
אורח חיים בריא הבדלי מין ומגדר  

חוה טבנקין' פרופ



קידום בריאות ואורחות חיים
21-תרופת הפלא של המאה ה

היינו מפרסמים שבידנו טיפול שעשוי להפחית שליש ממטות האשפוז  אם 

סרטן הגרון ומיתרי  , הריאהעשרות מחלות כולל סרטן בבתי החולים ולמנוע 

להפחית שעורי סרטן שלפוחית  , מחלת ריאה כרונית, סרטן הפה, הקול

מפחית בחצי מחלות לב וכלי , מפחית דיכאון, קיבה וושט, לבלב, מעי, השתן

יתר לחץ דם  וגורם לאריכות  , על איזון סוכרתמייטביתגורם להשפעה , דם

כל אמצעי התקשורת היו קופצים ומבקשים לדעת מהי תרופת הפלא  –ימים

שמיליוני אנשים מתעלמים ממנה 

..היא מינימליתשעלותה למרות  



מגדר ורפואה מגדרית, מין

מין מוגדר על בסיס ביולוגי ומבנה כרומוזומלי•

הביטוי של הגנים  )פנוטיפילמין גנוטיפייש הבדל בין מין •

(במראה החיצוני והתכונות

ותפקודיים  הורמונלים, אפיגנטיםיש גם תהליכים •

הפנוטיפיהמשפיעים על התבטאות הגנים ומייצרים את המין 

הורמונלית ותפקודית בין גברים ונשים  , יש שונות ביולוגית•

והללו השפיעו על ההבדלים בין גברים לנשים



המשך

יחודייםמגדיר את ההשתייכות המינית על פי מאפיינים –מגדר •

הגדרות  , התנהגות וכד, מנהגים, מרקם חברתי, כמו תרבות

תפקיד הגברים והנשים בחברה והציפיות מהם נכללים במונח  

מאפייני המגדר יכולים להשתנות ותלויים בחברה בה . מגדר 

.אנו חיים

,  ביולוגיפנוטיפי, גנטי)מגדר כיום כולל את ההבדל המיני•

תרבותית  , והבדל ברמה החברתית( הורמונלי, פיזיולוגי

וכל אלה משפיעים על בריאות וחולי. נורמטיביםופקטורים 



,שינה מספקת, פעילות גופנית קבועה, אורח חיים בריא המתאפיין בתזונה נכונה

שמירה על משקל גוף תקין הימנעות מעישון ומניעת מצבי דחק שליליים

מפחיתה מחלות וגורמת לעליה/תורמת לבריאות גברים ונשים כאחד ומונעת

.בתוחלת חיים

:קיימת שונות מגדרית גם בנושאי אורח חיים בריא-אבל

גברים יותר מנשים–שימוש בסמים , שימוש באלכוהול,  עישון•

(שנים הבדל4-בישראל כ)תוחלת חיים גבוהה יותר בנשים לעומת גברים •

יותר נשים מגברים מציינות קושי בקיום אורח חיים בריא על רקע חוסר זמן •

יותר נשים מגברים נעזרות בגורמי תמיכה לביצוע שינוי באורח חיים•

.גברים ונשים במידה שווה מייחסים חשיבות רבה ליעוץ הרופא המטפל בנושא•



הבדלי מגדר בתזונה והשמנה

ליותר נשים נטייה להשמנה יחסית לגברים מתחילה בעוברות•

.ומתבלטת בגיל ההתבגרות

השומן  בנשים גבוה לעומת גברים% -BMIבכל נקודת •

על פי דיווחי משרד הבריאות שיעור הנשים עם השמנה והשמנת יתר  •

עולה על זה של הגברים  

שומן בטני לאחר הפסקת הוסת מהווה גורם סיכון יותר משמעותי בנשים  •

לעומת גברים

מחלות לב, בתקופת הפריון לנשים יותר הגנה מפני תסמונת מטבולית•

יתר לחץ דם  , ליותר נשים סוכרת55לאחר גיל . וסוכרת



לעומת2.6לגברים פי 94רק במחלת לב כלילית ואוטם שרירי הלב עד גיל •

(המחקר הנורבגי)נשים 

(קשר הדוק למחלות)השמנה פוגעת יותר בנשים ברמה הקלינית •

תדמיתית , השמנה פוגעת יותר בנשים ברמה החברתית•

.עוסקות יותר בתדמית גוף ודיאטות(. התעסוקתית)והכלכלית •

יותר אנורקסיה בנשים לעומת גברים•

התאמות שונות של דיאטה בין גברים ונשים•



ע י ש ו ן

16%מהגברים היהודים לעומת 24%-יותר גברים מנשים מעשנים•

.מהנשים7%מכלל הגברים הערבים לעומת 44%. מנשים יהודיות

תוחלת חיים של מעשנות קצר משל מעשנים•

גדול יותר בנשים מעשנות50סיכון לאוטם שריר הלב ראשון עד גיל •

.לעומת גברים מעשנים

לנשים קשה יותר להיגמל•

יותר נשים חוששות מהשמנה עם הפסקת העישון ולכן יותר מעשנות•

.אינן מעוניינות בהפסקת עישון

נשים מעשנות פחות סיגריות  ליום ומשתמשות בסיגריות עם פחות ניקוטין•

.בקרב גברים מעשנים שיעור הירידה בעישון גבוה יותר לעומת נשים•



פעילות גופנית

בגיל הרך היכולת הפיזית של בנות דומה לבנים ואף עולה לעיתים•

עידוד והפניית בנים לפעילות גופנית -פערים מתפתחים על רקע מגדרי•

!?שישחקו בבובות -ובנות

מילדות מצפים להתנהגות מעודנת יותר בעוד בנים יכולים להשתולל

ולהיפך" במשחקי בנות"באין התערבות מבוגרים בנים ישחקו •

נמצא כי כאשר בנות ובנים מקבלים אותם אימוני כושר לא יהיו הבדלים•

.בכושר הגופני

יושבנימאורח חיים להפגענשים הן בסיכון גבוה יותר •

" זה אופנתי אך לא אוהבים, כי צריך"יותר נשים מבצעות פעילות גופנית •

אבל גם יותר גברים ( ספורטאים בנשמה)בעוד יותר גברים נהנים מכך 

ספורט-הם אנטי



שינה והבדלי מגדר

(, גיל המעבר, הריון)והורמונליםהבדלים ביולוגים •

מלתוניןאינטראקציה בין הורמוני המין אסטרוגן ופרוגסטרון על •

ויסות ואיכות השינה.   וסרוטונין

(מבנה הצוואר והפנים-הבדלים פיזיולוגים•

שכיחה יותר בגברים עד לאחר גיל המעבר ובנשים -דום נשימה בשינה•

(דום נשימהשכיחות גבוהה יותר דיכאון המלווה 

,דאגנות, דיווח שונה)2:3יותר נשים לעומת גברים  -אינסומניה•

( גיל המעבר


