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תקציר
 וזאת, נשים; של וברווחתן בבריאותן ההתעניינות האחרונות בשנים גוברת אחרות, כבמדינות בישראל,

 גוברת כן, כמו וחברתית. נפשית גופנית, רווחה של כמצב בריאות של הרווחת הרחבה ההגדרה על-פי
 וגוברת מחלות, של רחב מיגוון לגבי גברים, ושל נשים של לבריאות שונה בצורה להתייחס בצורך ההכרה

 בדוח המינים. בין וחברתיים ביולוגיים מהבדלים הנובעים לנשים, הייחודיים הבריאות לצורכי המודעות
 על מקיפים נתונים בישראל, הראשונה בפעם לאסוף, במטרה שנערך ארצי, סקר של ממצאיו מוצגים זה

 גורמים :לזהות וכן, הבריאות, במערכת הן של ההתנסויות ועל הנשים של והרווחה הבריאות מצב
 לקובעי ויסייעו בישראל, נשים על לידע יתרמו המחקר ממצאי רווחתו. ועל הנשים בריאות על המשפיעים
 צורכיהן על שיענו שירותים לתכנון וכן שלהן, והרווחה הבריאות במצב לשיפור להביא המדיניות

המיוחדים.

 הקרן אנשי ובמימונה. הקרן( )להלן הברית בארצות The Commonwealth Fund עם בשיתוף נערך הסקר
 הנשים כל את כללה בישראל המחקר אוכלוסיית הברית. בארצות נשים בקרב סקר במקביל ערכו

 המחקר שאלון על התבסס בישראל הסקר שאלון קבוע. באופן במדינה המתגוררות 22 גיל מעל הבוגרות
 ולרוסית. לערבית לעברית, שתורגם לאחר הישראלית, הבריאות למערכת הותאם אך בקרן, שפותח

 שיעור נשים, 849 רואיינו הכול בסך .1998 ואוקטובר ספטמבר בחודשים בטלפון נערכו הראיונות
.84%ל- הגיע ההיענות

 הברית. בארצות מהסקר נבחרים לממצאים השוואה תוך בישראל, שנערך הסקר בממצאי מתמקד הדוח
 לבריאות, חינוך המטופלת, לבין המטפל הרופא בין הגומלין יחסי, שונים:. להיבטים מתייחס הדוח

 משפחה בקרובי וטיפול נשים נגד אלימות הנפש, ובריאות הבריאות מצב הבריאות, שירותי נגישות
 קבלת מאפשר מישראל לנתונים הברית ארצות נתוני בין ההשוואתי הניתוח ומוגבלים. חולים

בינלאומיות. השוואות של הידועות המגבלות למרות הממצאים, להבנת יותר רחבה פרספקטיבה

הממצא■□ עיקר
הקבוע הרופא עם הקשר

 פונות הן שאליהם קבועים, ראשוניים רופאה או רופא להן יש כי ציינו (82%) המרואיינות רוב בישראל,
 (,49%) רופאה-אישה יש מהנשים למחצית בישראל רפואית. לעצה זקוקות או חולות כשהן כלל בדרך
 הנשים של הנמוך השיעור בולט זאת, עם רופאה־אישה. יש מהנשים לרבע רק הברית שבארצות בעוד

 את הנשים של הערכתן כללי, באופן (.8%) רופאה על־ידי מטופלות הן כי שדיווחו בישראל הערביות
 בארצות המטפל לרופא שניתנה מההערכה נמוכה היא אולם גבוהה, היא מרופאן מקבלות שהן הטיפול
 שפת לעומת המטפל, הרופא של גבוהה הערכה על וחיובי עצמאי באופן משפיע 65מ- מבוגר גיל הברית.

 יחסית הנמוכה וההערכה רופאות נשים של הנמוך השיעור ושלילי. עצמאי באופן המשפיעה ערבית דיבור
 בין הסיבתי הקשר את לעומק לבדוק צורך מעוררים הערבית דוברות בקרב המטפל לרופא שניתנה
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 הרופא, עם הקשר טיב על להשפיע יכול רופאות נשים היעדר מסורתית שבחברה נראה, הללו. המשתנים
הערבית. דוברות הרופאות שיעור בהגדלת צורך שיש ייתכן כך, ואם

נשים רופא אצל ביקור
 בארצות הנשים בקרב 53% לעומת )גניקולוג(, נשים רופא אצל לבקר נוהגות (77%) בישראל הנשים רוב

 רופאת מהמעדיפות כמחצית רק אולם נשים, רופאת מעדיפות שהן ענו בישראל מהנשים 40%כ־ הברית.
 את להגדיל ניתן כיצד השאלה את מעלים אלה ממצאים אישה. רופאה על-ידי בפועל מטופלות נשים
 ,55מ־ מבוגר בגיל מתאפיינות נשים רופא אצל מבקרות שאינן בישראל נשים הנשים. רופאות היצע

כגרוע. בריאותן מצב ובהערכת ערבית או רוסית דיבור בשפת יחסית, נמוכה בהשכלה

לבריאות חינוך
 בריאות, קידום בנושאי רופא עם שוחחו כי שדיווחו נשים של נמוכים שיעורים על מלמדים הסקר ממצאי
 משקל מעודף והסובלות המעשנות שאחוזי למרות למשל, הברית. מארצות לנתונים בהשוואה במיוחד
 30% לעומת עישון, על איתן שוחח שהרופא דיווחו הישראליות מהנשים 12% הארצות, בשתי דומים

 22% האמריקניות; בקרב 45% לעומת ומשקל, תזונה על שיחה על דיווחו 28% האמריקניות; מהנשים

 סיכון, להתנהגויות הנוגעים בנושאים מהאמריקניות. 48% לעומת גופנית, פעילות על שיחה על דיווחו
 באלכוהול, לשימוש בנוגע שיחה על דיווחו בישראל מהנשים בלבד 3% יותר: עוד נמוך אף הדיווח שיעור

 8%ו- 15% ,22% לעומת בבית, אלימות או בטיחות לענייני בנוגע - 2%ו- מין, למחלות בנוגע - 3%

 שיעור נמצא מיוחדות סיכון לקבוצות השייכות ישראליות נשים בקרב אמנם, מהאמריקניות. בהתאמה
 גבוהים אינם השיעורים עדיין אך להן, במיוחד הרלוונטי הנושא על איתן ששוחחו נשים של יותר גבוה

 מהסובלות 38%ו־ עישון, על איתן שוחחו כי דיווחו המעשנות הנשים מן 36% לדוגמה: במיוחד,
 נשים כי עוד מלמד הנתונים ניתוח סידן. לצריכת בנוגע איתן שוחחו כי דיווחו מאוסטיאופורוזיס

 עם שוחחו כי מאחרות פחות דיווחו רוסית דוברות ונשים נמוך סוציו-אקונומי ממעמד נשים צעירות,
בריאות. קידום בנושאי רופא

 לקידום הפעילות היקפי את להרחיב מקום שיש מלמדים הברית ארצות לנתוני וההשוואה הסקר ממצאי
הנושא. לחשיבות הציבור ושל הרופאים של המודעות הגברת באמצעות נשים בקרב הבריאות

הבריאות שירותי נגישות
 ויתור על דיווחו זהה ושיעור רפואי טיפול קבלת על שוויתרה דיווחה (15%) בישראל נשים שבע מכל אחת

 לרופא הזדקקות של במקרה יותר גבוהים אף השיעורים האחרונה. בשנה מחירן בגלל תרופות קניית על
 לו. שנזקקה למרות מומחה ראתה שלא קרה האחרונה בשנה כי דיווחה נשים חמש מכל אחת מומחה:

 בסקר לו. זקוקות כשהן רפואי שירות לקבל רב קושי על או מסוים קושי על דיווחו מהנשים מרבע יותר
 כספיים, מחסומים לכלול יכולות הן כי לציין וראוי שירות, על לוויתור או לקושי הסיבות פורטו לא

 על שמירה נסיעה, )קשיי ומשפחתיים אישיים מחסומים גם כמו החולים, בקופת וביורוקרטיה נהלים
 תרופה על היה הוויתור האם המחיר: בגלל תרופה על הוויתור משמעות על לעמוד קשה וכדומה(. ילדים



 קנתה האישה האם או לו? מחוצה תרופה על או ממלכתי בריאות ביטוח חוק לפי השירותים בסל הכלולה
יותר? נמוך שמחירה אחרת תרופה במקומה

 תרופות רכשו לא 14% רפואי, טיפול קבלת על ויתרו מהנשים 9% כי עולה הברית מארצות הנתונים מן
 האמריקניות מהנשים אחוזים עשר שישה לו. שנזקקו למרות מומחה רופא ראו לא 10%ו- המחיר בגלל

 זה נתון בישראל. מהנשים 28% לעומת רפואי, שירות לקבל רב קושי על או מסוים קושי על מדווחות
 זאת, ולעומת ממלכתי, בריאות ביטוח חוק על-פי מבוטחת אישה כל בישראל כי העובדה לאור חשוב

 אינן כלל מהנשים 14% כך ומשום פרטי, ביטוח על מבוסס האמריקנית במערכת הבריאות ביטוח
 וקשיים ביורוקרטיים מחסומים )כגון כספיים שאינם גישה קשיי משקף שהממצא ייתכן לכן, מבוטחות.

דיווח. בדפוסי או בציפיות הקושי, בתפיסת הבדלים או ומשפחתיים(, אישיים

הבריאות מצב
 בעת ובה בשירותים השימוש על משפיעים הם שכך חשובים, הבריאות למצב הקשורים המשתנים

 21%ל- כי עולה בישראל במחקר שהשתתפו הנשים מדיווחי הבריאות. במערכת נשים צורכי על מלמדים

 30%ו- שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש 25%ל- כרונית, מחלה או נכות מגבלה, יש מהן
 אמר שהרופא דיווחו מהנשים 20% ספציפיות: מחלות לגבי יום. מדי רופא מרשם על-פי תרופות נוטלות

 או מחרדה - 9% מסוכרת, - 7% מסרטן, ־ 2% לב, ממחלות ־ 8% לחץ־דם, מיתר סובלות שהן להן
 ושלושה ארבעים יתר. מהשמנת - 12%ו- פרקים מדלקת - 12% מאוסטיאופורוזיס, - 9% דיכאון,
 בארצות בסקר גם דווחו דומים שיעורים לפחות. אחת מחלה קיום על בחיוב ענו מהנשים אחוזים
 בריאות בעיות (,24%) פרקים דלקת (,17%) וחרדה דיכאון על יותר גבוה דיווח שיעור להוציא הברית,

(.46%) תרופות ונטילת (34%) שוטף טיפול הדורשות

 הברית. בארצות הנשים בקרב 14% לעומת כגרוע, או כבינוני בריאותן מצב את העריכו מהנשים כשליש
 הכנסה בעלות של נמוכה, השכלה בעלות של יחסית גבוה שיעור נמצא בישראל, כך שדיווחו הנשים בקרב

 נשים של נכות, בגלל עובדות שאינן נשים או בית עקרות נשים של רוסית, דוברות נשים של נמוכה,
 רצון שבעות ואינן בעבודה שליטה חוסר המרגישות נשים ושל הכחול הצווארון במקצועות העובדות
 מצב למשתני גם נמצאה מובהקת עצמאית השפעה כן, כמו המשפחה. לחיי העבודה בין מהשילוב
 בעיית יש כרונית, מחלה או מגבלה יש אחת, בריאות בעיית לפחות יש האובייקטיביים: הבריאות

יום. מדי תרופות ונטילת שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות

בדיכאון וטיפול איתור
 שירותי צריכת על גם כמו והרווחה, הבריאות מצב על המשפיעות הנפשיות לבעיות גם להתייחס חשוב

 מסכם. מדד לפי דיכאוני רוח מצב של גבוהה מרמה סובלות מהנשים 39% כי נמצא בישראל, הבריאות.
 או מדיכאון סובלות שהן להן ואמר אבחן הרופא כי המדווחות משיעור יותר הרבה גבוה זה שיעור

 רופא על-ידי אובחנו לא אך דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על דיווחו אשר נשים (.9%) מחרדה
 עברית, דוברות אינן הן נמוכה, ובהכנסה נמוכה בהשכלה מתאפיינות מחרדה או מדיכאון כסובלות
 הראשונית, ברפואה דיכאון של תת-אבחון עובדות. ואינן גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות
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 זו תופעה של לקיומה עדות הוא הנוכחי מהמחקר הממצא בעולם. ידועה תופעה היא נשים, בקרב ובפרט
 (,39%) דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על דומים שיעורים דיווחו הברית בארצות ולחומרתה. בישראל

 לשפר מקום יש כי נראה מחרדה. או מדיכאון סובלות שהן אמר שהרופא דיווחו (17%) כפול שיעור אולם
לאבחון. מתאימים כלים בקהילה הרופאים בידי ולתת נשים בקרב דיכאון של האבחון יכולת את

 רוח מצב של גבוהה לרמה גבוה סיכון של במצב הנשים את המציבות הנסיבות עולות המחקר מן
 משפחה בקרוב לטיפול אחריות בריאות, בעיות רוסית, דיבור שפת מבוגר, גיל נמוכה, הכנסה דיכאוני:

אלימות. וחוויית מוגבל או חולה

 רמה על דיווח של גבוהים שיעורים :דיכאוני רוח מצב ובין האישה תעסוקת מצב בין הדוק קשר גם נמצא
 הצווארון במקצועות שעובדות נכות, בגלל עובדות שאינן נשים בקרב נמצאו דיכאוני רוח מצב של גבוהה
 העבודה בין מהשילוב רצון שבעות שאינן נשים ובקרב בעבודה שליטה חוסר על המדווחות הנמוך, הכחול

המשפחה. לחיי

הנפש בריאות בשירותי שימוש
 או דיכאון בגלל מקצוע איש עם להתייעץ או להיפגש צורך להן שהיה אמרו מהנשים אחוזים עשר ארבעה

 כי טענו 45% לפגישה, שנזקקו אלה מבין מקצוע. איש עם נפגשו אכן וכמחציתן האחרונה, בשנה חרדה
 בשימוש לקשיים הסיבות את לבחון צורך שקיים מכאן המקצוע. איש עם להיפגש כשרצו בקשיים נתקלו

 אינו בדיכאון הטיפול כי לזכור חשוב זאת, עם נגישותם. להגברת פתרונות ולבחון הנפש בריאות בשירותי
 לעזרה קבוצות כגון נוספות, חלופות ייתכנו וכי הרפואית, המערכת במסגרת בהכרח להתבצע חייב

לחצים. עם להתמודדות והדרכה עצמית

אלימות בנפגעות וטיפול אבחון
 נשים, של לבריאותן משמעותי סיכון גורם מהווה נשים נגד אלימות כי ההכרה גוברת האחרונות בשנים
 של פעילותם גוברת במקביל, נפש. ומחלות פציעות נכות, בריאות, בעיות המסביר משמעותי וגורם

 מבעיות כאחת בה ולהכרה הציבורי, היום סדר על הבעיה להעלאת רבות במדינות שונים ארגונים
הציבור. בריאות

 אינן שנשים מאחר השאר בין נשים, נגד האלימות היקף את לאמוד קשה אחרות, כבמדינות בישראל,
 האלימות היקף לראשונה נאמד זה במחקר במשפחה. אלימות על ובפרט נגדן אלימות על לדווח נוטות

 תת-דיווח צפוי זה רגיש שבנושא מובן מייצג. ארצי ובמדגם עצמן, הנשים של הדיווח סמך על נשים נגד
מינימום. אומדן זהו ולכן הנשים, של

 לאונס, קרבנות אי־פעם היו נשים( 34,000) בישראל הבוגרות מהנשים 2% כי נראה המחקר ממצאי על־פי
 אלה נשים פיזית. לאלימות קרבנות - נשים( 136,000) 8% מינית, לאלימות קרבנות ־ נשים( 68,000) 4%

 האחרונה בשנה הזדקקות ועל דיכאוני, רוח מצב של גבוהה עד בינונית רמה על מאחרות יותר מדווחות



 -12% אונס, על דיווחו הברית בארצות הנשים מן 9% לכך, בהשוואה נפשית. בעיה בגלל מקצועי לייעוץ
פיזית. אלימות על ־ 17%ו־ מינית אלימות על

 אי־פעם היו בישראל הבוגרות הנשים בקרב 11% כי מלמדים המחקר ממצאי במשפחה, לאלימות בנוגע
 האחרונה. בשנה לאלימות קרבן היו 4%וכ־ זוגן, בן מצד באלימות לאיום או פיזית לאלימות קרבן

 נשים ובקרב נמוכה השכלה בעלות בקרב נמצאו הזוג בן מצד אלימות על דיווח של יותר גבוהים שיעורים
 אוכלוסייה מקבוצות נשים בקרב קיימת הזוג בן מצד אלימות כי נראה אלה, למשתנים פרט גרושות.
 הנשים מן 32% בהשוואה, וכדומה. מוצא לפי הכנסה, לפי מגורים, מקום לפי הבדלים ללא מגוונות,
האחרונה. בשנה אלימות על דיווחו 4%ו־ אי-פעם, הזוג בן מצד מאלימות שסבלו דיווחו הברית בארצות

 המערכת במסגרת הזוג בן מאלימות שנפגעו בנשים בטיפול ליקויים על הצביעו המחקר ממצאי
 רפואי גורם עם או רופא עם כך על שוחחו (22%) אלו מנשים נמוכים שיעורים רק בישראל, הרפואית.

 הגורמים כלומר, האישה. ביוזמת התקיימה השיחה המקרים וברוב פסיכולוג(, או אחות )כגון אחר
 נוטות שאינן מנשים עזרה נמנעת וכך הרפואי, בבירור מתפקידם חלק בכך ראו לא כנראה הרפואיים

 על-ידו הופנו 16% רק רפואי, גורם עם שיחה התקיימה כאשר גם מיוזמתן. בבעיה אחרים לשתף
 הברית, בארצות בהשוואה, במשפחה. אלימות בנושא המטפלים תמיכה לשירותי הופנו 32%ו- למשטרה

 ייתכן כי מלמדים אלו ממצאים תמיכה. לשירותי הופנו 48%ו־ למשטרה שלהן הרופא על-ידי 23% הופנו
 להפניה הנוגע בכל אלימות, נפגעות נשים לצורכי מספקת במידה מגיבה אינה בישראל הבריאות שמערכת

 בבעיות או בבעיותיהן לטפל כדי הבריאות בשירותי קבוע באופן משתמשות אלו שנשים מכיוון ולתמיכה.
 רופאי ילדים, רופאי משפחה, )רופאי הרפואיים השירותים נותני מודעות את להעלות חשוב ילדיהן, של

 ולזיהוי לאבחון כלים להם לתת וכן להן, ויסייעו האלימות קרבנות את שיזהו כדי וכדומה(, אחיות נשים,
הבעיות.

(caregiving) ומוגבל חולה משפחה בקרוב טיפול

 של החיים מהתנסויות אחד הנו קשישים, בהורים ובמיוחד מוגבלים, או חולים משפחה בקרובי הטיפול
 ולתפקיד לבית מחוץ לעבודה בנוסף הטיפול, תפקיד את ממלאות מגברים, יותר נשים, כיום. נשים

 משפחה בבן מטפלות 17% כי מלמדים הסקר נתוני הבית. למשק ודאגה בילדים טיפול של המסורתי
 65% בישראל, (.9%) האמריקניות הנשים בקרב מהשיעור יותר הרבה גבוה שיעור מוגבל; או חולה

הברית. בארצות 41% לעומת בהורה, מטפלות מהמטפלות

 גילאי בקרב בישראל נמצא מוגבל או חולה משפחה בקרוב לטיפול האחראיות נשים של יותר גבוה שיעור
 נשים כי נמצא אולם, סוציו-אקונומיים. משתנים לפי הבדלים ללא ערבית, או עברית דוברות ,64-45

 שעות יותר משקיעות יותר, גדול כלכלי בעול נושאות ממילא אשר נמוכות, סוציו-אקונומיות משכבות
 בהוצאות השתתפות מקבלות לא והן בבית איתן גר המטופל מוגבל, או חולה משפחה בקרוב בטיפול
כלשהו. מוסדי מגורם בבית הטיפול



 משפחה בקרוב המטפלות נשים הבריאות. מצב משתני לבין משפחה בקרובי טיפול בין הדוק קשר נמצא
 גבוהה רמה על ומדווחות (,520/0) גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות הורה שאינו מוגבל או חולה

 ,30%) בהורה המטפלות נשים מאשר יותר (,31%) נפשי לייעוץ הזדקקות ועל (580/0) דיכאוני רוח מצב של
בהתאמה(. ,13%ו- 370/0,32%) משפחה בקרוב מטפלות שאינן מנשים ויותר בהתאמה(, ,13%ו־ 390/0

 לפיתוח גם כמו פורמלית, עזרה יותר להספקת דרכים למציאת הדעת את לתת יש כי נראה זאת, לאור
 את להגביר חשוב כן, כמו מוגבלים. בקרובים המטפלות לנשים יום־יומי לסיוע הדדית, לתמיכה קבוצות
 מצבי שיאבחנו כדי אלו, בנשים קבוע באופן המטפלים הראשוניים הרופאים של המודעות ואת הערנות
תומך. טיפול ויציעו מצוקה

סיכום
 בישראל, נשים של ורווחתן בריאותן על רחבה תמונה להצגת ערך רבת הזדמנות העניק הדו-לאומי הסקר

 השירותים את לשפר ניתן שבהם ותחומים חלשות אוכלוסייה קבוצות של מיוחדים צרכים זיהוי תוך
 הדעת: את עליהן לתת שיש מרכזיות סוגיות על מצביע הדוח הנשים. לצורכי נותנים שהם המענה ואת

 לשים הצורך השירותים; נגישות את לשפר הצורך פערים; לסגור והצורך נשים קבוצות בין אי־שוויון
 שנאסף המידע נשים. נגד האלימות בעיית את היום סדר על להעלות הצורך מונעת; רפואה על דגש יותר

 לבחון שחשוב נושאים לאיתור גם אלא מדיניות, ולקביעת שירותים לתכנון רק לא תורם זה במחקר
עתידי. במחקר לעומקם



תודה דברי

 הברית בארצות Commonwealth Fund־nn סימנטוב ולאליזבט ליימן לג׳ון שון, לקטי להודות ברצוננו
 שסייעה למחקר, המדעית היועצת אבגר, לאיימי גם מודות אנו במימונו. וסייעו המחקר את שיזמו

המחקר. ולדוח לשאלון הערות ונתנה המחקר, הצעת בהכנת

 על רוזן, ולברוך סרד לסוזן יפרח, לאניקה טבנקין, לחוה אנסון, לעפרה אמיר, לדלילה להודות רוצות אנו
, המחקר. לדוח המועילות הערותיה□

 בסקר שהשתתפו הנשים לכל וכן, המורכבת. השדה עבודת את שריכזה איסמעיל לשורוק מיוחדת תודה
המחקר. להצלחת תרמו ובכך השאלון, על בכנות ולענות מזמנן לנו להקדיש שהואילו על

 מויאל למטי ובמיוחד! העבודה, במהלך לנו שסייעו על המכון בצוות לחברים נתונה תודתנו לבסוף,
בהדפסתו. שסייעה יוניוב ולענבל לדפוס והביאה שהפיקה קליינמן ללסלי הדוח, את שערכה
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מבוא .1
 של הרחב במובן הנשים בבריאות ההתעניינות האחרונות בשנים גוברת אחרות, כבמדינות בישראל,

 במצבי בעיקר ועסקה ורבייה פריון בתהליכי נשים של הבריאות הגדרת התמקדה לאחרונה, עד המושג.
 נפשית גופנית, רווחה של כ״מצב לבריאות העולמי הבריאות ארגון של ההגדרה מקובלת כיום, חולי.

 של רחב במיגוון גברים ושל נשים של לבריאות שונה בצורה להתייחס בצורך ההכרה גוברת וחברתית",
(.Pinn, 1997) לנשים הייחודיים הבריאות לצורכי המודעות עולה וכן מחלות,

 נשים התנסויות על בישראל, נשים של והרווחה הבריאות מצב על ארצי סקר ממצאי מוצגים זה בדוח
 יתרמו המחקר ממצאי .רווחתו ועל הנשים בריאות על המשפיעים הגורמים על וכן הבריאות, במערכת

 וכן שלהן, והרווחה הבריאות במצב לשיפור להביא המדיניות לקובעי ויסייעו בישראל, נשים על לידע
המיוחדים. צורכיהן על שיענו שירותים לתכנון

 ומומן הקרן(, )להלן הברית בארצות הפועלת קרן ,The Commonwealth Fund עם בשיתוף נערך הסקר
 ענפה פעילות מתקיימת זו במדינה הברית. בארצות הנשים בקרב סקר הקרן ערכה במקביל בסיועו.
 שימוש בחיתוליו. עדיין זה נושא שבישראל בעוד השבעים, שנות מראשית כבר נשים בריאות לקידום
 להבנת יותר רחבה פרספקטיבה וקבלת השוואתי ניתוח אפשר המדינות בשתי אחיד מחקר בשאלון

 שירותים פיתוח בעת להתמקד רצוי שבהם נושאים לזהות יהיה ניתן ההשוואה מתוך בנוסף, הממצאים.
 ראשית, :כזו מהשוואה ההסקה מגבלות את לזכור יש זאת, עם זאת. לעשות הדרכים ואת בישראל,
 הבדלים קיימים שנית, ;לרשותן העומדים ובמשאבים הבריאות מערכות במבנה הבדלים קיימים
 המערכת. הערכת על להשפיע עשויות השונות והציפיות לאמריקניות, הישראליות הנשים בין בציפיות
 תשובה ובדפוסי שונות, תופעות על לדווח בנכונות הקשורים תרבותיים הבדלים גם קיימים לבסוף,
כללי. באופן

 הבאים הפרקים המחקר. שיטת תוצג מכן ולאחר בישראל, הנשים על רקע נתוני תחילה יובאו בדוח
 יסוכמו לבסוף, הבריאות. שירותי עם שלהן ובקשר הנשים בריאות של שונים בהיבטים עוסקים

 "רופא", שמצוין מקום בכל כי להעיר יש לעתיד. המחקר וכיווני היישומיות ההשלכות ויידונו הממצאים
בלבד. נוחות מטעמי הוא זכר בלשון השימוש וכי לרופאה, והן לרופא הן היא הכוונה

נשיס של והבריאותי החברתי מצבן 1.1
 להיענות היכולת את מגביל הדבר גברים. על מהידע מצומצם נשים בקרב מחלות על האפידמיולוגי הידע

 נהנות נשים אמנם, בהן. הרפואי הטיפול באיכות לפגוע אף ועלול נשים, של הייחודיים הבריאות לצורכי
 סובלות נשים יותר. ומוגבלות חולות הן חייהן במהלך אך גברים, של מזו יותר ארוכה י חיים מתוחלת

 על אי-שליטה דיכאון, העצם, סידן בריחת סוכרת, לחץ־דם, יתר כגון: כרוניים, ממצבים מגברים יותר
 מגברים, יותר נשים, החיים. ובאיכות היום־יומי בתפקוד הפוגעים ומיגרנות, כרונית עייפות השתן, סוגר
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 יותר המבוגרים הגילאי□ בקרב גם מתגלים וההבדלים ירודה, ונפשית גופנית בריאות רמת על מדווחות
(1997 ,Avgar ; ,1999 ואבגר, כנעאנה סבירסקי.)

1993) Liu) לגברים, נשים בין הבריאות ברמת הבדלים על המשפיעים העיקריים הגורמים את סקרה 
 הורמונליים פיזיים, הבדלים למנות ניתן הביולוגיים הגורמים בין חברתיים. וחלקם ביולוגיים חלקם

 נשים למשל, יותר. הרחב היקפה ועל נשי□ של התחלואה סוג על המשפיעים לנשים, גברים בין וגנטיים
 וממחלות טרנר( )סינדרום ייחודיות גנטיות ממחלות המין, באיברי הקשורות ממחלות סובלות

אוטו-אימוניות. וממחלות (diabetes mellitus) סוכרת כמו גנטיים ממאפיינים המושפעות

 שיעור רבות במדינות החברתי-כלכלי. המעמד הנו הבריאות לרמת הקשור החברתיים הגורמים אחד
 הבריאות לסיכוני יותר חשופות הן לפיכך, הגברים. שיעור מאשר יותר גבוה עוני בתנאי החיות הנשים

 מחלות בריבוי בתת-תזונה, קשור הולמים ולדיור לביגוד למזון, אמצעים היעדר מכך: הנובעים
 בגורמי קשור נשים של יחסית הנמוך התעסוקתי המעמד גם ובאלימות. מתאונות בהיפגעות זיהומיות,

(.Litt, 1993) בעבודה הפליה עם והתמודדות שחיקה, מתח, :בריאותיים סיכון

 בניסויי□ נשים שיתפו לא לאחרונה שעד לכך הגורמות ומדעיות חברתיות נורמות הוא נוסף גורם
 טכנולוגיות ושל תרופות של השפעתן על הולם מידע חסר מכך כתוצאה וטכנולוגיות. תרופות של קליניים

 וכן יותר, בריאות שהן בתפיסה קשור קליניים בניסויים נשים אי־שיתוף נשים. על ברפואה המקובלות
 דעות קיימות כן, כמו הניסוי. במהלך היריון של והאפשרות ההורמונלי המחזור ־ טכניים בקשיים
 הייחודיים הבריאותיים הצרכים ולגבי נשים של רפואיות תלונות אמינות לגבי רופאי□ בקרב קדומות

שלהן.

 וכמפרנסים יצרניים כגורמים גברים לחיי יותר רב ערך מיוחס (,Litt (1993 טוענת החברתית, ברמה
 באשר במיוחד הגברים, בבריאות יותר להשקיע הנכונות על השפיעו אלה עמדות המשפחה. של העיקריים
צנתור. או דיאליזה השתלות, כמו יקרים לטיפולי□

 של פסיכולוגית כבעיה לא וכבר חברתית כבעיה כיום נתפסת נשים נגד ונפשית מינית פיזית, אלימות
 לתמותה העיקריים הגורמים אחד היא האלימות (.Bell et al,. 1994) הזוג בני ביחסי כבעיה או הגבר

 המראה לגבי החברתיות והציפיות הנורמות הן אחר חברתי גורם צעירות. נשים בקרב ולמוגבלות
צעירות. נשים אצל אכילה להפרעות לגרום העלולות נשים, של החיצוני

 ברמה והן הלאומית ברמה הן החלטות, קבלת של במערכות נשים של המועט הייצוג את לציין יש עוד
 לתקן ויכולתן עדיפויות וקביעת משאבים הקצאת על מועטה השפעה יש לנשים מכך, כתוצאה הארגונית.

 הנמוך שיעורן בשל והרפואי המחקרי היום סדר על גם פחות משפיעות נשים מוגבלת. אי-השוויון את
(.Litt, 1993) ורפואה מחקר במוסדות בכירים תפקידי□ בעלי בקרב
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 במידע רק לא מותנה בהן הטיפול ואיכות נשים של הבריאותי מצבן שיפור כי נראה הללו, הדברים לאור
 גברים בין אי-השוויון היקף על יעמוד אשר חברתי במחקר גם אלא נשים, תחלואת על חדש ביו-רפואי

לכך. הגורמים ועל לנשים

הישראלית .בהברה נשים 1.2
 בולט בפועל הישראלי, לגבר וכשווה כחיילת כחלוצה, הישראלית האישה של הרווח הדימוי על-אף

 ואף מדע צבא, פוליטיקה, תרבות, כלכלה, :רבים חיים בתחומי בישראל לגברים נשים בין אי-השוויון
 (Moore (1998 החברתי. מעמדן לקידום לפעול נשים החלו השמונים שנות בסוף רק המשפחה. בחיי

 הסדר לשינוי פעולתן ולחוסר בישראל לגברים נשים בין המתמשך לאי־השוויון עיקריים גורמים מנתחת
 של והדומיננטיות הישראלית בחברה אידאולוגי לפלורליזם סובלנות חוסר הנו ראשון גורם החברתי.

 נדרשו אחרות, חברתיות קבוצות גם כמו הנשים, .1977-1948 בשנים הסוציאליסטית האידאולוגיה
 ערכים או יעדים קידום וביטחון. כלכלית יציבות האומה, בניית :הקולקטיביים היעדים להשגת לתרום
 בישראל, בשלטון שינוי לראשונה התרחש 1977 בשנת המרכזיות. הלאומיות במטרות כפוגע נתפס אחרים
 שהגיעו פמיניסטיות גישות של השפעתן התחזקה ובמקביל אידאולוגי, לפלורליזם לגיטימציה וניתנה

 ועל הנשים מעמד על להשפיע ממשיכים והם אחרים בגורמים שינוי חל לא אולם, אחרות. מארצות
לשינוי. לפעול יכולתן

 דרכי ועל חברתיים ערכים על משפיעה היא ולכן חזק, מעמד יש הישראלית בחברה לדת בנוסף,
 הולך הפוליטי שכוחן שבהן, החרדיות ובמיוחד הדתיות המפלגות בחברה. האנשים של ההתנהגות

 בנוסף, נשים. של החברתי מעמדן זה ובכלל השונים, החיים בתחומי השמרני בכיוון משפיעות ומתחזק,
 תפקידה לגבי מסורתיות עולם לתפיסות ומכוונת האישית ברמה גם משפיעה הדתיים הערכים הפצת

(.1996 )ישי, בחברה האישה של ומקומה

 רב מוסד שהוא הצבא הוא האישה, תפקידי של המסורתית ההגדרה לחיזוק הוא גם התורם נוסף, גורם
 להכשרה זוכות ולפיכך זמן, פחות משרתות הן מגברים, קלות ביתר מהשירות משוחררות נשים עוצמה.
 האחרונות בשנים כי אם והדרכה, פקידות של מסורתיים תפקידים ממלאות הנשים כלל בדרך פחותה.
 לכך ויש חסומה, בצבא והשפעה כוח לעמדות הנשים של דרכן ממלאות. שנשים התפקידים מיגוון הורחב

 להם המועילה יותר רבה הכשרה בצבא מקבלים גברים לעומתן, השחרור. לאחר בחייהן גם השפעה
 להם עוזרות הן שגם גבריות, חברתיות רשתות נוצרות בצבא שירותם בעת כן, כמו האזרחיים. בחיים

(.Moore, 1998; Azmon & Izraeli, 1993) האזרחי מעמדם בביסוס

 לחברה הישראלית האישה השתייכות שוויונית, ברטוריקה והשימוש השוויונית האידאולוגיה למרות
 אזרחות. של האוניברסליים במאפיינים ולא אישה של המסורתיים בתפקידים רבה במידה מאופיינת

 לנשים, שונה להתייחסות גורמים מאידך מילטריסטיים ולערכים מחד המשפחה לערכי שניתן הרב הדגש
(.1996 ישי, ;Berkovitch, 1997) אלו מסורתיים תפקידים באמצעות בעיקר לחברה תרומתן הדגשת תוך
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 הגחלת כ״שומרת לאישה מרכזי מקום ומייעדת המשפחה לחיי גבוה ערך מייחסת הישראלית החברה
 בהשוואה נמוכים, הגירושין ושיעורי גבוהים והילודה הנישואין שיעורי (.1996 )ישי, המשפחתית״

 המטלות רוב את מבצעות גם כלל ובדרך הבית, משק על אחראיות הנשים אחרות. מערביות למדינות
 הבנות. באחריות יותר כלל בדרך נמצא קשישים בהורים הטיפול גם בילדים. טיפול כולל בכך, הקשורות

 Azmon) אחרות מערביות בארצות השיעורים מן גבוהים בישראל קשישים הורים אצל הביקורים שיעורי

1993 ,and Izraeli.) מלא שוויון לקראת הנשים התקדמות את מעכבים המשפחה במסגרת אלו תפקידים 
(.1996 )ישי, והפוליטיים הכלכליים בחיים '

 שוויון על ואף נשים, של ההשכלה ברמת עלייה מגמת על מצביעים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני
 10.9 היה יהודיות נשים של הלימוד שנות חציון 1986ב- לגברים. יהודיות נשים בין ההשכלה ברמת

 13 בעלי ושיעור שנים, 12.4 היה גברים ושל נשים של הלימוד שנות חציון 1998וב- גברים, של 11.3 לעומת
 אין עדיין בישראל הלא-יהודים אוכלוסיית בקרב .38% היה ומעלה 15 בני בקרב ומעלה לימוד שנות

 הלימוד שנות חציון :יותר גבוה אלו נשים של ההשכלה ברמת העלייה קצב אולם, ההשכלה. ברמת שוויון
 הלא־ הגברים ובקרב (1998ב־ שנים 10.4ל- 1988ב- שנים 7.6)מ- 37%ב- עלה הלא־יהודיות הנשים של

(.2000 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה 1998ב- שנים 11 על ועמד 16%ב- עלה יהודים

 עבודה(. שמחפשות ובלתי-מועסקות )מועסקות העבודה לכוח משתייכות ומעלה 15 בנות הנשים כמחצית
 בכוח גברים של ההשתתפות בשיעור הקלה הירידה לעומת ,1998ב- 46%ל־ 1976ב- 32%מ- עלה זה שיעור

 בכוח המשתתפות הנשים שיעור נשים. של מזה ניכר באופן גבוה עדיין שהוא (,61%ל־ 64.6%)מ־ העבודה
 בקרב השיעור גם כך (.22%) אחרות דתות בנות בקרב מהשיעור גבוה (51%) היהודיות בקרב העבודה

 שנים 16 שלמדו נשים בקרב והשיעור (,5%) ומעלה 65 בנות בקרב מהשיעור גבוה (68%) 44־35 בנות
 ככל קטנה העבודה בכוח ההשתתפות זאת, עם(.4%) השכלה חסרות בקרב מהשיעור גבוה (77%) ומעלה

 ויותר(. ילדים לארבעה אמהות בקרב 49%ו־ אחד לילד אמהות בקרב 76%) בבית הילדים מספר שגדל
 36%) הגברים בקרב מההיקף יותר הרבה גבוה המועסקות הנשים בקרב החלקית העבודה היקף כן, כמו

 בקרב שעות 46 לעומת בשבוע, שעות 35 בממוצע עבדו המועסקות הנשים (.1998 בשנת בהתאמה ,16%ו-
(.2000 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה גברים

 עבודה לשעת ₪ 36.9 לעומת ₪ 30.6 הייתה 1998ב־ אישה של עבודה לשעת 1ברוטו הממוצעת ההכנסה
 יותר גדול אף והוא ההשכלה, רמות בכל קיים הפער גבר(. מהכנסת 83% היא אישה )הכנסת גבר של

 לימוד שנות ארבע בעלי בקרב גברים מהכנסת 87% הייתה נשים הכנסת :גבוהה השכלה בעלות בקרב
 החינוך בענף עובדות השכירות רוב ומעלה. לימוד שעות 16 בעלי בקרב גברים מהכנסת 78% ורק ומטה,
 ₪, 4,458ו- ₪, 2,673 ₪, 4,995) נמוך השכר שבהם קהילתיים, ובשירותים והסעד הרווחה ובענפי

 מכונות - גברים של גבוה שיעור בהם שמועסקים הענפים לעומת (,1998 - שוטפים במחירים בהתאמה
 * המרכזית )הלשכה בהתאמה( ₪, 6,948ו־ ₪ 7,482 ₪, 9,121) סיטוני ומסחר תעשייה וציוד,

לנשים. מס זיכויי ומתן מס בשיעורי הבדלים עקב בנטו יותר קטן הפער כי ייתכן
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 מצליחות נשים זהה, הבסיסי השכר אם שגם הוא לכך שניתנו ההסברים אחד (.1999 לסטטיסטיקה,
 לכך קשור נוסף הסבר וטלפון. נסיעה הוצאות נוספות, שעות רכב, החזקת כגון: הטבות, להשיג פחות

 של לאלו זהים כישורים בעלות הן אם גם בארגונים, בכירים לתפקידים להתקדם פחות מצליחות שנשים
 על עמד 1998 בשנת המנהלים בקרב הנשים שיעור וכך, (.Azmon and Izraeli, 1993) הגברים מתחריהן

(.2000 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה בלבד 22%

 נוטות לא הן :במערכת לאי-השוויון ישראליות נשים של הנמוכה המודעות על עמדו שונים חוקרים
 אחד הנשים. במעמד הנוגעים לנושאים נמוכה חברתית מודעות וישנה פמיניסטיות, בתנועות לתמוך

 ואינן הישראלית, החברה את המעסיקים כלכלית ויציבות ביטחון של הקיומיות בשאלות נעוץ ההסברים
 בצד וכך, (.Shuval, 1992) הנשים מעמד לגבי לשאלות ובפרט אחרות, חברתיות לשאלות פנאי מותירות

 קבוצות בין לאי-השוויון יותר רבה והתייחסות ערנות קיימת לנשים, גברים בין מאי-שוויון ההתעלמות
 או כנסת וחברות במפלגות פעילות של הנמוך השיעור הוא נוסף הסבר מעמדיות. קבוצות ובין אתניות

 החלטות ועל הציבורי היום סדר על להשפיע כוח לנשים המקנה אשר פעילות אחרים, ממשל בגופי
(.Azmon and Izraeli, 1993) מעמדן לשיפור

 חשובים חוקים השנים במהלך בישראל נחקקו הכול על-אף כי מלמדת הסוציאלית החקיקה של סקירה
 בזכויות המתמקד זכויות שוויון חוק נחקק 1951ב־ העבודה: בתחום במיוחד נשים, עם המיטיבים

 באופן )המיושם ארוך לימודים יום חוק - 1997ב- בשכר, שוויון חוק נחקק 1964וב- במשפחה, האישה
 והטרדה ובפיטורים בקידום בגיוס, הפליה האוסר בתעסוקה, זכויות שוויון חוק - 1988וב- בלבד(, חלקי
 הסרת ;בעבודה הנשים שוויון לקידום נוספים חוקים נחקקו השמונים שנות במהלך בעבודה. מינית

 גיל והשוואת לגבר לידה לחופשת הזכות את להעביר לנשים אפשרות מתן בלילה, נשים עבודת על הגבלות
 הציבורית במדיניות שינוי על מלמדות אלה התפתחויות (.1987 בשנת שהתקבל )חוק לגברים הפרישה
 בחברה זאת, עם העבודה. בשוק הזדמנויות שוויון המקדמת לחקיקה נשים על המגוננת מחקיקה

 בעלות חרדיות מפלגות התחזקות :ביניהם המינים, בין שוויון המעכבים כוחות עדיין קיימים הישראלית
 Moore), עלייה וקליטת ביטחון לצורכי משאבים הפניית וכן כלכליים, קשיים מסורתיות, עולם תפיסות

1993 ,1998; Berkovitch, 1997; Azmon and Izraeli.)

בישראל נשים של הבריאות מצב 1.3
 שנים 79.9 הגברים: של מזו גבוהה בישראל הנשים של החיים תוחלת אחרות, מערביות בארצות כמו

 שנים 9.8ב- הנשים של החיים תוחלת עלתה החמישים שנות מאז .1996 בשנת בהתאמה שנים, 76.3ו-
 הממוצע ההבדל מן שנים( 3.6) נמוך בישראל החיים בתוחלת ההבדל אולם, שנים. 9.1ב־ הגברים ושל

 במדינות מאשר נמוכה בישראל נשים של החיים תוחלת בנוסף, שנים(. 6.4) אחרות מערביות במדינות
 דורגו והם גבוהה, גברים של החיים תוחלת זאת, לעומת .20ה- במקום דורגו הן 1993 בשנת אחרות:
 הגברים, בקרב אלכוהול משתיית כתוצאה תמותה שאין הוא זו לתופעה ההסברים אחד החמישי. במקום

, 1998 הבריאות, )משרד ומסרטן לב ממחלות ישראליות נשים של יחסית גבוהה תמותה קיימת ובמקביל

.(Ifrah, 1999
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 24% ,33% )נשים: מוחי ושבץ סרטן לב, מחלות הן נשים בקרב העיקריות המוות סיבות לגברים, בדומה

 לבין ישראל בין שנערכה בהשוואה (.Ifrah, 1999) בהתאמה( ,8%ו- 22% ,32% גברים: בהתאמה; ,9%ו-
 שיעור כי נמצא ויוון( דנמרק פינלנד, )יפן, להשוואה הניתנים נתונים פורסמו שעליהן מדינות מספר

 גבוה היה הנשים בקרב השיעור ואילו ביותר הנמוך היה הישראליים הגברים בקרב מסרטן התמותה
 כלי וממחלות איסכמית לב ממחלת תמותה לגבי גם נמצאו דומות מגמות דנמרק(. לאחר השני )במקום

(.1993 )צדקה, במוח דם

 ממחלות מגברים יותר סובלות נשים כי בישראל שנעשו במחקרים נמצא אחרות, לארצות בדומה
 מוגבלות על מגברים יותר מדווחות הן החיים. ובאיכות היום־יומי בתפקוד הפוגעות שונות כרוניות

 בקרב שנערכו במחקרים בולטים אלו הבדלים נפשיות. בעיות ועל נמוכה בריאות רמת על פיזית,
 ;ואחרות כרוניות ממחלות יותר סובלות והן יותר גבוהים קשישות נשים של הנכות שיעורי :קשישים

 אצל לב במחלות לטיפול גם סיעודיים. למוסדות להזדקק יותר ונוטות בתנועה יותר מוגבלות גם נשים
 ושיעורי יותר לאט מחלימות הן ניתוח, לאחר יותר מוגבלות הן גרועות: יחסית תוצאות יש נשים

(.1999 ואבגר, כנעאנה סבירסקי, ; Avgar, 1997) יותר גבוהים שנה ולאחר באשפוז התמותה

 של יותר נמוכים שיעורים דיווחו (,1998 ואחרים, )גרוס 1997 בשנת ברוקדייל בג׳וינט-מכון שנערך בסקר
 קיום על דיווחו נשים של יותר גבוה שיעור (.47%) גברים לעומת מאוד, טוב בריאות מצב על (36%) נשים
 29%) בעבר נפשית מצוקה על גם וכך מהגברים(, 19% לעומת 25%) כרונית או חריפה רפואית בעיה

 במחקרים גם נמצאו דומות מגמות (.5% לעומת 10%) כחמורה זו מצוקה הגדירו ואף (,19% לעומת
 הסובלים הגברים לשיעור הנשים שיעור בין היחס כי נמצא ובהם ,1966 משנת בישראל שנערכו נוספים

(.Ifrah, 1999) 1.7ל- 1.2 בין נע נפשית ממצוקה

 מהמדד (2.9) גבוה 2הפריון מדד בישראל, המין. במערכת הקשורות ייחודיות בריאות בעיות ישנן לנשים
 שבועות שישה דיכאון של מסימפטומים סבלו מהנשים וכרבע (,2מ- )פחות אחרות מערביות בארצות

 לעומת חי( לידות 100,ל-ססס 6) נמוכה בישראל בלידה אמהות תמותת זאת, עם יחד הלידה. לאחר
 בשיעור ירידה נצפתה 1991-1987 השנים בין (.100,ל-ססס 6.4) האירופית הקהיליה בארצות הממוצע
 גילאי נשים 1,000ל- 11.9 על עמד 1997ב- ההפלות שיעור התייצבות. מכן ולאחר החוקיות, ההפלות

 סקר בממצאי ביטוי לידי בא והדבר המעבר, בגיל הקשורות ייחודיות מתופעות גם סובלות נשים .49-15
 המעבר, גיל בתקופת לפחות אחד סימפטום על דיווחו 75-45 מגילאי 75% : 1998 בשנת שנערך ארצי

(.Ifrah, 1999) השתן במערכת ובעיות הזעה שינה, הפרעות חום, גלי היו השכיחים והסימפטומים

לאישה. לידות של צפוי מתוקנן ממוצע הנו הפריון מדד2

 )הלשכה 1996/7 בריאות בשירותי שימוש מסקר בריאות. בשירותי מגברים יותר משתמשות נשים
 - 5.8 לעומת בשנה ביקורים 7.6) רופא אצל יותר מבקרות נשים כי עולה (1997 לסטטיסטיקה, המרכזית

 לשירותי שפנו נשים של יותר גבוהים שיעורים כי עולה ברוקדייל ג׳וינט-מכון של מסקר גברים(. אצל



 רופא אצל ביקרו נשים של יותר גבוהים שיעורים כן, כמו מהגברים(. 13% לעומת 18%) דחופה רפואה
 42%) נפשי לטיפול לפנות יותר נוטות גם נשים מהגברים(. 34% לעומת 47%) האחרון בחודש משפחה

 אמבולטוריים בשירותים השימוש שיעור במקביל, (.1997 ואחרים, )גרוס גברים( בקרב 31% לעומת
 Ifrah), נפש( 1,000ל- 3.6) גברים בקרב מאשר נפש( 1,000ל- 4.2) נשים בקרב יותר גבוה הנפש לבריאות

1999.)

 בגורמים נעוץ לגברים נשים בין הבריאות במצב להבדלים ההסבר כי טוענות פמיניסטיות גישות
 טוב יחס מקבלים הם יותר, רצינית גברים של לבעיות ההתייחסות :הבריאות שירותי במערכת הקשורים

 הניתן ליתרון נוסף הסבר (.Doyal, 1995; Avgar, 1997) יותר להם נגישים המורכבים והטיפולים יותר
 נשים. נכללו לא הקליניים המחקרים ושבמרבית הגברי, המודל לפי נבנה הרפואי שהידע הוא לגברים
 כי נטען לבסוף, (.Doyal 1995, Avgar 1997) מועילים פחות לנשים המוצעים הטיפולים כי ייתכן לפיכך,

 למערכות אלא כוללני באופן הגבר( לגוף גם )כמו האישה לגרף מתייחסת אינה הרפואית המערכת
 ומחסור פסיכו-סוציאליות, לבעיות לב תשומת חוסר בטיפול, פרגמנטציה ישנה מכך וכתוצאה הנפרדות,
(.Avgar, 1997; Hoffman, 1996) מחלות מניעת ושל בריאות קידום של לבריאות, חינוך של בפעולות

 וכי )"ארטיפקט"(, מלאכותי הוא לנשים גברים בין הבריאות ברמת ההבדל כי טוענים אחרים חוקרים
 ולדווח לרופאים לפנות ומנטייתן מחלות, של לסימפטומים נשים של יותר הרבה מהערנות נובע הוא

 את לקבל מוכנותן את מגבירים נשים של הסוציאליזציה תהליכי כי נראה גרוע. בריאות מצב על בסקרים
 מזניחות נשים כי מעידים הם להפך, זו; טענה איששו לא אמפיריים מחקרים אולם, החולה". "תפקיד

 לילדים ואמהות נמוך כלכלי ממעמד נשים בפרט חולות, להיות לעצמן מרשות אינן הן וכי בריאותן את
 היו לא שהן בריאות בעיות היו לנשים כי נמצא 1991 בשנת בישראל שנערך אחר במחקר מוגבלים.

(.Avgar, 1997) בהן טיפלו ולא להן מודעות

 כקשור אחרות, כבארצות בישראל, נשים של יחסית הנמוך הבריאות מצב את מסבירים אחרים חוקרים
 בילדים ובטיפול בבית ממלאות שהן המסורתי מהתפקיד כתוצאה להן ייחודיים לסיכונים רבה במידה

 Avgar, 1997; Doyal), נגדן מאלימות כתוצאה וכן נמוך, כלכלי ממצב כתוצאה דיכאון(, עייפות, )שעמום,

1995.)

 האיום לארץ: הייחודיים החברתיים בתנאים מתמקד בישראל נשים של הבריאות למצב אחר הסבר
 שתפקיד בעוד וחשוב כמרכזי נתפס לביטחון התורם הגבר שתפקיד לכך גורם המתמשך הביטחוני

 יכולת את מגביר גברים של הצבאי תפקידם ובילדים. בבית בטיפול וממוקד יותר כשולי נתפס האישה
 קשרים מרשת נהנות אינן נשים לעומתם, האזרחיים. בחיים גם ולעוצמה לסטטוס למשאבים, גישתם

 בבית. המסורתיים התפקידים מילוי לצד המשפחה לפרנסת לתרום מהן מצפים זאת ובכל ענפה,
 stress) (,Avgar, 1997; Azmon & Izraeli) ולשחיקה למתח ללחצים, יותר נתונות שהן היא התוצאה

1998 ,1993; Moore.) ישראלי במחקר עלתה לכך עדות (1993 .,Anson et al,) גברים בין הבדלים שזיהה 
sense of' המשתנה על פיקוח אולם, בריאותם. מצב על לדיווח באשר לחץ־דם יתר חולי לנשים
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coherence” גורמי עם בהצלחה להתמודד לפרט המאפשר stress, תחושת השונות. מרבית את מסביר 
sense of coherences בין נתונות שהנשים משום גברים, אצל מאשר נשים אצל פחותה במידה קיימת 

בביתן. המסורתיים התפקידים את למלא הציפיות לבין לבית מחוץ ואישית מקצועית להצלחה הציפיות

 הנשים של החברתי מעמדן של מאפיינים אחרות, כבמדינות שבישראל, עולה זו מסקירה לסיכום,
 של הבריאות מצב על המשפיעים הגורמים כי נראה עוד שלהן. והרווחה הבריאות מצב על גם משפיעים

 ובארצות באירופה מהניסיון הבריאות. שירותי של לתחום מוגבלים ואינם ומורכבים מרובים הם נשים
 לשינוי לתרום יכולות נשים שלהן, אקטיבית ופעילות ולאפליה לקיפוח מודעות באמצעות כי עולה הברית

 סדר על אלה נושאים להעלות האחריות נוספים. חברתיים ובתחומים הבריאות בתחום במעמדן ולשיפור
 המרכזיים הכלים ואחד עצמן, הנשים של רבה במידה היא המדיניות קובעי את ולעניין הציבורי היום

והפצתו. מידע איסוף הוא בכך להצלחתן

האוכלוסייה ומאפייני מתודולוגיות שיטות .2
מדגם ה 1 המחקר אוכלוסיית 2.1

 נדגמו הבית משקי קבוע. באופן במדינה המתגוררות 22 גיל מעל הנשים כל את כללה המחקר אוכלוסיית
 בסך אקראי. באופן הדיירות אחת נדגמה דירה ומכל בזק, של הממוחשבת הטלפון מספרי רשימת מתוך
 חודשיים, במשך שנעשו המאמצים על-אף קשר כל נוצר לא 135 עם מתוכם בית, משקי 1,309 נדגמו הכול

 ובימי המאוחרות הערב בשעות היום, בשעות מענה כל היה שלא או הטלפון קו אי-תקינות בשל אם
 בסך ומעלה. 22 בנות היו לא בית משקי 73וב־ ולמוסדות עסק לבתי השתייכו טלפון מספרי 91 שישי;
המדגם. אוכלוסיית את היוו והם בית משקי 1,010 עם קשר נוצר הכול

 849 הכול בסך מולאו השדה עבודת בתום .1998 אוקטובר - ספטמבר החודשים במהלך נערכו הראיונות

 בעיות שפה, כגון אחרות סיבות בגלל ענו לא 7%ו- סירבו 9% :84%ל- הגיע ההיענות שיעור שאלונים.
נפשיות. ובעיות רפואיות

 אוכלוסיית למאפייני המדגם מאפייני בין השוואה נערכה האפשריים ההטיה כיווני את לאמוד כדי
 לפי )יהודי/ערבי(, לאום לפי גיל, לפי (,1996) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני על-פי בישראל הנשים

 התפלגות בין המשתנים במרבית דמיון נמצא (.1 נספח )ראה משפחתי מצב ולפי השכלה לפי תעסוקה,
 במדגם נמוך היה אשר +65 בנות לשיעור פרט האוכלוסייה, כלל התפלגות לבין המדגם אוכלוסיית

 שהריאיון ומכך הדגימה משיטת להערכתנו נובע זה הבדל בהתאמה(. ,19%ו־ 13%) באוכלוסייה משיעורן
להתראיין. יכלו לא וכדומה הבנה שמיעה, בעיות עם נשים ולפיכך בטלפון התבצע
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והשקלול הדגימה שיטת 2.2
 יחס במדגם. להיכלל הסתברותה את המבטא משקל מרואיינת לכל ניתן המחקר, באומדני לדייק על־מנת
 22 גיל מעל הבוגרות הנשים מספר לפי נדגמה, שממנו החיוג באזור הטלפונים מספר לפי נקבע הדגימה

בבית. הקיימים הטלפון קווי מספר ולפי הבית במשק

:לנוסחה בהתאם נעשה נדגמת לכל המשקולות חישוב

 ההנחה בסיס על לגיל, המשקל הותאם לא שוו(, קתי )ד״ר הקרן של המחקר צוות עם התייעצות לאחר
התראיינו. שלא לאלו דומות אינן שהתראיינו 65+ בנות שהנשים

הנתונים ואיסוף המחקר שיטות 2.3
 ברוקדייל בג׳וינט-מכון שהתבצעו טלפוניים, בראיונות שמולאו שאלונים באמצעות נאספו הנתונים

 לערבית לעברית, תורגם בקרן, פותח המחקר שאלון לכך. מיוחדת הכשרה שקיבלו מראיינות על-ידי
 והערכת הקבוע הרופא עם לקשר התייחס השאלון הישראלית. הבריאות למערכת והותאם 4 *ולרוסית,
 או חולים משפחה בקרובי וטיפול לעבודה השירותים, לנגישות לבריאות, וחינוך מונעת לרפואה תפקודו,

דמוגרפיים. ולפרטים הבריאות למצב לאלימות, הנפש, לבריאות מוגבלים,

 ,02) חיוג אזור לכל באוכלוסייה הטלפונים מספר בין היחס = — ; i מאזור j נדגמת שקיבלה המשקל = w.. ג

במשק הבוגרות מספר = ;ואפיס( נפל )כולל חיוג אזור לכל במדגם הטלפונים מספר לבין הלאה( וכן ,04,03
הבית. במשק הטלפון קווי מספר = T; ;הבית

בערבית. 10%ו־ ברוסית 15% בעברית, רואיינו מהמרואיינות אחוזים וחמישה שבעים4

האוכלוסייה תיאור 2.4
 מהן 56% ; (54%) 44 עד 22 בנות הן הנשים רוב כי עולה מהלוח המדגם. אוכלוסיית את מתאר 1 לוח

 חדשות, עולות שאינן עברית דוברות 71% ;תיכונית השכלה על דיווחו 52% ;כללית חולים בקופת חברות
 או רוסית דוברות - 1989 משנת לשעבר, המועצות מברית חדשות עולות 19%ו- ערבית, דוברות 10%

 בעברית(. שרואיינו אלו כולל ,1989מ- חדשות לעולות הכוונה רוסית" "דוברות כשיצויין )בהמשך, עברית
 ול־ בישראל נולדו 48% זוג(, בני/בנות עם הגרות נשים )כולל נשואות שהן דיווחו מהנשים אחוזים שבעים

 חברות של פרטי בריאות ביטוח או החולים קופות של משלים )ביטוח פרטי בריאות ביטוח יש 46%
הביטוח(.

 שהן מצהירות 41% עובדות: לא 43%ו- עובדות מהנשים 57% כי נראה כלכלי, ומצב לעבודה בנוגע
נכות. - 7%ו- מובטלות - 21% פנסיונריות, - 31% בית, עקרות
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)באחוזים( עיקריים משתמם לפי ממדגם אובלוסיית מתפלגות :1 לוח
האוכלוסייה מסך אחוז המשתנה

גיל
54 44־22
22 54־45
11 64־55
13 +65

חולים קופת
56 כללית
24 מכבי
10 לאומית
10 מאוחדת

משכלה
23 לימוד שנות 12מ־ פחות
52 תיכונית
25 אקדמית

שפה
71 עברית
19 רוסית
10 ערבית

משפחתי מצב
14 רווקה
70 נשואה

8 גרושה
8 אלמנה

מוצא ארץ
48 ישראל

7 הברית וארצות אירופה מערב
17 ואפריקה אסיה
28 לשעבר המועצות וברית אירופה מזרח

פרטי בריאות ביטוח
46 יש
54 איו

עבודה מצב
57 עובדת
43 עובדת לא

אי״עבודה סיבת
41 בית עקרת
31 פנסיונרית
21 מובטלת

7 נכה
עבודה סטטוס

40 גבוה לבן צווארון
23 נמוך לבן צווארון
20 גבוה כחול צווארון
17 נמוך כחול צווארון

בסיסיים צרכים על לשלם המשפחה יכולת
22 מאוד מתקשים
35 מסוימת במידה מתקשים
43 כלל מתקשים לא
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 )אקדמאיות, גבוה" לבן "צווארון הנחשבים במקצועות עובדות שהן דיווחו 40% העובדות, הנשים בקרב
 נמוך" לבן "צווארון הנחשבים במקצועות 23% ועוד(; גננות מורות, חופשיים, מקצועות מנהלות,

 שירותים )עובדות כחולגבוה" "צווארון במקצועות 20% ועוד(; פקידות מזכירות, וטכנאיות, )הנדסאיות
 מקצועיות עובדות בתעשייה, עבודה מנהלות שוטרות, מטפלות, גננות, עוזרות מלצריות, מיומנות,
 נהגות, שירותים, עובדות זבניות, )מוכרות, נמוך" כחול "צווארון במקצועות 17%ו- ועוד(; בתעשייה

ועוד(. בתעשייה מקצועיות לא עובדות

 יום־יומיים בסיסיים צרכים על לשלם מאוד מתקשה שמשפחתן דיווחו מהנשים אחוזים ושניים עשרים
מסוימת. במידה מתקשה 35%ו־ וכדומה(, מים חשמל, )מזון,

למטופלת הרופא בין הגומלין יחסי .3
מבוא 3.1

 רופא עם קשר :המטפל 5הרופא לבין המרואיינות בין הגומלין ליחסי הנוגעים ממצאים יוצגו זה בפרק
 וסיבות הרופא של הבין־אישי היחס הערכת נשים, רופא אצל ביקור הקבוע, הרופא מומחיות קבוע,

רופא. להחלפת

 אלא ברופאה, מדובר כאשר גם "רופא" במונח זכר בלשון זה בדוח השתמשנו הקריאה, נוחות משיקולי כאמור, 5
אחרת. מצוין כן אם

 הראשון הקשר כלל בדרך והוא וחברתיות, נפשיות פיזיות, בעיות של רחב במיגוון מטפל הראשוני הרופא
 הראשוניים הרופאים כי הראו ובישראל הברית בארצות מחקרים הבריאות. מערכת עם הפונה של

 בריאות לבעיות הראשון המגע רופאי הם וכי בשנה, הפונים מכלל 60%-90%ב- עצמם בכוחות מטפלים
 ויכולתו הרופא של האבחון יכולת (.1995 ויפה, גרוס טבנקין, ;1994 יודפת ;1994 ואחרים )גרוס רבות

 של הרצון שביעות כי לציין חשוב הטיפול. תוצאות על רבה במידה משפיעות הטיפול בניהול המקצועית
 להיענות שלא נוטים מרוצים שאינם מטופלים שכן הטיפול, תוצאות על משפיעה שלו מהרופא המטופל

(.Ware & Kaplan, 1989) לביקורת מלשוב ולהימנע הטיפול להוראות

 להקשיב סבלנות חוסר :ביניהם לחולה, הרופא בין ביחסים אופייניות בעיות על עמדו שונים מחקרים
 כבוד וחוסר הטיפול על ובהחלטות במידע החולה אי־שיתוף ברורים, לא הסברים מתן הפונים, לתלונות

(.1998 בסט, )בן

הקבוע הרופא עם הקשר 3.2
 זקוקות או חולות כשהן כלל בדרך הולכות הן שאליו קבוע רופא להן יש כי ציינו מהמרואיינות 82%כ-

 רופא - 7% כללי, רופא או משפחה רופא הוא הקבוע הרופא כי ענו מהן אחוזים תשעים רפואית. לעצה
שלהן. הנשים רופא - 3%וכ- פנימאי,
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.___________ )באחוזים( רקע משתני לפי קבוע רופא להן שיש נשים :2 לוח
הקבוע הרופא מין ' ! • !------"־----------

גבר אישה קבוע רופא יש הרקע משתני
358 336 694 במספרים סה״כ

51 49 82 באחוזים סה״ב
* • גיל

61 39 78 44־22
46 54 82 54־45
34 66 88 64־55
39 61 94 +65

השכלה
53 47 87 לימוד שנות 12מ- פחות
51 49 80 תיכונית
51 49 81 אקדמאית

לנפש הכנסה
54 46 85 ושני תחתון חמישונים ■
49 51 81 שלישי חמישון

.51 49 77 רביעי חמישון .
49 51 79 עליון חמישון

* שפה
49 51 82 עברית
35 ; 65 77 "רוסית
92 8 90 ערבית

* חולים קופת
48 52 87 כללית
59 41 75 מכבי
58 42 83 מאוחדת.
47 53 73 לאומית

* בריאות מצב הערכת
55 45 80 מאוד טוב עד טוב
45 55 83 בינוני.
45 55 95 גרוע

* אחת בריאות בעיית לפחות יש
47 53 90 כן
55 45 76 לא

מגורים אזור
57 43 83 והצפון חיפה
48 52 81 והמרכז תל-אביב
53 47 81 ירושלים
53 47 82 והדרום שבע באר

* 0.005>p
A בעברית. שרואיינו 1989מ- חדשות עולות כולל
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 העברית דוברות בקרב המבוגרות, הנשים בקרב גבוה קבוע רופא להן שיש הנשים שיעור כי עולה 2 מלוח
 בריאותן מצב את המעריכות בקרב מאוחדת, חולים וקופת כללית חולים קופת חברות בקרב והערבית,

.6אחת בריאות בעיית לפחות להן שיש נשים ובקרב גרוע עד כבינוני

 סידן, בריחת דיכאון, או חרדה סוכרת, סרטן, לב, התקף לחץ־דם, יתר מאלה: אחת בריאות בעיית לפחות יש6
יתר. והשמנת פרקי□ דלקת

משתנים. בין מובהקים הבדלים רק יצוינו ואילך מעתה7
13

 הקבוע הרופא במין 7מובהקים הבדלים קבועה. רופאה - 49%ול- קבוע, רופא יש מהמרואיינות 51%ל-
 שפה: לפי ;44־22 בנות בקרב 39% לעומת קבועה רופאה יש ומעלה 65 מבנות 61%ל- גיל: לפי נמצאו

 מדוברות 65%ו- העברית מדוברות 51% לעומת קבועה רופאה יש הערביות הנשים מן בלבד 8%ל-
 בריאות בעיית על שדיווחו הנשים מן גבוה לשיעור :לפחות אחת בריאות בעיית על הצהרה ולפי ;הרוסית

 בין קשר יש הנראה, ככל בריאות. בעיית להן שאין הנשים מן 45% לעומת (53%) קבועה רופאה יש
 משתדלות החולים שקופות העובדה לבין אישה רופאה להן שיש ערביות נשים של במיוחד הנמוך השיעור
נמוך. הוא הערביות הרופאות ושיעור זו, אוכלוסייה בקרב ערבית דוברי רופאים להציב

□1נש רופא אצל ביקור 3.3
 נשים רופא יש מהן 71%ל- נשים, רופא אצל גם קבוע באופן מבקרות נשים( 648) מהנשים 77% כי נמצא

 ותשובותיהן נשים, כרופא אישה או גבר מעדיפות הן האם נשאלו המרואיינות נשים. רופאת יש 29%ול-
בפועל. בהן המטפל הנשים רופא מין לפי ,3 בלוח מובאות

)באחוזים( בהן המטפל הגשים רופא מין לפי המרואיינות העדפת :3 לוח
נשים רופאת יש נשים רופא יש סה״כ ההעדפה

5 95 100 (9%) נשים כרופא גבר מעדיפה
54 46 100 (37%) נשים כרופאת אישה מעדיפה
17 83 100 (54%) משנה לא

p<0.005

 משנה לא 54%ול־ אישה מעדיפות 37% נשים, כרופא גבר מעדיפות מהנשים 9% רק כי עולה מהניתוח
נשים. רופא על-ידי בפועל מטופלות רופאה מהמעדיפות 46% כי לציין חשוב הרופא. מין

 כדי מחלות. ומניעת רפואית ביקורת לצורך מומלץ בשנה( פעם )לפחות נשים רופא אצל תקופתי ביקור
 לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני ניתוח ערכנו הנשים רופא אצל לבקר נוהגות שאינן הנשים על ללמוד
 נשים". רופא אצל מבקרת "לא המשתנה על שונים רקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבודק
 נשים רופא אצל אי-ביקור על חיובית עצמאית השפעה על מצביעים 4 בלוח המובאים הרגרסיה ממצאי



 מצב הערכת וכן וערבית רוסית דוברות לימוד, שנות 12מ- הנמוכה השכלה ,55 מעל גיל המשתנים של
8כגרוע. הבריאות

 משתנה כי ונמצא הבריאות", מצב "הערכת המשתנה במקום אחת" מחלה "לפחות המשתנה הוכנס אחר במודל 8
 מצב "הערכת למשתנה )בניגוד נשים" רופא אצל מבקרת "לא המשתנה על עצמאי באופן משפיע אינו זה

הבריאות"(.
 שממנו גורמים ניתוח לאחר נעשתה המדד בניית הנושאים. בשבעת הציונים כממוצע נקבע המסכם במדד הציון ’

 השונות אחוז .0.93 ־־ קרונבך של אלפא על־פי נעשתה המדד מהימנות בדיקת הפריטים. בין גבוה מתאם עלה
.710/0 היה (103(1)ה- הפקטור על-ידי המוסברת

לוגיסטית( )רגרסיה רקע משתני לפי גשים רופא אצל מבקרת לא :4 לוה
נשים" רופא אצל מבקרת "לא התלוי המשתנה

Odds Ratio B המקדם המשתנה
3.03 1.11 *55+ גיל
1.79 0.58 נמוכה* השכלה
3.54 1.27 רוסית* דוברת
2.84 1.04 ערבית* דוברת
0.82 -0.19 כללית חולים בקופת חברה
3.02 1.10 כגרוע* בריאות מצב הערכת
1.20 0.19 במרכז# מגורים

p<0.05 *
דן. וגוש תל־אביב ירושלים, חיפה, :האזורים את כולל במרכז״ ״מגורים המשתנה #

הקבוע הרופא של הרפואי הטיפול הערכת 3.4
 שבעה לדרג התבקשו הן הקבוע, הרופא של הרפואי הטיפול את המרואיינות הערכת את לבחון כדי

 המדד את וכן השונים, בנושאים התשובות התפלגות את מפרט 5 לוח הרפואי. לטיפול הנוגעים נושאים
’פריט. בכל שניתנו הציונים לממוצע המסכם

)באחוזים( מסכם ומדד נושאיס לפי המטפל, הרופא את הנשים הערכת :5 לוח
במידה במידה במידה במידה
מועטה בינונית רבה מאוד רבה סה״כ הנושא

2 4 17 77 100 לך מקשיב באמת הרופא כמה עד
2 7 28 63 100 ובהערכה בכבוד מתייחס
3 14 32 51 100 שאלותייך על עונה
4 12 36 48 100 ולבריאותך לך דואג באמת
5 12 36 . 47 100 תרופות וקבלת הרפואיות הבעיות הבנת מוודא
3 17 33 47 100 טוב רפואי טיפול נותן
6 15 33 46 100 זמן מספיק לך מקדיש
2 10 37 51 ■ 100 מסכם מדד - הרפואי הטיפול הערכת
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 מהן יחסית גבוהים שיעורים הרפואי, לטיפול מאוד רבה הערכה הביעו הנשים כמחצית כי עולה 5 מלוח
(.63%) ובהערכה בכבוד הרופא התייחסות ולגבי (77%) הרופא הקשבת לגבי כך חשות

(n=694) באחוזים ,רקע משתני לפי מסכם, מדד - המטפל מרופא את הנשים הערכת :6 לוח
מועטה במידה בינונית במידה רבה במידה מאוד רבה במידה

גיל*
1 10 40 49 44-22
1 13 36 50 54-45
7 11 35 47 64־55
1 3 32 64 +65

השכלה
3 10 40 46 לימוד שנות 12מ- פחות
1 10 34 55 תיכונית
1 8 42 49 אקדמית

לנפש הכנסה
3 15 34 48 ושני תחתון חמישונים
1 8 33 58 שלישי חמישון
4 8 31 58 רביעי חמישון
1 7 41 51 עליון חמישון

שפה*
1 7 37 55 עברית
4 12 31 53 רוסית
5 19 50 26 ערבית

חולים קופת
2 11 39 48 כללית
1 10 32 57 מכבי
1 4 37 58 מאוחדת
2 10 40 48 לאומית

* בריאות מצב הערכת
1 7 39 53 מאוד טוב עד טוב
2 14 37 47 בינוני
6 11 19 64 גרוע

אחת* בריאות בעיית לפחות יש
2 12 30 56 כן
1 7 44 47 לא

הקבוע הרופא מין
1 9 35 55 אישה
2 10 40 48 גבר

* מגורים אזור
4 12 36 48 והצפון חיפה
1 8 39 52 והמרכז תל־אביב
1 7 40 52 ירושלים
5 12 28 55 והדרום באר-שבע

p<0.005 *
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 6 מלוח המסכם. המדד לפי המטפל הרופא הערכת לבין הנשים של שונים רקע משתני בין הקשר את בחנו
 ערבית, דיבור בשפת ,64-55 ביניים בגיל קשורה המטפל הרופא של ומטה( )בינונית נמוכה הערכה כי עולה

 בריאות בעיית על ובדיווח גרוע או כבינוני הבריאות מצב בהערכת בדרום(, או )בצפון בפריפריה במגורים
לפחות. אחת

 רבה במידה המטפל הרופא "הערכת המשתנה על הרקע משתני של העצמאית ההשפעה את לבחון במטרה
 השפעה יש +״65 ״גיל למשתנה כי עולה 7 מלוח לוגיסטית. רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח נערך מאוד״

 השפעה נמצאה זאת, לעומת מאוד". רבה במידה המטפל הרופא "הערכת המשתנה על חיובית עצמאית
 מצב חולים, בקופת חברות השכלה, הכנסה, למשתנים ערבית". "שפה המשתנה של שלילית עצמאית
המטפל. הרופא הערכת על עצמאית השפעה אין מגורים ומקום בריאות

לוגיסטית( )רגרסיה רקע משתני לפי מאוד", רבת במידת המטפל הרופא "הערכת :7 ליק
מאוד" רבה במידה המטפל הרופא "הערכת התלוי המשתנה

Odds Ratio B המקדם המשתנה
1.95 0.67 *65+ גיל

0.95 -0.05 לנפש הכנסה
0.98 -0.02 נמוכה השכלה
0.67 -0.40 רוסית דוברת
0.19 -1.70 ערבית* דוברת
0.88 -1.20 כללית חולים בקופת חברה
1.24 0.22 כטוב בריאות מצב הערכת
1.25 0.22 אחת מחלה לפחות קיימת
1.00 0.00 במרכז מגורים

p<0.05 *

המטפל הרופא החלפת 3.5
 האחרונות השנים בחמש נשים( רופא או משפחה )רופא מטפל רופא החליפו הן האם נשאלו המרואיינות

 רופא -13% רופא: החליפו מהמרואיינות 22% כי נמצא רצון. שביעות לחוסר הקשורות סיבות בגלל
משפחה. רופא וגם נשים רופא גס - 1%ו־ משפחה רופא ־ 8% נשים,

 עשר ארבעה האחרונה. בפעם רופא להחליף להן שגרמו לסיבות או לסיבה נשאלו רופא שהחליפו נשים
 עניין מראה אינו דאגה, מראה אינו :)כגון הרופא של גרועה גישה בגלל זאת שעשו אמרו מהן אחוזים

 ובניסיונו בכישוריו בשיפוטו, בטחו לא הבעיה, את לאבחן יכול )לא ירודה איכות בגלל ־ 22% ומתנשא,
 :)כגון נגישות בעיית בגלל רופא שהחליפו אמרו 12% ;גרועה וגישה ירודה איכות בגלל - 9%ו- וכדומה(

 הרופא עם תקשורת בעיות בגלל ־ 5% מדי(; יותר ועולה זמן הרבה במרפאה מחכים תור, לקבוע קשה
מהרופא כללית רצון אי-שביעות בגלל -11% ;וכדומה( תקשורת חוסר הקשיב, לא הצורך, די הסביר )לא
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 הרופא(; של אתני גזע/מוצא אותו, חיבבתי לא )כגון: רצון שביעות לחוסר שגרמה אחרת כללית וסיבה
לעיל. שפורטו לסיבות הקשורות סיבות של רב מספר של שילוב ציינו מהנשים 29%

הברית בארצות הסקר לנתוני והשוואה סיכום 3.6
 לעצה זקוקות או חולות כשהן כלל בדרך פונות הן שאליו קבוע, רופא להן יש כי ציינו המרואיינות רוב

 (.19%) הברית בארצות הנשים לשיעור דומה (18%) בישראל קבוע רופא להן שאין הנשים שיעור רפואית.
 להן שאין נשים בין הסוציו-אקונומי במצב ניכרים הבדלים ישנם הברית בארצות לישראל, בניגוד אולם
 בארצות זאת, לעומת והכנסה. השכלה למשתני קשר לכך אין בישראל, להן. שיש אלו לבין קבוע רופא

 נשים בקרב מהשיעור יותר גבוה נמוכה הכנסה בעלות בקרב קבוע רופא להן שאין הנשים שיעור הברית
 לעומת (,25%) ומטה תיכונית השכלה בעלות לגבי גם כך בהתאמה(. ,12%ו- 24%) גבוהה הכנסה בעלות
(.12%) אקדמית השכלה בעלות

 ארצות מנשות רבע רק לעומת קבועה רופאה יש בישראל מהנשים למחצית הקבוע, הרופא למין באשר
 אינו זה נתון קבועה. רופאה להן שיש שדיווחו ערביות נשים של הנמוך השיעור בולט בישראל הברית.
 רופאים להציב משתדלות החולים שקופות עולה, החולים בקופות גורמים עם ראיונות מתוך שכן מפתיע,

 דווקא אולם, נמוך. ביניהם הערביות הרופאות ושיעור הערבית, באוכלוסייה לטיפול ערבית דוברי
 הרופא. עם הקשר טיב על שלילית השפעה להיות יכולה נשים רופאות של להיעדרן מסורתית, בחברה

 נשים עם לדבר נוח לא לרופאים־גברים וגם רופאה, עם מאשר רופא עם לדבר נוח פחות לנשים כי ייתכן
אישיים. נושאים על

 הנשים בקרב 53% לעומת נשים, רופא אצל לבקר נוהגות (77%) בישראל הנשים רוב כי עולה מהנתונים
 על־ מטופלות הברית בארצות נשים של יותר גבוה שיעור נשים. רופאת יש בלבד 29%ל- הברית. בארצות

 בישראל 37%) הארצות בשתי דומה נשים רופאת המעדיפות שיעור זאת, לעומת (.42%) רופאה ידי
 רופא על־ידי בפועל מטופלות רופאה המעדיפות מהנשים כמחצית בישראל, הברית(. בארצות 34%ו־

 שנות 12מ- נמוכה שהשכלתן ,55 מעל שגילו בכך מתאפיינות נשים רופא אצל מבקרות שאינן נשים נשים.
כגרוע. בריאותן מצב את מעריכות ושהן ערבית או רוסית דוברות שהן לימוד,

 המטפל הרופא של יותר נמוכה הערכה בישראל הנשים נתנו הברית, בארצות הנשים לתשובות בהשוואה
 לעומת בינונית/נמוכה, הערכה כללי באופן הביעו הברית בארצות מהנשים 8% למשל, קבוע. באופן בהן

 17% לעומת הבעיה״, הבנת את ל״מוודא בינונית/נמוכה הערכה נתנו הברית בארצות 9% בישראל; 20%
 הברית בארצות בישראל. 17% לעומת שאלות״, על ״עונה את כך העריכו הברית בארצות 9%ו- בישראל;

בישראל. 21% לעומת כבינונית/נמוכה, למטופלת אישי באופן הזמן הקדשת את מהנשים 15% העריכו

 השפעה הראתה מאוד" רבה במידה המטפל הרופא "הערכת על הרקע משתני השפעת בדיקת בישראל,
 לשאר ערבית". "שפה המשתנה של שלילית עצמאית והשפעה ,65מ- מבוגר גיל של חיובית עצמאית

עצמאית. השפעה כל נמצאה לא שנבדקו המשתנים
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 החליפו בישראל מהנשים 22% כי נמצא נשים(, רופא או משפחה )רופא המטפל הרופא להחלפת בנוגע
 נמצאו דומים שיעורים רצון. )יזביעות לחוסר הקשורות סיבות בגלל האחרונות, השנים בחמש מטפל רופא

הברית. בארצות במחקר

לבריאות חינוך .4
מבוא 4.1
 הסיכון את להפחית שמטרתו ברפואה, החשובים הפעולה מתחומי אחד הוא ומניעה לבריאות חינוך

 ההתנהגות על להשפיע צפויה הרופאים באמצעות למטופלים ידע העברת ולמוגבלות. לפגיעה למחלות,
 החיים. מעגל לאורך משתנים הנדרש, הידע כך ובעקבות הבריאות, סיכוני בריא. חיים אורח ולקדם
 בגילאים ואילו והתאבדות, רצח תאונות, היא (24-15) צעירות נשים בקרב המובילה המוות סיבת למשל,
 בקרב שכיחים השתן בדרכי זיהומים בדומה, לב. ומחלות תאונות סרטן, הן המובילות הסיבות 44-25
 45 בנות נשים בקרב יותר שכיחים (Artheritis) העורקים ודלקת לחץ־דם יתר ואילו ,64-18 בנות נשי□

(.Leiman et al,. 1996) הפוריות בגיל נשים בקרב במיוחד שכיח דיכאון ומעלה.

 גופנית, פעילות עישון, :למשל בריאותן, על שונות התנהגויות של להשפעה מודעות אינן רבות נשים אולם,
 ממעמד נשים בקרב במיוחד נמוכה לכך המודעות רמת מינית. והתנהגות באלכוהול שימוש אכילה, הרגלי

 חינוך של יזומות לפעולות רבה חשיבות ישנה לפיכך, (.Leiman et al,. 1996) נמוך סוציו־אקונומי
 להעברת האחריות בישראל, התנהגות. לשינוי וכלים השונים הבריאות סיכוני על מידע שיספקו לבריאות

 משרד החולים, קופת הראשוני, הרופא :ביניהם שונים, גורמים בין מתחלקת והיא ברורה, אינה המידע
החינוך. ומשרד הבריאות

 מרכזי תפקיד להיות יכול החולים, עם וקבוע מתמשך קשר לו שיש הראשוני, לרופא אלה, גורמים מבין
 נרחבת הכרה קיימת לבריאות. חינוך ושל מונעת רפואה של פעולות באמצעות האישה בריאות בקידום

 הנוגעות קליניות הנחיות הוצאו שונות במדינות הרופא. של השוטפת בעבודה מונעת רפואה לשלב בצורך
 Battista & Mickalide, 1990; US Preventive) כך על מיוחד תגמול לרופאים ניתן אף ובבריטניה לכך,

1979 ,Service Taskforce, 1989; Bain, 1991; WHO, 1985; Canadian Taskforce.)

ומניעה לבריאות בחינוך סדיר באופן עוסקים אינם בארץ רופאים כי מלמדים מחקרים זאת, למרות  
הגורמים מחסומים מספר מוזכרים בספרות  .(Tabenkin, Yaphe & Gross, 1996; Weizman et al., 1998) 

Kofrom) :הפעולות יעילות לגבי ואי-הסכמה ריפוי לעומת נמוכה עדיפות בעבודה, עומס זמן, חוסר לכך
.(et al., 1991; Woo et al., 1985; Brownson et al., 1993; Kottka, Brekke & Solberg, 1993

 בריאות לקידום הקשורים נושאים במספר מהרופא מידע קבלת לגבי הסקר ממצאי את נציג זה בפרק
 ברורות המלצות קיימות שלגביהן שכיחות, סיכון התנהגויות כוללים שנבחרו הנושאי□ מחלות. ומניעת
בסקר. שנבדקו הסיכון מהתנהגויות אחת כל בקצרה נסקור רקע, תמונת לתת כדי לשינוי.
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 כרוניות. ריאה ומחלות לב, מחלות בסרטן, תחלואה לבין עישון בין קשר הראו רבים מחקרים - עישון ♦
 Brown et) התפתחות בעיות עם ותינוקות פגים לידת של לסכנה גם חשופות הפריון בגיל מעשנות נשים

1995 .,al.) ,מהנשים 25% כי נמצא 1998מ- ארצי בסקר לעישון. מיוחסים המוות ממקרי 14%כ- בישראל 
 נשים בקרב משיעורן גבוה יהודיות נשים בקרב המעשנות שיעור מעשנים. בישראל מהגברים 33%ו-

(.Ifrah, 1999) אחרים גילאים מאשר 44-35 בנות נשים בקרב גבוה שיעורן גם כך ערביות,

 לב, מחלות למניעת סדירה גופנית פעילות של יתרונותיה על הצביעו רבים מחקרים - גופנית פעילות ♦
 1997ב־ נשים בקרב שנערך ארצי בסקר (.Brown et al,. 1995) ואוסטיאופורוזיס סוכרת לחץ־דם, יתר

 נשים ובקרב 64-55 בנות בקרב נמצאו יחסית גבוהים ושיעורים סדירה, גופנית פעילות על 34% דיווחו
(.Ifrah, 1999) ערביות לעומת יהודיות

 גורם מהווה יתר השמנת המערבי. בעולם וגדלה הולכת בעיה היא יתר השמנת ־ ודיאטה אכילה הרגלי ♦
 סיבוכי וכן ,Lipid Metabolism לגלוקוזה, סיבולת לחץ־דם, יתר מבוגרים, סוכרת לב, במחלות סיכון

 נשים בבריאות לפגיעה כיום גורם (Bulimia ,Anorexia) אכילה מהפרעות הנובע נמוך משקל גם היריון.
1995 .,Brown et) (al. מהנשים 15%כ־ כי מלמד בישראל נשים בקרב 1998ב־ שנערך מסקר נתונים 

(.Ifrah, 1999) יתר מהשמנת סבלו הערביות מהנשים 26%ו־ היהודיות

 נמצא 1998ב- שנערך בסקר לאוסטיאופורוזיס. הסיכון להפחתת חשובה סידן צריכת ־ סידן צריכת ♦
 הסיבות אחת שהיא מאוסטיאופורוזיס, סובלות שהן דיווחו בישראל ומעלה 65 בנות מהנשים שכרבע

בתפקוד משמעותית לירידה הגורם הירך, בצוואר שבר במיוחד מבוגרות, נשים אצל לשברים העיקריות
.(Ifrah, 1999)

 ובבטן. בצלעות בחזה, מפציעות כלל בדרך סובלות בבית לאלימות קרבן שהן נשים - בבית אלימות ♦
 פרט בגוף. אחרים ובאזורים בראש בצוואר, בפנים, מרובות מפציעות סובלות מהן גבוהים שיעורים
 בכאבים מתמשך לטיפול כלל בדרך זקוקות גם אלו נשים מיידי, טיפול הדורשות הטראומטיות לפציעות
 או פסיכולוגי לטיפול זקוקות רובן כן, כמו וראייה. שמיעה ליקויי כגון שונים, ובליקויים כרוניים

 היא בבית לאלימות ישירה נלווית תוצאה התאבדות. בניסיונות טיפולים כולל ארוך־טווח, פסיכיאטרי
 גם יש נשים נגד אלימות בהן שיש מהמשפחות 70%־30%ב- כי נמצא בעולם במחקרים בילדים. הפגיעה

 Hester & Radford, 1996); מותקפת שאימם בזמן או ישירות לאלימות החשופים בילדים, התעללות

1999 ,Raitt.)

 לאור האלימות. למקרה קשורות שאינן מסיבות הבריאות לשירותי מגיעות לאלימות, קרבן שהן נשים
 במהלך מאלימות הסובלות נשים יאתרו הרפואי והצוות שהרופאים לכך רבה חשיבות קיימת זאת,

מוסמך. למטפל אותן ויפנו הרגיל, הטיפול
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 בגיל נשי□ של החיים איכות■ את לשפר יכול תחליפי הורמונלי טיפול - תחליפי הורמונלי טיפול ♦
 עם יחד ולאוסטיאופורוזיס. לב למחלות הסיכון את ולהפחית המעבר, גיל של סימפטומים למנוע המעבר,

 סיכון. קבוצות בקרב השד, לסרטן הסיכון את להגביר עלול ההורמונלי שהטיפול לכך עדות קיימת זאת,
 5%וכ- היהודיות מהנשים 17%ש- מלמד 75-45 בנות בקרב מחלות לבקרת המרכז של סקר נתוני

 כזה טיפול קיבלו מהערביות 6%ו־ מהיהודיות נוספים 13%;תחליפי הורמונלי טיפול מקבלות מהערביות
 נמוך משקלן הלא־מטופלות, מהנשים יותר גבוהות והשכלה הכנסה בעלות הן המטופלות הנשים בעבר.
(.Ifrah, 1999) גופנית בפעילות יותר עוסקות והן יותר

 בבריאות לפגוע עלולים זהירה לא מינית והתנהגות באלכוהול שימוש - מין ומחלות באלכוהול שימוש ♦
 הסיכונים על שלהם המטופלות עם ישוחחו רופאים כי מומלץ לפיכך, הגברים(. בבריאות ג□ )כמו נשים

 אחרות במדינות מהצריכה נמוכה האלכוהול צריכת בישראל, מהם. להימנע הדרכים ועל בכך הכרוכים
 גבוה גברים בקרב הצריכה ושיעור האירופי(, האיחוד במדינות 9.4 לעומת בשנה לאדם ליטר 0.9)

 בישראל נמוך ואיידס( עגבת )כגון, המין מחלות של ההימצאות שיעור גם נשים. בקרב מהשיעור
 0.67 היה 1995ב־ בזיבה החולים שיעור למשל האירופי: האיחוד ובמדינות הברית בארצות מהשיעור

 החולים שיעור האירופי. האיחוד במדינות 37.84ו־ הברית בארצות 131.4 לעומת בישראל 100,ל-ססס
 באשר האירופי. האיחוד במדינות 2.63ו- הברית כארצות 5.67 לעומת 100,ל-ססס 1.25 הוא בעגבת

 גדל 1995־1988 השנים בין אולם, (,100,ל-ססס 1.5) נמוך ההימצאות שיעור אמנם כי לציין חשוב לאיידס,
(.1997 הבריאות, )משרד בהתאמה( ,9.5 ופי 8.6 )פי באיידס והחולים הנשאים בקרב הנשים מספר

רופא עם שיחה 4.2
 לעיל, שפורטו מהנושאים אחד כל על כלשהו רופא איתן דיבר האחרונה בשנה האם נשאלו המרואיינות

נושא. כל לגבי הנשים תשובות את מסכם 1 תרשים האישה. ביוזמת ואם הרופא ביוזמת אם

 הדיווח שיעור לפחות. אחד נושא על כלשהו רופא עם דיברו כי דיווחו הנשים אוכלוסיית מכלל 44% רק
 במיוחד נמוך היה הדיווח שיעור (.22%) להתעמלות ובנוגע (28%) ומשקל תזונה בנושא יחסית גבוה היה
מין. ומחלות וסמים באלכוהול שימוש בבית, ואלימות בטיחות לגבי

 לקבוצת שייכות היו הן כאשר יותר גבוה היה הרופא עם שיחה על שדיווחו הנשים שיעור כי נמצא עוד
 הנשים; כלל בקרב 12% לעומת עישון, הפסקת על רופאן ע□ שוחחו המעשנות מבין 36% למשל, סיכון.

 בקרב הנשים. מכלל 28% לעומת ומשקל, תזונה על איתן שוחח שרופא ענו יתר מהשמנת מהסובלות 78%
 הנשים. מכלל 18% לעומת סידן, צריכת על איתן שוחח שרופא 38% ענו מאוסטיאופורוזיס, הסובלות

 אינדיקציות עם נשים לגבי בפרט מאוד, נמוכים בשיעורים מדובר עדיין ומשקל, לתזונה פרט אולם,
במידע. לצורך מיוחדות
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)באחוזים( הנשים כלל בקרב הרופא עם שיחה :1 תרשים

 ששיעור ערלה מהלוח עיקריים. רקע משתני לפי לבריאות, חינוך לגבי הנשי□ תשובות מוצגות 8 בלוח
 שיחה על דיווחו עברית דוברות שאינן נשי□ ובקרב נמוכה הכנסה בעלות בקרב צעירות, נשים בקרב נמוך

 השכלה מבעלות מובהק באופן גבוהי□ שיעורי□ ההתעמלות; ובנושא ומשקל תזונה בנושא רופא עם
 טיפול לגבי הרופא עם שיחה על דיווחו עברית ומדוברות גבוהה השכלה מבעלות ,64־55 מבנות אקדמית,

 שוחח שהרופא דיווחו עברית דוברות ובקרב 64-55 בנות בקרב מובהק באופן גבוה שיעור הורמונלי;
 על איתן שוחח שהרופא דיווחו ערבית דוברות של יותר גבוה שיעור הסידן; צריכת חשיבות על איתן

 לעומת גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את שהעריכו מאלו יותר גבוה שיעור בבית; ואלימות בטיחות
 מצב את שהעריכו נשים ;בבית ואלימות בטיחות ועל ומשקל תזונה על רופא עם ששוחחו דיווחו האחרות
 יותר דיווחו במרכז המתגוררות ונשים גבוהה השכלה בעלות נשים מאוד, טוב עד כטוב בריאותן

הורמונלי. טיפול על הרופא עם שיחה על מהאחרות

 על לפחות שוחח "הרופא המשתנה על עצמאי באופן משפיעים משתנים אילו מלמד רב־משתני ניתוח
 בקופת חברות גבוהה, הכנסה ,65מ- מבוגר גיל למשתנים אלו. ממצאים מסכם 9 ולוח אחד״, נושא

 ישנה רוסית דיבור ולשפת חיובית, עצמאית השפעה ישנה כגרוע הבריאות מצב והערכת מכבי חולים
שלילית. עצמאית השפעה
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)באחוזים( רקע משתני לפי בריאות, משאי על רופא עם שיחה :8 ליק

מין מחלות
 בטיחות

בבית ואלימות
 באלכוהול שימוש

ובסמים
 חשיבות

סידן צריכת
 טיפול

1 הורמונלי התעמלות
 תזונה

ומשקל עישון רקע משתני
* * * * גיל

4 2 3 9 14 15 22 13 44־22
2 3 4 29 29 26 31 10 54־45
1 1 1 31 28 40 43 10 64־55
2 3 1 28 20 30 33 9 +65

* השכלה
2 4 3 19 15 25 33 11 לימוד שנות 12מ- פחות
3 2 3 18 26 21 26 12 תיכונית
2 1 2 18 29 23 27 12 אקדמית

* * הכנסה
2 3 3 17 21 20 27 8 ושני תחתון חמישונים
1 4 2 25 18 19 27 12 שלישי חמישון
5 2 4 20 33 29 24 11 רביעי חמישון
4 1 3 16 31 29 34 17 עליון חמישון

* * * * שפה
3 2 3 21 29 26 29 13 עברית
1 3 1 13 10 14 19 7 רוסית
4 7 6 7 14 15 31 13 ערבית

* חולים קופת
3 3 3 20 24 22 28 12 כללית
4 2 1 14 23 26 28 13 מכבי
1 1 1 21 26 21 29 13 מאוחדת
3 3 6 14 19 19 27 8 לאומית

* * * בריאות מצב הערכת
3 2 2 18 28 21 23 11 מאוד טוב עד טוב
2 3 3 17 21 27 37 13 בינוני
4 7 4 18 10 23 39 12 גרוע

* מגורים מקום
3 1 2 18 29 21 25 12 במרכז מגורים
3 3 4 18 19 24 30 12 אחר

p<0.005 * ויותר ארבעים בנות לנשים1



לוגיסטית רגרסיה מסוג רב״משתני ניתוח אחר, נושא על לפהות שוהה הרופא :9 לוה
אחד נושא על לפחות שוחח הרופא

Odds Ratioהמשתנה S.E התקן( )סטיית B
1.97 0.29 ״0.70 65+ גיל

1.16 0.07 ״0.15 )רציף( לנפש הכנסה
0.33 0.23 ־״1.10 רוסית דיבור שפת
0.73 0.30 -0.32 ערבית דיבור שפת
1.80 0.22 ״0.60 מכבי חולים קופת
0.79 0.29 ־0.23 לאומית חולים קופת
1.60 0.28 0.50 מאוחדת חולים קופת
2.04 0.35 ״0.72 כגרוע הבריאות מצב הערכת
0.91 0.18 -0.09 במרכז מגורים

p<0.05 *

סידן צריכת ועל אוסטיאופורוזיס על ידע 4.3
 יודעות שהן אמרו 33% האוסטיאופורוזיס, מחלת על הרבה יודעות שהן אמרו מהנשים 21% כי נמצא

 מסירת חשיבות את מדגי□ 2 תרשים המחלה. על כלום יודעות לא 27%ו־ הרבה יודעות לא 18% משהו,
 בכלל 12% לעומת סידן, תוספות צורכות האוסטיאופורוזיס על שיודעות מאלה 17% המידע:

באוכלוסייה. 32% לעומת הסידן, הגברת לצורך מזון תוספות צורכות וכמחציתן האוכלוסייה,

)באחוזים( האוסטיאופורוזיס מחלת לגבי ירע על המרווחות בקרב סירן צריכת :2 תרשים

□ סידן תוספת סידן■ עם מזון תוספת
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הברית ארצות לממצא■ והשוואה סיכום 4.4
 בהשוואה במיוחד בולט אף זה ממצא בריאות. בנושאי שיחה על מהנשים נמוך שיעור דיווחו בישראל
 בשתי דומים משקל מעודף והסובלות המעשנות שאחוזי למרות למשל, הברית. מארצות לנתונים

 לעומת האחרונה, בשנה עישון על איתן שוחח הרופא כי דיווחו האמריקניות מהנשים 30% הארצות,
 לעומת התעמלות, על ־ 48% מהישראליות; 28% לעומת ומשקל, תזונה על - 45% מהישראליות; 12%
 הורמונלי, טיפול על הרופא עם שיחה על דיווחו 40 גיל מעל מהאמריקניות 34% מהישראליות; 22%

מהישראליות. 23% לעומת

 22% הברית: בארצות השיעור מן יותר עוד נמוך אף סיכון התנהגויות בנושאי שיחה על הדיווח שיעור
 מהנשים בלבד 3% לעומת וסמים, באלכוהול שימוש על איתן דיבר שרופא דיווחו מהאמריקניות

 אלימות או בטיחות ענייני על - 8%ו- ;מהישראליות בלבד 3% לעומת מין, מחלות על ־ 15% ;הישראליות
מהישראליות. בלבד 2% לעומת בבית,

 ששוחחו בישראל הנשים שיעור רלוונטיות, יעד קבוצות בקרב כי עולה שלנו המחקר מנתוני זאת, עם
 עם האוכלוסייה; כלל בקרב 12% לעומת עישון, על שוחחו מהמעשנות 36% עם למשל, יותר. גבוה איתן
האוכלוסייה. כלל בקרב 28% לעומת ומשקל, תזונה על דיברו יתר מהשמנת מהסובלות 78%

 השאלה עולה לכן, הטיפול. מתהליך כחלק בריאות נושאי על השיחה את תופסים הרופאים כי נראה
 לקבוצות השייכים אלו עם רק ולא המבוטחים כל עם לבריאות בחינוך לעסוק רופאים לעודד כיצד

 עם אלו בנושאים לשוחח נוטים אינם הרופאים כי עולה הנתונים מניתוח ועוד, זאת החולים. ועם הסיכון
 הרקע כי נראה כלומר, רוסית. דוברות ועם נמוך סוציו-אקונומי ממעמד נשים עם צעירות, נשים

שלה. מהרופא מקבלת שהיא לבריאות החינוך על משפיע האישה של החברתי-כלכלי

הבריאות שירותי נגישות .5
מבוא 5.1

 עשוי שירותים בקבלת קושי שכן בריאות, מערכת להערכת חשוב מדד הנו בריאות שירותי נגישות
 ,1995ב־ ממלכתי בריאות ביטוח חוק מהחלת המשתמשים. לצורכי מענה ועל הבריאות מצב על להשפיע

 קבלת התניית אוסר החוק בחירתו. לפי החולים מקופות באחת רשום והוא מבוטח בישראל אזרח כל
 נמוכים סכומים משלמים קצבאות ומקבלי הכנסה, לפי פרוגרסיביים מס שיעורי וקובע בתשלום שירות
 כספיים מחסומים כמעט ואין אוניברסלית, היא הבריאות שירותי נגישות חוקית, מבחינה לפיכך, ביותר.
כרוניים. ולחולים הכנסה למיעוטי הנחות ניתנות בהם שגם העצמית, ההשתתפות תשלומי למעט

 מערכת הכרת הזכויות, הכרת ביניהן: אחרות, מסיבות מוגבלת להיות יכולה השירותים נגישות אולם,
 האוכלוסייה בקרב 1997ב- שנערך בסקר במערכת. לנווט ויכולת ביורוקרטיים קשיים השירותים,

 88% מדדים: מספר לפי יחסית, גבוהה שהנגישות כללי באופן נמצא (1998 ואחרים, )גרוס הכללית
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 או שבוע ממתינים 66% שעה, מרבע פחות במרפאה ממתינים 68% שעה, רבע תוך משפחה לרופא מגיעים
 86% על-ידי מאוד בנוחות או בנוחות מוערכות העבודה ושעות מקצועי, לרופא תור לקבלת פחות

 ניכרת עלייה מראה 1995 בשנת שנערך מקביל סקר לממצאי השוואה מזאת, יתרה מהמרואיינים.
אלה. מדדים לפי בנגישות

 (1999 ואחרים, )ברג המבוססת לאוכלוסייה הענייה האוכלוסייה בין השוואה במחקר זאת, עם יחד
 המרפאה, בתוך יותר ארוכה המתנה ועל למרפאה יותר ארוכים הגעה משכי על מדווחים העניים כי נמצא

 מאשר יותר כנוחות העבודה שעות את תופסים הם זאת, עם סבירים. כפחות ההמתנה זמני את ותופסים
 רוכשים גם נמוכות הכנסות בעלי למומחה. תור לקבלת זמן פחות ממתינים וכן חזקות, היותר השכבות

 בעבורם הבסיסי השירותים בסל נכללים שאינם שירותים נגישות ולפיכך פרטיים, בריאות ביטוחי פחות
 במדינות במחקרים גם נמצא השונות ההכנסה קבוצות בעבור השירותים בעישות אי־שוויון יותר. נמוכה

(.Schoen, 1998) ואנגליה קנדה הברית, ארצות ביניהן אחרות,

 ניראל של המחקר ממצאי הפריפריה. תושבי לבין הארץ מרכז תושבי בין גם נמצאו בנגישות הבדלים
 לדרום המרכז בין ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר גם ניכרים פערים על הצביעו (2000) ואחרים
 והן אשפוז, ומיטות וסיעודי רפואי כוח-אדם לתשומות בנוגע הן ובנגישותם, הבריאות שירותי בזמינות

רפואי. שירות לקבלת ההמתנה למשך בנוגע

 נראה :ליהודים ערבים בין שהשווה (Farfel & Yuval, 1998) נוסף ישראלי במחקר נמצאו דומים הבדלים
 קשורות שרובן בעיות, יש עדיין אך הבריאות, משירותי ישראל ערביי של הרצון בשביעות שיפור אמנם

הערביים. מהכפרים רבים של הפריפרי ולמיקום בתשתיות למחסור הנראה כפי

נענו שלא רפואיים צרכים 5.2
 אי-קבלת :נשים בקרב הבריאות שירותי נגישות תפיסת לגבי כלליות שאלות נשאלו הנוכחי במחקר

 סבורות כשהיו מקצועי רופא של טיפול אי-קבלת לטיפול, זקוקות שהן חשבו כאשר כלשהו רפואי טיפול
(.10 )לוח המחיר בגלל הרופא שרשם תרופות רכישת על וויתור לו, זקוקות שהן

 לאי־ הסיבה כי להדגיש חשוב אותו. קיבלו לא כי דיווחו לטיפול שנזקקו מהנשים 15% כי עולה מהלוח
 חמישה אחר. מענה התקבל והאם הטיפול, של הנחיצות מידת גם ידועה ולא ברורה אינה הטיפול קבלת

 כי לציין חשוב זה במקרה גם המחיר. בגלל רשם שהרופא תרופה קנו שלא דיווחו מהנשים אחוזים עשר
 על-ידי מוכר היה המרשם האם בסל? כלולה שנרשמה התרופה האם הוויתור: משמעות ברורה לא

 לשיעור יותר? נמוך שמחירה אחרת תרופה במקומה קיבלה האישה האם מלא? במחיר שניתן או הקופה,
 סיכום למומחה. זקוקות שהן כשחשבו מומחה, אצל לבקר יכלו שלא קרה (22%) הנשים מבין יותר גבוה

 שחשבה מהשירותים אחד לפחות קיבלה לא נשים ארבע מכל אחת כי מראה שנבדקו התחומים שלושת
מומחה. אצל וביקור תרופות רפואי, טיפול :לו זקוקה שהיא
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,___________.1)באחוזים( חאחרונח תרופותבשנה על ויתיר או רפואי טיפול אי-קבלת :10 לוח
המדווחות אחוז .

15 אותו קיבלה לא אבל רפואי לטיפול זקוקה הייתה
15 ־ המחיר בגלל רשם שהרופא תרופות קנתה לא

22 אותו ראתה לא אך למומחה, שזקוקה חשבה
28 מומחה אצל וביקור תרופות רפואי, טיפול :מהשירותים אחד לפחות קיבלה לא -

בניתוח. נכללו לא ולכן לטיפול, נזקקו שלא אמרו מהמרואיינות בלבד אחוזים חמישה1

כלשהו. שירות קיבלו שלא שדיווחו הנשים של דמוגרפיים מאפיינים מוצגים 11 בלוח

)באחוזים( רקע משתני לפי האחרונה, בשנח שירות אי־קבלת :11 לוח
ולא למומחה נזקקה ’ ולא לתרופות נזקקה ולא רפואי לטיפול נזקקה

קיבלה מחיר בגלל קנתה קיבלה רקע משתני
גיל

23 16 16 44-22
28 16 16 54-45
18 19 13 64־55
14 9 9 +65

• * * השכלה
31 24 22 לימוד שנות 12מ- פחות
22 15 13 תיכונית
16 . 10 12 אקדמית

* * * לנפש הכנסה
36 28 19 ושני תחתון חמישונים
17 ■ 6 19 שלישי חמישון
13 10 7 רביעי חמישון
11 8 11 חמישי חמישון

* * « שפה
18 14 12 עברית

.21 15 11 רוסית
57 29 41 ערבית

* « חולים קופת
, 30 19 19 כללית

12 14 10 מכבי
18 13 8 מאוחדת
13 7 9 לאומית

A « בריאות מצב הערכת
18 11 13 מאוד טוב עד טוב
25 23 17 בינוני
26 20 23 גרוע

* * אחת בריאות בעיית לפחות יש
27 20 17 P
17 12 13 לא

* * מגורים אזור
34 16 20 והצפון חיפה
17 15 15 והמרכז תל-אביב
23 17 7 ירושלים
21 ■ 16 9 והדרום שבע באר

p<0.005 *



 תרופות, רפואי, )טיפול כלשהו שירות אי-קבלת על שדיווחו נשים של גבוהים שיעורים עולים 11 מלוח
 דוברות יחסית, נמוכה הכנסה בעלות לימוד, שנות 12מ־ נמוכה השכלה בעלות בקרב מומחה( עם פגישה

 כבינוני בריאותן מצב את המעריכות אלו בקרב יותר גבוה שיעור כללית. חולים בקופת וחברות ערבית,
 אי- ועל המחיר בגלל תרופות על ויתור על דיווחו אחת בריאות בעיית לפחות להן שיש אלו ובקרב גרוע עד

 דיווחו והצפון חיפה באזור המתגוררות הנשים בקרב יותר גבוה שיעור מומחה. רופא של שירות קבלת
לכך. זקוקות שהיו חשבו כאשר מומחה, עם נפגשו שלא או רפואי טיפול קיבלו שלא

 רב־משתני ניתוח ערכנו רפואי טיפול אי-קבלת על עצמאי באופן המשפיעים המשתנים מהם ללמוד כדי
 לשירות ההזדקקות על שונים רקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבודק לוגיסטית רגרסיה ^מסוג

(.12 )לוח אי־קבלתו ועל ומומחה( תרופות רפואי, )טיפול יפואי

לוגיסטית( )רגרסיה רקע משתני לפי האחרונה, בשנה ואי-קבלתו רפואי לטיפול הזדקקות :12 לוח
 מומחה לרופא נזקקה
אותו פגשה ולא

 ׳ |׳^z י ״•rv/z ׳״-
 ולא לתרופות נזקקה
המחיר בגלל קנתה

י ׳ן-״״! ׳.־. ,.
 רפואי לטיפול נזקקה

קיבלה ולא

המשתנה
Odds
Ratio B

Odds
Ratio B

Odds 
Ratio B

0.32 ־״1.13 0.49 -0.71 0.56 -0.60 +65 גיל

0.81 -״0.23 0.78 -״0.24 0.99 -0.01 לנפש הכנסה

1.15 0.14 1.04 0.05 1.11 0.11 רוסית דוברת
2.19 •0.78 1.21 0.19 4.60 י 1.52 ערבית דוברת

0.54 ־0.61# 0.79 -0.23 0.43 " -0.84 מכבי חולים קופת
0.44 #0.80 0.42 -0.85 0.57 -0.54 לאומית חולים קופת
0.44 #-0.80 0.75 -0.28 0.60 -0.50 מאוחדת חולים קופת

1.67 0.51 1.09 0.09 2.14 ״0.76 כגרוע בריאות מצב הערכת

1.40 0.34 1.95 *0.67 0.98 -0.01 הארץ במרכז לגור

p<0.05 "
p=0.07#

 ואי-קבלתו. לטיפול הזדקקות על ביותר החזקה ההשפעה ישנה ערבית" "שפה למשתנה כי עולה 12 מלוח
 הבריאות מצב והערכת כללית או מאוחדת החולים בקופות חברות למשתנים גם נמצאה עצמאית השפעה
 פגישה ללא מומחה לרופא הזדקקות על גם ביותר החזקה ההשפעה ישנה ערבית" "שפה למשתנה כגרוע.

 המשתנים יחסית. נמוכה לנפש והכנסה 65מ־ צעיר גיל הם עצמאית השפעה בעלי נוספים משתנים עמו.
המחיר. בגלל תרופות על ויתור על משפיעים הארץ במרכז ומגורים יחסית נמוכה לנפש הכנסה

רפואי טיפול לקבל קושי 5.3
 או שירות לקבל הקושי של המבוטח של הסובייקטיבית התחושה הנו נגישות לבעיות אחר מקובל מדד

 :לשאלה בתשובה וכדומה(. ביורוקרטיה .קבלה, שעות מרחק, כספי, )קושי כללי באופן רפואי טיפול
 מהמרואיינות 12% ענו לו?״ זקוקה כשאת רפואי טיפול לקבל לך קל או קשה כמה עד כללי, ״באופן
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 קשה לא עד קשה כך כל לא ־ 73% ;במידת־מה קשה - ענו 15% ;רפואי טיפול לקבל מאוד להן שקשה
כלל.

 בקבלת הכללי הקושי מידת הערכת על השאלה לבין שירות על לוויתור הנוגעות השאלות בין הקשר
.13 בלוח מתואר רפואי טיפול

)באחוזים( רפואי טיפול בקבלת כללי קושי לסי האחרונה בשנה שירות אי-קבלת :13 לוח
 קשה כל-כך לא
 כלל קשה לא עד

 טיפול לקבל
רפואי

במידת קשה
לקבל מה .

רפואי טיפול

 מאוד קשה
 טיפול לקבל
רפואי סה״כ

73 15 12 100 סה״כ
" אותו קיבלה לא אבל רפואי לטיפול זקוקה הייתה

39 29 32 100 קרה
79 12 9 100 קרה לא

המחיר" בגלל רשם שהרופא תרופות קנתה לא
43 29 28 100 קרה
78 12 10 100 קרה לא

* אותו ראתה לא אך למומחה שזקוקה חשבה
38 36 27 100 קרה
82 10 8 100 קרה לא

*, רפואי, טיפול מהשירותים: אחד לפחות על ויתור
מומחה* אצל וביקור תרופות

50 24 26 100 קרה
81 11 7 100 קרה לא

p<0.05 *

 דיווחו אותו קיבלו לא אך לטיפול זקוקות שהיו אלה מבין יותר גבוהים שיעורים כי ללמוד ניתן מהלוח
 המדווחות מבין גבוהים שיעורים דומה, באופן רפואי. טיפול לקבל מאוד רב קושי עד במידת-מה קושי על
 קושי על גם דיווחו אצלו ביקרו לא אך למומחה זקוקות שהן שחשבו או המחיר בגלל תרופה קנו לא כי

רפואי. טיפול לקבל מאוד רב קושי עד במידת־מה

 14 בלוח רפואי. טיפול לקבל מאוד רב כללי קושי על דיווחו אשר הנשים של המאפיינים את גם בדקנו
 נמוכה הכנסה בעלות לימוד, שנות 12מ־ נמוכה השכלה בעלות :אלו נשים של הרקע משתני מפורטים

 בעיית בעלות כגרוע, בריאותן מצב את המעריכות כללית, חולים בקופת חברות ערבית, דוברות יחסית,
ירושלים. באזור או והצפון חיפה באזור וגרות אחת, בריאות
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 הקופה סירוב ועל רפואי טיפול לקבל מאור רב כללי קושי על שדיווחו נשים של הרקע משתני :14 לוח
)באחוזים( טיפולים או בדיקות בעבור תשלום לאשר האחרונה בשנה

 על תשלום לאשר הקופה סירוב
טיפולים על או בדיקות

 לקבל מאוד רב כללי קושי
רפואי טיפול הרקע משתני

23 12 סה״כ

גיל
21 14 44-22
27 10 54־45
27 13 64-55
17 9 +65

* השכלה
29 24 לימוד שנות 12מ- פחות
20 10 תיכונית
23 7 אקדמאית

* לנפש הכנסה
21 19 ושני תחתון חמישונים
23 13 שלישי חמישון
26 7 רביעי חמישון
25 9 עליון חמישון

* * דיבור שפת
26 12 עברית
12 8 רוסית
31 25 ערבית

* חולים קופת
26 16 כללית
16 11 מכבי
23 8 מאוחדת
20 4 לאומית

* בריאות מצב הערכת
22 10 מאוד טוב עד טוב
23 13 בינוני
26 30 גרוע

• אחת בריאות בעיית לפחות יש
24 17 כו
21 9 לא

* מגורים אזור
20 16 והצפון חיפה
26 10 והמרכז תל־אביב
22 16 , ירושלים
15 12 והדרום שבע באר

p<0.05
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טיפולים או בדיקות בעבור תשלום לאשר התולים קופת סירוב 5.4
 שלך החולים קופת האחרונה שבשנה קרה "האם נשאלו הנשים התשלומים. לנושא נגעה נוספת שאלה
 הייתה הקופה ושלדעתך להם זקוקה שאת שחשבת טיפולים או בדיקות בעבור תשלום לאשר סירבה
 במידת מימנה שהקופה אמרו 45% בחיוב, השיבו מהמרואיינות אחוזים עשר שלושה לממן?״ צריכה
 כלשהו הוצאות להחזר שנזקקו הנשים מתוך כלומר, תשלום. להחזר נזקקו שלא ענו 42%ו- הצורך

לדעתן. להן המגיע ההחזר את קיבלו שלא אמרו כרבע (,58%)

 משום מסוימים, טיפולים מממנת אינה החולים שקופת יודעות אינן הנשים מהמקרים בחלק כי ייתכן
 החזר קיבלו לא הנשים כי ייתכן בסל, הכלולים בשירותים מדובר כאשר השירותים. בסל נכללים שאינם
כנדרש(. קבלות הביאו לא או מראש אישור ללא פנו )למשל הקופה הוראות לפי פעלו שלא מאחר

 השפעה מראים הנתונים (.14 )לוח החולים קופת של בסירוב נתקלו אשר הנשים מאפייני את גם בדקנו
 סירוב על רוסית מדוברות יותר מדווחות ערבית 'ודוברות עברית דוברות :שפה למשתנה רק מובהקת

לממן. החולים קופת

פרטי .ביטוח קיום ־ הבסיסי לסל ץמחן .בריאות שירותי נגישות 5.5
 בסל קיימים שאינם נוספים שירותים מציעות מסחרי( וביטוח משלים )ביטוח פרטי ביטוח תכניות

 גישה להם שיש במערכת האנשים על ללמד יכולים הפרטי הביטוח בעלי מאפייני על נתונים לכן, הבסיסי.
 בדקנו הציבורית. במערכת השוויון מידת על ללמד ומכאן לאחרים מאשר יותר רבים בריאות לשירותי

 )לוח ביטוח חברת של בריאות ביטוח או החולים קופת של משלים ביטוח בעלות של הרקע מאפייני את
15.)

 הכנסה בעלות בקרב אקדמית, השכלה בעלות בקרב נמצאו פרטי ביטוח בעלות של גבוהים שיעורים
 אלו ובקרב ומאוחדת, מכבי החולים בקופות מבוטחות בקרב עברית, דוברות בקרב יחסית, גבוהה

מאוד. טוב עד כטוב בריאותן מצב את המעריכות
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)באחוזים( רקע משתגי לסי פרטי בריאות ביטוח על בעלות :15 לוח
פרטי בריאות ביטוח יש הרקע משתני

46 סה״כ
גיל

44 44־22
55 54־45
38 64־55
46 +65

השכלה
30 לימוד שעות 12פחותמ־
45 תיכונית
60 אקדמית

* לנפש הכנסה
34 ושני תחתון חמישונים
45 שלישי חמישון
59 רביעי חמישון
71 עליון חמישון

* שפה
55 עברית
29 רוסית
14 ערבית

* חולים קופת
41 כללית
53 מכבי
63 מאוחדת
41 לאומית

* בריאות מצב הערכת
52 מאוד טוב עד טוב
35 בינוני
25 גרוע

אחת בריאות בעיית לפחות יש
44 כן
47 לא

מגורים אזור
42 והצפון חיפה
48 והמרכז תל-אביב
45 ירושלים
46 והדרום שבע באר

p<0.005 *
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הברית ארצות לנתוני והשוואה סיכום 5.6
 על דיווחו זהה ושיעור הרפואי הטיפול בנגישות בעיות על דיווחה (15%) בישראל נשים שבע מכל אחת

 של במקרה יותר גבוהים אפילו השיעורים האחרונה. בשנה המחיר בגלל תרופות קניית על ויתור
 נגישות, בעיית על הם גם מצביעים הברית מארצות הנתונים (.22%) האחרונה בשנה למומחה הזדקקות

 שנזקקו קרה כי דיווחו מהאמריקניות 9% יותר: נמוכים שירות אי-קבלת על המדווחים ~אולם'השיעורים
 לשיעור דומה שיעור אותו. ראו ולא מומחה לרופא שנזקקו ־ 10%ו- אותו, קיבלו לא אבל רפואי לטיפול

 כללית להערכה בנוגע הנדרש. המחיר בגלל תרופה קנו שלא ענו הברית בארצות מהנשים (14%) בישראל
 רב קושי על דיווחו בישראל מהמרואיינות 12% לו, זקוקה כשהיא רפואי טיפול לקבל הקושי מידת את

 טיפול לקבל כלל קשה לא עד להן קשה כך כל שלא דיווחו 73%ו- מסוים קושי על -15% טיפול, לקבל
 רב קושי עד מסוים קושי על מדווחות בישראל מהנשים מרבע יותר כי עולה מהנתונים כלומר, רפואי. <

כך. מדווחות מהנשים 16% כי מלמדים הברית מארצות הנתונים זאת, לעומת רפואי. טיפול בקבלת

 הברית שבארצות ציפינו שכן המדינות, בין ההשוואה משמעות לגבי שאלות מעוררים אלה נתונים
 אינם (14%) האמריקנים מן ניכר ששיעור מאחר בישראל, מאשר יותר גבוהים ויתור שיעורי יימצאו

 וקשיים ביורוקרטיים מחסומים כגון כספיים, שאינם גישה קשיי משקף שהממצא ייתכן לכן, מבוטחים.
 הן ולכן יותר, גבוהות הנשים ציפיות בישראל המלא הביטוח שעקב ייתכן כן, כמו ומשפחתיים. אישיים

 לבקשת כלל ייחשבו לא הברית שבארצות )במקרים "ויתור" על או "קושי" על בקלות יותר מדווחות
 הישראליות הנשים בין תרבותיים הבדלים ייתכנו בנוסף, כקושי(. מכשול יגדירו שלא או שירות

הדיווח. ובדפוסי קושי בתפיסת לאמריקניות

 כגון: שונים, מחסומים לכלול יכלו והן שירות, על לוויתור או לקושי הסיבות פורטו לא שבסקר לציין יש
 על שמירה נסיעה, )קשיי ומשפחתיים אישיים ומחסומים החולים, בקופת וביורוקרטיה נהלים כסף,

 על הרקע מאפייני של העצמאית בהשפעה אחידות אין כי מלמד הרב-משתני הניתוח וכר(. ילדים
 ואי-קבלתו רפואי לטיפול הזדקקות על חיובית השפעה :נגישות לבעיות הקשורים השונים המשתנים

 נמוכה הכנסה כגרוע; הבריאות מצב ולהערכת כללית או מאוחדת חולים לקופת ערבית, לשפה נמצאה
 צעיר גיל ;המחיר בגלל ואי-קנייתן לתרופות הזדקקות על חיובי באופן משפיעים גדולה בעיר ומגורים

עמו. פגישה ללא מומחה לרופא הזדקקות על חיובית משפיעים ערבית ושפה נמוכה הכנסה ,65מ-

הבריאות מצב .6
מבוא 6.1

 נשים צורכי על מלמד בעת ובה בשירותים שימוש מסביר לכשעצמו, חשוב משתנה הוא הבריאות מצב .
 לקבוצות המשתייכות נשים של הבריאות במצב הבדלים על הצביעו מחקרים ממצאי הבריאות. במערכת

 מהגרות (,Schoen, 1998; Morton & Loos, 1995) נמוך סוציו־אקונומי רקע בעלות שונות: אוכלוסייה
(1999 ,Remmenick, 1999; Kramer, Tracey & Ivey) אתניות מיעוט מקבוצות ונשים (1999 ,Ifrah) נוטות 

 הצרכים על עונים אינם הבריאות ששירותי הוא לכך ההסברים אחד יותר. גרוע בריאות ממצב לסבול1
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 שפה מחסומי ישנם שונות אתניות ולקבוצות למהגרים למשל, אלה. מקבוצות נשים של המיוחדים
 נשים (.acceptability) תרבותית מבחינה טיפולים של וקבילות וחולי בריאות בהגדרת הקשורים ותרבות

 ישנם לבסוף, נדרשים. טיפולים לקבל מהן המונעים כספיים במחסומים גם נתקלות חלשות מקבוצות
 (Kramer, Tracey & לך המגיע ודרישת הנהלים במערכת, הניווט דרכי בידיעת הקשורים מחסומים

(1996 ,Ivey, 1999; Birenbaum-Carmeli & Carmeli, 1996; Collins & Simon.

 והרווחה, הבריאות מצב על המשפיעות הנפשיות לבעיות גם להתייחס חשוב הגופנית לתחלואה בנוסף
 של גבוהים שיעורים הנשים בקרב נמצאו הברית בארצות במחקרים הבריאות. שירותי צריכת על גם כמו

 לסמים והתמכרות אישיות הפרעות של נמוכים שיעורים אך מהגברים(, שניים פי )כמעט ודיכאון חרדה
 1995 בשנת ברוקדייל במכון שנערך בסקר (.Ifrah, 1999) בישראל גם נמצאה דומה מגמה ולאלכוהול.

 על דיווחו מהנשים 15% מהגברים; 21% לעומת החיים, במהלך נפשית מצוקה על מהנשים 31% דיווחו
 במהלך נפשית מצוקה בין קשר נמצא זה בסקר מהגברים. 11% לעומת שנה אותה במהלך נפשית מצוקה

 )גרוס דחופה רפואה שירותי צריכת ושל מומחה רופא אצל ביקור של יותר גבוהים לשיעורים השנה
(.1997 ואחרים,

 נישואין בחיי בעיות הילדים, גידול תקופת את למנות ניתן נשים של נפשית למצוקה הסיכון גורמי בין
 הגבוהים הדיכאון שיעורי להסבר הגישות אחת (.died & Kofman, 1995) בחיים נוספים משבר ומצבי
 מועט, סוציו-פוליטי כוח נשים: המאפיינים הפסיכו-סוציאליים התנאים על מתבססת נשים בקרב

 role stress and role) יתר ועומס תפקידים מתח והתעסוקה, הלימודים בתחומי בהזדמנויות אי-שוויון

overload) ההסבר את תולות אחרות גישות משבר. בתקופות במיוחד מספקת חברתית תמיכה והיעדר 
 במצבי כן, כמו (.Ifrah, 1999) לחץ מצבי עם יעילה לא להתמודדות המובילה נלמדת חברתית בהתנהגות

 died & Kofman), עזרה לקבלת לפנות יותר נוטות נשים נפש, כמחלת מוגדרת שאינה נפשית, מצוקה

 לאלף 4.2 יותר: גבוה הנפש בריאות של אמבולטוריים בשירותים נשים של השימוש שיעור בנוסף, (.1995
 מסבירה עזרה לקבלת לפנות נשים של שהנטייה כן, אם ייתכן, (.Ifrah, 1999) גברים אצל 3.6 לעומת נפש

נפשית. מצוקה על דיווח של יחסית הגבוהים השיעורים את חלקי באופן

 בנוסף שלהם. הנפשיות לבעיות טיפול מקבלים אינם ונשים גברים של גבוהים שיעורים באופן,כללי,
 בישראל גם נפשיות. לבעיות שלילית סטיגמה מקיום הנובעים מחסומים גם ישנם הכספיים למחסומים

 יותר גבוה היה והשיעור טיפול, לקבל פנו החיים במהלך נפשית מצוקה שחשו מאלו 38% רק כי נמצא
(.1997 ואחרים, )גרוס (31%) הגברים בקרב מאשר (42%) הנשים בקרב

 העצמי הדיווח על-פי נשים, של הנפש ובריאות הבריאות למצב הנוגעים הסקר ממצאי יוצגו זה בפרק
 של התעסוקה למצב הבריאות מצב בין הקשר וייבחן יחסית, נמוך בריאותן שמצב נשים יאופיינו שלהן,

נפשית. עזרה קבלת ודפוסי דיכאון של הסימפטומים היקף לגבי ממצאים יוצגו לבסוף, הנשים.
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בריאות מצב הערכת 6.2
 תרופות נוטלות הן והאם פיזית, ממוגבלות או מנכות כרונית, ממחלה סובלות הן האם נשאלו הנשים

 בן סולם על־פי בריאותן מצב את להעריך התבקשו הן כן, כמו שוטף. רפואי טיפול מקבלות או בקביעות
10גרוע(. עד )מצוין דרגות חמש

 שוטפת בריאות בעיית כרונית, מגבלה/מחלה קיום הבריאות משתני בין )ספירמן( המתאם מקדמי חושבו
 0.4 בין גבוהים, אינם המתאם מקדמי כי נמצא הבריאות. מצב הערכת המשתנה לבין יום, מדי תרופות ונטילת

הנשים. של הבריאות מצב בתיאור המשתנים ארבעת לכל להתייחס חשוב לכן, .0.5ל-
34

 מצב את מעריכות 26% מצוין, עד כטוב בריאותן מצב את מעריכות מהנשים 67% כי עולה 16 מלוח
 מהן 25%ול־ כלשהי, כרונית מחלה או נכות מגבלה, יש מהנשים 21%ל- כגרוע. - 7%ו- כבינוני בריאותן

 על-פי תרופות נוטלות שהן טענו מהנשים 30% כן, כמו שוטף. רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש
 54-45 בנות מקרב 36% ,64-55 בנות מקרב 48% ,65+ בנות מקרב 77% ביומו: יום מדי רופא מרשם

(.18 )לוח 44־22 בנות מקרב 13%ו-

n=849 )באחוזים( לבריאות הקשורים משתנים לגבי חיוביות תשובות :16 לוח
בחיוב העונות שיעור הבריאות משתני

21 כרונית מחלה או נכות מגבלה, יש
25 שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש
30 ביומו יום מדי רופא מרשם על-פי תרופות נוטלת

בריאות מצב הערכת
67 מצוין עד טוב
26 בינוני

7 גרוע

 כל לגבי מחלות. של סדרה הימצאות על לדווח גם הנשים התבקשו הבריאות, מצב של להערכה בנוסף
 חולות שהן רפואי גורם או רופא להן אמר האחרונות השנים בחמש האם לענות התבקשו הן שאלה

(.17 )לוח המדוברת במחלה

)באחוזים(* האחרונות השנים בחמש מקלח קיום לגבי חיוביות תשובות :17 לוח
בחיוב המשיבות שיעור המחלה

20 לחץ־דם יתר
8 אחרת לב מחלת או לב התקף
2 העור לסרטן פרט סרטן,
7 סוכרת
9 דיכאון או חרדה
9 סידן( )בריחת אוסטיאופורוזיס

12 פרקים דלקת
12 יתר השמנת

42.5 אחת בריאות בעיית לפחות יש
אחת. מתשובה יותר לענות יכלו המרואיינות #



 בריאות מצב לאחרות. יחסי באופן טוב אינו בריאותן שמצב נשים של הרקע מאפייני מסוכמים 18 .בלוח
 דוברות נמוכה, הכנסה בעלות נמוכה, השכלה בעלות יותר, מבוגר בגיל נשים בקרב יותר שכיח טוב פחות

בפריפריה. גרות ואשר כללית חולים בקופת או לאומית חולים בקופת החברות רוסית,

,___________________________________________)באחוזים( רקע משתני לפי בריאות בעיות על דיווח :18 לוח
 בריאות בעיית יש

 • טיפול הדורשת
שוטף

■ n=209

 תרופות נוטלת
 יום מדי

1ר=249

 לפחות יש
אחת מחלה

n=361

 נכות מגבלה, יש
 מחלה או

כרונית
n=174

 מצב הערכת
 כבינוני בריאות

גרוע עד ־
n=274 .

* * • גיל
16 13 25 13 21 44-22
30 36 • 50 25 36 54-45
28 48 71 26 46 64-55
54 77 81 47 67 +65

* « • « « השכלה
32 39 58 27 45 לימוד שנות 12מ- פחות
22 26 40 20 32 תיכונית
25 30 35 18 23 אקדמית

• • « לנפש הכנסה
27 31 49 25 44 ושני תחתון חמישונים
24 33 48 20 33 שלישי חמישון
33 29 35 31 35 רביעי חמישון
23 30 38 15 12 עליון חמישון

• * • שפה
23 28 38 18 24 עברית
30 37 61 31 65 רוסית
28 29 41 21 33 . ערבית

* * * חולים קופה
29 35 50 21 36 כללית
21 • 23 34 17 23 מכבי
19 20 32 18 28 מאוחדת
23 34 35 34 45 לאומית

• • סגורים אזור
28 33 43 27 41 והצפון חיפה
23 27 40 17 28 והמרכז תל-אביב
21 27 46 23 29 ירושלים
30 40 50 26 41 והדרום שבע באר

p<0.05 ״

 עד כבינוני הבריאות מצב "הערכת המשתנה על עצמאית השפעה להם שיש המשתנים מהם ללמוד כדי
 החזקה העצמאית ההשפעה כי עולה 19 מלוח לוגיסטית. רגרסיה מסוג רב-משתני ניתוח ערכנו גרוע״
 נמצאה עצמאית השפעה רוסית". "דוברת המשתנה של היא גרוע עד בינוני בריאות מצב הערכת על ביותר

 למשתנים גם נמצאה מובהקת עצמאית השפעה נמוכה. לנפש והכנסה יחסית נמוכה השכלה למשתנים גם
 נטילת כרונית, רפואית/מחלה מגבלה יש אחת, בריאות בעיית לפחות יש :הבריאות למצב הקשורים

 משתנים על הפיקוח לאחר כי יש^לציין, שוטף. רפואי טיפול הדורשת בריאות ובעיית יום מדי תרופות
הגיל. למשתנה עצמאית השפעה נמצאה לא אלה,
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 לוגיסטית( )רגרסיה רקע משתני לפי גרוע" ער כבינוני בריאות מצב "הערכת :19 לוה
גרוע עד כבינוני בריאות מצב הערכת התלוי המשתנה

Odds Ratio B
0.99 ־0.01 גיל
0.49 ־*0.71 גבוהה השכלה
0.60 ־״0.51 לנפש הכנסה
0.89 ־0.12 ערבית דוברת
7.40 *2.00 רוסית דוברת
1.08 0.08 כללית חולים בקופת חברה
2.32 ״0.84 אחת בריאות בעיית לפחות יש
0.08 ־״2.54 כרונית רפואית/מחלה מגבלה אין
2.06 *0.72 יום מדי תרופות נוטלת
2.59 *0.95 שוטף טיפול הדורשת בעיה
1.16 0.15 במרכז גרה

p<0.05 *

הנפש בריאות 6.3
 התבקשה המרואיינת שלגביהם פריטים, שישה של סדרה הכולל דיכאוני רוח למצב מדד נכלל בשאלון

 20 לוח קרה(. לא נדירות, לעתים מהזמן, חלק הזמן, )רוב האחרון בשבוע כך הרגישה מידה באיזו לענות
פריט. לכל המרואיינות של התשובות התפלגות את מפרט

המרואיינות דירוג על־פי האחרון בשבוע נפשית למצוקה הקשורות  התופעות תכיפות :20 לוה
)באחוזים(

הזמן רוב מהזמן בחלק נדירות לעתים קרה לא סה״כ התופעה
12 20 17 51 100 מדוכאת הרגישה
19 20 15 46 100 השינה בזמן אי-שקט הרגישה
36 33 11 20 100 מהחיים הנאה הרגישה

7 9 11 73 100 בכי התקפי לה היו
10 25 21 44 100 עצובה הרגישה

3 6 8 83 100 אותה מחבבים לא שאנשים הרגישה

 המקובל באופן הדיכאוני, הרוח מצב רמת את המסכם מדד נבנה הפריטים לרשימת התשובות מתוך
 לא כי אמרה אשר אישה קיבלה 0 ציון :18ל־ 0 בין ציון קיבלה אישה כל הנפש. בריאות על במחקרים

 כל התרחשות את בחיוב ציינה אשר אישה קיבלה 18 וציון האחרון, בשבוע התופעות מן אחת אף חוותה
 שלוש בן משתנה שהנו דיכאוני רוח למצב למדד קובץ המסכם המשתנה 11האחרון. בשבוע התופעות
12:קטגוריות

 המסכם. המדד לחישוב להתאימו כדי הסקלה, את הפכנו מהחיים" הנאה "הרגישה המשתנה בשביל11
 המקובל על התבססה ההחלטה הברית. בארצות המחקר צוות עם ביחד נקבעו במדד הקטגוריות של הגבולות

הנפש. בריאות במחקרי

ן המסכם במשתנה 2ל- 0 בין היה ציונן אשר הנשים ־ נמוך ציון ♦
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;5ל- 3 בין היה ציונן אשר נשים - בינוני ציון ♦

יותר. או 6 היה ציונן אשר נשים ־ גבוה ציון ♦

 מאפייני מובאים 21 בלוח .390/0 - גבוה וציון 270/0 - בינוני ציון מהנשים, 340/0 קיבלו במדד נמוך ציון
דיכאוני. רוח למצב המסכם במדד הציון לפי הנשים של הרקע

)באחוזים( רקע משתני לפי מדווח דיכאתי רוח מצב :21 לוח
גבוהה רמה בינונית רמה נמוכה רמה סה״כ

39 27 34 100 סה״כ
גיל*

33 29 38 100 44-22
41 21 38 100 54-45
48 20 31 100 64־55
53 35 12 100 +65

השכלה*
54 21 25 100 לימוד שנות 12מ־ פחות
37 27 36 100 תיכונית
28 33 39 100 אקדמאית

לצפש* הכנסה
51 25 25 100 ושני תחתון חמישונים
32 33 35 100 שלישי חמישון
43 28 29 100 רביעי חמישון
30 30 40 100 עליון חמישון

* שפה
34 24 41 100 עברית
52 35 13 100 רוסית
45 32 24 100 ערבית

חולים קופת
38 30 32 100 כללית
40 28 33 100 מכבי
33 23 44 100 מאוחדת
48 17 35 100 לאומית

* בריאות מצב הערכת
24 30. 46 100 מאוד טוב עד טוב
68 21 11 100 בינוני
78 20 2 100 גרוע

אחת* בריאות בעיית לפחות יש
50 27 23 100 כן
30 28 42 100 לא

כרונית* מחלה
65 21 14 100 יש
32 29 39 100 איו

מגורים מקום
42 26 32 100 גדולה עיר
34 30 36 100 אחרת

p<0.05 *
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 ,4-65 בנות בקרב נמצא דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה בעלות נשים של גבוה שיעור כי עולה מהלוח
 רוסית דוברות ובקרב יחסית נמוכה הכנסה בעלות בקרב לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה בעלות בקרב

 המעריכות בקרב דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה בעלות נשים של גבוה שיעור נמצא כן, כמו וערבית.
 הסובלות ובקרב אחת בריאות בעיית לפחות להן שיש אלה בקרב ומטה, כבינוני בריאותן מצב את

כרונית. ממחלה

 ניתוח ערכנו הדיכאוני הרוח מצב רמת על עצמאי באופן המשפיעים המשתנים מהם ללמוד כדי
.22 בלוח מתוארים הרב-משתני הניתוח ממצאי ליניארית. רגרסיה מסוג רב-משתני

ליניארית( )רגרסיה רקע משתני לפי דיכאוני רוח למצב מסכס מדד ;22 לוח
דיכאוני" רוח למצב מסכם "מדד התלוי המשתנה

התקן( )סטיית S.Eהמשתנה B המקדם
0.34 0.10 גיל
0.08 *-0.23 לנפש הכנסה
0.57 *1.00 רוסית דוברת
1.10 0.27 ערבית דוברת
0.54 0.29 מכבי חולים בקופת חברה
0.72 0.25 מאוחדת חולים בקופת חברה
0.75 * 1.60 לאומית חולים בקופת חברה
0.48 ־0.50 אחת מחלה לפחות יש
4.90 5.70 עובדת
0.34 0.07 בעבודה שליטה אין
0.37 * 1.00 משפחה לחיי עבודה בין מהשילוב מרוצה לא
0.45 0.36 הארץ במרכז גרה

p<0.05 *

 "גיל למשתנים: דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על עצמאית חיובית השפעה שיש עולה מהניתוח
 באופן משפיע כגרוע" הבריאות מצב "הערכת המשתנה גם רוסית". ו״שפה נמוכה" "הכנסה מבוגר",

 ו״לפחות בריאות" מצב "הערכת המשתנים שני דיכאוני. רוח מצב של גבוהה רמה על ומובהק חיובי
 רק לתעסוקה, הקשורים המשתנים מבין ביניהם. התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא אחת" מחלה

 רמה על חיובית עצמאית השפעה יש המשפחה לחיי עבודה בין מהשילוב רצון שביעות חוסר למשתנה
 מובהקים אינם במרכז" ו״מגורים ערבית" "שפה חולים", "קופת המשתנים דיכאוני. רוח מצב של גבוהה

סטטיסטית.

 קיבלו אשר הנשים את לאפיין רצינו דיכאוני, רוח מצב של גבוהה מרמה הסובלות הנשים לאפיון בנוסף
 הקבוצות את לזהות כדי וזאת, הרופא, על-ידי אובחנו לא אך דיכאוני רוח למצב במדד גבוה ציון

(.23 )לוח הנפש לבריאות בנוגע במערכת הפגיעות
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 רופא על־ידי אובחנו לא אך דיכאוני רוח למצב במדד גבוה ציון קיבלו אשר הנשים מאפייני :23 לוח
בקבוצה( הנשים סד מתוך )באחוזים,

רוח מצב של גבוהה מרמה הסובלות הנשים שיעור
——-------------------------*7------—___________________________________________האוכלוסייה( סן )מהיד סה״כ רופא על־ידי אובחנו לא ךא דיכאוני,____________________________________________________________________

גיל
44־22
54־45

64-55
+65

השכלה"
 לימוד שנות 12מ- פחות

 תיכונית
אקדמית

 לנפש" הכנסה
 ושני תחתון חמישונים

 שלישי חמישון
 רביעי חמישון
עליון חמישון
שפה"

29
32
37
29

41
30
23

40
24
34
25

 עברית
 רוסית
ערבית
חולים קופת

 כללית
 מכבי

 מאוחדת
לאומית
 " בריאות מצב הערכת

 מאוד טוב עד טוב
 בינוני
גרוע

28
37
39

30
30
25
43

22
52
37

עובדת"
 כן

27לא
35

מגורים אזור
 והצפון חיפה

 והמרכז תל־אביב
ירושלים

והדרום שבע באר
p<0.05 *

 אך דיכאוני, רוח למצב המסכם במךד גבוה ציון קיבלו באוכלוסייה הנשים מסך אחוזים ואחד שלושים
 גבוה ציון שקיבלו מהנשים 81% מהווה זה שיעור מחרדה. או מדיכאון כסובלות רופא על־ידי אובחנו לא

 דיכאוני רוח למצב במדד גבוה ציון שקיבלו אלו בקרב בלבד 19% כלומר, דיכאוני. רוח למצב במדד
מחרדה. או מדיכאון כסובלות האחרונות השנים בחמש אובחנו
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 הכנסה בעלות לימוד, שנות 12מ־ הנמוכה השכלה בעלות נשים של יותר גבוה שיעור כי עולה 23 מלוח
 עובדות ושאינן גרוע, עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות ערבית, או רוסית דוברות יחסית, נמוכה
אחר. רפואי גורם או רופא על־ידי אובחנו לא אך דיכאוני, רוח מצב של גבוהה רמה על דיווחו

האישה בריאות למצב והקשר התעסוקה מצב 6.4
 האישה. של התעסוקה מצב הנו הנפש ובריאות הבריאות מצב על השפעה כבעל הידוע חשוב רקע משתנה

 יותר גבוהים תחלואה שיעורי על הצביעו התעסוקה לבין הבריאות מצב בין הקשר את שבדקו מחקרים
 ממעגל פורשות חולות נשים כי ייתכן ברורות: אינן לכך הסיבות אולם, עובדות. שאינן נשים בקרב

 העצמי לדימוי תורמים עובדות נשים של הייעוד ותחושת הסיפוק ואולי כלל, נקלטות שאינן או העבודה
 לטיפול פנויות אינן עובדות שנשים הוא שניתן אחר הסבר בריאותן. מצב על זו בדרך ומשפיעים שלהן

 יותר נמוכים שיעורים על מדווחות ולכן כללי, באופן (illness behavior) חולי ולהתנהגות בסימפטומים
(.Lewin-Epstein, 1990; Bryson & Warner-Smith, 1998) תחלואה של

 מקצוע האישה, של העבודה מצב וביניהם: נשים, לתעסוקת הקשורים משתנים מספר בדקנו במחקר
המשפחה. לחיי העבודה בין מהשילוב רצונה ושביעות בעבודה שלה השליטה הרגשת האישה,

)באחוזים( האישה של התעסוקה למצב הקשורים משתנים לפי בריאות מצג הערכת :24 לוח
הבריאות מצב הערכת

גרוע עד בינוני מצוין עד טוב סה״כ תעסוקה משתני
(•65 גיל עד העבודה בגיל )נשים עבודה מצב

21 79 100 עובדת
29 71 100 מובטלת
82 18 100 נכה
39 61 100 בית עקרת

• בלבד( עובדות )נשים מקצוע
11 89 100 גבוה לבן צווארון
11 89 100 נמוך לבן צווארון
29 71 100 גבוה כחול צווארון
48 52 100 נמוך כחול צווארון

בלבד(" עובדות )נשים בעבודה שליטה
18 82 100 רבה שליטה
28 72 100 מסוימת שליטה

4 96 100 מועטה שליטה
44 56 100 כלל שליטה אין

המשפחה חיי לבין העבודה בין משילוב רצון שביעות
בלבד(• עובדות )נשים

14 86 100 מאוד מרוצה
23 77 100 מסוימת במידה מרוצה
44 56 100 כלל מרוצה לא

p<0.005 •

 עולה מהלוח לתעסוקה. הקשורים המשתנים לבין הבריאות מצב הערכת, בין הקשר את בודק 24 לוח
 גם אך (,82%) גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות נכות בגלל עובדות שאינן הנשים רוב כי אמנם
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 גבוה, כחול צווארון של במקצועות העובדות בקרב כך. חשות (39%) הבית עקרות בקרב גבוה שיעור כי
 במקצועות העובדות בקרב יותר חמור אף והמצב גרוע, עד בינוני בריאות מצב הערכת על דיווחו 29%

 בקרב כך דיווחו 11% רק זאת, לעומת בריאותן. מצב את כך העריכו כמחציתן נמוך: כחול צווארון
 העריכו בעבודה, שליטה כלל להן שאין שאמרו אלו בקרב נמוך. או גבוה לבן צווארון במקצועות עובדות

 בין מהשילוב מרוצות שאינן אלו בקרב נמצא דומה ושיעור גרוע, עד כבינוני בריאותן מצב את 44%
המשפחה. לחיי העבודה

 הקשורים המשתנים לבין דיכאוני רוח למצב המדד בין הקשר לבחינת הניתוח ממצאי את מביא 25 לוח
 מצב של גבוהה רמה על מאחרות יותר דיווחו נכות בגלל עובדות שאינן נשים כי רואים אנו לתעסוקה.

 בעבודה שליטה חוסר על המדווחות בקרב נמוך, כחול צווארון במקצועות העובדות בקרב דיכאוני. רוח
 יותר גבוהים שיעורים דיווחו המשפחה לחיי העבודה בין מהשילוב רצון אי-שביעות שהביעו אלה ובקרב

.22 בלוח הוצגה אלה משתנים של העצמאית ההשפעה דיכאוני. רוח מצב של גבוהה רמה על

)באחוזים( האישה של התעסוקה למצב הקשורים משתנים לפי נפשי מצב :25 לוח
האחרון בשבוע דיכאוני רוח למצב מסכם מדד

גבוהה רמה בינונית רמה נמוכה רמה סה״ב תעסוקה משתני
(*65 עד העבודה בגיל )נשים עבודה מצב

32 28 41 100 עובדת
39 28 32 100 מובטלת
73 9 18 100 נכה
43 24 34 100 בית עקרת

• בלבד( עובדות )נשים במקצוע עבודה
24 32 44 100 גבוה לבן צווארון
30 26 45 100 נמוך לבן צווארון
28 33 40 100 גבוה כחול צווארון
54 20 26 100 נמוך כחול צווארון

בלבד( עובדות )נשים בעבודה שליטה
29 29 42 100 רבה שליטה
40 23 38 100 מסוימת שליטה
30 30 40 100 מועטה שליטה
53 13 33 100 כלל שליטה אין

המשפחה" לחיי העבודה בין מהשילוב רצון שביעות
23 28 49 100 מאוד מרוצה
36 29 36 100 מסוימת במידה מרוצה
50 33 17 100 כלל מרוצה לא

p<0.005 •

הנפש .בריאות בשירותי שימוש 6.5
 הרגשת לגבי כלשהו מקצוע איש עם להתייעץ או להיפגש צורך להן היה האם נשאלו המרואיינות כל

 אכן מהן 50% רק אך בחיוב, השיבו מהנשים אחוזים עשר ארבעה האחרונה. בשנה חרדה או דיכאון
כשרצו בקשיים שנתקלו טענו (46%) להתייעץ צורך שהרגישו מאלו למחצית קרוב מקצוע. איש עם נפגשו
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 מקצוע. איש עם דבר של בסופו נפגשו 43% קשיים, על שדיווחו אלו מקרב המקצוע. איש עם להיפגש
סטטיסטית. מובהק אינו ההבדל אולם מקצוע, איש עם נפגשו 57% קשיים, על דיווחו שלא אלו בקרב

 נפגשו שהן דיווחו כשליש המקצוע. איש של המומחיות הייתה מה נשאלו מקצוע איש עם שנפגשו נשים
 עם ־ 6%ו- פסיכיאטר עם - 17%כ- פסיכולוג, עם - 37% הנפש, לבריאות יועץ עם או סוציאלית עובדת עם

 איש של לייעוץ שנזקקו מהנשים חמישית אחרים. מקצוע אנשי עם התייעצו הנשים שאר כללי. רופא
חרדה. או דיכאון בגלל תרופות כיום נוטלות שהן דיווחו חרדה או דיכאון עקב מקצוע

 ובין דיכאוני רוח למצב המדד בין הקשר את הבודק דו-משתני, ניתוח של ממצאיו את מתאר 26 לוח
 של גבוהה רמה על שדיווחו נשים שבקרב עולה מהלוח הנפש. בריאות בשירותי שימוש על המשתנים

 מומחה עם להיפגש צורך הרגישו יותר גבוה שיעור המסכם(, המדד )לפי האחרון בשבוע דיכאוני רוח מצב
האחרונה. בשנה חרדה או דיכאון עקב

 נתקלו שהן דיווחו דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על שדיווחו הנשים מבין גבוה שיעור זאת, עם יחד
 גם קשורה הגבוהה הדיכאוני הרוח מצב שרמת כן, אם ייתכן מקצוע; איש עם פגישה בקביעת בקשיים
 על דיווחו דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה עם נשים בקרב יחסית נמוך שיעור כן, כמו טיפול. בהיעדר

דיכאון. או מתח בתקופות אליו לפנות יכולות שהן תומך גורם

_____________________________ )באחוזים( מדווח נפשי מצב לפי לסיוע פגייה :26 לוח
דיכאוני רוח למצב מסכם מדד

סה״כ גבוה ציוןהנפש בריאות משתני
22

בינוני ציון נמוך ציון
13 4 (11=110) 14 * הנפש לבריאות יועץ עם או מומחה עם להיפגש צורך

בנוגע הנפש לבריאות מומחה עם לפגישה שנזקקו נשים
48 50 64 (n=54) 50 עמו נפגשו ואכן חרדה, או לדיכאון

הנפש לבריאות מומחה עם לפגישה שנזקקו נשים
53 45 9 (n=46) 46 * עמו פגישה לקבוע בקשיים ונתקלו

תמיכה לקבלת אליו לפנות יכולה שהאישה מישהו יש
70 92 90 (n=671) 83 " דיכאון או מתח בתקופת

_ xA AftC«p<0.005 *

הברית ארצות לבתוני והשוואה סיכום 6.6
הבריאות מצב הערכת
 טוב: כפחות בריאותן מצב את תופסות בישראל הנשים לאמריקניות, יחסית כי עולה הנתונים מניתוח
 בארצות מהנשים 14% לעומת גרוע, או כבינוני בריאותן מצב את מעריכות שהן דיווחו מהנשים כשליש
 נשים תרבות: מהבדלי נובע הדבר כי גם ייתכן אולם אמיתי, מצב משקף זה דיווח כי ייתכן הברית.

הברית. בארצות נשים מאשר יותר להתלונן נוטות או טוב כפחות בריאותן מצב את תופסות בישראל
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 מתאפיינות גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את המעריכות בישראל הנשים כי עולה רב־משתני מניתוח
 ג□ יש מובהקת עצמאית השפעה רוסית. דיבור ובשפת לנפש נמוכה בהכנסה יחסית, נמוכה בהשכלה

 כרונית, מחלה או מגבלה יש אחת, בריאות בעיית לפחות יש :הבריאות מצב של אובייקטיביים למשתנים
יום. מדי תרופות ונטילת שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש

בריאות למצב מדדים
 של הבריאות מצב כי נראה נוספים, בריאות במדדי לאמריקניות הישראליות הנשים בין בהשוואה

 על מגבלה, על דיווחו ישראליות נשים של במקצת גבוה שיעור אומנם, טוב. פחות האמריקניות הנשים
 של יותר גבוה שיעור אולם, מהאמריקניות(. 17% לעומת מהישראליות 21%) כרונית מחלה על או נכות

 כמו מהישראליות(. 25% לעומת 34%) שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית על דיווחו אמריקניות
 בלבד 30% לעומת ביומו, יום מידי רופא מרשם על-פי תרופות נוטלות שהן טענו מאמריקניות 46% כן,

מהישראליות.

 ושל ישראליות נשים של דומה שיעור האחרונות, השנים בחמש רופא של אבחון על-פי מחלות קיום לגבי
 בקרב 7% - סוכרת הבאים: המצבים לגבי מחלה, אצלן אבחן הרופא כי דיווחו אמריקניות נשים

 המדינות בשתי דומים שיעורים האוכלוסיות. בשתי 12% - יתר השמנת והישראליות; האמריקניות
 דיכאון או חרדה מצבי - זה מכלל יוצאים וסרטן. סידן בריחת לחץ־דם, יתר לב, מחלת לגבי גם כך דיווחו

 12%) פרקים ודלקת מהאמריקניות( 17% לעומת מהישראליות 9%) האמריקניות אצל יותר שאובחנו
 נשים בקרב אלה מחלות של מתת־אבחון נובע הדבר כי ייתכן מהאמריקניות(. 24% לעומת מהישראליות

ישראליות.

דיכאוני רוח מצב
 בשבוע דיכאוני רוח מצב של גבוהה מרמה סבלו כי שדיווחו נשים של דומה שיעור נמצא המדינות בשתי

 יותר הרבה גבוהים אלו שיעורים אולם, (.39%) נשים חמש מכל שתיים :המסכם המדד לפי האחרון,
 בישראל 9% )כאמור, מחרדה, או מדיכאון סובלות שהן להן אמר שהרופא שדיווחו הנשים משיעור

 על־ אובחנו לא אך דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על דיווחו אשר נשים לגבי הברית(. בארצות 17%ו-
 לימוד שנות 12מ- נמוכה בהשכלה מתאפיינות מהן גבוה שיעור כי מלמד בישראל המחקר רופא, ידי

 ואינן גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות עברית, דוברות אינן הן יחסית, נמוכה ובהכנסה
 בעולם ידועה תופעה היא בפרט נשים ובקרב בכלל הראשונית ברפואה דיכאון של תת-אבחון עובדות.

(1994 ,Ginther, 1998; Higgins.) ולחומרתה לקיומה נוספת עדות מהווה הנוכחי מהמחקר הממצא 
בישראל.

 דיכאוני, רוח מצב של גבוהה לרמה סיכון של במצב הנשים את המציבות נסיבות מספר עולות מהמחקר
 משפחה בקרוב לטיפול אחריות בריאות, בעיות רוסית, דיבור שפת מבוגר, גיל לנפש, נמוכה הכנסה והן:

(.6 פרק )ראה במשפחה אלימות של והיסטוריה (7 פרק )ראה
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דיכאוני רוח ולמצב בריאות מצב להערכת תעסוקה מצב בין הקשר
 ולמצב הבריאות מצב להערכת בישראל נשים של התעסוקה מצב בין הדוק קשר העלה הנתונים ניתוח

 ושל גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את המעריכות נשים של מאוד גבוהים שיעורים מצאנו דיכאוני. רוח
 נשים בקרב נכות, בגלל עובדות שאינן נשים בקרב דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על המדווחות
 רצון שביעות ושאינן בעבודה שליטה חוסר על המדווחות ובקרב נמוך, כחול צווארון במקצועות שעובדות
 גבוה כחול צווארון במקצועות והעובדות הבית עקרות בקרב גם המשפחה. לחיי העבודה בין מהשילוב

נמוך. עד בינוני בריאות מצב הערכת על גבוהים שיעורים דיווחו

הנפש בריאות בשירותי שימוש
 14% דיווחו האחרונה בשנה חרדה או דיכאון בגלל מקצוע איש עם להתייעץ או להיפגש הצורך על

 איש עם נפגשו אכן מהישראליות 50% מתוכן, האמריקניות. מהנשים 19%ו- הישראליות מהנשים
 (46%) להתייעץ צורך שהרגישו הישראליות הנשים למחצית קרוב מהאמריקניות. 59% לעומת מקצוע,

 איש עם דבר של בסופו נפגשו 43% מתוכן, המקצוע, איש עם להיפגש כשרצו בקשיים שנתקלו טענו
 צורך לבין האחרון בשבוע דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה בין חיובי קשר העלתה הבדיקה מקצוע.

 חמישית פגישה. לקבוע בקשיים והיתקלות האחרונה בשנה דיכאון בגלל מקצוע איש עם להתייעץ
 29% לעומת חרדה, או דיכאון נגד תרופות כיום נוטלות שהן דיווחו לייעוץ שנזקקו מהישראליות

מהאמריקניות.

נשי□ נגד אלימות .7
מבוא 7.1

 ונמצאה' לבריאותן, משמעותי סיכון גורם מהווה נשים כנגד אלימות כי ההכרה גוברת האחרונות בשנים
 בשנים (.Leiman et al,. 1998) נפש ומחלות פציעות נכות, בריאות, בעיות המסביר משמעותי כגורם

 בה ולהכרה הציבורי, היום סדר על הבעיה להעלאת פועלים רבות במדינות נשים ארגוני האחרונות,
 אלימות המשפחה, בתוך אלימות כוללת נשים נגד אלימות (.Doyal, 1996) הציבור בריאות מבעיות כאחת
 שוד )כגון: המשפחה בתוך במעמדן או נשים בהיותן קשורה שאינה פיזית.אחרת אלימות וכל מינית

 נעשה האחרונות בשנים רק אולם, רבות, שנים כבר קיימת האלימות בעיית עוני(. בשכונות ואלימות
(.Bell et al,. 1994) חברתית בעיה כעם עמה ולהתמודד מקורותיה את להבין מאמץ

 כי נמצא בישראל. לידה לאחר נשים של מדגם בקרב שנערך במחקר נמצא החברתיות לגישות חיזוק
 האישה של בפעילות הזוג בן של השליטה את לראות מאחרות יותר נטו זוגן מבן אלימות שחוו נשים

 הצדיקו בחברה, נפוצה כתופעה הזוג בן אלימות את לראות נטו הן כי התברר עוד שלו. לגיטימית כזכות
(.Anson & Sagy, 1995) נגדן לאלימות גרמו רבה במידה שהנשים וחשו לאהבה כביטוי אותה

 יש מיידיות, לפציעות בנוסף הנשים. בריאות על האלימות של הקשות ההשפעות על עמדו רבים מחקרים
 במערכת בעיות כרוניים, כאבים ובשמיעה, בראייה ליקויים צלקות, כגון מתמשך מנזק הסובלות נשים
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 הסובלות הרות נשים על במיוחד קשה השפעה ישנה לאלימות מין. ומחלות שינה הפרעות העיכול,
 וכן בלידה, לסיבוכי□ מוקדמות, ללידות גורמת שהאלימות או מדימומים, או מהפלות מכך כתוצאה
 )במלחמה, טראומה שעברו לאנשים האופייניות נפשיות לבעיות גם גורמת האלימות בעובר. לפגיעות
 Acute Stress Disorder מסוג בהפרעות לביטוי בא מתמשך נפשי נזק ובאונס(. בתקיפה ריכוז, במחנות

Posttraumatic Stress Disorders, בעיות התמכרויות, נמוך, עצמי דימוי דיכאון, נוספות: במחלות וכן 
 ובריאות בריאות בשירותי יותר משתמשים לאלימות קרבנות מכך, כתוצאה אישיות. והפרעות התנהגות

(.Bell et al., 1994; Raitt, 1999) הנפש

 אינן שנשים מאחר השאר בין נשים, נגד האלימות היקף את לאמוד קשה אחרות, כבמדינות בישראל,
 בושה אשמה, פחד, נשים אצל מעורר האירוע במשפחה. אלימות על ובפרט נגדן, אלימות על לדווח נוטות

 שנעשו אומדנים הרווחה. לשירותי או למשטרה עליו מדווחות אינן ולכן סיוע, לקבל ניתן שלא ותחושה
 וכי חייהן, במהלך לאלימות קרבן להיות צפויות מהנשים כרבע כי מראים ובבריטניה הברית בארצות

 משפחה בן הוא שהתוקף בכך מאופיינים (33%) נשים נגד אלימות מקרי של גבוה שיעור ייאנסו. 20%כ־
■ (.Leiman et al,. 1998) גברים נגד האלימות ממקרי בלבד 5% לעומת חבר, או

 בן מצד אלימות על תלונות 14,500כ- בישראל מוגשות שנה מדי כי עולה 1995 לשנת המשטרה מנתוני
 תקיפה, על היו מהתלונות 43% כי עולה 1996 מנתוני פליליים. תיקים נפתחים המקרים ובכמחצית הזוג,

 מינית פגיעה ועל (5.5%) ברכוש פגיעה על (,9.7%) משפט בית צו הפרת על וכן באלימות, איום על - 35.4%
 בכל :כללי באופן מינית אלימות על גם ללמוד ניתן המשטרה מנתוני (.Ifrah, 1999) אחר( ־ 5.7%) (0.6%)

 היו התלונות רוב מינית. אלימות על תלונות 3,000ל־ 2,200 בין למשטרה הוגשו 1998-1990 מהשנים אחת
 70% מעל כי מראים אונס לקרבנות לסיוע, המרכזים נתוני אונס. על - 17%וכ- (56%) מגונה מעשה על

 אונס הן השכיחות התלונות הסיוע, למרכזי שפנו אלו בקרב למשטרה. פנו לא למרכזים שפנו מהנשים
(.Ifrah, 1999) (18.6%) עריות וגילוי (22.2%) מינית התעללות (,37%)

 אלימות במקרי הטיפול :שונים גופים שותפים נשים כנגד אלימות עם המתמודדים השירותים במערך
 בקרב פועלים הרווחה שירותי תלונה. מוגשת שבהם במקרים המשפטית, והמערכת המשטרה בידי נתון

 מטפלים הנפש בריאות ושירותי הרפואית המערכת אלימות. של בבעיות גם ומטפלים במצוקה משפחות
 ארגונים ישנם בנוסף, התלוננו. לא אם גם מוכות, נשים באיתור גם מקום להם ויש האלימות, בתוצאות

 טלפוניים חירום קווי מוכות, לנשים מקלטים מוכות: לנשים תמיכה שירותי המפעילים וולונטריים
(.1991 )עובדיה, ותמיכה יעוץ ושירותי

 היקף לגבי ממצאי□ ונציג עצמן, הנשים של הדיווח על־פי נשים כנגד האלימות נושא את נבחן זה בפרק
 קבלת לצורך במיוחד ותוקפו שנבנו שאלות סדרת בסיס על במשפחה, והאלימות נשים כנגד האלימות

 הטיפול ואת לאלימות, יותר גבוה בסיכון הנמצאות הנשים את נאפיין כך, זה. רגיש נושא על מהימן מידע
 ובריאות הבריאות מצב לבין באלימות התנסות בין קשרים נציג כן, כמו הרפואית. במערכת שקיבלו

הנפש.
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 על נשים כנגד האלימות היקף את ישירות לאמוד בארץ מסוגו ראשון ניסיון נעשה זה במחקר כי יצוין
 הינם המתקבלים האומדנים כי לזכור יש הנשים, של תת-דיווח צפוי זה שבנושא מאחר עצמי. דיווח סמך

מינימום. אומדני

.בישראל נשים נגד פיזית ואלימות מינית אלימות אונס, 7.2
 הנשים של הכללית באוכלוסייה האלימות תופעת היקף את לאמוד ניתן בסקר, המרואיינות דיווח לפי

 היו שאי-פעם דיווחו מהנשים 2/><0כ- .1,700,לכ-ססס 1998 בשנת הגיע שמספרן (,22 גיל )מעל הבוגרות
 פיזית לאלימות קרבן ־ 80/0וכ־ נשים(, 68,000) מינית לאלימות קרבן ־ 4% נשים(, 34,000) לאונס קרבן

האוכלוסייה. כלל מתוך המדווחים האלימות שיעורי את מתאר 3 תרשים (.136,000)

)באחוזים( בישראל הנשים כלל מתוך מאלימות אי-פעם שנפגעו הנשים :3 תרשים

 את השווינו הכללית, מהאוכלוסייה שונות הן כמה עד ולבחון מאלימות הנפגעות הנשים את לאפיין כדי
 27 לוח 13א-פרמטרי. ניתוח באמצעות הכללית המדגם אוכלוסיית התפלגות לעומת הנפגעות התפלגות

 כי עולה מהלוח רקע. משתני לפי באוכלוסייה הכללית ההתפלגות לעומת הנפגעות התפלגות את מראה
 ומתגוררות ורווקות גרושות מובטלות, ורוסית, עברית דוברות הן האונס מנפגעות גבוהים שיעורים

הכללית. לאוכלוסייה בהשוואה המרכז, באזור

 צורך היה רגיל, פרמטרי סטטיסטי ניתוח אפשר שלא אלימות נפגעות של יחסית הקטן התצפיות מספר בגלל 13
 קלמגרוב- מבחן האחד א־פרמטריים מבחנים שני ביצענו התפלגויות. בין המשווה א-פרמטרי ניתוח לערוך

 באוכלוסייה להתפלגות דומה הנפגעות התפלגות האם הבודקים ,Mann-Whitney מבחן - והשני סמירנוב,
חולים. וקופת השכלה כגון המסביר, המשתנה של הקטגוריות על־פני הכללית
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 לעומת הכללית. באוכלוסייה לנשים אונס נפגעות בין הבדלים נמצאו לא הבריאות, מצב להערכת באשר
 מהן גבוה ושיעור דיכאוני, רוח מצב של גבוהה עד בינונית רמה על יותר מדווחות אונס נפגעות זאת,

נפשית. בעיה בגלל מקצועי לייעוץ האחרונה בשנה נזקקו

 ההכנסה לחמישון ושייכות גרושות עברית, דוברות מהן גבוה שיעור מינית, מאלימות לנפגעות באשר
 הבדלים, נמצאו לא אמנם דיכאוני, רוח מצב של מדווחת ולרמה הבריאות מצב להערכת באשר העליון.

נפשית. בעיה בגלל האחרונה בשנה מקצועי לייעוץ נזקקו מהן גבוה שיעור האונס, לנפגעות בדומה אולם

 בריאותן, מצב לגבי ואלמנות. גרושות עברית, דוברות הן הפיזית האלימות נפגעות מבין גבוהים שיעורים
 מהן גבוה שיעור כן, כמו גרוע. עד בינוני בריאות מצב הערכת על יותר מדווחות פיזית אלימות נפגעות

 גבוה שיעור המינית, והאלימות האונס לנפגעות בדומה דיכאוני. רוח מצב של גבוהה רמה על מדווחות
נפשית. בעיה בגלל מקצועי לייעוץ נזקקו מהן

)באחוזים(
רקע משתני לפי המדגם, אוכלוסיית כלל התפלגות לעומת מאלימות הנפגעות התפלגות :27 לוח

פיזית אלימות נפגעות מינית אלימות נפגעות אונס נפגעות
 בכלל סה״כ

המדגם אוכלוסיית
השכלה

100 100 100 100 סה״כ
28 19 13 23 לימוד שנות 12מ- פחות
50 42 62 S2 תיכונית
22 39 25 25 אקדמית

* לנפש הכנסה
100 100 100 100 סה״כ

36 23 21 43 ושני תחתון חמישונים
32 23 14 22 שלישי חמישון
10 16 36 17 רביעי חמישון
22 . 39 27 18 עליון חמישון

* * * שפה
100 100 100 100 סה״כ

85 91 77 71 עברית
11 6 23 19 רוסית

5 3 0 10 ערבית
* חולים קופת

100 100 100 100 סה״כ
61 58 ׳ 35 56 כללית
20 22 35 24 מכבי
17 17 24 10 מאוחדת

2 3 6 10 לאומית
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 - רקע משתני לפי המדגם, אוכלוסיית כלל התפלגות לעומת מאלימות הנפגעות התפלגות :27 לוח
המשך - )באחוזים(

פיזית אלימות נפגעות מינית אלימות נפגעות אונס נפגעות
 בכלל סה״כ

המדגם אוכלוסיית
* עבודת מצב

100 100 100 100 סת״כ.
56 71 65 58 עובדת
9 6 24 9 מובטלת

19־ 11 6 13 פנסיונרית
6 3 6 3 נכה

10 9 0 17 בית עקרת
* * * משפחתי מצב

100 100 100 100 סה״כ
9 19 29 14 רווקה

39 44 35 70 נשואה
14 ■ 3 6 8 אלמנה
39 33 29 8 גרושה

* מגורים אזור
100 100 100 100 סה״כ

17 14 12 23 והצפון חיפה
55 51 59 53 והמרכז אביב תל
12 20 24 11 ירושלים
15 14 6 13 והדרום שבע באר

* בריאות מצב הערכת
100 100 100 100 סת״כ

58 72 64 67 מאוד טוב עד טוב
29 24 35 26 בינוני
13 3 1 7 גרוע

* * מצב לרמת מסכם מדד
דיכאוני רוח

100 100
23

100
6

100
34

 סה״כ
נמוכה רמה

29
65

37
40

50
44

27
39

 בינונית רמה
גבוהה רמה

* * * מקצועי לייעוץ נזקקת
נפשית בעיה בגלל

100 100 100 100 סה״כ
25 25 47 14 P

75 .לא 75 53 86
.Mann-Whitney^ קלמגרוב-סמירנוב :הא־פרמטריים המבחנים לפי p<0.005 ״

רפואית עזרה קבלת
 האונס מנפגעות שליש רק רפואית. עזרה לקבל פנו הן האירוע בעקבות האם נשאלו האלימות נפגעות

 )תרשים פיזית מאלימות נפגעות בקרב נמצא (420/0) במעט גבוה שיעור בחיוב; השיבו המינית והאלימות
4.)
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)באחוזים( רפואית עזרה לקבלת הפונות אלימות נפגעות :4 תרשים

 יחס ציינו 80% : (5 )תרשים פנו שאליו הרפואי מהגורם שקיבלו היחס על נשאלו עזרה לקבל שפנו הנשים
 כי דיווחו 73% שהתרחש, מה על לדבר כדי מספקת במידה בנוח להרגיש להן שעזרו אמרו 57% כבוד, של

 לנפגעות מרכז כגון תמיכה, לשירותי הופנו הן כי דיווחו 18% רק זאת, עם לפציעה. הסיבה על אותן שאלו
אונס.

בחיוב( העונות )שיעור האלימות מקרה לאחר הרפואי מהגורם הפונות שקיבלו היחס :5 תרשים
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)באחוזים( השיחה ויוזם זוג/חבר בן מצד אלימות על אחר רפואי גורם עם או רופא עם שיחת :6 תרשים

השיחה יוזם

 עברית דוברות הן אלו נשים כי מלמדת אחר רפואי גורם עם או רופא עם ששוחחו הנשים מאפייני בדיקת
 תיכונית השכלה בעלות ומעלה, 45 בנות דן, בגוש או בירושלים מתגוררות ערבית(, )לעומת רוסית או

 מקצועי לייעוץ נזקקו נשואות, אינן כללית, בריאות בשירותי חברות יחסית, נמוכה הכנסה בעלות ומטה,
דיכאוני. רוח מצב של גבוהה עד בינונית רמת על ודיווחו נפשית, בעיה בגלל

)באחוזים( חרפואי חגורם או חרופא לבין הנפגעת בין השיחה תוכן :7 תרשים
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 דיווחר 32% בעבר, התעללות או אלימות על נשאלו הן כי ענו 71% :השיחה על..תוכן- גם נשאלו אלו ׳נשים
1 (.7 )תרשים למשטרה הופנו כי - 16%ו־ תמיכה לשירותי הופנו כי

 קרה "האם לשאלה מתשובותיהן עולה הרופא עם בקשר האלימות נפגעות של לקושי נוספת עדות
 תשעה לבריאותך". הקשור עניין על הרופא עם לשוחח נוח לא שהרגשת או מדי נבוכה שהיית לאחרונה

 38% כן, כמו האחרות; מהנשים 8% לעומת בחיוב, השיבו זוגן בן מצד .אלימות מנפגעות אחוזים עשר;

 מהנשים 260/0 לעומת הצורך במידת רפואי טיפול לקבל להן קשה כללי שבאופן ענו האלימות מנפגעות
 בשלילה ענו האלימות נפגעות מהנשים 26%ש- העובדה לנוכח במיוחד חמורים אלו ממצאים האחרות.

 כדי מדוכאת או מתוחה מרגישה כשאת אליה או אליו לפנות יכולה שאת מישהו לך יש "האם לשאלה
אלימות. חוו שלא נשים בקרב בלבד 16% כך ענו לעומתן תמיכה״. לקבל

 )לוח הנפש ובריאות הבריאות מצב לבין האלימות שבין הקשרים נבחנו האלימות, השפעות על ללמוד כדי
 או הזוג בן מצד אלימות בחייהן אי-פעם חוו אשר הנשים מקרב יותר גבוה שיעור כי עולה מהלוח (.29

 הזדקקות על וכן דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על דיווחו כגרוע, בריאותן מצב את העריכו החבר
חרדה. או דיכאון בגלל נפשי לייעוץ

 ם()באחוזי אלימות נפגעות נשים של הנפש ובריאות הבריאות מצג התפלגות :29 לוח
אחת פעם לפחות חוותה

סה״כ
 " בריאות מצב הערכת
סה״ב

טוב עד מאוד טוב
בינוני
גרוע
 * דיכאוני רוח למצב מסכם מדד

סה״כ
 נמוכה רמה

 בינונית
גבוהה רמה

 • אחרונה בשנה נפשי לייעוץ נזקקה
סה״כ

כן
לא

 שוטף טיפול הדורשת בריאות בעיית
סה״כ

יש
.■אין

 רופא מרשם על״פי יום מדי תרופות
סה״כ
תרופות נוטלת

תרופות נוטלת לא
p<0.05 •

חוותה לא זוג/חבר בן של אלימות
88.5 11.5

100 100
67 55
25 34

6 11

100 100
36 16
27 29
37 55

100 100
12 28
88 72

100 100
25 28
75 72

100 100
29 34
71 66
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הברית לארצות והשוואה סיכום 7.4
 4% לאונס, קרבן פעם אי היו כי דיווחו נשים( 34,000) בישראל הבוגרות מהנשים 2% כי עולה מהמחקר

 נמוכים אלו שיעורים אמנם, פיזית. לאלימות - נשים( 136,000) 8%ו- מינית לאלימות - נשים( 68,000)
 מינית אלימות על -12% אונס, על דיווחו ־ 9%) האמריקניות בקרב המדווחים מהשיעורים יותר הרבה

 אלימות סוג מכל הנפגעות נשים בישראל, גבוהים. במספרים מדובר עדיין אך פיזית(, אלימות על - 17%ו־
 רוח מצב של בינונית או גבוהה רמה על מאחרות יותר מדווחות פיזית( ואלימות מינית אלימות )אונס,

 של יותר גבוה שיעור כן, כמו האחרונה. בשנה נפשית בעיה בגלל מקצועי לייעוץ הזדקקות ועל דיכאוני,
נשואות. שאינן נשים ובקרב מובטלות בקרב נמצא אלימות נפגעות

 במעט גבוה ושיעור האונס מנפגעות שליש רק בישראל האמריקניות, הנשים בקרב לשיעורים בדומה
 לנעשה בניגוד אולם, רפואית. עזרה לקבלת פנו המינית והאלימות הפיזית האלימות נפגעות בקרב

 בקרב 18%) תמיכה לשירותי להפנות פחות נוטים בישראל הרפואיים הגורמים הברית, בארצות
האמריקניות(. בקרב 53% לעומת תמיכה, לשירותי הופנו לעזרה שפנו הישראליות

 הנשים מאפייני על התופעה, היקף על אומדנים לראשונה מספק המחקר זוג/חבר, בן מצד לאלימות בנוגע
 200,כ-ססס כי מלמדים המחקר ממצאי הבריאות. במערכת להן הניתן הטיפול ועל לאלימות קרבן שהיו
 נשים 68,000וכ- זוגן, בן מצד לאלימות קרבן אי-פעם היו הבוגרות( הנשים מכלל 11%) בישראל נשים

 דיווחו האמריקניות, המרואיינות מבין האחרונה. בשנה לאלימות קרבן היו הבוגרות( הנשים מכלל 4%)
 קרבן שהיו דיווחו 4%ו־ הזוג, בן מצד לאלימות קרבן אי-פעם שהיו נשים( שלוש מכל )אחת 32%

האחרונה. בשנה לאלימות

 בעלות בקרב יותר גבוה זוגן בן מצד לאלימות קרבן אי-פעם שהיו שדיווחו הנשים שיעור בישראל,
 שיעור (.5%) וגבוהה (11%) תיכונית השכלה בעלות בקרב מאשר (19%) לימוד שנות 12מ־ נמוכה השכלה
 11% לעומת (,52%) גרושות נשים בקרב במיוחד גבוה זוגן בן מצד לאלימות קרבן אי־פעם שהיו הנשים
 לגירושין. האלימות בין סיבתי קשר שקיים ייתכן רווקות. בקרב 5%ו- נשואות בקרב 8% אלמנות, בקרב
 מאחר בעליהן, מצד אלימות על לדווח גרושות לנשים מאשר יותר קשה היה נשואות שלנשים גם ייתכן

 שנשים ייתכן בדירה. נכחו אחרים משפחה בני או זוגן בן ואולי הערב, בשעות בטלפון נערך שהריאיון
 חברתית, רצייה של מסיבות הזוג בן מצד אלימות על מאחרות פחות מדווחות גבוהה השכלה בעלות
(.Johes et al,. 1999) אלימות לפחות נתונות הן כי גם ייתכן אולם

 ללא בישראל, האוכלוסייה קשת גווני כל את חוצה זוג/חבר בן מצד אלימות כי נראה אלו, למשתנים פרט
וכדומה. מוצא הכנסה, מגורים, מקום לפי הבדלים

 מקצועיים, רופאים כולל בריאות שירותי לנותני שונות סיבות בגלל מגיעות לאלימות קרבן שהיו נשים
 ובהפנייתן האלימות נפגעות באיתור חשוב תפקיד השירותים לנותני לכן, משפחה. ורופאי שיניים רופאי

 כך על דיברו זוגן בן מצד אלימות שחוו מהנשים נמוכים שיעורים רק כי נמצא בישראל תמיכה. לשירותי
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 הברית בארצות נמצאו יותר מעט גבוהים שיעורים (,22%) אחר רפואי גורם עם או המשפחה רופא עם
 מבין הברית. בארצות 80%ו־ בישראל 77% האישה: ביוזמת השיחה התקיימה המקרים במרבית (.29%)

 בארצות 23% לעומת במשטרה, להתלונן הופנו 16% רק רפואי, גורם עם שדיברו הישראליות הנשים
 לעומת במשפחה, האלימות בנושא המטפלים תמיכה לשירותי 32% רק הופנו בישראל כן, כמו הברית.

 להפניה הנוגע בכל מספקת אינה בישראל הבריאות מערכת שתגובת נראה, מכאן הברית. בארצות 48%
אלימות. קרבנות בנשים ולתמיכה

14ומוגבל חולה משפחה בקרוב טיפול .8

.caregiving המקצועי המונח במשמעות ומוגבל חולה משפחה בקרוב טיפול14
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מבוא 8.1
 כיום. נשים של החיים מהתנסויות אחת היא קשישים, בהורים ובמיוחד מוגבלים, בקרובים הטיפול

 לא טיפול מתן גם כולל והוא הורחב, הסבתות ושל האמהות של הבית, עקרות של המסורתי התפקיד
 משיעור גבוה מוגבלים בקרובים המטפלים בקרב הנשים שיעור הקשישים. המשפחה לקרובי פורמלי
 (.Dwyer & Seccombe, 1991; Dwyer, Folts & Rosenberg, 1994; Oseterbusch et al,. 1987) הגברים
 טיפול של המסורתי הערך סותרים: לערכים ממחויבות הנובעת לדילמה נקלעות המטפלות הנשים
 מחוץ מקצועי ולפיתוח לעבודה חשיבות המייחס המודרני, הערך מול אל הקשישים המשפחה בקרובי

(.Brody, 1994) לבית

 בין- קשרים על מלמדים בנושא מחקרים השנייה, העולם מלחמת לאחר שהתפתחו לציפיות בניגוד
 ניתן הטיפול ועיקר מוגבלים, בקשישים בעצמן לטפל רבה במידה נוהגות משפחות כבעבר. חזקים דוריים
 5%)כ־ במוסדות חיים מוגבלים קשישים של מאוד נמוך שיעור רק כן, כמו המשפחה. בנות על-ידי

 בודדים הם אלה מקשישים גבוה שיעור בישראל(. מהקשישים 4.5%וכ- הברית בארצות מהקשישים
 פורמלי הלא הטיפול היקפי התרחבו העשרים המאה בראשית מזאת, יתרה ילדים. מעט מהם ולרבים

 באוכלוסייה. מספרם גדל הרפואה והתפתחות החיים תוחלת התארכות עקב שכן מוגבלים, בקשישים
 משאבים ובצמצום כלכלי במיתון המאופיינות והשבעים, השישים בשנות יותר עוד התחזקה זו מגמה

 בין כמטפלת, המשפחה על ההסתמכות החברתית במדיניות הורחבה כך, משום רווחה. לתכניות המופנים
 Brody, 1994; Dwyer Folts & Rosenberg, 1994) ציבוריים במשאבים לחסוך במטרה השאר

;1991 ,Oseterbusch et al., 1987; Dwyer & Seccombe.)

 רב קושי בפני עומדות נשים כיום אך הרבה, השתנו לא בקשישים לטיפול הנוגעות והתנהגויות ערכים
 וסוציו-אקונומיים דמוגרפיים בשינויים זאת להסביר ניתן פורמליים. לא טיפול תפקידי בביצוע יותר

 קשישים בצורכי גידול הילודה, בשיעורי ירידה האוכלוסייה, הזדקנות האחרונות: בשנים שהתרחשו
 שיותר היא הללו המגמות של התוצאה לבית. מחוץ הנשים עבודת והתרחבות היום־יום בחיי לסיוע

 יכולים ילדים פחות שני, מצד יותר. רבות שנים חיים קשישים והורים מבוגר, לגיל מגיעים אנשים



 לאורך יותר כבד עול נופל המטפל שעל כך יותר, מועטות הנשים של הפנאי ושעות בהם, בטיפול להתחלק
(.Brody, 1994) זמן

 10%ל- 3.8%מ־ הקשישים שיעור עלה 1948 בשנת המדינה מהקמת בישראל: גם קיימות אלה מגמות

 שישה פי גדלה הקשישים אוכלוסיית ואילו שלושה, פי המדינה אוכלוסיית גדלה 1955 משנת .1996 בשנת
 אלא מזדקנת, הכללית שהאוכלוסייה רק לא כלומר, שמונה. פי היה ומעלה 75 בני בקרב הגידול ושיעור

 הירידה החיים, תוחלת הארכת גורמים: במספר נעוץ לכך ההסבר מזדקנת. הקשישים שאוכלוסיית
 לביטוי באה בילודה והירידה האוכלוסייה הזדקנות החדשים. העולים של המבוגר הגילי וההרכב בפריון
 הששים שנות בתחילת העבודה בגיל איש 100ל- קשישים 10מ־ הקשישים של התלות ביחס בגידול
 המוגבלים הקשישים בשיעור גידול חל אחרות, כבמדינות בישראל, .1994 בשנת קשישים 19 לכמעט
 המוגבלים הקשישים מספר גדל 1997־1990 השנים בין היום־יום. בחיי לסיוע בהזדקקותם ומכאן

(.1999 ובאר, שנור )ברודסקי, 1997 בסוף +65 בני מקרב 14%ל- והגיע 15%ב- בישראל

 עצמן הן וגם לבנות, בעיקר מופנית המוגבלים, המשפחה בבני לטפל שהציפייה כך על הצביעו מחקרים
 של המגמה התרחבות עקב אולם, בהורים. ובפרט המוגבלים, המשפחה בבני לטפל מתפקידן כי מאמינות

 בישראל גם (.Brody, 1994) טיפול לתת להן המאפשר נשים, של הפנוי הזמן הצטמצם לבית, מחוץ עבודה
 במספר הגידול .1996 בשנת 46%ל- 1976 בשנת 32%מ־ העבודה בכוח הנשים בהשתתפות עלייה חלה

 בכוח ההשתתפות שיעור באוכלוסייה. העבודה בגיל הנשים במספר הגידול על עולה העבודה בכוח הנשים
(.1998 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה (680/0) 44-35 בנות נשים בקרב במיוחד גבוה העבודה

 ורובם אחד ילד לפחות יש לרובם בלתי-פורמלית, תמיכה ממערכת נהנים הקשישים רוב בישראל,
 מהקשישים 76%ו- בבית, מתגוררים (95% )מעל הקשישים רוב ילדיהם. עם הדוק בקשר נמצאים

 מוענקת המוגבלים בקשישים מהתמיכה 80% כי הראו בישראל מחקרים בבית. מתגוררים המוגבלים
 שעומס סבורים היו המטפלים רוב בהם. המטפלות הנשים על-ידי בעיקר המשפחה, בני על-ידי להם

(.1998 )ברודסקי, מדי רב הטיפול

 סיפוק. בו ומוצאות בתפקיד מעוניינות הן כי מלמדים בקרובים הטיפול בעול הנושאות נשים על מחקרים
 ועומס לחץ הרגשת השונים, תפקידיהן בין קונפליקט ביניהן שליליות, לוואי תופעות לכך יש זאת, עם

 בקרב (.Brody, 1994; Murphy et al, 1997) ואשמה תסכול חרדה, כעס, דיכאון, של סימפטומים נפשי
 או גב, כאבי כמו בטיפול, הקשורים פיזיים סימפטומים גם נמצאו קשישים ובהורים בקרובים המטפלים

 המשפחה חיי על גם משפיעה המוגבלים בקרובים לטיפול האחריות קיבה. כיב כמו stress במצבי קשורים
(.Brody, 1994) זמן של רבה בהשקעה כרוך הטיפול שכן והחברה,

 עבודה, ימי מחסירות קשישים בהורים המטפלות נשים לבית. מחוץ העבודה על היא נוספת השפעה
 להתמסר כדי מעבודה הפורשות נשים גם יש קידום. על מוותרות אף או ביום, שעות פחות עובדות
 מוגבל בקרוב המטפלות מהנשים כרבע כי נמצא הברית בארצות שנערך במחקר קשיש. בהורה לטיפול
 מחקרים (.Glendenning, 1992; Brody, 1994) העבודה את עזבו 12%וכ- שלהן, העבודה שעות את הפחיתו
 בקרב מחקרים שליליות. השפעות יש מוגבלים בקרובים שלטיפול הראו העבודה חיי של בהקשר

55



 העובד, של בתפוקה בירידה כרוכה מוגבלים בקרובים לטיפול האחריות לתפיסתם, כי, הראו מעסיקים
 על התבססו אחרים מחקרים .stress וכן אישיים בנושאים טלפון שיחות עבודה, וימי שעות החסרת עקב

 את לעתים להפחית נאלצו הם כי דיווחו מוגבלים בקרובים שמטפלים עובדים עובדים. של עצמי דיווח
 העבודה. מקום את לעזוב אף או תשלום, ללא מהעבודה להיעדר העבודה, זמני את לשנות העבודה, שעות

 לכל בקרובים. לטיפול האחריות עקב עבודה הצעת לקבל או עבודה לחפש יכלו לא הם כי דיווחו אחרים
 הפרישה מועד את לדחות נאלצו שמטפלים מקרים יש ההשתכרות. רמת על כלכליות השלכות ישנן אלה

 ירידה על עובדים דיווחו בנוסף, בקרובים. בטיפול הכרוכות ההוצאות את לממן כדי לגמלאות
 החובות בין לשלב מהצורך כתוצאה stress מצבי ועל העבודה, בשעות שלהם ובתפוקות באפקטיביות

 מטפלים וכי והחברה, המשפחה חיי על גם השפיע הטיפול כי הראו מחקרים בבית. החובות לבין בעבודה
 ראש כאבי שינה, הפרעות אלה: עובדים של הבריאות מצב על גם ניכרו השפעות חופשות. מלקחת נמנעו

 חיוביות: השפעות גם נמצאו בקרובים, לטיפול עבודה בין בשילוב הכרוכים הלחצים לצד משקל. ובעיות
 תחושת את מחזקת היא וכי בבית, מהלחצים מפלט משמשת קרובות לעתים העבודה כי דיווחו העובדים

^competence המטפל של (1994 ,Wagner & Neal.)

 יותר מקדישות נשים :מוגבלים בקרובים המטפלים לגברים נשים בין הבדלים על עמדו מחקרים מספר
 נמוך שלהן הממוצע הגיל יותר, נמוכה שלהן ההכנסה רמת יותר, קשים במצבים מטפלות הן לטיפול, זמן

 הקשור מתח של יותר גבוהה רמה על דיווחו נשים מוגבלים. של יותר רב בהיקף מטפלות והן יותר,
 בין לשלב )קושי (role strain) תפקידים ומתח העבודה, לחיי הפרעה על (,caregiving strain) בטיפול
(.Fredriksen, 1996) במוגבלים( והטיפול העבודה הבית, דרישות לבין אישיים, צרכים

 מקבלי לגבי נתונים יוצגו מוגבלים. בקרובים המטפלות בישראל נשים לגבי הסקר ממצאי יוצגו זה בפרק
 המטפלות הנשים את נאפיין מכן, לאחר בטיפול. הכרוכות העלויות ולגבי הטיפול היקף לגבי הטיפול,

 ומצב הבריאות מצב התעסוקה, מצב לבין הטיפול תפקיד בין הקשרים את ונבחן מוגבלים בקרובים
הנפש. בריאות

מוגבל או חולה משפחה בבן טיפול על כלליים בתונים 8.2
 מטפלות 14% - מתוכן מוגבל, או חולה משפחה בבן מטפלות שהן דיווחו מהנשים 16% כי עולה 30 מלוח
 בבן המטפלות הנשים כמחצית אחר. בקרוב 8%ו־ בהורה - 63% זוג, בבן -15% מוגבל, או חולה בילד

 שעות 13 בין ־ 25% בו, בטיפול כלל בדרך בשבוע שעות 12 עד משקיעות (48%) מוגבל או חולה משפחה
 40%ב- היממה. שעות מרבית במשך לטיפול ועד בשבוע, שעות 43 מעל - 27% בשבוע, שעות 42ל-

 במקום מתגוררים והיתר בביתו גר המטופל מהמקרים 50%ב- המרואיינת, בבית גר המטופל מהמקרים
אבות. ובית אחר משפחה בן של בבית כגון אחר,

 בתשלום, בבית נוסף טיפול מקבל המטופל משפחה, בני ושל שלהן לטיפול פרט כי דיווחו מהנשים כשליש
חלקו. על או הטיפול כל על משלמות הן כי דיווחו מהן 60%
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)באחוזים( מוגבל או חולה משפחה גבן המטפלות נשים ;30 לוח
אחוזים

מוגבל או חולה משפחה בבן לטיפול אחראית
100 סה״כ

16 כן
84 לא

למרואיינת המטופל קרבת
100 סה״כ

14 ילד
15 זוג בן
63 חם/חמות או הורה

8 אחר קרוב
בטיפול כלל בדרך משקיעה שהאישה בשבוע שעות מספר

100 סה״כ
24 בשבוע שעות 4 עד
24 שעות 12-5
14 שעות 20-13
11 שעות 42־21

7 שעות 72-43
20 ויותר שעות 73

המטופל של המגורים
100 סה״כ

40 המרואיינת בבית
50 שלו בבית

7 אבות בבית
3 אחר במקום או אחר משפחה בן עם

בתשלום בבית נוסף טיפול
100 סה״כ

31 כן
69 לא

בבית הטיפול בהוצאות אחר גורם או הלאומי הביטוח השתתפות
100 סה״כ

17 מלא כן,
70 חלקי כו,
14 השתתפות מקבל לא

בבית הטיפול על מכיסה משלמת
100 סה״ב

10 הטיפול כל על כן,
50 מהטיפול חלק על כן,
41 לא

 עולה מהלוח שונים. רקע משתני לפי ומוגבל חולה משפחה בקרוב המטפלות שיעור את מתאר 31 לוח
 השכלה בעלות גרושות, ,54־45 בנות בקרב נמצא מוגבל או חולה בהורה המטפלות נשים של גבוה ששיעור

נמוך. לבן צווארון מסוג בעבודה ועובדות במרכז או והצפון בחיפה גרות פנסיונריות, שאינן תיכונית,
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 בקרב נמצא ומוגבל חולה הורה שאינו משפחה בקרוב המטפלות נשים של יותר גבוה שיעור זאת, לעומת
 בית עקרות יחסית, נמוכה השכלה בעלות הנשואות, הנשים (,64 עד 55 )בנות מבוגרות היותר הנשים
נמוכה. הכנסה ובעלות

)באחוזים( רקע משתני לפי מוגבל, או חולה משפחה בקרוב המטפלות :31 לוח
מוגבל או חולה משפחה בקרוב מטפלת

סה״כ
 אחר משפחה בקרוב מטפלת

מוגבל או חולה
 חכו/חמות או בהורה מטפלת

מוגבל או חולה
* * גיל
6 7 13 44־22
6 23 29 54-45

10 14 24 64־55
5 0 5 +65

שפה
6 11 17 עברית
5 8 13 רוסית

10 8 18 ערבית
* משפחתי מצב

4 7 11 רווקה
7 10 17 נשואה
5 25 30 גרושה
5 4 9 אלמנה

* השכלה
11 4 15 לימוד שנות 12 עד

5 13 18 תיכונית
4 11 15 אקדמית

לגפש הכנסה
9 15 24 ושני תחתון חמישוני□
3 11 14 שלישי חמישון
6 8 13 רביעי חמישון
5 9 14 עליון חמישון

* עבודה מצב
4 14 18 עובדת
4 10 14 מובטלת
8 0 8 פנסיונרית
4 13 17 נכה

11 7 18 בית עקרת
* עבודה סוג

4 14 18 גבוה לבן צווארון
3 18 21 נמוך לבן צווארון
2 16 18 גבוה כחול צווארון
8 5 13 נמוך כחול צווארון

מגורים אזור
5 11 16 והצפון חיפה
6 12 18 והמרכז תל-אביב

10 3 13 ירושלים
7 7 14 והדרום שבע באר

p<0.05 *
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 לוגיסטית רגרסיה מסוג רב־משתני ניתוח ערכנו ומוגבל,’ חולה בהורה המטפלות הנשים את לאפיין כדי
 :הם ומוגבל חולה בהורה טיפול על חיובי עצמאי באופן המשפיעים המשתנים כי עולה מהלוח (.32 )לוח

גדולה. בעיר ומתגוררת תיכונית השכלה בעלת ביניים, בגיל האישה

לוגיסטית( )רגרסיה ומוגבל חולה בהורה טיפול :32 לוח
ומוגבל חולה בהורה טיפול

Odds Ratioהמשתנה B המקדם
4.8 *1.6 64-45 גיל

1.2 0.2 ערבית דוברת
0.6 ־0.5 רוסית דוברת
2.0 *0.7 תיכונית השכלה
1.7 *0.5 גדולה בעיר מגורים
0.7 -0.3 נשואה

p<0.05 *

מוגבל או חולה משפחה בבן המטפלת האישה על עומס 8.3
 לפי מוגבל, או חולה משפחה בבן בטיפול עומס על המדווחות המטפלות הנשים את מתאר 34 לוח

 תלוי בטיפול משקיעה שהאישה בשבוע השעות מספר כי עולה מהלוח סוציו-אקונומיים. משתנים
 מתחת ההכנסה בעלות מבין יותר גבוה שיעור האישה. של התעסוקה ובמצב המשפחה של בהכנסה
 )יותר בטיפול משקיעות שהן יחסית רבות שעות על דיווחו עובדות שאינן הנשים ומבין העליון לחמישון

שעות(. 43מ-

 הגרות נשים בקרב גבוה שיעור כי עולה מהלוח המוגבל, או החולה הקרוב של המגורים למקום בנוגע
 עמן הגר משפחה בקרוב טיפול על מדווחות עובדות ושאינן יחסית, נמוכה הכנסה בעלות בפריפריה,

בביתן.

1
 עובדות שאינן לימוד, שנות 12מ- נמוכה השכלה בעלות נשים של גבוה שיעור כי עוד עולה מהלוח לבסוף,
 בהוצאות השתתפות מקבלות אינן הן כי דיווחו בבית בקרוב המטפלות השלישי, בחמישון הכנסה ובעלות

הטיפול.
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)באחוזים(
סוציו-אקונומיים משתנים לפי מוגבל, או חולה משפחה בבן הטיפול .עומס יגל המטפלות דיווח :33 לוח

 בהוצאות השתתפות מקבלות אינן
כלשהו מוסדי מגורם הטיפול

 בבית גר המטופל
המרואיינת

 43יותרמ- של השקעה
י בטיפול בשבוע שעות

• מגורים אזור
1 52 36 והצפון חיפה

11 28 20 והמרכז תל־אביב
50 54 27 ירושלים
20 69 46 והדרום שבע באר

השכלה
33 52 36 לימוד שנות 12 עד
11 36 24 תיכונית
1 36 29 אקדמית

* * לנפש הכנסה
10 50 31 ושני תחתון חמישונים
33 52 26 שלישי חמישון
20 43 31 רביעי חמישון
17 18 7 .. עליון חמישון

* * * תעסוקה מצב
3 32 23 עובדת

46 55 35 עובדת לא
p<0.05 *

המטפלות של הבריאות מצב 8.4
 משפחה בקרוב מטפלות שאינן• אלו בקרב■ יחסית נמוכים שיעורים עולים 34 מלוח הבריאות, למצב בנוגע
 ,30%ו־ 31%) גרוע עד כבינוני בריאותן מצב את המעריכות בהורה,־ המטפלות אלו ובקרב מוגבל או חולה

 משתני לפי הבדלים נמצאו לא הורה. שאינו משפחה בקרוב המטפלות בקרב 52% לעומת בהתאמה(,
אחרים. בריאות

 ומוגבל חולה משפחה בקרוב הטיפול לפי הבריאות, שירותי ונגישות■ הנשים של הבריאות מצב :34 לוח
מטפלות( המטפלות/לא הנשים מבין )אחוזים

 אחר משפחה בקרוב מטפלת בהורה מטפלת
מוגבל או חולה מוגבל/ת חולה מטפלת לא

31 13 13 . ״ נפשית בעיה בגלל מקצועי לייעוץ נזקקה
58 39 37 ■ * דיכאוני רוח למצב המסכם במדד גבוה ציון
52 30 31 * גרוע עד בינוני בריאות מצב הערכת
24 28 20 כרונית מחלה או נכות מגבלה, יש
28 26 25 שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש
57 44 41 אחת בריאות בעיית לפחות יש

p<0.05 "

 בהורה המטפלות הנשים ומבין מטפלות שאינן הנשים מבין יחסית נמוכים שיעורים הנפש, בריאות לגבי
 בקרוב המטפלות בקרב 58% לעומת בהתאמה(, ,39%ו- 37%) דיכאוני רוח מצב של גבוה מדד על דיווחו

 הזדקקות על דיווחו 31% הורה, שאינו בקרוב המטפלות אלו בקרב דומה, באופן הורה. שאינו משפחה
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 המטפלות אלה או מטפלות שאינן נשים בקרב מהשיעור שניים פי נפשית, בעיה בגלל מקצועי לייעוץ
 רקע ומשתני הנשים גיל על מפקחים אנו שבו משתני רב בניתוח גם נשארים אלה הבדלים (.13%) בהורה

נוספים.

הברית לארצות והשוואה סיכום 8.5
 (,caregiving) מוגבלים או חולים משפחה בקרובי מטפלות של תפקיד ממלאות מגברים, יותר נשים,
 אחת הסקר נתוני לפי לבית. ודאגה בילדים טיפול של המסורתי ולתפקיד לבית מחוץ לעבודתן בנוסף

 בקרב מהשיעור יותר הרבה הגבוה שיעור מוגבל, או חולה משפחה בבן מטפלת (16%) נשים שש מכל
הברית. בארצות 41% לעומת בהורה, מטפלות מהמטפלות 65% בישראל (.9%) האמריקניות הנשים

 טיפול עומס בפני עומדות בישראל נמוכות סוציו-אקונומיות משכבות נשים כי הראה משתני הרב הניתוח
 מקבלות אינן והן בבית איתן גר המטופל בטיפול, שעות יותר משקיעות הן שכן יותר, גדולים כלכלי ועול

הברית. בארצות במחקר התקבלו דומים ממצאים כלשהו. ממוסד בבית הטיפול בהוצאות השתתפות

 בקרוב המטפלות הנשים כי נראה הבריאות, מצב משתני לבין משפחה בקרובי הטיפול בין הקשר בניתוח
 על (,52%) גרוע עד בינוני בריאות מצב הערכת על יותר מדווחות הורה שאינו מוגבל או חולה משפחה

 המטפלות נשים מאשר (,31%) נפשי לייעוץ הזדקקות ועל (,58%) דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה
 37% ,32%) בקרובים מטפלות שאינן ומנשים בהתאמה(, ,13%ו- 39% ,30%) מוגבל או חולה בהורה

 נשים ארבע מכל אחת כי נמצא שם הברית, מארצות לממצאים דומים הללו הנתונים בהתאמה(. ,13%ו-
 51%ו־ גרוע, עד כבינוני בריאותן מצב את מעריכות מוגבל או חולה )כלשהו( משפחה בקרוב המטפלות

גבוהה. דיכאון רמת על דיווחו מוגבל או חולה משפחה בקרוב המטפלות מהאמריקניות

ודיון סיכום .9
 על בהתבסס בישראל, נשים של והרווחה הבריאות על כוללת תמונה לראשונה נותנים המחקר ממצאי

 המטפל, הרופא עם הקשר :מגוונים להיבטים התייחסות תוך הבוגרות, הנשים כלל של מייצג מדגם
 וטיפול נשים, כנגד אלימות הנפש, ובריאות הבריאות מצב הבריאות, שירותי נגישות בריאות, קידום

 במערכת בהן נתקלות שנשים ובעיות תורפה נקודות על מלמדים זה במחקר שנאספו הנתונים בקרובים.
 הנתונים בישראל. הנשים מצב לשיפור מדיניות ובקביעת שירותים בתכנון לסייע ומטרתם הבריאות,
 עם המתמודדות קבוצות לאתר וכך שונים, רקע מאפייני בעלות נשים בין השוואה לערוך מאפשרים

 זה בתחום ענפה ופעילות נשים לבריאות גבוהה מודעות קיימת הברית בארצות מיוחדות. בעיות
 יכולה הברית בארצות הנשים לבין בישראל הנשים בין השוואה השבעים. שנות מראשית כבר מתקיימת

 :כזו מהשוואה ההסקה מגבלות את לזכור יש זאת, עם מיוחד. מאמץ הדורשים תחומים על ללמד אפוא
 קיימים שנית, לרשותן; העומדים ובמשאבים הבריאות מערכות במבנה הבדלים קיימים ראשית,
 הערכת על להשפיע עשויות השונות והציפיות לאמריקניות, הישראליות הנשים בין בציפיות הבדלים

 ובדפוסי שונות, תופעות על לדווח בנכונות הקשורים תרבותיים הבדלים גם קיימים לבסוף, המערכת.
כללי. באופן תשובה

61



 החלשות, לאוכלוסיות המשתייכות נשים ובפרט נשים, שבהם תחומים מספר על מצביעים הסקר ממצאי
 את להתאים כדי מיוחדת התייחסות נדרשת אלה בתחומים הבריאות. במערכת בקשיים נתקלות

 אליהן להתייחס צריכים המדיניות שקובעי סוגיות מעלים הממצאים הנשים. לצורכי השירותים
לעתיד. מחקר כיווני על ומצביעים

הקבוע הרופא עם הקשר
 אולם, (.49%) קבועה רופאה יש למחציתן קבועים, רופאה או רופא להן שיש דיווחו (82%) הנשים מרבית

 דוברות נשים לעומת (,8%) משפחה-אישה רופאת להן שיש הערביות הנשים של הנמוך השיעור בולט
 נשים אולם, (,51%) המטפל לרופא גבוהה הערכה הנשים הביעו כללי, באופן (.65%) ורוסית (51%) עברית

(.26%) יחסית נמוכה רצון שביעות הביעו ערביות

 עניין על המשפחה רופא עם לשוחח בנוח שלא חשו שהן ענו הערביות הנשים מבין יותר גבוהים שיעורים
 וההערכה הקבועות הרופאות של הנמוך השיעור האחרות(. בקרב 8% לעומת ,22%) לבריאותן הקשור
 לגבי מעמיקה בבדיקה צורך מעורר הערבית דוברות הנשים בקרב המטפל הרופא של יחסית הנמוכה

 טיב על להשפיע יכול רופאות היעדר מסורתית, שבחברה נראה אלו. משתנים בין סיבתי קשר של קיומו
 הקצר, בטווח הערבית. דוברות הרופאות מספר בהגדלת צורך שיש ייתכן כך, ואם הרופא. עם הקשר
 אם גם מגוריהן, באזור שעובדות משפחה לרופאות לפנות ערביות נשים לעודד לשקול מקום שיש ייתכן
 שבמקרים דבר לקהילה, משתייכות אינן אלה שרופאות הוא לפתרון נוסף יתרון ערבית. דוברות אינן

שלה. לרופאה האישה שבין ביחסים יותר רבה פתיחות לאפשר עשוי מסוימים

נשים רופא אצל ביקור
 53% לעומת )גניקולוג(, נשים רופא אצל קבוע באופן מבקרות שהן דיווחו (77%) בישראל הנשים רוב

 אולם נשים, רופאת מעדיפות שהן טענו בישראל מהנשים אחוזים ארבעים הברית. בארצות הנשים בקרב
נשים. רופא על-ידי בפועל מטופלות כמחציתן רק

 יחסית, נמוכה בהשכלה ,55מ- מבוגר בגיל מתאפיינות נשים רופא אצל מבקרות שאינן נשים בישראל,
 מחסור הוא לכך הגורמים שאחד ייתכן כגרוע. הבריאות מצב בהערכת וכן ערבית, או רוסית דיבור בשפת

 לתת כדי נשים, רופאות של זמינותן את להגביר ניתן כיצד השאלה עולה לפיכך, גניקולוגיות. ברופאות
 נשים, הן מהגניקולוגים 15% רק כיום, ומיילדותי. גניקולוגי טיפול בקבלת הנשים להעדפות מענה

 הפסיכיאטריים מהרופאים 35%ו- הילדים מרופאי 40% נשים, הן המשפחה מרופאי 42% זאת ולעומת
 נוספים אפשריים גורמים וכן זו השערה לבדוק מקום יש עתידי במחקר כן, כמו (.1998 הבריאות, )משרד

גניקולוגיות. במרפאות נכות בנשים לטיפול מתאים בציוד מחסור כמו התופעה, להסברת
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לבריאות חינוך
 בריאות, קידום בנושאי רופא עם שוחחו כי שדיווחו נשים של נמוכים שיעורים על מלמדים הסקר ממצאי
 משקל מעודף והסובלות המעשנות שאחוזי למרות למשל, הברית. מארצות לנתונים בהשוואה במיוחד
 30% לעומת עישון, על איתן שוחח שהרופא דיווחו הישראליות מהנשים 12% הארצות, בשתי דומים

 22% האמריקניות; בקרב 45% לעומת ומשקל, תזונה על שיחה על דיווחו 28% האמריקניות; מהנשים

 שיעור סיכון, להתנהגויות הנוגעים בנושאים מהאמריקניות. 48% לעומת התעמלות, על שיחה על דיווחו
 ־ 3% באלכוהול, לשימוש בנוגע שיחה על דיווחו בישראל מהנשים בלבד 3% יותר: עוד נמוך אף הדיווח

 בהתאמה 8%ו- 15% ,22% לעומת בבית, אלימות או בטיחות לענייני בנוגע - 2%ו- מין, למחלות בנוגע
 יותר גבוה שיעור נמצא מיוחדות סיכון לקבוצות השייכות ישראליות נשים בקרב אמנם, מהאמריקניות.

 במיוחד, גבוהים אינם השיעורים עדיין אך להן, במיוחד הרלוונטי הנושא על איתן ששוחחו נשים של
 מהסובלות 38%ו- עישון, על איתן שוחחו כי דיווחו המעשנות הנשים מן 36% :לדוגמה

 נשים כי עוד מלמד הנתונים ניתוח סידן. לצריכת בנוגע איתן שוחחו כי דיווחו מאוסטיאופורוזיס
 עם שוחחו כי מאחרות פחות דיווחו רוסית דוברות ונשים נמוך סוציו-אקונומי ממעמד נשים צעירות,

 השיחה, את היוזמות הן הנשים מהמקרים שבחלק מכך נובע שהדבר ייתכן בריאות. קידום בנושאי רופא
 הברית ארצות לנתוני והשוואתם הסקר ממצאי לנושא. עצמן הנשים במודעות תלוי השיחה קיום ולכן

 הגברת באמצעות נשים בקרב הבריאות לקידום הפעילות היקפי את להרחיב מקום שיש מלמדים
הנושא. לחשיבות הציבור ושל הרופאים של המודעות

השירותים נגישות
 ו־ לו, שנזקקו למרות רפואי טיפול קיבלו שלא דיווחו בישראל מהנשים 15% כי מלמדים המחקר ממצאי

 על לוויתור או לקושי הסיבות פורטו לא בסקר לו. שנזקקו למרות מקצועי רופא ראו שלא דיווחו 22%
 מחסומים גם כמו החולים, בקופת וביורוקרטיה נהלים כסף, :שונים מחסומים לכלול יכולות והן שירות

ועוד(. נסיעה קשיי מרחק, לילד", )"סידור ומשפחתיים אישיים

 המחיר, בגלל משפחה לבן או לאישה רשם שהרופא תרופות קנו לא שהן מהנשים 15% דיווחו בנוסף,
 על היה הוויתור האם יודעים איננו זה במקרה לטיפול. כספיים מחסומים קיום על דיווחו הן כלומר
יותר. זולה תחליפית תרופה קיבלה האישה והאם התרופות, בסל הכלולה תרופה

 בגלל תרופות רכשו לא 14% רפואי, טיפול קבלת על ויתרו מהנשים 9% זאת, לעומת הברית, בארצות
 על דיווחו הברית בארצות מהנשים 16% בנוסף, לו. שנזקקו למרות מומחה רופא ראו לא 10%ו- המחיר,

 לאור חשובים אלה נתונים בישראל. מהנשים 28% לעומת רפואי, שירות לקבל רב או מסוים קושי
 הברית בארצות ואילו ממלכתי, בריאות ביטוח חוק במסגרת מבוטחות הנשים כל שבישראל העובדה

 קשיי משקף שהממצא ייתכן לכן, מבוטחות. אינן מהנשים 14%ו־ פרטי ביטוח על מבוססת המערכת
דיווח. בדפוסי או בציפיות קושי, בתפיסת הבדלים כספיים, שאינם גישה

 לנשים במיוחד להתייחס חשוב כללי, באופן נשים בעבור הנגישות בעיות של יותר מעמיקה להבנה בנוסף
 הבריאותי ושמצבן ערבית דוברות נמוכות, והשכלה הכנסה בעלות נשים חלשות: לקבוצות המשתייכות
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 אלה, ישראליות נשים בקרב במיוחד גבוהים השירותים בנגישות קשיים על הדיווח שיעור טוב. אינו
 המצב בין קשר בעבורן. השירותים נגישות להגברת דרכים ועל לכך הסיבות על בהמשך לעמוד וחשוב

 שנערך המקביל במחקר גם נמצא השירותים ולנגישות הבריאות למצב הנשים של הסוציו-אקונומי
 מערכות של השוני למרות זאת, (.Doyal, 1995) נוספות ממדינות בספרות גם מדווח וכך הברית, בארצות
אלה. במדינות הבריאות שירותי

הבריאות מצב
 בעת ובה בשירותים השימוש על משפיעים ,הם שכן חשובים, הבריאות למצב הקשורים המשתנים

 21%ל- כי עולה בישראל במחקר שהשתתפו הנשים מדיווחי הבריאות. במערכת נשים צורכי על מלמדים

 30%ו־ שוטף רפואי טיפול הדורשת בריאות בעיית יש 25%ל־ כרונית, מחלה או נכות מגבלה, יש מהן
 אמר שהרופא דיווחו מהנשים 20% ספציפיות: מחלות לגבי יום. מדי רופא מרשם על-פי תרופות נוטלות

 או מחרדה - 9% מסוכרת, - 7% מסרטן, - 2% לב, ממחלות ־ 8% לחץ־דם, מיתר סובלות שהן להן
 ושלושה ארבעים יתר. מהשמנת - 12%ו- פרקים מדלקת ־ 12% מאוסטיאופורוזיס, - 9% דיכאון,
 הברית, בארצות בסקר גם דווחו דומים שיעורים לפחות. אחת מחלה על בחיוב ענו מהנשים אחוזים
 הדורשת בריאות בעיית (,24%) פרקים דלקת (,17%) וחרדה דיכאון על יותר גבוה דיווח שיעור להוציא

(.46%) תרופות ונטילת (34%) שוטף טיפול

 הברית. בארצות הנשים בקרב 14% לעומת כגרוע, או כבינוני בריאותן מצב את העריכו מהנשים כשליש
 מצב הערכת לבין נמוך סוציו-אקונומי מצב בין הדוק קשר על מלמדים בישראל המחקר ממצאי

 בהכנסה נמוכה, בהשכלה התאפיינו בריאותן מצב את כך שהעריכו נשים נמוך. עד כבינוני הבריאות
 שלא נשים יותר האישה. של התעסוקה מצב עם הדוק קשר נמצא כן, כמו רוסית. דיבור ובשפת נמוכה

 על שדיווחו נשים וגבוה, נמוך כחול צווארון במקצועות עובדות בית, עקרות שהיו או נכות בגלל עבדו
 מצב את העריכו המשפחה לחיי העבודה בין מהשילוב רצון שביעות חוסר ועל בעבודה שליטה חוסר

 האובייקטיבים הבריאות מצב למשתני גם נמצאה מובהקת עצמאית השפעה בינוני. עד כנמוך בריאותן
 בריאות בעיית יש כרונית, מחלה או מגבלה יש אחת, בריאות בעיית לפחות יש :והם במחקר שנבדקו

 את מעלים אלו ממצאים יום. מדי רופא מרשם על־פי תרופות ונטילת שוטף רפואי טיפול הדורשת
 תנאי בשיפור משאבים להשקיע והצורך הרווחה, לשירותי הבריאות שירותי בין הקשר של הסוגיה
שלהן. הבריאות מצב את לשפר גם זו ובדרך חלשות, משכבות נשים של החיים

 חלשות משכבות נשים בעבור הבריאות שירותי בנגישות לקשיים כקשור גם זה ממצא להסביר ניתן
 חינוך של מיוחדות בפעולות צורך שיש ייתכן לפיכך, המערכת. את לנצל שלהן יותר הנמוכה וליכולת
הבריאות. משירותי תועלת להפיק יכולתן לשיפור אלו נשים בקרב והדרכה
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בדיכאון וטיפול איתור
 39%) האחרון בשבוע דיכאון של סימפטומים על דיווחו נשים של גבוה שיעור כי מלמדים המחקר ממצאי
 השנים שבחמש דיווחו מהן (9%) נמוך שיעור רק אולם, דיכאוני(, רוח מצב של גבוהה ברמה הוגדרו

 מרמה הסובלות נשים של דומים שיעורים מחרדה. או מדיכאון סובלות שהן הרופא להן אמר האחרונות
 ענו הברית בארצות אולם, הברית. בארצות שנערך המקביל בסקר נמצאו דיכאוני רוח מצב של גבוהה
 בישראל שרופאים מכאן, מחרדה. או מדיכאון סובלות שהן להן אמר שרופא (17%) מהנשים כפול שיעור
 על לחולה מספרים שאינם או הברית, בארצות הרופאים לעומת דיכאון של בעיות פחות מאתרים כנראה

 התערבות. הדורש דיכאוני רוח מצב של יותר מחמירה הגדרה יש הישראלי שלרופא גם ייתכן האבחנה.
 בידי ולתת נשים, בקרב דיכאון של האבחון יכולת את לשפר מקום יש בעתיד כי נראה מקרה, בכל

לאבחון. מתאימים כלים בקהילה הרופאים

 רוח מצב של גבוהה לרמה גבוה סיכון של במצב הנשים את המציבות הנסיבות עולות המחקר מן
 משפחה בקרוב לטיפול אחריות בריאות, בעיות רוסית, דיבור שפת מבוגר, גיל נמוכה, הכנסה :דיכאוני

אלימות. וחוויית מוגבל או חולה

 רמה על דיווח של גבוהים שיעורים :דיכאוני רוח מצב ובין האישה תעסוקת מצב בין הדוק קשר גם נמצא
 הצווארון במקצועות שעובדות נכות, בגלל עובדות שאינן נשים בקרב נמצאו דיכאוני רוח מצב של גבוהה
 העבודה בין מהשילוב רצון שבעות שאינן נשים ובקרב בעבודה שליטה חוסר על המדווחות הנמוך, הכחול

המשפחה. לחיי

הנפש בריאות בשירותי שימוש
 או דיכאון בגלל מקצוע איש עם להתייעץ או להיפגש צורך להן שהיה אמרו מהנשים אחוזים עשר ארבעה

 כי טענו 45% לפגישה, שנזקקו אלה מבין מקצוע. איש עם נפגשו אכן וכמחציתן האחרונה, בשנה חרדה
 רוח מצב של גבוהה מרמה כיום הסובלות נשים בקרב המקצוע. איש עם להיפגש כשרצו בקשיים נתקלו

מומחה. עם להיפגש הצליחו אכן 50% רק למומחה, שנזקקו ודיווחו דיכאוני

 אנשי של הנגישות להגברת פתרונות ולחפש אלה, לקשיים הסיבות את לבחון הצורך את מעלה זה ממצא
 הטיפול כי לזכור חשוב זאת, עם ופסיכיאטרים. פסיכולוגים כגון הנפש, בריאות בתחום המקצוע
 לעזרה קבוצות כגון בחלופות, להשתמש ניתן וכי הרפואית, במערכת בהכרח להתבצע חייב אינו בדיכאון

 מתאימות אלה שחלופות ייתכן שלהן. ההתמודדות יכולת והגדלת נשים להעצמת וקורסים עצמית
 המשפחה, לחיי העבודה בין מהשילוב מרוצות שאינן או בעבודה שליטה להן שאין החשות לנשים במיוחד

 ולסייע נפשית מצוקה למנוע אולי ניתן בנוסף, דיכאוני. רוח מצב של גבוהים שיעורים נמצאו בקרבן אשר
 בשוק בכירים לתפקידים והכנסתן הנשים מעמד שיפור על-ידי האלה הלחצים עם להתמודד לנשים

 בין בשילוב קשיים עם להתמודד על-מנת במשימות. יותר רבה שליטה לעובדים יש שבהם העבודה,
 לימודים )יום בילדים לטיפול עזר שירותי ולפתח העבודה שעות את להגמיש ניתן המשפחה לחיי העבודה

 בין יותר טובה בצורה לאזן כיצד נשים להדריך גם אפשר וכדומה(. העבודה במקום ילדים גן ארוך,
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 כדי זוגה ולבן משותפת'לאישה לימודים תכניות להכין ואף המשפחה, חיי תביעות ובין העבודה תביעות
האישה. בעבודת הקשורים לחצים עם ההתמודדות יכולת את לשפר

אלימות בנפגעות וטיפול אבחון
 רגישות לאור עצמי. דיווח סמך על נשים כנגד האלימות היקף את לאמוד ראשון ניסיון נעשה זה; במחקר
 הבוגרות מהנשים 2%כ־ כי מצאנו כך. על דיווחו האלימות נפגעות הנשים כל לא כי להניח יש הנושא,

 8%ו- מינית לאלימות ־ נשים( 68,000) 4% לאונס, קרבן אי־פעם היו כי דיווחו נשים( 34,000)כ- בישראל

 אלימות על 12% אונס, על דיווחו 9% הברית בארצות לכך, בהשוואה פיזית. לאלימות ־ נשים( 136,000)
 פיזית ולאלימות מינית לאלימות לאונס, קרבן שהיו בישראל נשים פיזית. אלימות על 17%ו- מינית

 האחרונה בשנה הזדקקות ועל דיכאוני', רוח מצב של גבוהה עד בינונית רמה על מאחרות יותר מדווחות
 בין ההבדלים נשואות. ואינן מובטלות מהן גבוהים שיעורים כן, כמו נפשית. בעיה בגלל מקצועי לייעוץ

 מבחינה רק לא באישה פוגעת שהוא סוג מכל שאלימות בבירור מוכיחים נפגעו שלא אלו לבין הנפגעות
ביום־יום(. גם מורגשת הנפשית )הפגיעה נפשית מבחינה גם אלא גופנית,

 או פיזית לאלימות קרבן אי-פעם היו בישראל מהנשים 11% כי נמצא במשפחה, נשים נגד אלימות לגבי
 האחרונה בשנה לאלימות קרבן שהיו דיווחו 4% ;נשים( 200,)כ־ססס חבר או זוג בן של באלימות לאיום
 נשים ובקרב נמוכה השכלה בעלות בקרב יותר גבוה אלימות על הדיווח שיעור נשים(. 67,000 של )אומדן

 שיעורים על מלמדים שההבדלים גם ייתכן אך לדווח, יותר נוטות אלה שנשים אמנם, ייתכן, גרושות.
 מודעים יהיו והרווחה הבריאות שעובדי חשוב לפיכך, אלה. קבוצות בקרב אלימות של יותר גבוהים
הצורך. במידת לסייע על-מנת לסיכון

 אלימות על דיווחו 4%ו- אי-פעם בן־זוג מצד מאלימות שסבלו דיווחו מהנשים 32% הברית בארצות
האחרונה. השנה במשך

 נפגעות לנשים הרפואית המערכת במסגרת שניתן בטיפול ליקויים על עוד הצביעו המחקר ממצאי
 רפואי גורם או רופא עם כך על שוחחו האלימות נפגעות מהנשים כרבע רק בישראל, זוגן. בן מצד אלימות

 מתפקידם חלק בכך ראו לא הרופאים כנראה, האישה. ביוזמת התקיימה השיחה המקרים וברוב אחר,
 כאשר גם מיוזמתן. בבעיה אחרים לשתף נוטות שאינן מנשים עזרה נמנעת כך הרפואי. הבירור במסגרת

 מהמקרים 32%וב- למשטרה האישה את הרופא הפנה מהמקרים 16%ב- רק הרופא, עם שיחה התקיימה
 הופנו 48%ו- למשטרה שלהן הרופא על-ידי הופנו 23% הברית בארצות בהשוואה, תמיכה. לשירותי ־

 באיתור לצורך בקהילה הרופאים מודעות את להעלות חשוב כי נראה זאת, לאור תמיכה. לשירותי
 ולטיפול הנשים לאיתור כלים לפתח הכרחי כך, לשם אלימות. קרבנות בנשים הטיפול ובשיפור ^המקרים י

 שילוו התערבות תכניות ליישם חשוב כן, כמו משפטי. וייעוץ תמיכה ארגוני של כתובות למשל בהן,
 בן מצד אלימות בקרבנות בטיפול במיוחד מודגשת (outreach) יזומות פעולות של החשיבות בהערכה.

 נפשית, ובמצוקה נמוך עצמי בדמוי אונים, בחוסר בפחד, השאר בין מאופיינות אלה נשים שכן זוגן,
 קבוע באופן מגיעות אלה נשים זאת, עם חיצוני. סיוע של פעיל חיפוש בפני מחסומים המהווים מאפיינים
 הבאים כל של המודעות העלאת לכן, ילדיהן. של בבעיות או שלהן בבעיות לטפל כדי הבריאות לשירותי
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 את לזהות ליכולת יתרום ואחיות( נשים רופאי ילדים, רופאי משפחה, )רופאי הנשים עם שגרתי במגע
להן. ולסייע האלימות קרבנות

מוגבל או חולה משפחה בקרוב טיפול
 9% לעומת ומוגבל, חולה משפחה בקרוב מטפלות בישראל מהנשים 17%ש- עולה הסקר מממצאי

 הטיפול שיעורי הברית. בארצות 41% לעומת בהורה, מטפלות 65% בישראל, הברית. בארצות מהנשים
 בין הדוק קשר גם נמצא הערבית. או העברית דוברות ובקרב 64-45 בנות בקרב במיוחד גבוהים בישראל

 הורים שאינם מוגבלים בקרובים המטפלות הנשים :הבריאות מצב משתני לבין משפחה בקרובי טיפול
 ועל דיכאוני רוח מצב של גבוהה רמה על גרוע, עד בינוני בריאות מצב על מהאחרות יותר מדווחות

נפשי. לייעוץ הזדקקות

 הטיפול, על מכיסן משלמות מהמטפלות 60% :כספי בעומס גם כרוך הטיפול והפיזי, הנפשי לעומס בנוסף
 שהן מדווחות אחוזים ושבעה עשרים העבודה. של הפסקה או מהפחתה כתוצאה הכנסה לאיבוד בנוסף

 דווקא כי מלמדים המחקר ממצאי מוגבל. משפחה בקרוב לטיפול בשבוע שעות 43מ- יותר מקדישות
 נשים יותר. כבדים כלכלי עול ובפני טיפול עומס בפני עומדות נמוכות סוציו-אקונומיות משכבות נשים
 איתן גר המטופל בטיפול, שעות יותר משקיעות משפחה, בקרובי המטפלות אחרות נשים לעומת אלו,

כלשהו. מוסדי מגורם בבית הטיפול בהוצאות השתתפות מקבלות לא והן בבית

 לנשים לסיוע פורמלית עזרה יותר להספקת דרכים למציאת הדעת את לתת יש כי נראה זאת, לאור
 הן כאשר לאומי לביטוח מהמוסד הגמלה את לקבל אפשרות למשל, מוגבלים. בקרובים המטפלות

 באחוזי זמני קיצוץ לאפשר תשלום, ללא ובחופשות מחלה בימי גמישות יתר לתת העיקרי, המטפל
 זה. בתחום גם מענים ולפתח בכך הכרוך הנפשי לעומס מודעים להיות חשוב בנוסף, וכדומה. המשרה

 באופן אלה בנשים המטפלים הראשוניים הרופאים של והמודעות הערנות הגברת להיות יכולה אחת, דרך
 תמיכה קבוצות של פיתוח הוא נוסף כיוון תומך. טיפול להן ויציעו מצוקה מצבי שיאבחנו כדי קבוע

 טכנית, בעזרה קשור נוסף מענה בעיות. למניעת ויתרמו היום־יומית בהתמודדות שיסייעו ממוסדות
 מעול זמני שחרור המטפלות לנשים לאפשר כדי זמניים, עובדים המספקים עזר שירותי מתן למשל

לחופש. ויציאה הטיפול

♦ ♦ ♦

 נשים של ורווחה בריאות על רחבה תמונה להצגת ערך רבת הזדמנות העניק הדו־לאומי הסקר לסיכום,
 את לשפר ניתן שבהן ותחומים חלשות אוכלוסייה קבוצות של מיוחדים צרכים זיהוי תוך בישראל,

 עליהן לתת שיש מרכזיות סוגיות על מצביע הדוח הנשים. לצורכי נותנים שהם המענה ואת השירותים
 השירותים; נגישות את לשפר הצורך פערים; לסגור והצורך נשים קבוצות בין אי-שוויון הדעת: את

 נשים. נגד האלימות בעיית את היום סדר על להעלות והצורך ;מונעת רפואה על דגש יותר לשים הצורך
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 לאיתור גם אלא מדיניות, ולקביעת השירותים לתכנון רק לא לתרום יכול זה במחקר שנאסף המידע
 מאפייני שבין הקשר את למנות ניתן ביניהם מעמיקה. בצורה עתידי במחקר שייבחנו שחשוב נושאים
 את בקבלתו, לקושי או טיפול על לוויתור הסיבות הבנת את נפשית, מצוקה למצבי נשים של העבודה

 מהם מקבלות שהן המידע וטיב היקף לבין מרופאים נשים של ודרישות מודעות בין הגומלין יחסי הבנת
 את הערכתן להבנת כבסיס הבריאות משירותי הנשים ציפיות הבנת ואת בריאות(, קידום בנושאי )למשל

 במדינות נשים בין להשוות מהימנות שיטות לפתח גם מקום יש עתידי במחקר רצונן. ושביעות השירות
 וחברתיים תרבותיים בהבדלים גם כמו הבריאות, מערכות בין הקיימים בהבדלים התחשבות תוך שונות,

התשובה. דפוסי על המשפיעים
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 הנשים אוכלוסיית למאפייני (1998) נשים סקר מדגם של רמוגרפיס מאפיינים בין השוואה :1 נספח
באחוזים (,1996) לסטטיטיקח המרכזית הלישכה נתוני מתוך בישראל,

 אוכלוסיית סך על הלמ״ס נתוני
(1996) בישראל הנשים

 הנשים סקר מדגם
(1998) המשתנה

גיל
32 31 34-22
20 23 44־35
17 22 54־45
12 11 64-55
19 13 +65

לאום
90' 90 ערבייה לא / יהודייה
10 10 ערבייה

תעסוקה
46 43 עובדת לא
54 57 חלקית או מלאה משרה עובדת
33 37 המועסקות( מסך )כאחוז חלקית במשרה עובדת

1 השכלה
63 55 פחות או לימוד שנות 12
37 45 ומעלה לימוד שנות 13

2 משפחתי מצב
14 15 עם הגרות אלו כולל )רווקות, נישאה לא מעולם

זוג( בן/בת
גרושות, נשואות, )כולל בעבר נישאה או נשואה

86 85 ואלמנות( פרודות
 קשה זה במשתנה השניים בין שההשוואה כך שלט, הסקר של הקטגוריות באותן מוצגים לא הלמ״ס נתוני השכלה, לגבי 1

 וכדומה(, סמינרים במכללות, )לימודים אקדמיים שאינם לימודים של הקטגוריה חסרה הלמ״ס לנתוני מסוימת. במידה
 האמריקאי( הסקר של לאלו שלו הקטגוריות את )שהתאים שלנו הסקר ש״ל. 12 עד של בקטגוריה כלולים אלו לימודים

 יחסית הגבוה השיעור את מסבירים בהגדרות אלו הבדלים אחרים. אקדמאים לימודים לבין כאלו לימודים בין מבחין לא
לימוד. שנות +13 של המדווחות נשים של בסקר, הלמ״ס לשיעור

זה. משתנה על מפורטים יותר נתונים מפרסמת לא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהנ
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respectively) and women who do not care for an ill or disabled relative (32%, 37% and 13%, 
respectively).

Therefore, thought should be given to providing more formal support and to establishing support 
groups to provide daily help for women who care for an ill or disabled relative. In addition, primary 
care physicians should be made aware of the burden of caregiving, so that they may identify stress 
and offer support to women patients who serve as caregivers.

Summary
This bi-national survey provided a valuable opportunity to present a broad picture on the health and 
welfare of women in Israel, while identifying the special needs of vulnerable sub-populations and 
areas of service requiring improvement. The report highlights issues of inequality and the need for 
close existing gaps; the need to improve access to services; the need to place more emphasis on 
prevention; and the need to bring the issues of violence against women to the forefront. The 
information gathered in this study contributes not only to service planning and policymaking, but 
also to the identification of issues warranting in-depth study in the future.
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Furthermore, the study revealed that 11% of adult Israeli women have been subject to physical 
violence or the threat of physical violence from her partner at some time, and that 4% experienced 
or were threatened with violence during the past year. Higher rates of violence perpetrated by a 
woman’s partner were reported by women with less education and divorced women. Other than 
these differences, it appears that domestic violence is perpetrated against women from all 
population groups, regardless of location of residence, income, ethnic background, or religion. In 
comparison, 32% of U.S women reported having experienced domestic abuse at some time, and 4% 
reported being abused during the past year.

The study indicated that the medical system does not sufficiently care for women who have been 
assaulted by their partners. In Israel, only a small proportion (22%) of these women discussed 
violent episodes with a physician or another medical professional (e.g., nurse, psychologist); in 
most cases, the discussion was initiated by the woman. This could indicate that physicians and other 
medical professionals do not view this issue as being within the purview of a medical consultation. 
Victims who do not initiate discussion of the problem may not receive assistance. Even among 
those who discussed domestic violence with their physician, only 16% were referred to the police, 
and only 32% were referred to a relevant support service. In comparison, in the United States, 23% 
were referred to the police by their doctor, and 48% were referred to a support service. This 
indicates that Israel’s health system may not adequately meet the need for referral and support of 
women victims of violence. As these women regularly use health services for themselves and their 
children, it is important to increase the awareness of primary care physicians, pediatricians, 
gynecologists, nurses and other medical service providers, and give them the tools to identify and 
help victims of violence.

Caring for an HI or Disabled Relative
Caring for a relative who is ill or disabled, particularly an elderly parent, is today a common life 
experience among women, who are more likely than men to fill the role of caregiver, in addition to 
working outside the home and caring for children. The findings revealed that 17% of Israeli women 
cares for an ill or disabled relative; this figure is far higher than that for women in the U.S (9%). In 
Israel, 65% of these caregivers take care of a parent, compared to 41% in the U.S.

A large proportion of the women who care for an ill or disabled relative are aged 4564־ and speak 
Hebrew or Arabic, but do not differ from the general population in their socio-economic 
composition. Nevertheless, it was found that women with poor socio-economic status - who bear a 
relatively heavy economic burden - invest more time in caring for an ill or disabled relative, live 
more with the relative who needs care, and do not receive economic assistance for the expenses 
incurred in this care from any institution.

A close correlation was found between caring for a relative, and health status variables. Larger 
proportions of Israeli women who care for an ill or disabled relative who is not a parent perceive 
their own health as being fair or poor (52%), and report being depressed (58%) and requiring 
psychological counseling (31%), than do women who care for a parent (30%, 39% and 13%, 
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and Israeli women reported feeling in a depressive mood, but that 17% of the American women - a 
percentage twice as high as that in Israel - reported having been diagnosed with depression or 
anxiety. These findings indicate that it is important to improve the diagnosis of depression in 
women and to provide primary care physicians with the necessary diagnostic tools.

This study indicated that the following circumstances place women at high risk for high levels of 
depressive mood: having low income, being old, being a Russian speaker, having health problems, 
caring for an ill or disabled relative, and having been a victim of violence. It also found a close 
relationship between a women’s employment status and depression: High levels of depressive mood 
were reported among women who were not employed due to disability, or who held unskilled, blue- 
collar jobs, felt a lack of control at work, and were dissatisfied with both their employment and 
family life.

Use of Mental Health Services
Fourteen percent of the Israeli respondents reported needing to consult with a mental health 
professional due to depression or anxiety during the past year, and about half reported actually 
seeing a professional. Among those who needed to see a professional, 45% reported encountering 
difficulties in doing so.

Thus, it is necessary to examine the barriers to utilization of mental health services and ways to 
overcome them. However, it should be noted that treatment of depression need not necessarily take 
place within the medical !system.

Identification and Care of Battered Women
In recent years, there has been increasing awareness that violence against women constitutes a 
significant risk to women’s health, and a significant cause of health problems, disability, injuries 
and mental illness. Organizations in many countries have become increasingly active in placing this 
issue on the public agenda, and recognizing it as an aspect of public health.

In Israel, as elsewhere, it is difficult to estimate the extent of violence against women, due in part to 
women’s tendency not to report violence against them, especially when it is perpetrated by a 
relative. This was the first study to estimate the extent of violence against women based on self- 
reports, using a representative national sample. Due to the sensitive nature of the subject, under- 
reporting is expected; therefore, the findings will be viewed as a minimum estimate.

According to the study findings, it appears that 2% (34,000) of the adult women in Israel have ever 
been raped, 4% (68,000) have experienced other sexual abuse, and 8% (136,000) have ever 
experienced physical violence. A greater proportion of these women reported being depressed or 
very depressed, or requiring professional counseling due to an emotional problem during the past 
year. In comparison, 9% of U.S. women have been raped, 12% experienced sexual abuse, and 17% 
physical violence.



whether the medication was included in the basket of sick fund services mandated by the National 
Health Insurance Law, or whether the woman purchased a less-costly medication instead.

The data from the U.S. reveal that 9% of women had forgone medical care, 14% did not fill a 
prescription, and 10% did not see a specialist. Sixteen percent of the American women reported 
some or a great deal of difficulty receiving medical care, compared to 28% of the respondents in 
Israel. This finding is particularly striking, given that 14% of the women in the U.S. -- where health 
insurance is not universal - reported being uninsured, whereas all women in Israel are covered by 
health insurance, as stipulated by the National Health Insurance Law. Thus, it is possible that this 
finding reflects access problems which are not of a financial nature (e.g. bureaucratic or personal 
difficulties), or differences in the perception of difficulty, expectations, or reporting patterns.

Health Status
Variables related to health status affect the utilization of services and indicate women’s health 
needs. Twenty-one percent of the Israeli respondents reported being disabled or chronically ill, 25% 
reported having a health-related problem requiring regular medical care, and 30% reported taking 
prescription medication daily. Regarding specific illnesses, 20% of the women reported having been 
diagnosed with hypertension, 8% with heart disease, 2% with cancer, 7% with diabetes, 9% with 
anxiety or depression, 9% with osteoporosis, 12% with arthritis, and 12% with obesity. Forty-three 
percent reported suffering from at least one illness. Similar rates were reported by U.S women 
except for depression (17%) arthritis (24%), problem requiring regular medical care (34%), and 
prescription drugs (46%)

About one-third of the Israeli women described their health as being fair or poor. Compared to 14% 
of U.S women, the Israeli women who reported so were typically less educated and had low 
income; spoke Russian; were either not employed due to disability, were housewives, or worked in 
an unskilled or blue-collar job; felt a lack of control at work; and were dissatisfied with both their 
employment and family life. Objective health variables were also found to have a clear, independent 
effect on self-reported health status: having at least one health-related problem, having a disability 
or chronic illness, having a health-related problem requiring regular medical treatment, and taking a 
prescription medication daily were all associated with self-reported fair or poor health status.

Diagnosis and Treatment of Depression
It is important to address emotional problems that affect health and welfare, and the need for health 
services. The proportion of Israeli women who reported high levels of depressive mood, was 39% - 
much higher than the proportion reporting having been diagnosed with depression or anxiety (9%). 
Women who reported being in a depressive mood although they had not been diagnosed as 
suffering from depression or anxiety were characterized as being less educated and having lower 
income, as not speaking Hebrew, as describing their health as being fair or poor, and as not being 
employed. Under-diagnosis of depression by primary care physicians, especially among women, is 
a well-known phenomenon worldwide; the current study indicates the phenomenon is very 
prevalent in Israel, as well. It is interesting to note that an identical percentage - 39% - of American 
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seems the lack of women physicians in a traditional society may affect the quality of the patient- 
physician relationship; if so, there may be a need to increase the number of Arabic-speaking women 
physicians.

Visits to the Gynecologist
Most (77%) of the women in Israel visit a man gynecologist compared to 53% of U.S women. 
About 40% of Israeli women and 34% of U.S women reported preferring a woman gynecologist, 
but only about half of those preferring a woman reported that their gynecologist was a woman. 
These findings raise the question of how the number of women gynecologists may be increased. 
Israeli Women who do not visit a gynecologist tend to be typically over age 55, have a relatively 
limited education, speak Russian or Arabic, and describe their health as being poor.

Health Education
According to the findings, small proportions of Israeli women reported speaking with their 
physician about preventive health issues, particularly compared to their American peers. For 
example, although rates of smoking and obesity are similar in both countries, 12% of the Israeli 
women said their physician had talked to them about smoking, compared to 30% of the American 
women; 28% reported having discussed nutrition and weight, compared to 45% of the Americans; 
and 22% said they had discussed exercise, compared to 48% of the American women. As for the 
discussion of risk behaviors, the rates were even lower: Only 3% reported having discussed alcohol 
consumption, 3% venereal diseases, and 2% safety or violence in the home, compared to 22%, 15%, 
and 8%, respectively, of the American women. Nevertheless, it was found that a somewhat larger 
proportion of women from special risk groups talk to their physician about a relevant issue. For 
example, 36% of the women who smoked said they had discussed smoking with their physician, 
and 38% of those who have osteoporosis said they had discussed taking calcium supplements. The 
data also revealed that young, Russian-speaking women and those with a poor socio-economic 
background are less likely to talk to their physician about the promotion of good health than are 
other women.

The findings indicate that there is much room to broaden the scope of health promotion activities 
for women by increasing physician and public awareness of the issue’s importance.

Accessibility of Health Services
One out of seven Israeli women (15%) reported, forgoing medical care or purchase of medication 
due to its high price, during the past year. An even larger proportion of women reported not being 
able to see a specialist: One of five women reported that at least once during the past year she had 
forgone seeing a specialist even though she had needed to see one. More than one-quarter of the 
women reported some or a great deal of difficulty obtaining the medical services they required. The 
survey did not explore the reasons for these difficulties, or why care was not sought; possible 
reasons include financial barriers, sick fund regulations and bureaucracy, and personal or family 
circumstances (e.g., difficulty leaving the house, the need to take care of children). We do not know



Abstract
In recent years, interest has been growing in Israel and in other countries concerning the health and 
welfare of women - now widely defined as including physical, emotional and social welfare. In 
addition, there has been increasing recognition that women’s health needs should be addressed 
differently from those of men, and increasing awareness that women have unique health needs, 
stemming from biological and social differences between the genders. This report presents the 
findings of a national survey, which was the first in Israel to gather comprehensive data on the 
health and welfare of women and their experience with the health system, and to identify factors 
affecting their health and welfare. These findings will broaden knowledge about women in Israel 
and may be used to design services for women and to plan policies regarding women s health and 

welfare.

This survey was conducted in cooperation with, and funded by, The Commonwealth Fund, which 
also conducted a parallel survey among women in the United States. The study population in Israel 
was composed of women over age 22 who were permanent residents of the county The survey 
questionnaire was based on that developed by The Commonwealth Fund and adapted for the Israeli 
health system; it was translated into Hebrew, Arabic and Russian. Telephone interviews were 
conducted in September and October, 1998. A total of 849 women were interviewed, for a response 

rate of 84%.

The report focuses on the findings of the Israeli study with selected comparisons to findings try 
the U.S study. The findings relate to the relationship between physician and patient, healt 
education, the accessibility of health services, physical and emotional health, viofence agains 
women, and women caring for ill and disabled relatives. The comparative analysis of the data from 
Israel and the U.S. facilitates a broader understanding of the findings, despite the well known 

limitations of international comparisons.

Principal Findings
Relationship with the Physician
In Israel most (82%) of the respondents reported having a regular primary care physician, whom 
they see when they are ill or require medical advice. In Israel, half (49%) of these women reported 
that their regular primary care physician was a woman, while in the U.S., only one-quarter reported 
that their regular primary care physician was a woman. However, it is notable that only asms 
proportion (8%) of Arab women in Israel reported having a regular primary care physician who was 
a woman. In general, Israeli women evaluated the care they received from their physician as being 
good although their evaluation was lower than that of American women. Being over age 65 had an 
independent positive effect on the evaluation, while speaking Arabic had an independent negative 
impact. The small proportion of Arabic-speaking women in Israel who reported having a regular 
physician who was a woman, and the relatively poor evaluation they gave their regular physician 
indicate the need for further examination of the causal relationship between these variables. It



JDC-Brookdale Institute of Gerontology 
and Human Development
P.O.B. 13087
Jerusalem 91130 Israel

Tel: 972-2-655-7400
Fax: 972-2-5612391־

Web Site: www.jdc.org.il/brookdale

ISSN 0334-9012

http://www.jdc.org.il/brookdale


The Health and Welfare of Women in Israel: 
Findings from a National Survey

Revital Gross Shuli Brammli-Greenberg

The study was conducted in cooperation with The Commonwealth Fund 
and funded with its assistance.

Jerusalem November 2000



BR
-R

R
-361-00



WHAT IS THE JDC-BROOKDALE INSTITUTE?

A national center for research on aging, human development, 
and social welfare in Israel, established in 1974.

An independent not-for-profit organization, operating in 
partnership with the American Jewish Joint Distribution 
Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high- 
priority social issues relevant to the national agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers 
and service providers in the planning and implementation of 
effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research 
and special forums in the international arena.

The Institute's research involves an interdisciplinary approach.
The Institute has five major divisions:

♦ Aging
♦ Health Policy
♦ Immigrant Absorption
♦ Disability 

♦ Center for Children and Youth


