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 אורח חיים ומגדר –כנס חמישי הרצאות סכום 

 מצגת מצורפת ( שנות פעילות החוג לאורחות חיים )  6ברכות והצגת  - דר' לילך מלצקי

 מניעה וגמילה מעישון –חדשות המדע  - דר' שני אפק

שעורי העישון עלויות גבוהות מוכרות על רקע חוסר יכולת להוריד שיעור העישון בישראל. 
קצת בעליה לאחרונה. סיגריה אלקטרונית מהווה שער למתבגרים להתחיל לעשן ואינה חלק 

מי שמשתמש בסיגריה אלקטרונית הסיכוי שלו להפסיק לעשן יורד. ליווי מגמילה מעישון. 
קשר בין שהחשוב לציין פרואקטיבי עם טיפול תרופתי מקובל ממשיך להיות מוכח כיעיל. 

. בנוסף,  בהפסקת עשיון הינו קשר אסוצציטיבי תהלבין הפחשימוש בסיגריה אלקטרונית 

 רבים בארה"ב פונים לשימוש בתכשיר זה , עםז את כאשר מוצע להם תמיכה וסיוע תרופתי

 .באופן משמעותי יותר , הם נעזרים פחות

מחקר שבדק שילוב של ורניקלין עם יעוץ מתמשך ע"י אחות לגמילה מעישון מול התערבות 
 4 -מ 1  -מצא יעילות גבוהה יותר ליעוץ ע"י רופא המשפחה  "י רופא משפחהדקות ע 10של 

 (  2017מטופלים מפסיק לעשן. ) הולנד 

לגבי יום הספקת עישון , במטופלים שמעוניינים להפסיק לעשן בחודש הקרוב /טווח מיידי 
 מאידך במטופלים שמעוניינים לקבוע יום הפסקה בטווח אורך. הפסקה בבת אחת עדיפה

 REDUCE TO QUITחודשים , טיפול בהורדה הדרגתית אפשרי  3יותר 

על פי סקרים ומחקרים  -מניעה וטיפול בהשמנה –חדשות המדע  – דר' יגאל הקסלמן
 עדכניים.

יותר גבוה ערבית האוכלוסיה שיעורה במגברים,  גבוה נשים שיעור ההשמנה בבארץ 
או  בארץ סובלים מעודף משקל מהילדים 25%המרכז. בפריפריה יותר מבו תיהודיהמ

 הינו גבוה מהיהודי. מהמגזר הערבי  בניםחוזי השמנה ב. אהשמנה

 . והשמנה מבוגר בעודף משקל היהי –והשמנהילד בעודף משקל 

השקיע בילדים ובמשפחה כדי למנוע השמנת קנה כי נדרש לסממוביל אותנו למידע זה 
 מבוגרים. 

ת( מצב של עודף משקל והשמנה בילדים ונוער וגורמי יש חשיבות לשיקוף )בגישה מוטיבציוני
 הניע לשינוי והשתתפות בתוכניות התערבות לטיפול בהשמנה. סיכון נלווים במגמה ל

אבות כמעט ולא מעורבים ויש מקום  –יש חשיבות למעורבות הורים בטיפול בהשמנה בילד 
 לעודד אבות לקחת חלק בטיפול 

 קטן(  RCT) תבגרים לא נמצא יעילשימוש בניידים לתמיכה בהשמנה במ

אצל , לפי סדר יורד,משקל רואים דבקות בתוכניות להפחתת בטובה יותר הצלחה יחסית 

 תחילי נמוך יותר , גברים, וקשישים,  BMI קודמת , בעלי הצלחה חוו ש וכאל

רופאים  50,000ידע צוות רפואי בארה"ב על קווים מנחים מבוססי ראיות על פי סקר בקרב כ 
ושיש לשקול טיפול  חצי שנה ידעו שנדרש מגע םעמים בחודש למשך  16%בעיקר : רק 

) אילו קווים המלווה בגורם סיכון אחד.  27מעל   BMIתרופתי יחד עם שינוי באורח החיים ב 

 אין המלצה כזו (  בארץ –מנחים בארה"ב 



המביאים גם ( ER) ב ההשמנה מלווה בשינוים דלקתיים ברמה התאית הסומטית והמוחית 

 תמילבלבכך לירידה בהשפעת הורמונים גורמי שובע ומגבירי הוצאה קלורית מטבולית ו
 ירידה במשקל .ה

הביאה לירידה במשקל השמאלי עורק הקיבה  בצינטוראמבוליזציה פרוצדורה חדשנית של 
 מקרים ללא סיבוכים מדווחים.  69 – עדיין נסיוני –ירידה ברמות הגרילין יחד עם

 עדכונים ברפואת ספורט –דני נמט  פרופ'

 שיא בהשמנת ילדים. –אסר א זרקא ושדרות 'ג

בשנים האחרונות אין עליה בצריכת הקלוריות בילדים אלא שהתנועה התמעטה. ילדי ישראל 

 בפ"ג בילדים. ע"ח מסכים ) לא טלויזיה כבר (   OECDחרון מתוך במקום הא

אפשר להיות במשקל תקין ועדיין בעודף משקל מבחינת נפחים ובהתאם סבוכים 
 קרדומטבולים. 

 בוכי השמנה. יתוחלת החיים מתקצרת בשנים האחרונות עקב ס

 בתמותה קרדיווסקולרית.  40%שוב הוכח ירידה ב  –פ"ג משפרת בריאות 

 שעות ביום אם עושים פ"ג זה מבטל את הסיכון לתמותה. 8גם אם יושבים 

ביצוע פ"ג לא בכמות המספקת ולכן אם זה מה גם פ"ג של סופשבוע מורידה תמותה כמו 
 לעודד –שמתאפשר 

קפיצות חבל וכ"ד . פגים חשופים  –דחיסת עצם למניעת אוסטאופורוזיס משמעותית בילדות 
 יותר לדלדול עצם. 

 בתהליך מחקר. –לפגים משפרת עליה במשקל וכושר גופני כשגדלים פ"ג 

 א"ח ומגדר –פרופ' חוה טבנקין 

 הבדל מיני ורמה תרבותית וחברתית לפי מגדר משפיע על הבריאות. 

 יותר גברים –עישון , אלכוהול וסמים  – תמרבית הנושאים של א"ח בריא קיימת שונות מגדרי

 תוחלת חיים גבוהה יותר בנשים

נוי. נשים נשים יותר מגברים מתקשות למצוא זמן לשינוי א"ח ונעזרות יותר בתמיכה לשי
 פא לשינוי בא"חויעוץ רוגברים בדומה מושפעים מ

. אחוז שומן גבוה יותר בנשים ושומן בטני נשים יותר נוטות להשמנה ביחס לגברים
 במנופאוזה מהווה סיכון מוגבר למחלות בנשים. 

ר סכרת ויל"ד בנשים. שיעור מחלות לב בנשים נשאר נמוך יותר גם אחרי יש יות 55אחרי גיל 
 הפסקת המחזור ) מחקר נורווגי מהשנתיים האחרונות (

דיאטה סוג ההשמנה פוגעת יותר בנשים ברמת התחלואה וברמה החברתית. יש שונות ב
 שמצליחה בין גברים ונשים. 

יותר קשה להיגמל ויותר חוששות  עישון: תוחלת חיים של מעשנות קצרה יותר ממעשנים,
 מהשמנה ולכן נמנעות מהפסקת עישון, מעשנות פחות סיגריות ליום עם פחות ניקוטין. 



פ"ג: בגיל הרך יש דמיון ביכולת הפיסית בין בנים ובנות וכאשר בנות ובנים מקבלים אותם 
וגברים כי נהנים אמוני כושר לא היו הבדלים בכושר הגופני. נשים עושות כי זה אופנתי ובריא 

 מכך. 

 שינה: אינסומניה יותר בנשים גיל מעבר משפיע . דום נשימה יותר בגברים. 

 בגברים דכאון יותר בנשים אולי על רקע תת דיווח של גברים ואולי כי ההתיצגות הקלינית
 שונה.

 פ"ג לחיזוק ובנית עצם –דר מיכל עצמון 

שעות  4עמ"ש כן צוואר ירך ואם בכמות של הליכה לא משנה צפיפות  –התעמלות בונה עצם 
 מקטינה שברים בצוואר הירך.  -ת ושבועי

 . לצפיפות העצם טאי צ'י לא ממש משנה

יכון סבעצימות גבוהה מעלה מסת שריר משפר כח ושיווי משקל ומוריד התנגדות תרגול 
 לשבר צוואר הירך. לתרגול דינמי השפעה טובה יותר. 

והים כדי לקבל תוצאות בצפיפות עצם ולמניעת נפילות וחיזוק צריך לעבוד עם משקלים גב
 השרירים. 

 וחשוב לעבוד כנגד משקל הגוף עושה התחלה של עבודה

 לאמונים מכל הסוגים חשיבות למניעה ראשונית שניונית ושלישונית

 

 גמילה מעישוןונשים וגברים  –דר' יעל בר זאב 

 כפוי בסביבת הבית. נשים מעשנות פחות אולם חשופות יותר לעישון 

 באותה רמת עישון לנשים סיכוי גבוה יותר לחלות מגברים מחלת לב . מחלות ייחודיות לנשים
סרטני אברי המין והשד . מנופאוזה מופיעה מוקדם יותר אצל מעשנות, סיכוי  – על רקע עישון

 –פריון נמוכים יותר. עישון בהריון נזקים לאם ולעובר  להריון נמוך יותר וסיכוי הצלחת טפולי
 . ועוד שלית פתח, לידה מוקדמת

התמכרות תוך שניות נקשר למרכז הגמול וההנאה ולהפרשת דופמין. בנשים  –עישון 
מטבוליזם של ניקוטין גבוה יותר ועולה עם שימוש בגלולות, בהריון ובמנופאוזה מה שמעלה 

 גמל. תסמיני גמילה חמורים יותר בנשים. ילה את רמת ההתמכרות והקושי

 מצליחות להפסיק כמו גברים אך חוזרות יותר לעשן.  –הצלחה בגמילה 

חוזרות לעשן כי עולות במשקל, אוביקטיבית נשים פחד לעלות במשקל,  –חסמים לגמילה 
 יה במשקליעולות במשקל יותר מגברים, אין טיפול טוב למניעת העל

ות יותר מירידה במצב הרוח ודכאון. נשים נוטות להשתמש בסיגריה בעקבות גמילה סובל
 לטיפול במצב רוח ירוד. אחת האפשרויות לתת זייבן. בנשים ורניקלין יותר יעיל

רניקלין לא , ו C -בופופריון נשים בהריון לגמילה תחליפי ניקוטין במינון הנמוך ביותר היעיל. 

 יזם של ניקוטיןמאושר. לקחת בחשבון שהריון מגביר מטבול

 בפועל: 

להתייחס בנשים יותר לנושא עליה במשקל, התמודדות עם לחץ נפשי ודכאון והתמודדות עם 
 ) שלב לוטאלי יותר קשה להגמל (  אחרי מחזור חשק לסיגריה. תזמון מועד ההפסקה עדיפות



 עדיפות לורניקלין?

 טיפול בתחליפי ניקוטין במינון מספק ורק כקומבינציה . 

חברתית משמעותית יותר בנשים ולכן משתתפות יותר בסדנא  וזקוקות יותר לליווי  תמיכה
 ממושך ע"י הרופא. 

 בכלל להתייחס לתהליך הגמילה כתהליך ארוך טווח ולא להשבר באמצע ) מבחינת הרופא (.

 ראיה מגדרית לטיפול בהשמנה –דר' רקפת בכרך 

סוציואקונומית נמוכה, במגזר ערבי. השמנה בנשים  יותר בנשים, באוכלוסיה שכיחההשמנה 
 מעלה סיכון לתחלואה כרונית והתמותה משתווה לגברים ) בעוד שהלא שמנות חיות יותר (

 נשים עושות יותר ניתוחים בריאטרים. 

 הרעב לאוכל עולה בשלב הלוטאלי ולכן להתחיל דיאטה בשלב הזה לא כדאי. 

  PCOריות. קשר ל השמנת יתר היא גורם סיכון לאי פו

יותר מומים בעובר וסכרת הריונית ופרהאקלמפסיה. לידות מסובכות יותר ויותר ניתוחים 
 קיסרים וסיבוכי פוסט אופ. 

מנופאוזה מלווה הרבה פעמים בעליה במשקל ושינוי הורמונלי המביא לשינוי פרופיל שומני 
 והופעת תסמונת מטבולית על סיבוכיה. 

יה להרבה מתוק וגברים יותר ינשים מודאגות יותר מהמשקל , נט –חשיבה על אוכל שונה 
 בשר וחלבונים. 

 בריאטריה יותר נשים עושות וסיבוכים פחות מאשר אצל גברים.

מדידת צעדים ועליה הדרגתית מאד,  –המלצה להתערבות בהורדה במשקל בצעדים קטנים 
קב שבועי/דו שבועי לאורך זמן שינוי תזונה קל כל פעם, המלצה לפעילות יוממות ולהזמין למע

 ממושך. 

  COPDא"ח בריא לחולי  –דר' שני אפק 

 המחלה. עשנו בעבר. עליה מתמדת בשכיחות   COPDרוב חולי  

חידושים: הערכת חומרת המחלה ע"פ תסמינים  2017שנת   GOLDהנחיות לטיפול: 

חיונית לאבחנה ) חסימה שאינה מגיבה  והחמרות מעל פעמיים ועוצמתן. ספירומטריה
למרחיבי סמפונות( אך לא לניהול המחלה באופן שוטף. הטיפול המתמשך מתבסס על 

. שאלה נוספת חשובה עד כמה אנמנזה ובדיקה. לקחת בחשבון עישון ברקע אקטיבי ופסיבי
 ועודעוצמת שיעול, איכות שינה, אי נוחות בבית חזה  –המטופל יכול ללכת ועוד שאלות 

הטיפול המשמעותי ביותר למניעה ולטיפול בחולים אילו הוא הפסקת עישון. אחוזי הצלחה 
נמוכים יחסית לאוכלוסייה הכללית וככל שהמחלה מתמשכת יותר קשה למטופל להפסיק 

מידת התמכרות גבוהה ודפוסי העישון מיצרים יותר מגע  COPD לעשן. קרוב לוודאי שלחולי 

ת גבוהה של דיכאון בחולים אילו שמקטין סיכוי להצלחת גמילה כי עם העשן. בנוסף שכיחו
 משתמשים בניקוטין כסם משפר מצב רוח ואם נגמלים סיכוי גבוה לדיכאון. 

נעשה מחקר למתן ורניקלין ללא  –מטופלים שמרגישים שלא יכולים לקבוע יום הפסקה 
חודשים והפסיקו  4וצע כשני שליש מהחולים נטלו ממ –הגבלת זמן בלי לקבוע יום הפסקה 

 לעשן ולקחו את התרופה כשנה. 



מסוגלות, מצב רוח, פחות אובדן ימי  –שכיח אי ביצוע . יתרונות בריאותים רבים  –פ"ג 
 עבודה איזון טוב יותר

מוטיבציונית,  -קושי בהתמדה על רקע קוצר נשימה מתגבר בעת הפעילות ועוד. איך לשפר  
 קבוצות, טלפונים לעידוד, יעדים קטנים ובהדרגה פדומטר שיחת טלפון למעקב. 

התמדה  לפחות פעם בשבוע, מסגרת מאפשרת גמישות, התאמה אישית, זימון אקטיבי 
 רת תחושת מסוגלות ומעקב אם לא מגיע, מתן משוב מידי והגב

 הכוונה לא"ח בריא באמצעים דיגיטלים –דר' ערן סגל 

שני מליון  2030נתונים: מחצית מהאוכלוסיה בעודף משקל, מעל חצי מליון חולי סכרת צפי 
 כל ילד שלישי צפוי שיחלה בסכרת. 

 למניעת כל זאת שינוי תזונה ופ"ג מההתחלה ורופא המשפחה מלווה זאת שנים. 

 חשובה מערכת תמיכה כוללנית למטופל הסוכרתי. עו"ס תזונאית פסיכולוגית פיסיוטרפיסטים

יש מטופלים שחושבים שאין פתרון לבעיה שלהם ובכל זאת באים אלינו שנעזור. הרצון שלנו 
לעזור מביא אותנו להציע עוד ועוד פתרונות שנדחים ע"י המטופל. משחק שנמשך שנים ללא 

 אחת האפשרויות לשנות שיח למוטיבציוני(.  -בת מוצא. ) הערת הכות

שאפשר לפתור אותו או  –משהו לא מובן או בר פתרון  –חשוב להבין אם מדובר במכשול 
 מעצור אמיתי בדרך לטיפול. כאן צריך יצירתיות –במחסום 

 העצמת המטופל, צוות רב מקצועי ושיפור א"ח בבסיס הטיפול. ליווי מתמשך 

ון" באישור משרד הבריאות חינמית . יש מוקד טלפוני ואפשרות של תכנית "בשביל האיז
אפליקציה ואתר אינטרנט ונבנת בהתאמה למטופל. לא ניתן שם יעוץ תרופתי. יש סרטונים, 

 מאמרים, תשובות לשאלות נפוצות, מתכונים, זכויות ועוד. 

 סדנאות

 לא סוכמו. יועברו מצגות

 

 

 

 

 

 


