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מאנשים שעלולים לבוא במגע עם   ביקשומדינות רבות  ,  2019בדצמבר  הקורונה  התפרצות מחלת נגיף  לאחר  

הזיהום לבודד את עצמם בבית או במתקן הסגר ייעודי. ההחלטות כיצד להחיל הסגר צריכות להיות 

סקירה של ההשפעה הפסיכולוגית במחקר זה ערכנו . שיש מבוססות על הראיות הטובות ביותר הזמינות

בסקירה  נכללו 24שנמצאו,  מאמרים 3,166של הסגר באמצעות שלושה מאגרי מידע אלקטרוניים. מתוך 

ם של הפרעת דחק  זו. מרבית המחקרים שנסקרו דיווחו על השפעות פסיכולוגיות שליליות כולל תסמיני

משך סגר ארוך יותר, פחדים מזיהום, תסכול, שעמום,  :כללו דחקגורמי , בלבול וכעס. תפוסט טראומטי

צביעו על . ישנם חוקרים שהבבידודוות לשהיה הנל וסטיגמה  כספי אובדן , חסר מידע, חסרה אספקה

למשך הזמן להנחות על הסגר רק השפעות ארוכות טווח. במצבים בהם הסגר נדרש, על גורמים רשמיים 

חיזוק תחושת פרוטוקולים. לעבוד על פי לספק רציונל ברור לסגר ויש . בנוסף כרחי ולא מעבר לנדרשה

 חיובי.בעלת אפקט כולה. תחושת אלטרואיזם היא   לחברה הסגר יתרונותשל  תזכורת ידי על אלטרואיזם

 

 מסרים עיקריים 

 ; אנשים בסגר צריכים להבין את המצב כח• מידע הוא   

 • תקשורת יעילה ומהירה היא חיונית  

 רפואית(מזון, מים ועזרה )שוטפת אספקה דאוג ל• יש ל  

 את משך הזמן אלא בנסיבות , תחומה בזמן, רצוי לא להאריך • תקופת הסגר צריכה להיות קצרה  

 קיצוניות    

בהשוואה מצוקה מפחית  ; סגר מרצוןהאישית חירותמהגבלת ה• מרבית ההשפעות השליליות נובעות   

 לטווח הארוךלסגר בכפיה, כמו כן יש לו פחות השפעה 

 מרצון לטובת הכלל  את הבחירה האלטרואיסטית בבידוד עצמי לחזקור • על גורמי בריאות הציב  

 

 מבוא 

לברר אם הם , על מנת למחלה מדבקתחשיפה פוטנציאל בעלי תנועה של אנשים  תהוא הפרדה והגבל סגר

 שמתייחסת, שבידודהגדרה זו שונה מ .[1] לפגיעה באחריםהסיכון להפחית הסגר מסייע . בכך, חולים

עם זאת, שני המונחים . אנשים אשר אובחנו כחולים במחלה מדבקת מאנשים שאינם חוליםהפרדה של ל

המילה סגר . [2] בתקשורת עם הציבור כאשר מדובר , במיוחד ללא אבחנה בינהםמשמשים לעתים קרובות 
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צרעת, והיא הייתה בשימוש נרחב בתגובה  בפרוץ מחלת ה 1127שימשה לראשונה בוונציה, איטליה בשנת 

בריטניה החלה להטיל סגר  כששנה  300עד כעבור בשימוש , אם כי זה לא היה 'מוות השחורמגיפת ה'ל

 2019ה בשנת בהתפרצות מחלת נגיף הקורונעקב לאחרונה נעשה שימוש בסגר . [3]למגיפה בתגובה 

(COVID19  .)רבים אלפים  .  בפועל תחת סגר המוני  נמצאוערים שלמות בסין  נגיף הקורונה,    תפרצותעקב ה

ייעודיים בבית או במתקנים  סתגר מרצון  מסין התבקשו לה  לארצות המוצא שלהם  חזרוששל אזרחים זרים  

ברחבי סין וקנדה במהלך התפרצות  הוטל  סגר  סגר, כבר היה מוכר בארצות מסויימות בעבר, כך למשל  .  [4]

ת רבות במערב  כפרים שלמים במדינו. בדומה, 2003בשנת  (SARS) סארס  -תסמונת הנשימה החריפה 

 .2014במהלך ההתפרצות האבולה בשנת הושמו בסגר אפריקה 

 

 מדוע יש צורך בסקירה הזו 

, אי האישי  , אובדן החופשממשפחה וחבריםאותה. הפרדה    חווההוא לרוב חוויה לא נעימה עבור מי ש  ,סגר

למשל, יכולים לעיתים ליצור השפעות דרמטיות.  המתלווים לסגר, וודאות לגבי מצב המחלה והשעמום

 בעקבות סגר  התפתחוש  כעסים משמעותיים. במקום אחר הצביעו על  [5]  במחקר אחד מצאו קשר בין סגר ל

יש לשקול בזהירות את היתרונות הפוטנציאליים בסגר המוני לכן, . [6]כתוצאה מכך  משפטיות ותביעות

שימוש מוצלח בסגר כאמצעי לבריאות הציבור מחייב להפחית,  .  [7]  כנגד העלויות הפסיכולוגיות האפשריות

ככל האפשר, את ההשפעות השליליות הכרוכות בכך. בהתחשב במצב המתפתח עם וירוס קורונה, קובעי 

הדרכה לציבור. באמצעותם הפיק קבל החלטות ולכדי למבוססות ראיות להמדיניות זקוקים בדחיפות 

. [8](  WHOמהירות מומלצת על ידי ארגון הבריאות העולמי )ספרות  לסקירות    המלצות  בנסיבות כמו אלה,

 וסקירה של עדויות על ההשפעה הפסיכולוגית של הסגר בכדי לבחון את השפעותיבמאמר הנוכחי התבצעה  

מתוך  להקל עליהם. םעשוי, ואת הגורמים התורמים להשפעות אלה או ה נפשיתעל בריאות הנפש ורווח

מחקרים ה. המאפיינים של [Brooks et al., 2020] הנוכחיתבסקירה  נכללו 24שנמצאו, מאמרים  3,166

ידי עשר  -. מחקרים אלה נערכו על[Brooks et al., 2020] שעמדו בקריטריוני ההכללה שלנו מוצגים בטבלה

שנים ב H1N1שפעת ה(, מגיפת 5מחקרים(, אבולה ) 11) SARS -נבדקים שהיו חשופים למדינות וכללו 

מאמר ) equine influenza -(, ושפעת סוסים2) MERS (, תסמונת הנשימה במזרח התיכון3) 2010 -ו 2009

 .SARS -והן ל H1N1 -(. אחד המחקרים הללו התייחס הן לאחד

 

 של סגר  נפשיתהשפעה ה

. [9,19,27,28,33] בהסגר שהובסגר לבין אלה שלא שהו בקרב אנשים ש מצב נפשיחמישה מחקרים השוו 

מצא כי מיד נ סארסלבוא במגע עם  יםעלולוהיו בית החולים ם רפואיים שעבדו בצוותיבקרב [ 9] מחקרב

ביותר לסימפטומים של הפרעת  המנבאהסטרסוגני ימים(, סגר היה הגורם  9לאחר סיום תקופת הסגר )

גבוה יותר לדווח על תשישות, הסיכוי הי בעל והסגר היב והקבוצה ששהחברי . באותו מחקר, חמורה דחק

קושי ,  , נדודי שינה, ריכוז לקוירגזנות,  מאומתיםניתוק מאחרים, חרדה בעת התמודדות עם חולים  תחושת  

מחשבה על התפטרות. במחקר ועבודה בוא ל, חוסר רצון לירידה בביצועים מקצועיים, בקבלת החלטות

צוות בקרב ם של הפרעת דחק פוסט טראומית לתסמיני הגורם המנבאההשפעה של הסגר היה  ,[33] אחר

הושמו ( מבעלי הסוסים ש2760מתוך אנשים  938) 34% -שנים לאחר מכן. כ  3בית החולים, אפילו רפואי ב

גבוהה במהלך  נפשית דיווחו על מצוקה  ים,סוסההתפרצות שפעת  שלבמשך מספר שבועות בבסגר 

שהשווה , [27]אחר  . מחקר[28] ייה הכללית באוסטרליהאוכלוסמקרב ה 12% -ההתפרצות, בהשוואה לכ

 שהושלא בהשוואה לקבוצת הורים וילדים בסגר שהו פוסט טראומטי אצל הורים וילדים ש דחקתסמיני 

בהשוואה סגר  שהו בהיו גבוהים פי ארבעה בקרב ילדים ש  הסגרלאחר ת הממוצעהדחק רמת בסגר גילו כי  
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מספיקים הבמחקר זה על תסמינים  שהו בסגר, דווחו  ( מההורים ש98מתוך    27)  28%ילדים שלא היו בסגר.  ל

שהו ( מההורים שלא 299מתוך  17) 6%, לעומת ת הסגרטראומעקב כדי להצדיק אבחנה של הפרעה נפשית 

,  סגרשנים לאחר    3בדק סימפטומים של דיכאון  ובית החולים  רפואי ב צוות    בקרב בסגר. מחקר אחר שנערך  

. בקבוצה עם דיכאון תסמינישל גבוהה רמה ל המדגם דיווחו על ל( מכ549מתוך אנשים  48) 9%גילה כי 

( 424מתוך  63) 15%בסגר אך רק שהו ( 48מתוך  29) 60%כמעט של תסמיני הדיכאון  הגבוהההרמה 

 בהסגר. ן שהו תסמיני דיכאורמה נמוכה של מהקבוצה עם 

דיווחו בדרך כלל על שכיחות הם  .בהסגרששהו כל שאר המחקרים הכמותיים סקרו רק את אלו 

 . מחקרים דיווחו על תסמינים פסיכולוגיים כללייםנפשית גבוהה של תסמיני מצוקה פסיכולוגית והפרעה

 ,[18], נדודי שינה [18], רגזנות [18]ירוד מצב רוח , [15] דחק, [16] , דיכאון[34] , הפרעות רגשיות[22]

( rated on Weiss and Marmar’s Impact of Event Scale–Revised) [25]תסמינים פוסט טראומתים 

( 903[ מתוך 57%] 512) רגזנות( ו903[ מתוך 73%] 660) ירודמצב רוח  .[21] ותשישות רגשית ,[20] כעס ,[35]

היותם בקשר הדוק עם מי של בסגר בששהו אנשים  .[18] מתבלטים כבעל שכיחות גבוהההם משתנים ה

  230) 20%מעל . על תגובות שליליות שונות במהלך תקופת הסגר ודיווח ,[25]חולה בסארס  להיותשעשוי 

( דיווחו על עצב אנשים 186) 18%, רגזנות( דיווחו על אנשים 187) 18%( דיווחו על פחד, 1,057מתוך אנשים 

( דיווחו על אנשים 48) 5% . ( דיווחו על אשמה. מעטים דיווחו על תחושות חיוביותאנשים 101) 10%ו 

מחקרים איכותניים אישרו גם מגוון של תגובות ( דיווחו על תחושות הקלה.  אנשים  43)  4%-תחושות אושר ו  

, קהות [29] , צער[12,13] , כעס[12-15,23,24] , פחד[11-13,23] פסיכולוגיות אחרות לסגר, כמו בלבול

(numbness )[23] , [14,15]חרדה וקשיי שינה. 

, בסגר מיד לאחר תקופת הסגרשהו הו בסגר לבין אלה שלא שאחד השווה בין סטודנטים שמחקר 

. [29] או בעיות נפשיות םפוסט טראומטי דחקבין הקבוצות מבחינת תסמיני  יםמובהק יםהבדל ומצאנלא 

מאשר מבוגרים המועסקים במשרה פחותה יש להם אחריות יתכן ו) צעירים יחד עם זאת, המחקר כלל

השווה  [17] אוכלוסייה רחבה יותר. רק מחקר אחד לעלכן יתכן שלא ניתן להכליל מסקנות אלה , מלאה(

מתוך אנשים    126)  7%תוצאות פסיכולוגיות במהלך סגר עם תוצאות מאוחרות יותר ומצא כי במהלך הסגר,  

לאחר ההסגר   חודשים 6–4( הראו תחושות כעס, ואילו אנשים 275) 17%-( הראו תסמיני חרדה ו 1656

שני מחקרים דיווחו על השפעות ארוכות טווח של סגר. )כעס(.    6%)חרדה( ו    3%סימפטומים אלה הופחתו ל  

צוות  בקרב נמצאו באלכוהול תסמיני תלות  , שימוש לרעה באלכוהול אוהסארס שנים לאחר התפרצות 3

ברמת  דמוגרפיים, סגר ועבודה  משתניםעל  בקרה, לאחר [32] משתני-בניתוח רב . [32]רפואי לאחר הסגר 

 :for quarantine) קשורים באופן משמעותי לתוצאות אלההמשתנים שנמצאו היו שני  סיכון גבוהה 

unadjusted mean ratio 0.45; 95% CI 1.02–2.65).   לאחר הסגר המשתתפים המשיכו לעסוק בהתנהגויות

, כגון צמצום נמנעותהתנהגויות  ובין  וחיובי    מובהקנמצא קשר    בסגרששהו  ,  [20]  צוות רפואיבקרב  .  נמנעות

חשד להחשפות בסגר בגלל    הושמואנשים ש  בקרב    [25]  דיווח על עבודה. מחקרהעדר  קשר ישיר עם חולים ו

הסגר נמנעו מאנשים שהשתעלו או ב ( מהאנשים שהיו1,057מתוך אנשים  524) 54%ציין כי סארס ל

( נמנעו מכל מרחב ציבורי  אנשים 204) 21%נמנעו ממקומות סגורים צפופים ו ( אנשים 255) 26% .התעטשו

דיווח כי מספר משתתפים תיארו שינויים התנהגותיים   [13]  ינבשבועות שלאחר תקופת הסגר. מחקר איכות

ממרכזים הומי אדם. עוד יש לציין והימנעות  מרובהשטיפת ידיים  כגוןארוכי טווח לאחר תקופת הסגר, 

 התעכבה בחודשים רבים.חיים נורמלים לגבי חלקם החזרה לכי 

 

   נפשיעל מצב   מנבאים לפני סגרגורמים 
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 םהדמוגרפיבמחקרים והשוני במשתנים שאלה האם מאפייני המשתתפים סותרות לגבי העדויות נמצאו 

  של התפרצות בסגר בששהו שנערך על בעלי סוסים  [28] מחקרבשל הסגר. נפשית היו מנבאים להשפעה 

שנים(,  24–16שליליות: גיל צעיר יותר ) נפשיותמאפיינים הקשורים להשפעות  מספרשפעת סוסים, זיהה 

)אף כי ללדת שלושה  ללא ילדיםילד אחד לעומת לידת , מין נשי, תפורמלי השכלהרמות נמוכות יותר של 

הצביע על כך שגורמים דמוגרפיים כמו מצב   [16] ם זאת, מחקר אחר (. ענמצא כגורם מגןילדים או יותר 

לבעיות קשורים  נמצאולא , ילדיםלהיות הורים למגורים עם מבוגרים אחרים ו ,השכלהמשפחתי, גיל, 

 חודשים אחרי 4-6 חרדה וכעסרגשות של . היסטוריה של מחלה פסיכיאטרית הייתה קשורה לנפשיות

 .[17]שחרור מסגר 

 הפרעת דחק פוסט טראומתיתבסגר, סבלו מתסמינים חמורים יותר של  ששהו, [25] רפואיצוות 

באופן משמעותי הם היו גבוהים יותר , בהשוואה לאוכלוסיה ששהתה בסגר ולא נמנתה על הצוות הרפואי

כאשר חלו . עובדי שירותי הבריאות חשו גם בסטיגמטיזציה גדולה יותר שנבדקו במחקר בכל המימדים

, רב יותר  לאחר הסגר, הם דיווחו על כעס   יותהציגו התנהגויות הימנעותהם    ואה לאוכלוסיה הכללית.בהשו

. עובדי וירידה בשמחת החייםעצבנות, פחד, תסכול, אשמה, חוסר אונים, בידוד, בדידות, עצב, דאגה, 

מהדבקת אחרים. ולהיות מודאגים  סארס    שיש להם  ששירותי הבריאות היו גם בעלי סיכוי גדול יותר לחשו

 .לא מצא קשר בין צוות רפואי לתסמינים נפשיים [16] לעומת זאת, מחקר אחד

 

 הסגר  גורמי דחק במהלך

 

 משך ההסגר 

כי משך זמן ארוך יותר של סגר היה קשור   מצאושלושה מחקרים  הקשר למשך ההסגר לא תמיד היה ברור.  

 נמנעותהתנהגויות  ,[16,25]ם טראומטי-פוסטדחק באופן ספציפי, תסמיני ו בריאות נפשית לקויה יותרל

-דחק פוסטימים הראו תסמיני  10בסגר במשך יותר מ ששהו כי אלה  מצא [16] מחקר אחד. [20] וכעסים

 בסגר פחות מעשרה ימים. ששהואלו בהשוואה ל  באופן מובהק ברמה גבוההראומטים ט

 

 מהדבקה  פחד

כמו  ,[9,13,14,16,17,21,25,26] פחד הדבקהדיווחו על חשש לבריאותם או , המשתתפים מחקריםבשמונה 

הם גם חששו במיוחד אם חוו . [9]שהו בהסגר אלה שלא בהשוואה לחששו להדביק בני המשפחה כן, 

וחששו כי התסמינים עשויים לשקף זיהום , [14]מחלה תסמינים גופניים שעלולים להיות קשורים ל

צא נמ [11] מחקר אחדב. לעומת זאת, [17] מספר חודשים אחר כךמתמשך, לזה היה קשר לקשיים נפשיים 

לאחרים, אלה שהיו מודאגים נטו   את הנגיף  להעבירמלהידבק או  מכי למרות שמעט מאוד משתתפים דאגו  

 להיות נשים בהריון ואלה עם ילדים קטנים.

 

 כול ושעמום תס

שגרת החיים הרגילה והפחתה במגע חברתי ופיזי עם אחרים גורם לשעמום, תסכול יציאה מהוכח כי 

תסכול זה הוחמיר  . [10,11,13-16,25,26,31] נבדקי המחקריםותחושת בידוד משאר העולם, מה שהציק ל

 [16]  לקחת חלק בפעילויות הרגילות, כמו קניות לצורך צרכים בסיסיים  ו לא הצליחכאשר נבדקים דווחו כי  

 .[17] הטלפון או האינטרנטבאמצעות בפעילויות ברשתות החברתיות לא יכלו להשתתף או 

 

 שוטפת אספקה חוסר ב
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[ 10,31] אספקה בסיסית )למשל, אוכל, מים, בגדים או מגורים( במהלך הסגר היה מקור לתסכולב חוסר

. אי יכולת לקבל טיפול [17] היציאה מהסגרחודשים לאחר  6–4 גם המשיך להיות קשור בחרדה וכעסו

היה  ארבעה מחקרים מצאו כי  .[10] נבדקיםבעיה עבור חלק מה, הווה גם כן מרשמיםכולל  שוטףרפואי 

והמדחום שלהם  המשתתפים דיווחו כי קיבלו את המסכות ,אספקה של רשויות בריאות הציבורמחסור ב

אספקת המזון לקח זמן לו ;[24] מזון, מים וחפצים אחרים הופצו רק לסירוגין ;[13] באיחור או בכלל לא

בטורונטו היללו את רשויות הבריאות  SARSבהסגר במהלך פרוץ ששהו למרות שהאנשים  .[12] רב להגיע

ערכות אספקה רפואית בתחילת תקופת ההסגר, הם לא קיבלו מצרכים או אספקה של קבלת הציבורית 

 [.15]היום יום  אחרת הדרושה לחיי שוטפת

 

 מידע לא מספק 

היווה גורם דחק משמעותי.  מרשויות הבריאות הציבורית ןמלא מהיימידע דווחו כי רבים מהמשתתפים 

-11] לנקוט ובלבול בנוגע למטרת הסגרשיש מספיק ברורות לגבי פעולות לא דיווחו על הנחיות הם 

תיאום לקוי של . ההבדלים בסגנון, בגישה ובתוכן של הודעות שונות בנושא בריאות הציבור ב[13,15,24,26

חוסר בהירות לגבי רמות הסיכון השונות, .  [15]  תרם גם הוא לאי בהירות  מעורביםבין ריבוי תחומי שיפוט  

משתתפים דיווחו גם על חוסר  . ה[14] לכך שהמשתתפים חששו מהגרוע ביותרכאשר אלו הובילו  בפרט

יתכן וזה היה קשור להיעדר רציונאל   .[11]  בריאות ופקידי ממשלגורמי  מצד  בנוגע לחומרת המגיפה  שקיפות  

תסמיני מעותי והיה גורם שניבא באופן משסגר של  קיום פרוטוקול. נושא זה הקשה על הנחיות ברורותאו 

 .[25]באחד המחקרים טראומטיים -פוסטהפרעת דחק 

 

 לאחר הסגר גורמי דחק 

 

 כספים

הפסיק הפסד כספי יכול להוות בעיה במהלך הסגר, כאשר אנשים שאינם מסוגלים לעבוד נאלצים ל

ההפסד השפעות ארוכות טווח. במחקרים שנסקרו, מבלי יכולת תכנון קדימה, לכך פעילותם המקצועית 

סיכון לתסמינים של . זהו אחד מגורמי ה[24] אקונומית קשה-הכספי כתוצאה מסגר יצר מצוקה סוציו

[ 28] חקר אחדמ .[17] מספר חודשים לאחר ההסגריכולים ללוות עוד כעסים וחרדות . [22]מצוקה נפשית 

מגידול ותעשיית שפעת סוסים, שמקור ההכנסה העיקרי שלהם היה של מצא כי הנשאלים שהיו בהסגר בג

מצוקה מאלו שהכנסתם לא הגיעה רמה גבוהה של מלסבול סוסים, היו בעלי סיכוי גבוה יותר מכפליים ה

אך יכול להיות קשור גם לשיבוש  ,. ממצא זה קשור ככל הנראה להשפעות כלכליותמתעשיית הסוסים

ראוי לציין שמחקר זה יוצא דופן בכך שעיסוק וחשיפה לויות פנאי. ברשתות החברתיות ואובדן פעי

 מבולבלים.

אבולה מצא כי למרות  הסיכוי להיחשף לנגיף השל בסגר ב ששהושנערך בקרב אנשים ש [14] מחקר

רבים . שהמשתתפים קיבלו סיוע כלכלי, חלקם חשו שהסכום לא היה מספיק וכי זה הגיע מאוחר מדי

הרגישו לא בסדר שכן הסיוע שקיבלו לא כיסה את הוצאותיהם המקצועיות השוטפות. רבים נעשו תלויים 

ועלול היה  העזרה הקשה על קבלתלעתים מה שכלכלית במהלך הסגר,  אותםבמשפחותיהם כדי לספק 

ורונטו בסגר בטמהנבדקים ששהו , אף אחד [13] . במחקר אחדלקונפליקטיםלגרום במקרים מסויימים 

 . אולם, במקומותמכיוון שמעסיקים או הממשלה פיצו אותםקשיים כלכלים סארס לא דיווח על הבמהלך  

 להיאבק.  -בלאלו שהיו במצב כלכלי פחות טוזה גרם  ,הגיע באיטיותהכספי שההחזר 
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לאובדן  עם חשש, [Brooks et al., 2020] $ 40,000 -משתתפים עם הכנסה שנתית ביתית נמוכה מ

תסמינים אלה . [16] ותסמינים דיכאוניים תסמינים פוסט טראומתייםשל רמה גבוהה יותר כלכלי, הראו 

באופן זמני הכנסות נמוכות יותר היו בסיכון גבוה יותר להיפגע  שבעליהנראה מכיוון איפיינו אותם ככל 

הכנסות ביתיות נמוכות עלי בבסגר ששהו הכנסות גבוהות יותר. אנשים בהשוואה לבעלי  מהמצב הכלכלי

)כלומר   כמו גם אנשים השוהים בסגר ומאבדים הכנסתםתמיכה נוספות,  למקורותיותר עשויים להזדקק 

תשלום(. יש לספק החזר ללא לעבוד או שכירים שאינם מסוגלים לצאת לחופשה  עצמאים שאינם יכולים

על , שמתאפשרכל תקופת הסגר. היכן כספי במידת האפשר ולפתח תוכניות שיספקו תמיכה כספית לאורך 

עסיקים לשקול גישות יזומות המאפשרות לעבוד מהבית, הן כדי להימנע מהפסד כספי והן כדי למנוע את 

תמיכה חברתית  ולא יזכו ליצרני פחות השעמום, תוך התחשבות בכך שהצוות במצבים אלה עשוי להיות 

 .[2] מצד עמיתיהם

 

 סטיגמה

ן מה לאחר ההסגר, גם לאחר הכלת  סטיגמה הייתה נושא עיקרי בספרות, ונמשכה לעתים קרובות זמ

 הנבדקים, [9]בהסגר  שהובהסגר לעומת אלה שלא ששהו  צוות רפואיההתפרצות. בהשוואה בין עובדי 

אנשים בשכונותיהם המקומיות, מה של ועל דחייה ה בהסגר נטו באופן משמעותי יותר לדווח על סטיגמ

בכמה מחקרים דיווחו נבדקים  . ההנאלצים להיכנס לסגרשמצביע על כך שקיימת סטיגמה הסובבת אנשים  

, התייחסות הפסיקו להזמין אותם לארועים חברתיםמהם,    נמנעוכי אחרים התייחסו אליהם באופן שונה:  

 מהצוותים הרפואייםכמה  [. 13-16,18,21,23-26,30,31] הערות ביקורתיות ואליהם בחשד וחשדנות והעיר

להעריך את התפרצות האבולה בסנגל דיווחו כי הסגר הוביל את משפחותיהם בטיפול בעת שהיו מעורבים 

דיווחו כי אינם  נבדקיםבאותו מחקר, שלושה . [14]רב  ביתי-מדי, מה שיצר מתח תוך תמסוכנכעבודתם 

מעסיקיהם הביעו פחד מהידבקות. אלה שנמצאים בסגר ש משום הסגר םעם תועבודתם לשוב למסוגלים 

במהלך מגיפת האבולה בליבריה דיווחו כי סטיגמה עלולה להוביל להתפרקות של קבוצות מיעוט בקהילה  

סגר שייכות לקבוצות אתניות, שבטים או דתות שונות ונתפסו הנמצאות במכיוון שלרוב נאמר שמשפחות 

בסגר הובילה את המשתתפים  השהיהאולי בגלל הסטיגמה הזו, . [24] היו שוניםכמסוכנים מכיוון שהם 

לבקש מבשל כך הניתנות לטיפול בקלות ונמנעו  (שאינן אבולהאחרות )ל מחלות בסוד עבמחקר זה לשמור 

 עזרה.

הסגר המסופק לציבור הרחב יכולה להועיל להפחתת    השכלה כללית אודות המחלה והרציונל בנושא

, מידע מפורט יותר המיועד לבתי ספר ומקומות עבודה עשוי להועיל גם כן. יכול להיות גם הסטיגמות

שדיווח בתקשורת תורם לסטיגמה של עמדות בציבור הרחב; התקשורת היא בעלת השפעה חזקה על עמדות 

ל, תורמת לסטיגמטיזציה )למשמהלא ידוע  הוכח שהתמודדות עם פחד  .  כותרות דרמטיותייצור  הציבור ועל  

אנפורמציה נושא זה מדגיש את הצורך של גורמי בריאות הציבור לספק  . SARS) [36] -במהלך פרוץ ה 

כדי לקדם הבנה מדויקת של  המושפעת מהתפרצות של מגיפהלכלל האוכלוסייה בצורה מהירה וברורה, 

 המצב.

 

 מה ניתן לעשות כדי למתן את השלכות ההסגר? 

הספרות  במהלך התפרצויות מחלות זיהומיות, הסגר יכול להיות אמצעי מניעה הכרחי. עם זאת, סקירה 

מצביעה על כך שלעתים קרובות הסגר קשור להשפעה פסיכולוגית שלילית. במהלך תקופת הסגר  הנוכחית 

לגלות אפקט פסיכולוגי  הוכחות לכך שניתן עדיין  ישנן  בכל זאת  .  השפעה פסיכולוגית שלילית אינה מפתיעה

 הומצביע  המטרידעובדה זו  .  [17,19]  אם כי ממספר מועט של מחקרים  -של סגר חודשים או שנים לאחר מכן  
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 שלנו הממצאיםבעניין זה,  יעילים כחלק מתהליך תכנון הסגר. הגנההצורך להבטיח שנקבעים אמצעי על 

לאחר  ירודלמצב נפשי ים הם גורמי סיכון אינם מספקים הוכחות חזקות לכך שגורמים דמוגרפיים מסוימ

. עם זאת, היסטוריה של מחלות נפש נבדקה נוספתתשומת לב להשקיע בכך החוקרים ממליצים . הסגר

עולה כי היסטוריה פסיכיאטרית קשורה במצוקה   המחקריתמחקר אחד. מהספרות ב רקכגורם סיכון 

וסביר להניח שאנשים עם בריאות  [37,38] ותטראומה כלשהי הקשורה לאסונחוויה של פסיכולוגית לאחר 

שכיחות גבוהה של מצוקה  נמצאהנפשית לקויה מראש יזדקקו לתמיכה נוספת במהלך סגר. כמו כן 

בשאלה אם קבוצה זו  סותרותבהסגר, אם כי היו עדויות ששהו פסיכולוגית בקרב עובדי שירותי הבריאות 

. עבור עובדי שירותי לעובדים אחרים שאינם צוות רפואיהייתה בסיכון גבוה יותר למצוקה בהשוואה 

מנהלים צריכים להיות . [39] חיונית בכדי להקל על חזרתם לעבודההיא הבריאות, תמיכה ממנהלים 

מוקדם  כלו להתכונן להתערבות  בהסגר כדי שיו  ששהומודעים לסיכונים הפוטנציאליים עבור הצוות שלהם  

 .ככל הניתן

 

 קצר את הסגר ככל הניתן 

סביר כי  שלא מפתיע, מכיוון למצוקה פסיכולוגית גדולה יותר. ממצא זה קשור יותר נמצא  סגר ממושך

הגבלת   .בהסגר  גורמי הלחץ המדווחים על ידי המשתתפים עשויים להשפיע יותר ככל שהם חוו זמן רב יותר

אימוץ גישה  עדיפה על    אורך הידוע של תקופות הדגירהבמבחינה מדעית בהתחשב  לזמן סביר  אורך ההסגר  

השפעה על אנשים. עדויות ממקומות אחרים מדגישות את חשיבות הרשויות את ה  פחיתתאשר    זהירה מדי

קטנה ,  הארכה. עבור אנשים שכבר נמצאים בהסגר,  ולדבוק באורך ההסגר המומלץ שלהן ולא להאריך אות

ללא הגבלת זמן סגר הטלת . [4] דמורליזציהולהביא ל תחושת תסכול להגביר את , עשויה כל שתהיהכ

נהלי הסגר  ליישם להיות מזיק יותר מאשר  , עלולעל ערים שלמות )כמו שנראה בווהאן, סין(מוגדרת 

 . של הנגיף תקופת הדגירהמשך מוגבלת ל בתקופת זמן

 

 תן לאנשים כמה שיותר מידע 

לעיתים יש זאת בנוסף לכך שאנשים שנמצאים בסגר חששו לעתים קרובות להידבק או להדביק אחרים. 

. פחד זה מהווה תופעה שכיחה שהם חווים במהלך הסגרכל סימפטום גופני  עם  להם הערכות קטסטרופליות  

ר מאנשי בשל מידע לא ברור או סותועלול להחמיר  ,[41]מדבקת בקרב אנשים שנחשפו למחלה זיהומית 

מבחינת   יש לוודאאופי הסיכונים שעימם הם מתמודדים ומדוע הם נמצאים בהסגר.  בריאות הציבור בנוגע ל

 המחלה, והסיבות להסגר.  עלטובה  לאלה הנמצאים בהסגר ישנה הבנה סדר עדיפות כי 

 

 דאג לאספקה שוטפת 

וחשוב מכך, יש . הבסיסיים שלהםפקידים צריכים להבטיח כי למשקי בית בהסגר יש אספקה לצרכים 

מדיניות הספקת , עם שוטפת אמורה להתבצע באופן תדירלספק אותם במהירות האפשרית. אספקת 

 .[2] לא ייגמרו, דבר שלצערנו דווחשמצרכים לא יאזלו וכדי להבטיח מלאים 

 

 צמצמו את השעמום ושיפרו את התקשורת

שנמצאים בהסגר, מה הם יכולים לעשות בכדי למנוע את שעמום ובידוד יגרמו למצוקה; יש לייעץ לאנשים  

. להחזיק טלפון סלולרי ודחק השעמום ולספק להם עצות מעשיות בנושא התמודדות וטכניקות ניהול מתח

אלה שיוצאים מטיסה ארוכה בכדי להיכנס להסגר יתקבלו בברכה  . הכרח, לא מותרותבעת הזו זה עובד 

הפעלת הרשת החברתית, גם אם מרחוק, היא לא רק . [17] ר אחריותר מכל דב בשמחה, מטען או מתאם 
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 . [24] אי יכולת לעשות זאת קשורה לא רק בחרדה מיידית, אלא במצוקה לטווח הארוךמשום שעדיפות, ב

הציע כי קיום קו תמיכה טלפוני, המאויש על ידי אחיות פסיכיאטריות, שיוקם במיוחד , [21] מחקר אחד

חיונית   ה והחברים  משפחהרשת חברתית. היכולת לתקשר עם  כחלופה ל  מועיללאנשים בהסגר עשוי להיות  

המרוחקים, ולאפשר לאנשים אלה אף היא. המדיה החברתית עשויה למלא תפקיד חשוב בתקשורת עם 

. לפיכך, אספקת טלפונים ומהלך ההתקדמות שלהםמצבם אודות  בהסגר לעדכן את אהוביהםשנמצאים 

, הינה קריטית לאלה חזקות עם גישה לאינטרנט WiFiניידים, כבלים ושקעים למכשירי טעינה ורשתות 

 להפחית את תחושת הבידוד, הלחץ והבהלה  עשויהעם יקיריהם, הנמצאים בהסגר. תקשורת ישירה 

למרות שאפשר להשיג זאת בהסגר מאולף, יתכן שיהיה קשה יותר לעשות זאת בהסגר  [.  2גר ]כתוצאה מהס 

ביתי נרחב; מדינות שמטילות צנזורים על מדיה חברתית ויישומי העברת הודעות עלולות גם להציג קשיים 

 בהבטחת קווי תקשורת בין הסגר לאהוביהם.

רת ברורים עם אנשים בהסגר לגבי מה  חשוב גם שפקידי בריאות הציבור ישמרו על קווי תקשו

לעשות אם הם חווים תסמינים כלשהם. קו טלפון או שירות מקוון שהוקמו במיוחד לאנשים שנמצאים 

במקרה של התפתחות תסמיני לנהוג , שיכולים לספק הוראות כיצד צוות רפואיבהסגר ומאוישים על ידי 

ירות זה יראה לאנשים שנמצאים בהסגר שהם לא מחלה, יעזור להרגיע אנשים כי יטפלו בהם אם יחלו. ש

הציבור הרחב. היתרונות של משאב מאלה של נשכחו ושהצרכים הבריאותיים שלהם חשובים לא פחות 

   כזה לא נבדק, אך סביר להניח כי ביטחון עשוי להקטין בהמשך רגשות כמו פחד, דאגה וכעס.

בבית בהסגר במהלך  ששהו במיוחד עבור אנשים שישנן עדויות המצביעות על כך שקבוצות תמיכה 

, אשר חבריה מרגישים שותפות גורל מצא כי קבוצה [23] התפרצויות מחלות יכולות להועיל. מחקר אחד

למשתתפים אחרים בקבוצה, העוברים חוויה דומה, מאפשר הכרה במצבו של כל פרט בקבוצה. זו יכולה 

 מאנשים אחרים.בעת הזו ת התמיכה שהם אינם מקבלים יכולה לספק לאנשים אהמעצימה להיות חוויה 

 

 לעובדי שירותי בריאות מגיע תשומת לב מיוחדת 

עובדי שירותי הבריאות עצמם לרוב נמצאים בהסגר והסקירה מעלה שהם, כמו הקהל הרחב, מושפעים 

באופן שלילי על ידי סטיגמות מצד אחרים. אף אחד מהמחקרים הכלולים בסקירה זו לא התמקד 

הנמצאים בתפיסתם של עמיתיהם, אך זה יהיה היבט מעניין לבחון. יתכן גם שעובדי שירותי הבריאות 

ההפרדה מצוות .  [21]מכך שאינם עובדים והנטל שנופל על הקולגות שלהם  סגר עשויים להיות מודאגים  בה

עובדי שירותי הבריאות דידות של במגע קרוב עשויה להוסיף לתחושת הב ושהם רגילים לעבוד אית

מחלות  נמצאים בהסגר. לכן חיוני שהם ירגישו נתמכים על ידי עמיתיהם הקרובים. במהלך התפרצויות ה

על   .[39] י בכללרפוא צוותית של בריאות הנפשהעל מהווה גורם מגן זיהומיות נמצא כי תמיכה ארגונית 

הנמצאים המנהלים לנקוט בצעדים כדי להבטיח שאנשי הצוות שלהם תומכים בקולגות שלהם כן, על 

 בהסגר.

 

 אלטרואיזם טוב יותר מכפייה תחושת 

לעומת סגר  לסגר בכפייה אם האולי בגלל הקשיים בתכנון מחקר מתאים, לא נמצא שום מחקר שבדק 

. עם זאת, בהקשרים אחרים, התחושה שאחרים ירוויחו הנפשית על הרווחה שונההשפעה  נהמרצון יש

סגר  הכפיה לונראה כי הדבר נכון גם לסגר ביתי.  סטרסוגניםיכול להקל על מצבים ו של אדם אחד ממצב

פגיעים במיוחד )כמו אלו שהם צעירים אנשים מסייע בשמירה על ביטחון של אחרים, כולל גם כשהוא 

(, וכי רשויות הבריאות אסירות תודה להם באמת, יכולה רק לעזור להפחית  מחלות רקעמאוד, זקנים או עם  

אנשים האם  ,  לאלטרואיזם יש גבולותכי  לציין,    יש.  [19,33]  בהסגר  על אלה שנמצאים  ההשפעה הנפשיתאת  
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ללא מידע הולם כיצד לשמור על האנשים שהם חיים נדרשים לעשות זאת הסגר שהות במתבקשים לש

הסגר עצמי לטובת בריאות הקהילה, כאשר תוך כדי  שהות במקובל לבקש מאנשים ל  אין זה איתם בבטחה.  

  יקיריהם.כך הם עשויים לסכן את 

 

 מה אנחנו לא יודעים

לסגר  כפי שמוצג בסקירה זו, . למניעת התפשטות של מחלה זיהומית םהסגר הוא אחד ממספר אמצעי 

אמצעים אחרים ישנם  שאלה האם    עולה. כיוון שכך,  על השוהים בוהשפעה פסיכולוגית ניכרת  עלולה להיות  

הצורך בהטלת הסגר )כמו התרחקות חברתית, ביטול את היכולים למנוע בריאות הציבור שמירה על ל

דרוש מחקר עתידי בכדי לקבוע את יעילותם של אמצעים כאלה. . התכנסויות המוניות וסגירות בבתי ספר(

אילוצי הזמן של סקירה זו לאור  שליש לקחת בחשבון את נקודות החוזק והמגבלות של סקירה זו. ב

איכות רשמית. בנוסף, הסקירה    בקרתפרות הנסקרת לא עברה  , הסהקרונה  ההתפרצות המתמשכת של נגיף

להיות  נוספת שיתכן והיתה יכולה ספרות  נחקרהעל ידי עמיתים ולא  שנסקרוהייתה מוגבלת לפרסומים 

במתקנים ייעודיים השוהים בסגר  רלוונטית. ההמלצות שקיבלנו חלות בעיקר על קבוצות קטנות של אנשים  

התורמים למצוקה נפשית למרות שאנו צופים שרבים מגורמי הסיכון . מרצוןסגר ובמידה מסוימת גם על 

)כמו עיירות או ערים שלמות(, סביר להניח שיש  לממצאים של סגר בקנה מידה גדול יותריהיו זהים 

יתר על כן, יש לקחת . לכן יש להתייחס בזהירות למידע המוצג במאמר הזה.  הבדלים ברורים במצבים כאלה

ים תרבותיים. למרות שבדיקה זו אינה יכולה לחזות מה בדיוק יתרחש או לספק המלצות בחשבון הבדל

סוגיות הסקירה הנוכחית סיפקה מידע אודות ה, שעתידה להיכנס לסגראשר יעבדו עבור כל אוכלוסיה 

ישנן גם מספר מגבלות: רק מחקר אחד עקב   למחקר עצמו  .המרכזיות וכיצד כדאי להתייחס אליהם בעתיד

אלה מעט מחקרים שהשוו ישירות בין המשתתפים לאורך זמן, גודל המדגם היה בדרך כלל קטן, אחר 

מסקנות שהתבססו על אוכלוסיות מחקר  לבין קבוצת ביקורת של אנשים שלא שהו בסגר. סגר ששהו ב

הטרוגניות של . לציבור הרחב להתאים מבחינת המאפייניםמסוימות )למשל, סטודנטים( עשויות שלא 

מקשים על השוואה ישירה בין מחקרים. ראוי גם לציין כי מיעוט המחקרים העריכו את השונים ם מדדיה

-טראומטי באמצעות אמצעים שנועדו למדוד הפרעת דחק פוסט-פוסטהפרעת דחק הסימפטומים של 

אבחון למדריך  לפי הטראומטית  -הפרעת דחק פוסטקריטריון לאבחנה של  טראומטית, למרות שהסגר אינו  

שלא נמצאו מאמרים נקודות החוזק של סקירה זו כוללות חיפוש ידני אחר . DSM [43] 5 ות נפשיותהפרע

מספר רב   כןמאמרים שלא היו זמינים במלואם באינטרנט, והבחיפוש הראשוני, יצירת קשר עם מחברים 

 של סקירה. רמת הדיוקאת המיון כדי לשפר את אשר של חוקרים 

 

 סיכום

כי ההשפעה הפסיכולוגית של סגר היא רחבה, משמעותית ויכולה להימשך לאורך מצביעה על כך  סקירה זו  

כתוצאה מהעדר הסגר  ההשפעות הפסיכולוגיות . סגרבאמצעי של זמן. זה לא רומז כי אין להשתמש 

אנשים לטובת חירות מ עם זאת, שלילת. [44] התפשטות מחלות עלולות להיות גרועות יותרשל ת וואפשר

 זהירות. אם הסגר הוא חיוני, התוצאות שלנושא במחלוקת וצריך לטפל במעוררת  הציבור הרחב היא לרוב  

כי גורמים רשמיים צריכים לנקוט בכל צעד כדי להבטיח  הסקירה הנוכחית מציעה על בסיס מחקרים 

: מספר דברים זאת על ידי. ניתן להשיג אלה השוהים בבידודשהחוויה הזו תהיה נסבלת ככל האפשר עבור 

לספר לאנשים מה קורה ומדוע, להסביר כמה זמן זה יימשך, לספק פעילויות משמעותיות עבורם בזמן 

 תחושת את, לחזק (רפואי וציוד מים, מזון כגון) בסיסית ההסגר, לספק תקשורת ברורה, להבטיח אספקה 

צם מע אשר, הסגר ביצוע על המופקדים הבריאות גורמי. להרגיש צריכים, בצדק  שאנשים האלטרואיזם
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הגדרתם הם בעבודה ובדרך כלל עם ביטחון תעסוקתי סביר, צריכים לזכור שלא כולם נמצאים באותו מצב. 

בעלי שיכולות להיות השלכות ארוכות טווח  האם חווית ההסגר היא שלילית, תוצאות סקירה זו מרא 

, כמו גם  את הסגרמנהלת ערכת הבריאות שבסגר אלא גם על משנמצאים לא רק על האנשים השפעה 

 .שאחראים לה פוליטיקאים ואנשי הבריאות הציבורי
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