו לא 
כפי  במשאבים  מחסור  של  בעידן  האמיתי.  ממשקלן  תחרוגנה 

שקיים בעשורים האחרונים, אין זה עניין של מה בכך. • 
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