
:תועלות משותפות
?איך אפשר להפחית את הגורמים לשינוי האקלים וגם לשפר את הבריאות

המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, מאיה שדה

אוניברסיטת תל אביב, המדרשה לתארים מתקדמים ברפואה



?מהם גורמי הסיכון לבריאות לקויה



?מהם גורמי הסיכון לבריאות לקויה

2019נובמבר , נייר מדיניות', וחובבנדרלימיכל , כלכלי ובין מצב הבריאות לאורך זמן-הקשר בין מעמד חברתי



?מהם גורמי הסיכון לבריאות לקויה

הקיימות של מערכות הבריאות  

אם לא תהיה  , בעולם בסכנה

טרנספורמציה אשר שמה במרכז  

מניעת מחלות וקידום בריאות  

באמצעות טיפול בגורמים  

ייצור וצריכת  : כגון"מעלה הזרם"ב

תחבורה ואורבניזציה, אנרגיה ומזון



?אילו גורמי סיכון הם ברי שינוי



?אילו גורמי סיכון הם ברי שינוי

https://www.youtube.com/watch?v=lRIQDhlZ7co

https://www.youtube.com/watch?v=lRIQDhlZ7co


האם יש קשר בין נוף מחלון בית החולים לבין 

?התאוששות מניתוח

לארכיטקטורה והנדסה אזרחית' פרופ, אולריך. ר ס'רוג

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from  surgery. Science, 
224(4647), 420-421.



:נוף לחלון לעומת נוף של קיר לבנים

אישפוז קצר יותר•

התאוששות טובה יותר לפי הערכת אחות•

צריכה מופחתת של משככי כאבים•



" אמבטיית יער" - Shinrin Yoku

ark, B. J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Kagawa, T., & Miyazaki, Y. (2010). The physiological effects of Shinrin-yoku : 
evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environmental health and preventive medicine, 15(1), 18



פחות מחשבות טורדניות לאחר הליכה בטבע לעומת הליכה בעיר

דקות חוו פחות מחשבות טורדניות מאשר 90בניסוי מבוקר נמצא כי אנשים שהלכו בטבע במשך 
אנשים שהלכו בעיר 

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., & Gross, J. J. (2015). Nature experience reduces rumination and 
subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the national academy of sciences, 112(28), 8567-8572.

מחלה נפשית אחרת/דיכאוןמחשבות טורדניותסביבה טבעית



מנגנונים ביולוגיים מוצעים

Hartig, T., Mitchell, R., De Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. Annual review of 
public health, 35, 207-228

בריאות פיסית  

ונפשית

,  רעש, פחות זיהום אוויר
חום

הפחתת לחץ נפשי

יותר פעילות גופנית

לכידות חברתית  
גבוהה יותר

סביבה ירוקה



הקשר בין התפשטות מזיק עצים לבין תמותה ממחלות לב ונשימה

Donovan, G. H., Butry, D. T., Michael, Y. L., Prestemon, J. P., Liebhold, A. M., Gatziolis, D., & Mao, M. Y. (2013). The 
relationship between trees and human health: evidence from the spread of the emerald ash borer. American journal of 
preventive medicine, 44(2), 139-145.



Milà, Carles, et al. "Land-use change and cardiometabolic risk factors in an urbanizing area of south India: a 
population-based cohort study." Environmental health perspectives 128.4 (2020): 047003.

השמנה וסוכרת, לבין יתר לחץ דם–עיור –קשר חיובי בין שינוי בכיסוי הקרקע 



Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, L. J., Paus, T., & Berman, M. G. (2015). Neighborhood 
greenspace and health in a large urban center. Scientific reports, 5, 11610.





Study population on an NDVI map
היתהמצאנו שככל שהסביבה ירוקה יותר 

בנוסף  . יותר פעילות גופנית במנותחי הלב

קשורה בשינוי חיובי  היתהסביבה ירוקה 
.לאחר הניתוחג"בפ



הקשר בין סביבה ירוקה לאיכות חיים לאחר ניתוח לפי רמת הכנסה  



הקשר בין הדגם המרחבי של הסביבה הירוקה לבין תמותה

Wang, H., & Tassinary, L. G. (2019). Effects of greenspace morphology on mortality at the neighbourhood level: a 
cross-sectional ecological study. The Lancet Planetary Health, 3(11), e460-e468.

מחוברים

מקובצים

מורכבים



Superblocks

Mueller, Natalie, et al. "Changing the urban design of cities for health: The superblock 
model." Environment international 134 (2020): 105132.



https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/how-many-lives-could-car-free-superblocks-save

שינוי סביבת המגורים יכולה להפחית תמותה



?האם ירוק חשוב או טבע חשוב

מחקר במצפה רמון מצא תחושות חיוביות בסביבות של צמחיה וגינות וגם  

Weinreb)בסביבות עם נוף למדבר  & Rofe 2013)

(תחושות של חיבור רוחני)סביבות מדבריות וסביבות כחולות עוררו תגובות רגשיות דומות 

(Finlay 2015, Weinreb & Rofe 2013)



הימצאות לעומת נגישות

?מה התפקיד של נגישות לסביבה הירוקה בהקשר הבריאותי



תקן ארגון הבריאות העולמי לגבי שטחים ירוקים בעיר



סיכום

מצטברות עדויות מדעיות רבות ממחקרים ניסויים ואפידמיולוגיים  •

.שסביבה ירוקה קשורה לבריאות טובה יותר

צפויה לשפר  –והליכתיותתכנון ערים בצורה שמגדילה סביבות ירוקות •

.את הבריאות ולהקטין פערי בריאות

.  שיפור בריאותי ושיפור סביבתי–co benefitתכנון כזה יביא ל •

מקדמי בריאות הם סוכני שינוי חשובים וקריטיים להפחתת תחלואה  •

.כרונית ולשיפור הבריאות



!תודה


