
 

 

 

 מה המטרה כאן?

 .בריאים ולקדם רווחה אנושית לכולםלהבטיח חיים 

 ?זה חשוב למה

הבטחת חיים בריאים וקידום רווחה הם חשובים לבניית חברות משגשגות. עם זאת, מגפת 

להחזיר אותנו שנים אחורה  הקורונה הרסה מערכות בריאות ברחבי העולם ומאיימת 

בהתקדמות.

שיכולים לעמוד  -עניות, אין מספיק שירותי בריאות, ציוד רפואי, ועובדי בריאות ציבורהברוב המדינות, במיוחד 

 בעלייה בביקוש.

המגיפה הוכיחה כי במדינות עשירות ועניות כאחד, מצב חירום בריאותי יכול לדחוק אנשים לפשיטת רגל או עוני. 

ההולך ל ציבור,  טיפול בנט-יאותי לכולם, הזרמת מימון לבריאותלהשגת  ביטוח בר כוללמאמץ ותיאום  נדרש

להתמודד עם עמידות מיקרוביאלית , ועם גורמים סביבתיים התורמים  זניחות,וגובר של מחלות זואוטיות  ומחלות 

לקויה. ציבור-לבריאות

 18דרושים עוד 
יון עובדי מיל

בריאות, בעיקר 
במדינות עם 
 הכנסה נמוכה

כדי להשיג 
ביטוח בריאות 
אוניברסלי עד 

2030 

בריאות טובה 

 ורווחה אנושית

 ?למה זה משנה



 

איזו התקדמות עשינו 

 עכשיו?עד 

יש התקדמות מתמשכת 

בתחומי בריאות רבים כמו: 

הפחתת תמותת האם והילד, 

הגדלת כמות האנשים 

שמקבלים חיסונים, והפחתת 

אך קצב  -מחלות זיהומיות

השיפור הואט, במיוחד במהלך  

הקורונה שגורם למשבר 

בריאותי חמור, ומחזיר אותנו 

שנים אחורה בהתקדמות 

 ציבור. -בתחום בריאות

נוכל להשיג  את  כיצד

 ?3מטרות יעד 

הבטחת חיים בריאים לכולם 

טווח, -דורשת התחייבות ארוכת

אך היתרונות עולים על העלות. 

אנשים בריאים הם הבסיס 

לכלכלות בריאות. חיסון הוא 

אחת מההתערבויות 

הבריאותיות המצליחות 

והמשתלמות בעולם. בעוד 

שכיסוי החיסונים בקרב 

ז בשנת אחו -72תינוקות גדל מ 

, 2018אחוז בשנת  -86ל  2000

 לפי הערכה

מיליון ילדים לא קיבלו את  19.4

החיסונים המהותיים בשנה 

 הראשונה לחייהם. למעשה,

,  נרשם שיבוש 2020מאז מרץ 

בשירותי החיסונים השגרתיים 

 -בקרב ילדים בקנה מידה רחב

כזה שלא נראה מאז הקמת 

התוכנית המורחבת בנושא 

 השבעים.חיסונים בשנות 

 

האם לכולם יש גישה 

 לבריאות ציבור?

רק כשליש עד  2017בשנת 

מחצית מהאוכלוסייה העולמית 

על ידי שירותי  היו מבוטחים

בריאות חיוניים. אם המגמות 

עד  39%הנוכחיות יימשכו, רק 

מהאוכלוסייה העולמית  63%

יכוסו על ידי ביטוח בריאות חיוני 

 .2030עד שנת 

את  משבר  הקורונה שיבש

שירותי הבריאות הציבורית 

ברחבי העולם. שירותים 

מסוימים הושעו כדי להפנות 

משאבים לחולי המגיפה , ובכדי 

  הפחית את הסיכון להדבקה.

אם  ביטוח בריאות אוניברסלי 

אמור להפוך למציאות עד שנת 

, הגידול במתן שירותי 2030

הבריאות החיוניים והשימוש 

 בהם חייב לתפוס תאוצה.

 

 לעשות? ה/מה אני יכול

אפשר להתחיל בקידום והגנה 

 על בריאותך

ועל בריאות  הסובבים אותך.  

 זאת על ידי בחירה מושכלת,

 יחסי מין בטוחים, וחיסון ילדיך.

אתה יכול להעלות את המודעות 

בקהילה שלך לגבי החשיבות 

של בריאות טובה, אורח חיים 

בריאים, כמו גם לעורר מודעות 

ל אנשים לקבל על  זכותם ש

שירותי בריאות איכותיים, 

במיוחד עבור אוכלוסיות פגיעות 

 כמו נשים וילדים.-יותר

אתה יכול גם להטיל אחריות על 

הממשלה שלך, מנהיגים 

מקומיים, ומקבלי החלטות 

אחרים על התחייבויותיהם 

לשפר את הגישה של הציבור 

לשירותי בריאות חיוניים וביטוח 

 בריאות..

 3למידע נוסף על יעד 

קיימא -ויעדי פיתוח בר

 אחרים בקרו:

https://www.sdgi.org.il/

17goals/%d7%99%d7%

3-a2%d7%93/ 
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