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גישת 'בריאות אחת' מציגה פרדיגמה רפואית חדשה שלפיה בני האדם יכולים להרוויח ישירות מקידום בריאותם של בעלי החיים, ומנגד, בעלי חיים יכולים 
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תקציר

'בריאות אחת' היא גישה חדשה ברפואה הקוראת לשינוי תפיסתי ומעשי במחקר ובפרקטיקה הביו–
רפואית. 'בריאות אחת' קוראת לשיתוף פעולה בין אנשי מקצוע מרפואת בני האדם ובעלי החיים, כמו 
גם מדעני סביבה, כדי לשפר את הבריאות של בני האדם ושל בעלי החיים, יחד עם שימור הסביבה. 
במאמר זה אנו מספקים סקירה נרטיבית ביקורתית של הספרות המקצועית העוסקת ב'בריאות אחת'. 
על־ידי חיפוש אחר מילות המפתח ‘One Health’ ברשת האינטרנט, זיהינו שישה תחומים הנכללים 
חיים(  בעלי  על–ידי  )המועברות  זואונוטיות  מידבקות  מחלות  אחר  מעקב  אחת':  'בריאות  בתוך 
ומניעה שלהן, תחלואה ובריאות בממשק בין הסביבה לבעלי חיים ובני אדם, בטיחות מזון, ביטחון 
תזונתי, מעקב אחר סיכונים סביבתיים, טיפול בעזרת בעלי חיים ורפואה השוואתית. 'בריאות אחת' 
נוקטת גישה של 'סיכון משותף' במקום הגישה 'אנחנו נגדם', הנפוצה יותר בחוגים הביו–רפואיים 
והפוליטיים. יש צורך לבסס את העקרונות האתיים העומדים מאחורי המחקר והפרקטיקה במסגרת 
וכן להמשיך ולבסס מדעית שיטות מחקר חלופיות מעבר למחקר מעבדה. ספציפית  'בריאות אחת', 
לישראל, יש צורך לכלול את גישת 'בריאות אחת' בתכניות הלימוד של הפקולטות לרפואה, לבריאות 

הציבור ולווטרינריה.

מילות מפתח: מחלות מידבקות . מחקר ביו–רפואי . שינוי אקלים
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חדשה,  גישה  וגידים  עור  לאחרונה  קרמה  הביו־רפואי  בעולם 
שעשויה לסמל ולהביא לשינוי ביחסנו כלפי עולם החי והסביבה. 
גישה זו נקראת 'בריאות אחת' )One Health( ומטרתה המוצהרת 
היא קידום הבריאות של בני אדם ובעלי חיים כאחד, כמו גם שימור 
של  מומחים  וטרינרים,  רופאים,  יחד  מחברת  הגישה  הסביבה. 
ביניהם  פעולה  שיתוף  ומקדמת  סביבה,  ומדעני  הציבור  בריאות 
תפיסה  מבטאת  אחת'  'בריאות  אם  בספרות  ויכוח  קיים   .]44  ,26[

 .]4[ בשינוי אדרת'  גברת  'אותה  זוהי  או שמא  ביו־רפואית חדשה 
החיים  בעלי  ברווחת  להתחשבות  הקריאה  של  השילוב  לדעתנו, 

עם הקריאה לשיתוף פעולה בין־תחומי היא חדשה.
בשנים  רבה  לב  תשומת  לצבור  החלה  אחת'  'בריאות  גישת 
האחרונות. ארגונים לאומיים ובין־לאומיים רבים כבר אימצו אותה 
הבנק  העולמי,  הבריאות  ארגון  ובהם  עקרונותיה,  את  ומקדמים 
הווטרינרים  ארגון   ,]12[ האמריקאי  הרפואה  ארגון   ,]44[ העולמי 
בריאות  ארגון  האוסטרלי,  הווטרינרים  ארגון   ,]26[ האמריקאי 
מחלות  לניטור  האמריקאיים  המרכזים   ,]23[ האוסטרלי  הציבור 
החוגים  בקרב   .]5[ האמריקאית  הערים  ליגת  ואפילו  ולמניעתן, 
המקצועיים בישראל אין עדיין הכרה רחבה ב'בריאות אחת', אך 

נראה כי המגמה משתנה ]22[.
גישת  את  להציג  היא  זה  מאמר  של  העיקרית  המטרה 
המקצועית  הספרות  של  נרטיבית  סקירה  על־ידי  אחת'  'בריאות 
ולהצביע על פערים בידע ועל כיוונים אפשריים למחקר. המטרה 
מחקר  תחום  של  מקיף  תיאור  לספק  היא  נרטיבית  סקירה  של 

שאלה  לבחון  שמיועדת  שיטתית  לסקירה  בניגוד  וזאת  מסוים, 
נרטיבית  סקירה  הקיימות.  ההוכחות  למערך  ולתרום  ספציפית 
אך  המקצועית,  בספרות  המצויות  ההוכחות  של  תיאור  מספקת 
אינה הוכחה כשלעצמה. על כן, תהליך בחירת הספרות הרלוונטית 
על־ידי  מתבצע  ואינו  הסקירה,  כותבי  של  לשיקולם  בחלקו  נתון 
שימוש בפרוטוקול שיטתי לבחירת המאמרים ולסקירתם. המטרה 
המשנית של מאמר זה היא לספק סקירה ביקורתית של הספרות 
קיימים  פערים  על  הצבעה  כולל  אחת',  ב'בריאות  העוסקת 
והמלצות על כיוונים אפשריים בעתיד. סקירה ביקורתית משמעה 
הבעת דעה בדבר המשמעות והלגיטימיות של טקסט מסוים, כולל 
הצבעה על היבטים חיוביים כמו גם על פערים והיבטים שליליים. 
על כן, ביקורת זו, המופיעה בחלקו האחרון של המאמר, מחייבת 

את הבעת דעתם האישית של כותבי המאמר.

שיטות
השלב הראשון בסקירה כלל הטלת רשת רחבה כמה שיותר: מילות 
 Google, ‘One Health׳ הוקשו במנועי החיפוש הבאים:  המפתח 
כן,  כמו   .Google Scholar, The Cochrane Library, PubMed

נעשה שימוש במקורות המוכרים למחברי המאמר. הקריטריונים 
לבחירת המקורות בשלב זה היו כדלקמן:

מאמרים ודו"חות מקצועיים;א. 
'בריאות ב.  גישת  של  מפורש  אימוץ  או  במושג  מפורש  שימוש 

אחת'.



על קצה המזלג

בני אדם ובעלי חיים חולקים במידה רבה 	 

סיכונים ביולוגיים וסביבתיים, כגון פתוגנים, 

רעלנים וסיכונים הנובעים משינוי האקלים.

קיים מתאם חיובי בין שינוי האקלים, 	 

התדרדרות מערכות אקולוגיות והתפרצות 

של מחלות.

מעקב אפידמיולוגי אחר תחלואה אצל 	 

בעלי-חיים הוא נדבך נוסף ומשמעותי ביותר 

בהבנה הוליסטית של התפרצות מחלות 

בקרב בני האדם.

מודלים לניבוי התפרצות מחלות חייבים 	 

להביא בחשבון את הגורם האנושי על 

מאפייניו הדתיים, החברתיים, הכלכליים 

והתרבותיים.

 מדיניות בריאות ציבור ברוח ‘בריאות אחת’ 	 

צריכה להתבסס על שיקולים ניסוייים, אתיים 

ותרבותיים.

המערכת  
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במגבלת  בהתחשב  השני,  בשלב  תומם.  עד  נקראו  המקורות  כל 
מספר המקורות לשימוש, הקריטריונים לבחירה היו מידת ייצוגם 
מאחר  זו.  לסקירה  שלהם  והרלוונטיות  היקפם  הספרות,  את 
יותר מ־700,000 תוצאות, התהליכים הללו  שחיפוש בגוגל הוליד 
כי  אומצו רק לצורך סקירת עשרת העמודים הראשונים, בהנחה 

הם הרלוונטיים ביותר.

מקורות שנמצאו רלוונטיים על־ידי חוקר מסוים הועברו לידי 
החוקר השני לשם ביקורת, וההחלטה הסופית לכלול מקור מסוים 
של  מצומצם  מספר  המאמר.  מחברי  שני  בהסכמת  התקבלה 
מקורות שהמושג 'בריאות אחת' לא הופיע בהם באופן ישיר, נכלל 

גם כן לשם ביסוס ניסוִיי של הטענות בסקירה.

בריאות אחת – סקירה נרטיבית
המחקר הביו־רפואי ומרבית האסטרטגיות לקידום בריאות הציבור 
חיים  בבעלי  רואה  זו  גישה  נגדם':  'אנחנו  של  גישה  נוקטים  כיום 
'בריאות  מנגד,  האדם.  בני  של  בריאותם  לקידום  אמצעי  ורק  אך 
ובעלי  אדם  בני  שלפיה  משותף',  'סיכון  של  גישה  נוקטת  אחת' 
חיים חולקים במידה רבה את אותם סיכונים ביולוגיים וסביבתיים, 
כגון פתוגנים, רעלנים וסיכונים הנובעים משינוי האקלים. עם זאת, 
סיכונים אלה עשויים לבוא לידי ביטוי ולהתגלות בזמנים ובאופנים 
שונים אצל בעלי חיים ואצל בני אדם. לרוב, בעלי החיים רגישים 
יותר לרעלנים סביבתיים, מאחר שהם מהלכים קרוב יותר לקרקע, 
בני  שני,  מצד  וכדומה.  עצמם  את  לנקות  כדי  בפה  משתמשים 
ובדרך  תסמינים,  מילולית  לתאר  מסוגלים  מסוים  גיל  מעל  אדם 
כלל מקבלים טיפול רפואי יסודי יותר מבעלי חיים, כך שביטוי של 
ובעלי  אדם  בני  לכן,  יותר.  מוקדם  אצלם  להתגלות  עשוי  מחלה 
באחד  מחלה  של  וגילוי  לשני,  אחד  זקיפים  לשמש  יכולים  חיים 

עשוי לסייע במניעת מחלה בשני ]36[.
מעקב  תחומים:  מספר  בתוכה  אוגדת  אחת'  'בריאות  גישת   
בממשק  ומחלה  בריאות  שלהן,  ומניעה  זואונוטיות  מחלות  אחר 
בין הסביבה לבעלי חיים ובני אדם, בטיחות מזון, ביטחון תזונתי, 
מעקב אחר זיהומים סביבתיים, טיפול בעזרת בעלי חיים ורפואה 

השוואתית, וסיכומם מובא בקצרה.

מעקב אחר מחלות מידבקות, טיפול בהן ומניעה שלהן
אף על פי שמניעת מחלות מידבקות והטיפול בהן הם בין התורמים 
העיקריים לעלייה בתוחלת החיים החל במאה ה־19, ישנן מספר 

סיבות לכך שהתחום עדיין חשוב.
מחלות מידבקות, הגובות כ־14 מיליון קורבנות בשנה ]45[, הן א. 

עמד  בישראל  בעולם.  ביותר  הנפוצות  המוות  מסיבות  אחת 
ב־2012 על  שיעור מקרי המוות כתוצאה ממחלות מידבקות 

31 לכל 100,000 בני אדם ]45[.
)incidence( של מחלות ב.  החל ב־1940 חלה עלייה בהיארעות 

המידבקות  המחלות  מכל  ו־60%  מתפרצות,  מידבקות 
לבני  חיים  מבעלי  מועברות  כלומר  זואונוטיות,  הן  הפורצות 
משמעותי  גורם  היו  מידבקות  מחלות  למעשה,   .]18[ אדם 
בעיצוב ההיסטוריה: הסיבה העיקרית לכך שהאירופים חלשו 
שלהם  המוקדמת  החשיפה  היא  מהעולם  ניכרים  חלקים  על 
הנפוצות  מחלות  מפני  חסינות  להם  שהקנתה  משק,  לחיות 
'בריאות  גישת  של  היסוד  הנחת  לכן,   .]43  ,13[ ממוזג  באקלים 
אחת' היא כי על־ידי מעקב אחר מחלות מידבקות אצל בעלי 
חיים, מניעה שלהן וטיפול בהן ניתן יהיה למנוע מחלות בקרב 
בני אדם ולהפך ]32, 33[. במרבית המקרים כיום, מעקב לאומי 
מתרחש  אדם  ובני  חיים  בעלי  אצל  מחלות  אחר  ובין־לאומי 
בני  אצל  מחלות  אחר  עוקבים  הציבור  בריאות  אנשי  בנפרד: 



  M M :טיבט | צילום ,Xining–בטיחות מזון וביטחון תזונתי הם שניים מהתחומים הרלוונטיים לגישת 'בריאות אחת'. בתמונה: שוק העופות ב
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אצל  מחלות  אחר  עוקבים  וטרינרית  רפואה  ואנשי  אדם, 
בעלי חיים ]36, 43[. מעקב במסגרת 'בריאות אחת' מכיר בכך 
שבעלי חיים ובני אדם יכולים לשמש זקיפים זה לזה. על כן, 
מערכות  שתי  בין  פעולה  לשיתוף  קוראת  אחת'  'בריאות 
 Health Map המעקב  מערכות  לדוגמה,   .]36  ,35[ המידע 
 Global Early Warning( GLEWSו־ )www.healthmap.org)

 System for Major Animal Diseases Including Zoonoses.

www.glews.net( משלבות מידע הן מבעלי חיים הן מבני אדם 

 כדי להתריע על התפרצות פוטנציאלית של מחלה זואונוטית.
סיפורה  היא  אחת'  'בריאות  מבחינת  כושל  למעקב  דוגמה 
של קדחת מערב הנילוס. ב־1999 החלו עורבים ליפול משמי 
בגן  אחרות  אקזוטיות  וציפורים  פלמינגו  ועופות  יורק,  ניו 
החיות בברונקס נפלו קרבן למחלה המסתורית. באותה עת 
החלו מספר קשישים בניו יורק אף הם לגלות סימני מחלה. 
בתחילת  עוד  התריעה  החיות  גן  שפתולוגית  פי  על  אף 
המגפה כי קיים קשר בין האירועים, רשויות בריאות הציבור 
התעלמו מכך, וחודשים יקרים חלפו בלי מעקב הולם וללא 
שיתוף פעולה בין שירותי רפואת הציבור ושירותי הרפואה 
מ־16,000  יותר  נרשמו   2013-1999 בשנים   .]35[ הווטרינרית 
הווירוס,  מפעילות  כתוצאה  נוירולוגית  מחלה  של  מקרים 

בניו  הבריאות  רשויות  שאילו  ייתכן   .]30[ מוות  מקרי  ו־1,549 
אחר  במעקב  פעולה  משתפות  היו  בכללה  ובארה"ב  יורק 
הווירוס, הן אצל בני אדם הן אצל בעלי חיים, ניתן היה למנוע 
מספר כה רב של מקרי מחלה ותמותה. הווירוס שזוהה ב־1999 
בניו יורק זהה מבחינה גנטית לווירוס שבודד בישראל ב־1998 
]30[. בישראל עמד שיעור ההיארעות ב־2010 על 1.1 ל־100,000 

]2[. היות שהמחלה מסכנת סוסים נוסף על בני אדם, בישראל 

משרדי  של  פעולה  בשיתוף  הפועלת  ניטור  מערכת  קיימת 
ממשלה שונים.

פתוגנים מסכנים את כל שכבות האוכלוסייה, ואינם מכבדים ג. 
פוליטיים. היות שכך, מניעת התפרצויות של מחלות  גבולות 
מידבקות מחייבת בהכרח שיתוף פעולה של אנשי מקצוע עם 
פתוגנים   .]9[ ובין־לאומיים  לאומיים  מקומיים,  מדיניות  קובעי 
גם לא תמיד נצמדים למודלים מתמטיים פשטניים ששואפים 
על  ולכן  מסוימת,  בסביבה  מסוים  פתוגן  של  השפעות  לנבא 
גורמים  בחשבון  ולהביא  יותר  הוליסטיים  להיות  המודלים 
פסיכולוגיים, ביולוגיים, תרבותיים, אקולוגיים וכן הלאה. גישת 
ומעודדת  רב־תחומי  פעולה  לשיתוף  קוראת  אחת'  'בריאות 

שימוש במגוון רב של מודלים ]24, 28[.
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בריאות ותחלואה בממשק בין הסביבה לבני אדם ובעלי חיים
רבות  עדויות  קיימות  סיבתי,  קשר  להוכיח  שקשה  פי  על  אף 
בין שינוי האקלים, התדרדרות מצבן של מערכות  חיובי  למתאם 
זואונוטיות  מחלות  של  והתפרצות   )degradation( אקולוגיות 
המהירה  ההתפשטות  בין  קשר  שקיים  ייתכן  לדוגמה,   .]39  ,28  ,18[

האקלים.  ושינוי  באמריקה  הנילוס  מערב  קדחת  של  והקטלנית 
בטמפרטורה  עלייה  בין  חיובי  ִמתאם  הדגים  במעבדה  מחקר 
]20[. לפחות באופן חלקי, ממצא זה  ויכולת ההדבקה של הווירוס 
עם  שבארה"ב,  בטקסס  ב־2012  המחלה  התפרצות  את  מסביר 
החורף   – מוות  מקרי   19 ועם  ל־100,000   7.3 של  מקרים  שיעור 

שקדם להתפרצות היה חם מהרגיל ]8[.
אצות  פריחת  היא  ובריאות  סביבה  בין  לקשר  נוספת  דוגמה 
מזיקה. בשנים האחרונות חלה עלייה גלובלית בתופעה זו, הן במי 
ישירות  ככל הנראה  נגרמת  זו  עלייה   .]29  ,3[ הן במים מתוקים  ים 
הנמצאים  הכימיים  ברכיבים  משינויים  או   ]29[ האקלים  משינוי 
במים, כגון זרחן. פריחת אצות עלולה לגרום תחלואה אצל בני אדם 
ואצל בעלי חיים, באופן ישיר ובלתי ישיר. סוג מסוים של סרטנים, 
ַשְטַרְגִלים )copepoda(, ניזון מאצות, ובאופן טבעי נמשך לאזורים 
שיש בהם שפע אצות. שטרגלים נושאים את חיידק הוויבריו כולרה 
של  אחרים  זנים  וגם  הכולרה,  למחלת  הגורם   )Vibrio Cholera(
חיידק הוויבריו. בני אדם עלולים ללקות במחלה תוך כדי שהייה 

 Darkenrau :נמצא שטיפול בעזרת בעלי חיים מביא לשיפור בריאותי ונפשי | צילום

במים או לאחר אכילה של ֵּפרות ים הניזונים בתורם מהשטרגלים. 
ברחבי העולם, כולל יבשת אמריקה והודו, נמצא מתאם חיובי חזק 
בין פריחת אצות להתפרצויות של מחלת הכולרה ]3[. באופן ישיר, 
סוגי אצות שונים מפרישים רעלנים שונים שעלולים לגרום למחלה 
 Karenia ,אצל בני אדם ואצל בעלי חיים כאחד ]29[. סוג של כחוליות
Brevis, מפריש רעלנים )Brevetoxins( הגורמים למוות אצל דגים 

מזיקות  אצות  פריחות   .]29[ אדם  בני  אצל  נשימתיים  ולתסמינים 
קיימת  בישראל  ויפן.  פלורידה  כולל  העולם,  ברחבי  מתרחשות 

פריחה שנתית של כחוליות בכינרת בחודשי הקיץ ]3[.

)Food Safety and Security( בטיחות מזון וביטחון תזונתי
מן  היא  ובשר  ייצור מוצרי חלב  לצורך  חיים  גידול בעלי  תעשיית 
עיקריות.  סיבות  שתי  בשל  האקלים  לשינוי  העיקריים  התורמים 
ראשית, גידול מזון להאכלת חיות משק מצריך שטח אדמה רחב, 
גזים  מייצרות  עצמן  החיות  שנית,  יערות.  חשבון  על  בא  שלרוב 
על  נוסף  ומתאן.  אמוניה  כמו  החממה,  לאפקט  התורמים  שונים 
ותורמת  העולמית,  המים  מצריכת  כ־8%  צורכת  התעשייה  כך, 
 )erosion( סחיפה  כגון  שונים,  מנגנונים  על־ידי  חוף  קווי  לזיהום 
אחד  היא  התעשייה  לבסוף,  ביולוגית.  ופסולת  מרעה  שטחי  של 
הגורמים העיקריים לאבדן המגוון הביולוגי. כל אלה מאיימים על 

איכות המזון ועל כמותו, בעיקר בקרב אוכלוסיות מתפתחות ]40[.
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לדרמן ורבינוביץ' / 'בריאות אחת'

נוסף על פגיעה בסביבה, התעשייה פוגעת בנו לעתים באופן 
ישיר. פתוגנים רבים מועברים על־ידי אכילת מוצרי בשר וחלב ]32[. 
האחרונים  העשורים  בשני  שפרצו  מגפות  של  רב  מספר  כן,  כמו 
ומשווקים שסחרו בעופות  נבעו מחוות מסחריות  ברחבי העולם 
וביונקים חיים, כמו וירוס הניפה )Nipah( במלזיה ושפעת העופות 
H5N1 בסין ]41[. אולם לא רק מוצרי בשר וחלב נושאים סיכון. בעוד 

שפתוגנים הנמצאים במוצרי בשר היו אחראים למספר הרב ביותר 
הנמצאים  פתוגנים   ,2008-1998 בשנים  בארה"ב  מוות  מקרי  של 
תחלואה  של  ביותר  הרב  למספר  אחראים  היו  ובירקות  בֵפרות 
בתקופה זו בארה"ב ]27[. לכן, גישת 'בריאות אחת' עוסקת ראשית 
במציאת בסיס מדעי לקשר בין תעשיית המזון למחלות מידבקות 
אצות  פריחת  לדוגמה,   .]14[ ממנו  הנובעות  השפעות  במניעת  וכן 
בחוות  גם  אלא  טבעיים  מים  במאגרי  רק  לא  מתרחשת  מזיקות 
כך,  על  נוסף  אחת'.  ‘בריאות  במסגרת  פתרונות  ומצריכה  דגים, 
גישת 'בריאות אחת' שמה דגש על מעקב אחר מחלות מידבקות 
אצל עובדים בתעשייה זו ומניעתן ]14, 37[. באמצעות שיפור תנאי 
הובלה, מחיה ושחיטה של בעלי חיים, כמו גם מעקב אחר סיכונים 
ומתן יתר תשומת לב לתנאי היגיינה בכל הנוגע למזון מן הצומח, 

קיים פוטנציאל להפחית תחלואה ותמותה.
בעיה נוספת בהקשר של בטיחות מזון היא עמידות לתרופות 
מתרחש  אנטיביוטיות  בתרופות  השימוש  מרבית  אנטיביוטיות. 
הורמוני  בתור  בהן  שמשתמשת  והדגים,  הבשר  בתעשיית  כיום 
גדילה ולשם מניעת מחלות מידבקות. בדיוק כמו אצל בני האדם, 
שימוש מוגזם ולא מוצדק או מבוקר בתרופות גורם עלייה מדאיגה 
לפיתוח  משתווה  שאינה  שכיחים,  פתוגנים  בקרב  עמידות  של 
מפני  מזהירים  רבים  חדשות.  אנטיביוטיות  תרופות  של  הִאטי 
חזרה לעידן הקדם־אנטיביוטי שבו מערכת בריאות מודרנית תהיה 
חסרת מענה אל מול פתוגנים עמידים. נוסף על האמצעים שכבר 
הוזכרו, גישת 'בריאות אחת' מעודדת שימוש בחיסונים של בעלי 
אנטיביוטיות  בתרופות  בשימוש  הצורך  את  להפחית  כדי  חיים 

בתעשיית המזון ]10, 42[.

מעקב אחר זיהומים סביבתיים
כאמור  חיים.  ולבעלי  לבני אדם  סיכון  יוצרים  זיהומים סביבתיים 
לעיל, פעמים רבות בעלי חיים נמצאים בסיכון מוגבר לעומת בני 
חיים  בבעלי  לטיפול  המוקדשים  המשאבים  כך,  על  נוסף  אדם. 
לטיפול  המוקדשים  לאלה  בהשוואה  יותר  מוגבלים  כלל  בדרך 
בבני אדם. מצד שני, בני אדם נמצאים לרוב במעקב רפואי יסודי 
עשויה  זיהומים  של  השפעה  ולכן  חיים,  לבעלי  בהשוואה  יותר 
למצוא  ניתן  לכך  דוגמה   .]34  ,11[ יותר  מוקדם  אצלם  להתגלות 
לסבול  החל  משפחה  של  כלב  בארה"ב:  שהתרחש  במקרה 
מהקאות וממצב קוגניטיבי ירוד. הווטרינר הזהיר את המשפחה כי 
ייתכן שמדובר בהרעלת עופרת כתוצאה מהצבע שהתקלף בבית 

נמצא  ואכן  נבדק  הילד  בסכנה.  להיות  עלול  ילדם  וכי  המגורים, 
והכלב  גבוהה באופן מסוכן. הילד  כי רמת העופרת בדמו הייתה 
נמנעה מחלה  ומהילד  הורחקו מהבית. מצבו של הכלב השתפר, 
קטלנית ]33[. מקרה הפוך התרחש כאשר ַצָּבע הגיע למרפאה עם 
תסמינים שמתאימים להרעלת עופרת. עובדי המרפאה יצרו קשר 
עם בעל הבית שהעסיק את הצבע, וביקשו לוודא כי ילדיו ייבדקו. 
לבעל הבית לא היו ילדים, אך הוא גידל שני כלבים. הכלבים נבדקו, 

והתגלה כי רמת העופרת בדמם הייתה על סף הרעילות ]32[.

טיפול בעזרת בעלי חיים
וגם  מחמד  חיות  על  קבועה  בעלות  כי  מראים  רבים  מחקרים 
טיפולים ארעיים משפרים את מצבם הגופני, הנפשי והחברתי של 
בני אדם. מבחינת המצב הגופני, נמצא כי טיפול בעזרת בעלי חיים 
והטריגליצרידים  הכולסטרול  ברמת  הדם,  בלחץ  להורדה  מביא 
בדם, ומקטין את אחוזי התמותה אצל נבדקים שסבלו מאירוע לב. 
מבחינת המצב הנפשי, נבדקים דיווחו על תחושת רווחה ואיכות 
החיים.  בעלי  עם  שלהם  מהקשר  כתוצאה  יותר  גבוהות  חיים 
לבית,  מחוץ  יותר  רב  זמן  בילו  נבדקים  החברתי,  המצב  מבחינת 
יותר  רבים  חברתיים  קשרים  ויצרו  יותר,  תכופות  לעתים  הלכו 

בזכות בעלי החיים שלהם ]14, 15, 17, 38[.

רפואה השוואתית
כי  המודרנית,  הפתולוגיה  אבי  וירקאו,  הבין  ה־19  במאה  כבר 
ההבדלים האנטומיים והפתולוגיים בין בני האדם ובעלי החיים הם 
]21[. מסתבר כי אף דינוזאורים סבלו  ולא באיכות  עניין שבכמות, 
מגידולים ממאירים; חזירות סובלות מאנורקסיה כאשר מפרידים 
)Thin Sow Syndrome(; קופים עלולים ללקות  אותן מצאצאיהן 
במחלת לב כתוצאה מלחץ נפשי פתאומי )אצל בני אדם תופעה 
בכך הכרה  מתוך   .]25[  )Takotsubo Cardiomyopathy מכונה   זו 

ונתונים  גנטי  מידע  רבה  במידה  חולקים  אדם  ובני  חיים  שבעלי 
אחת'  'בריאות  גישת  ופסיכולוגיים,  פיזיולוגיים  אנטומיים, 
הן  ובריאות  מחלה  גורמי  על  שלנו  הידע  את  להעמיק  מאפשרת 
אצל בני אדם הן אצל בעלי חיים, ובכך לשפר את אורך החיים ואת 

איכות החיים שלהם.

פערים וכיוונים עתידיים במחקר
הגישה  כי  גורסים  אחת'  'בריאות  גישת  מתומכי  שרבים  מאחר 
ניסויי  מידע  לספק  ושואפים   ,]4[ ברפואה  חדשה  פרדיגמה  היא 
שיתמוך במטרה של קידום הרווחה של בני אדם ושל בעלי חיים 
ושימור הסביבה ]35[, צריך לנסח תאוריה ועקרונות אתיים שיהיה 
ניתן לתכנן לפיהם אסטרטגיות לקידום בריאות הציבור. קודם כול, 
עלינו להגדיר את מקומם המוסרי של בעלי חיים לעומת בני אדם, 
וכיצד עלינו לנהוג כלפיהם במסגרת 'בריאות אחת' – האם מקומם 
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המוסרי מותנה אך ורק במידת תרומתם לבני אדם או שמא קיים 
מאפיין נוסף המקנה להם ערך? קיימות מספר תאוריות באתיקה 
סביבתית שבאופן פוטנציאלי מסוגלות לענות על שאלה זו ולספק 
המקצועיים  ובחוגים  המקצועית  בספרות  אך  מנחים,  עקרונות 
חסר דיון המבסס את לגיטימיות הגישה על סמך התאוריות הללו.
'בריאות  במסגרת  מנחים  עקרונות  לבסס  הניסיונות  אחד 
אחת' )או ליתר דיוק: 'עולם אחד, בריאות אחת' – שמה של הגישה 
שאומצה במסגרת שיתוף הפעולה המוזכר בפסקה זו( נעשה ב־12 
'עקרונות מנהטן' שהציעו ארגון הבריאות העולמי, ארגון בריאות 
בעלי החיים העולמי וארגון המזון והחקלאות העולמי ]9[, אך רוב 
העקרונות שם עוסקים בשיתוף פעולה בין־תחומי ובשימור המגוון 
ביולוגי, ובכל מקרה עמומים מדי מכדי להנחות מדיניות. לדוגמה, 
עיקרון 6 גורס: "חפש הזדמנויות לשלב באופן מלא פרספקטיבות 
לבריאות  הנוגעים  )כולל אלה  אנוש  וצורכי  ביולוגי  מגוון  לשימור 
של חיות משק( בעת פיתוח פתרונות לסיכוני מחלות מידבקות". 
העיקרון טוב ויפה, אך ברור שבלתי אפשרי לשלב באופן מלא בין 
הפרספקטיבות הללו, ופשרה זו או אחרת תידרש תמיד. העיקרון 

לא מפרט כיצד עלינו לנסח פשרה שכזו.
לחלוטין.  מיותרים  אלה  עקרונות  כי  טוענים  איננו  זאת,  עם 
מיני  של  נרחב  הרג  "הגבל   :8 עיקרון  הוא  ביותר  החשוב  אולי 
רק  מידבקות  מחלות  התפרצות  נגד  כאמצעי  בטבע  חיות־בר 
למצבים שקיימת בהם הסכמה מדעית רב־תחומית בין־לאומית כי 
האוכלוסייה המדוברת יוצרת סיכון משמעותי ובטווח הזמן המָידי 

שועלים ומינים אחרים הנושאים את מחלת הכלבת, עלולים להעביר את המגפה לבני אדם, בייחוד במדינות מתפתחות, שכלבת עדיין גורמת בהן לתמותה של בני 
 BY-SA 4.0 :אדם רבים. נמצא כי חיסון נרחב של אוכלוסיית כלבי הבית מצמצם את הצורך לפגוע באוכלוסיות הבר | צילום: מינוזיג. רשיון שימוש

לבריאות הציבור, לבטיחות מזון ולבריאות חיות־הבר באופן רחב".
בישראל, ניסויי מעבדה בבעלי חיים הם דוגמה לדילמה אתית 
שאנשי 'בריאות אחת' יצטרכו להתמודד איתה. לפי דו"ח המועצה 
לניסויים בבעלי חיים, ב־2012 בוצעו ניסויים ב־282,538 בעלי חיים, 
כולל 51,000 חולדות, 1,676 ארנבות, 26 קופים, 194,626 עכברים, 
ו־12  2 כלבים, 26 קופים, 2 חתולים, 23,000 עופות, 915 חזירים, 
תרמו  ההיסטוריה  לאורך  מעבדה  מחקרי  כי  ספק  אין   .]1[ סוסים 
של  המדעי  התוקף  אולם  כיום,  הקיים  הביו־רפואי  לידע  רבות 
מחקרים אלה מוטל בספק ]31[. מחקרי מעבדה מוגבלים מבחינת 
נמוכות של חומר  טווח לרמות  התאמה להערכת חשיפה ארוכת 
ל'עולם  הכללה  ויכולת  בסביבה,  מתפרצים  נגיפים  זיהוי  מזהם, 
נוספים  מחקרים  סוגי  ישנם  מעבדה,  ניסויי  מלבד   .]36[ האִמתי' 
שעשויים למנוע מחלות אצל בני אדם. ניסויים שכאלה, כמו מעקב 
אפידמיולוגי אחר מחלות המתרחשות אצל בעלי חיים באופן טבעי, 
לא רק שלא יפגעו במתכוון בבעלי חיים, אלא אף עשויים להיטיב 
עימם ]36[, ובכך להגשים את המטרה המוצהרת של 'בריאות אחת': 
לשפר את רווחתם של בני אדם ובעלי חיים. לדוגמה, שימוש בבנק 
ביו־רפואי אוניברסלי שמכיל דגימות ביולוגיות הן מבעלי חיים הן 
יוכל לספק מידע גנטי של פתוגנים או רקמות מבעלי  מבני אדם 
חיים לשם מחקר שנועד להיטיב עם בני אדם ועם בעלי חיים ]6[. יש 
צורך למצוא ולבסס בצורה ניסויית שיטות מחקר חלופיות שיגשרו 

על החסרונות הטבועים בניסויי מעבדה.
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לבסוף, יש צורך לזהות מאפיינים תרבותיים ברמה המקומית 
ושל  הציבור  של  ההיענות  על  להשפיע  שעלולים  הלאומית  או 
'בריאות אחת'. כאמור, מודלים לניבוי  מקבלי ההחלטות באימוץ 
התפרצות מחלות והשפעה של התערבות רפואית מסוימת, כמו 
להביא בחשבון  חייבים  הציבור,  בריאות  לקידום  גם אסטרטגיות 
הכלכליים  החברתיים,  הדתיים,  מאפייניו  על  האנושי  הגורם  את 

והתרבותיים ]7, 24[.
עוד בישראל, יש צורך להגביר מודעות לגישת 'בריאות אחת' 
בחינוך של אנשי מקצוע ובקרב חוגים פוליטיים. על אנשי מקצוע 
לעבוד באופן צמוד עם מקבלי החלטות כדי לקבוע מדיניות של 
שיקולים  על  שמבוססת  אחת',  'בריאות  ברוח  הציבור  בריאות 
'בריאות  של  והאתי  המדעי  הבסיס  ותרבותיים.  אתיים  ניסוייים, 
אחת' צריך להפוך לחלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים בתחומי 
לשקול  אולי  מקום  יש   .]19[ ווטרינריה  הציבור  בריאות  הרפואה, 
כמו  אחת'  ל'בריאות  ספציפיים  מתקדמים  תארים  של  פיתוח 
לדוגמה,  זילנד.  וניו  ארה"ב  כגון  בעולם,  שונים  חינוך  במוסדות 
אחת'.  ב'בריאות  דוקטור  תארי  מעניקה  פלורידה  אוניברסיטת 
התואר משלב לימודים של בריאות הציבור עם רפואה וטרינרית 
ביו־ אפידמיולוגיה,  כוללים  הנלמדים  והמקצועות  ואקולוגיה, 
של  אתיקה  זואונוטיות,  מחלות  סביבתית,  רפואה  סטטיסטיקה, 
בריאות הציבור ועוד. היתרון של תכניות לימוד אלה הוא בשיתוף 

הפעולה הבין־תחומי בין תלמידים ומורים כאחד.

סיכום
בשנים  רבה  לב  תשומת  למשוך  החלה  אחת'  'בריאות  גישת 
בני  שלפיה  חדשה  רפואית  פרדיגמה  מציגה  זו  גישה  האחרונות. 
האדם יכולים להרוויח ישירות מקידום בריאותם של בעלי החיים, 
ומנגד, בעלי חיים יכולים להרוויח ישירות מקידום הבריאות של בני 
ורגישים  האדם. בני אדם ובעלי חיים דרים יחד באותה הסביבה, 
אחת'  'בריאות  לכן,  סביבתיים.  סיכונים  לאותם  שונה  במידה 
מרכיב  היא  הסביבה  שלפיה  משותף',  'סיכון  של  גישה  נוקטת 
לשמש  יכול  ואחד  חיים,  בעלי  ושל  אדם  בני  של  לבריאות  חיוני 
זקיף עבור השני ולהפך. בני האדם חולקים אותה סביבה עם בעלי 
החיים; שניהם חולקים גם את מרבית המחלות והפתוגנים. אולי 
הגיע הזמן שנכיר גם כי אנו חולקים את אותה הבריאות – 'בריאות 

אחת'.
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