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בפתחישעמדוהחוםמדידתעלהממוניםאתזוכריםכולנו

טענוהשמועותסבר.וחמוריחוםבאקדחחמושיםהחנויות,

ראיתםוכילחנות.הבאיםלגבריםחוםלמדודמיותרכיאז

מעלעולהשחומובשעהקניותלערוךשיוצאגברפעםאי

מעלות?83

לתופעהבסיסישכימגליםכיוםמחקריםאולםצחוק,צחוק

שלהחיסוניתהמערכתההלצה:מאחוריהעומדתהמוכרת

גוףכלל,בדרךהנשים;שלמזואחרתמתפקדתהגברים

הווירוסאוהחיידקעםמגבריםיותרטובמתמודדהאישה

מאוד,מהרלמשכבנופלהגברכירואיםאנולכןהפולש.

שיצעקועדהמרץבכלמתפקדתדומהבמצבאישהואילו

לנוח.וללכתלהרפותעליה

אמנםלנשים.גבריםביןהיחידהרפואיההבדלזהאין

האחרונותבשניםאולםזאת,להביןזמןארךהרפואהלעולם

באופןלנשיםהמותאמתרפואהוהתפתחהההבנההבשילה

לגבריםנשיםביןהבריאותבתחוםרביםהבדליםישנםמיוחד.

היאנשיםרפואתכך,בשלביניהם.מההבדליםהנובעים

תחומיםשללעודומקיפהלידה,טרוםלתקופתמעברהרבה

לו.רקהמיוחדבאופןומתפקדמגיבהאישהגוףשבהם

בלידותרקלאנשיםרפואת

חוליםבקופתנשיםרופאתטופילסקי-דהן,מאיהד"ר

נשים''רפואתבשםהידועהמושגאתמרחיבה'מאוחדת',

גםזהאבלמחלה,לאממשזהאישהלהיותכילנוומגלה

לידה.טרוםממעקביותרהרבה

אךנשים,לרפואתשקשוריםברפואהתחומיםהרבה"יש

טיפול.ולקבללפנותיכולותשהןיודעותתמידלאנשים

רופאתדווקאאבלבתחום,מתמצאתמידלאמשפחהרופא

בטיפוללעזורהשםבעזרתותוכללאבחןיודעתנשים

בגילבפרטלמשל,ההורמוניםברמותשינוייםמתאים.

גליבזיכרון,שינוייםהאישה;בריאותעלמשפיעיםהמעבר,

בריאה!
לישתהיי

מתמודדותנשיםמדועטרום-לידה.במעקבכשמדובררקולאעצמובפניעולםהיאהאישהבריאות

אצלמופיעותהןכאשרייחודייםתסמיניםישמחלותבאילווחיידקים?נגיפיםעםשונהבאופן

מסבירותרופאותשלושגיל?בכלחשוביםהנשיםרופאתאצלשגרתייםביקוריםולמהנשים?

קרייטמןמרים//
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מדוכדךרוחמצבאוקשים,שינהנדודימטרידים,וקורחום

יכולותצעירותנשיםאצלזאת,לעומתניכרת.סיבהללא

ולפצעייתרלשיעורשגורמותהורמונליותהפרעותלהיות

נוספותהורמונליותלתופעותמצטרףזהואםבפנים,אקנה

הנשיםרופאתהסבל.אתולמנוענשיםלרופאתלפנותכדאי

תומךטיפוללתתויכולהההורמוניםבהשלכותמתמצאת

הנכון.בזמןומקל

נשים,לרפואתקשורותההפרשהבמערכתבעיות"גם

רבותנשיםאצללידה.טרוםבתקופותרקלאוממש

כאבים,להיותועלוליםהשנים,במשךנפגעתהאגןרצפת

ירידתטיפול.שמחייבותשונותוהפרעותהסוגריםהחלשות

לגרוםעלולההיאאףהמבוגרבגילההורמוניםרמות

הגילביןלקשרמודעותלאכללרבותנשיםאולםלבעיות,

רקהמצבבמהירות,בכךמטפלתלאהאישהאםוהתופעות.

מיומנתנשיםרופאתוחבל.מחריף,והסבללהידרדרעלול

בס"ד.הבעיהמוקדאתלזהותתדע

החוםואפילותחתונה,בטןמכאביסובלתאישה"לפעמים

הבירוראתלערוךשעליהחושבתלאכללהיאאךעולה,

לרופאתפנההיאהפעמיםברובהנשים.רופאתאצל

כחלקנשיםלרופאתאותהשיפנהוהואבכלל,אםהמשפחה,

נובעמהיכןלבדוקיכולההנשיםרופאתהרפואי.מהבירור

דלקתבאגןבדלקתאובזיהומיםמדובראםולבדוקהכאב,

האבחנהולפיכךכלמוכרתלאאךמאודומייסרתכואבת

השם.בעזרתמתאיםטיפוללתתהנכונה

רבהחשיבותיששבוהאונקולוגי,התחוםכמובן"ישנו

בעזרתמונעת.ברפואהשגרתיכחלקתקופתיותלבדיקות

חלילהאםמחלות.למנועמסייעורפואיאישימעקבהשם,

יכולהרצוףהמעקבנשים,סרטןמחלתשלהתפתחותישנה

וכךמוקדםבשלבהמחלהבאיתורולסייעחייםלהציל

ויעיל.ממוקדטיפוללאפשר

לכל"מומלץטופילסקי,ד"רמסכמתאלו","מסיבות

בהתאםבשנה,פעםלפחותהנשיםרופאתאצללבקראישה
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בריאותהלידה,לפנילאכשהאישהגםולגילה.האישילמצבה

להועיליכולהנשיםורופאתרבים,נשייםממאפייניםמורכבת

תשאולתערוךהרופאהבשנהפעםשלשגרתיבביקוררבות.

תערוךכן,כמולטיפול.הזקוקיםקשייםישאםותבררמקיף

סקרבדיקותצורךישואםסאונדאולטרהבדיקתהרופאה

והמצב.הגיללפינוספות

ולגופך.לעצמךקשובההייאחת:חשובההמלצה"ועוד

יישארלאשש-עשרה,בתכשהייתבעצמךוהכרתשהייתמה

שינויים,ישואםמשתנה,מאיתנואחתכלהשנים.במשך

חבלקצר.לבירורלרופאהפנילך,שמציקיםותופעותכאבים

בדיוקמותאםרפואימענהישנופעםלאכאשרלשוואלסבול

עבורך".

מותאם!טיפוללךמגיע

שלנחלתןאינהלנשיםמותאמתרפואהכימדגישההרפואה

בעולםהיוםהמתקדמותההבנותפיעלבלבד.הנשיםרופאות

המקצועייםהרופאיםוכללהמשפחהרופאיגםהרפואה,

ולהביאלגבריםנשיםביןהרפואייםבהבדליםלהכירנדרשים

הטיפול.אורךלכלבחשבוןאותם

תחומים:ספורלאיןנוגעיםברפואההמתקדמיםההיבטים

ליטולשישהזמןמשךצורכות,שאנוהתרופותממינוןהחל

ועלולותמטופלותשלאשונותתופעותתרופות,אותןאת

זאת,ובעקבותמחלות,לאותןשוניםביטוייםועדלהחמיר,

מאוחרים.וטיפולזיהוי

בהבדליםהכלליהרפואהעולםהכירלאארוכותשניםבמשך

כמעטהרפואייםהמחקריםברובלגברים.נשיםביןרפואיים

ומסיבותצורך,בכךראולאהחוקריםנשים.השתתפוולא

ידועה.אינהשהשפעתםבניסוייםנשיםלסכןרצולאאתיות

היולאמדירבותלעיתיםהמחקריםמסקנותמכך,כתוצאה

בכך,נכירלאואםלגביהן.רלוונטיותופחותלנשיםתואמות

ומהירות.מותאמותומניעהטיפולדרכילהחמיץעלוליםאנו

לשיקוםהרפואיבמרכזמרפאהמנהלתשדמון,שולמיתד"ר

בשינוימדוברכימדגישה'כללית',מקבוצת'לוינשטיין'

תפיסהעתהעדייצגהרפואי"השיחממש:שלתפיסה

לגברים,אופיינייםתסמיניםלפימחלותבאבחוןהחלגברית,

מביניםכברהיוםגברים.עלהתבססושרובםמחקריםועד

אצלשוניםבתסמיניםלהופיעיכולהרפואיתבעיהשאותה

תהיההרפואיתהבעיהאתיתארושבההשפהונשים.גברים

לטיפול".התגובהגםוכךשונה,

לנומספרתב'לאומית',משפחהרופאתבלומברג,גריד"ר

היאוכיצדבנפרד,ולגבריםלנשיםמותאמתרפואהעל

יומי:היוםבטיפולמתבטאת

לזהותחייבתאניוכרופאהמאלו,אלושוניםונשים"גברים

לכך.ישרפואייםהיבטיםאילוולדעתהפיזייםההבדליםאת

הואמוחלטבאופןהשונהביותרוהנפוץהמוכרהתחום

האונקולוגי.התחוםכמובן

בדיקותעלממליציםאנובנשים,סרטןמוקדםלאתר"כדי

שלמשפחתירקעישואםחמישים,מגילהחלומעקבסקר

ארבעים.מגילכברהבדיקותאתלערוךמומלץהסרטןמחלת

פעםיותר,צעירבגילגםלעשותישכירורגיתאצלבדיקה

אלוכלשנים.לשלושאחתפאפבדיקתגםמומלצתבשנה.

שאפשרמהכיהאומרתמונעתרפואיתמגישהחלקהם

משמעותלכךישבנשיםסרטןובמחלותלמנוע,כדאילמנוע

אתמעלהמוקדםאיתורקרובות.לעיתיםחייםומצילתרחבה

משמעותי".באופןההחלמהאחוזי

חלק"אצלהקרדיולוגי.התחוםהואנוסףרפואיתחום

כלומרקלאסי,באופןמורגשותאינןלבמחלותמהנשים

בלסתבכאבים"אלאבלומברג,ד"ראומרתבחזה",לחץ

לתלונההמקורמהמזהיםתמידלאהרופאיםמאמץ.בזמן

כאביםעלתלונהעםמגיעהמטופלתאםהזאת.ה'מוזרה'

שינייםכאביאלהשאוליבחשבוןלהביאצריךהרופאבלסת,

העומדלבלהתקףסימןשזהוגםייתכןאבלללסת,המקרינים

האפשרי.בהקדםאותולזהותוקריטירגעבכללהתרחש

בליהאישהאתולפטורהרגעהתרופתלתתיכוללאהרופא

מינימלית.אק"גבדיקת

כאינדיבידואל.ומטופלמטופלכללראותשישטוענת"אני

הנשיםשלהחריגותהתגובותמהןזוכרלארופאאםגם

מתיולהביןלמטופלקשובלהיותחייבהואחזה,לתעוקת

מזמןלאמעמיק.בירורשדורשיותררציניבמשהומדובר

וצריבה.שרפהתחושתעלשהתלונןפציינטאליהגיע

בדבריומשהואבלצרבות,עלנפוצהתלונהזולכאורה,

מופיעמתיאותותשאלתישונה.לינראההיההמטופלשל

מאודמהרהבנתיהשם,ברוךשורף.קוראהואמהולְהכאב

עודלמיון.בדחיפותאותוושלחתילב,במחלתשמדובר

קשובהתמידלהיותממליצהאניצנתור.לוערכויוםבאותו

אחריםאיךולאמרגישהאתאיךולבחוןולמטופל,לעצמך

דומה".במצבמרגישים

נשיםאצלהנפוצותנוספותתלונותעלמספרתשדמוןד"ר

לבבי:אירועכתסמינימזוהותואינןלב,ממחלותהסובלות

סקרבדיקותעלממליציםאנובנשים,סרטןמוקדםלאתרכדי

מחלתשלמשפחתירקעישואםחמישים,מגילהחלומעקב

בדיקהארבעים.מגילכברהבדיקותאתלערוךמומלץהסרטן

בשנה.פעםיותר,צעירבגילגםלעשותישכירורגיתאצל

שניםלשלושאחתפאפבדיקתגםמומלצת
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לעיתיםיתבטאוהתסמיניםנשיםאצללב"במחלות

קוצרעייפות,דוקר,כאבקלאסי:לאבאופןקרובות

התסמיניםיופיעולרובגברים?ואצלובחילה.נשימה

שלעיתיםהחזה,ביתבמרכזלוחץכאבהקלאסיים:

שמאל".ולזרועלכתףמקרין

אינןהןנשים,שחוותהשוניםהתסמיניםמלבד

לאבחון.עדיקרזמןלהפסידועלולותלהיבדקממהרות

רקזהב'שטויות,הכאביםאתפוטרותפעםלא"נשים

שדמון.ד"ראומרתיעבור'",וזהקצתאנוחאנילחץ,

והמחשבהפותרת,לאצהרייםששנתדבריםיש"אבל

רפואית".לעזרהבפנייהלהתעכבלנשיםגורמתהזו

תמידלאלרופא,והלכהטרחההאישהאםוגם

כלינשים"אצלהגברים.בקרבלתוצאותזהההתוצאה

מחלת"ולכןשדמון,ד"רמסבירהיותר",צריםבלבהדם

זהאחד.בעורקולארביםדםבכלילפגועעלולהלב

מהירהמהתערבותמגבריםפחות'נהנות'שנשיםאומר

ותומכן".צנתורשל

חוליםאלפיכמהשלנתוניםשבדקמחקרואמנם,

שלהתגובהכיהעלה'רבין'הרפואיבמרכזשטופלו

הגברים.שלמזופחותטובהצנתורלטיפולינשים

הטכנולוגיהשיפורעםהאחרונות,שבשניםאףעלזאת

עלוהטיפוליםשלההצלחהאחוזיזו,למטרההמשמשת

יחד.גםונשיםגבריםאצלמשמעותיתבצורה

לעודד.מבקשתשדמוןד"ראור",נקודתגםיש"אולם

ביןלשונותהמודעותגוברתהלבמחלות"בתחום

מערכתמחלותעללומראפשרשאימהלגברים.נשים

למשל".החיסון,

חסינותלאאךחסונות

החיסונית?המערכתבתחוםקורהבאמתמה

שהמערכתמכיווןדווקא

נשים,אצליותרפעילההחיסונית

במחלותלחלותיותרעלולותהן

המערכתשבהןאוטואימוניות

הגוף.תאיאתתוקפתהחיסונית

יותרלוקותנשיםכיגילומחקרים

כמופרקים,במחלותמגברים

ראומטואידית,וארטריטיסזאבת

התריסבלוטתבמחלותוכן
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ד"רמספרתמחלה",בעתגםמתפקדותנשים"לרוב

מטעה"וזההנשים.אצללמחלההשונההגישהעלבלומברג

אצלנומובנהמחלהבעתגםהמושלםהנשיהתפקודמאוד.

הנשיתהיכולתלצדשלנו,החינוךזהאפס...מגילכבר

ולמלחמהשלנולהרגשהקשרבליהלאהלהמשיךהמופלאה

נכון.זהתמידלאבפועל,אבלשלנו.החיסוניתהמערכתשל

במקרהגםכימוכיחיםמחקריםמחלה.בעתלנוחצריךהגוף

המחלהבעתמנוחהישיר,טיפוללואיןשלכאורהוירוס,של

אותה.ומזרזתההחלמהאתמשפרת

יכולותשהןשלילמטופלותלהזכירצריכהאניפעם"לא

וירוס.הכל''בסךזהאםגםמחלהחופשתלקחתוצריכות

לגוףלעזורוכךמחלהבעתלנוחוצריךמותרמאוד,פשוט

אינניכמובן,מהירות.ביתרולהחליםבמחלהלהילחם

חופשהיבקשומטופלותצינוןבכלשמעכשיומתכוונת

וכשאתןולגופכן,לעצמכןמודעותשתהיורקאלאלשבועיים,

לנוח".לעצמכןתאפשרוטובמרגישותלאבאמת

מחלהבעתהמוצלחהנשילתפקודכימעירהשדמוןד"ר

שהמערכתמכיוון"דווקאמוצלחות:פחותהשלכותיש

לחלותיותרעלולותהןנשים,אצליותרפעילההחיסונית

תוקפתהחיסוניתהמערכתשבהןאוטואימוניותבמחלות

מגבריםיותרלוקותנשיםכיגילומחקריםהגוף.תאיאת

וכןראומטואידית,וארטריטיסזאבתכמופרקים,במחלות

התריס".בלוטתבמחלות

שונים;איתןההתמודדותואופןהמחלותשכיחותרקולא

פחותיגיבולמשל,חולות,"נשיםהטיפול.דרכיגםלעיתים

שלהןהנשימה"דרכישדמון.ד"ראומרתלמשאפים",טוב

לאבהשאפההתרופהוחלקיקיגברים,משליותרצרות

בזכותכיום,שלהן.הנשימהלמערכתלחדוריצליחותמיד

תרופהשמכיליםמשאפיםישכברהזו,לשונותהמודעות

קטנים".בחלקיקים

השונה"לתגובהתרופתי.לטיפולאחרתמגיבותגםנשים

שונהחומציותכמוסיבות,כמהישלתרופותונשיםגבריםשל

שלשונהוריכוזנשיםאצליותרגבוהשומןריכוזבקיבה,

להניחוסבירונצבר,הולךהזהבתחוםהידעבכבד.אנזימים

לנשים".גבריםביןתרופותברישוםהבדליםיהיושבעתיד

משתפותאבלמדיכאוןסובלות

לנשים",גבריםביןמאודשונההואגםהנפשי"התחום

מדיכאונותיותרסובלות"נשיםבלומברג.ד"רמציינת

וזוכך,עלולדברלשתףיותרמוכנותגםהןאבלוחרדות,

שלהן..."ההצלה

נתונים:ומציינתהדבריםעםהיאאףמסכימהשדמוןד"ר

נשיםנשים.אצלויותרשנייםפישכיחיםוחרדה"דיכאון

יותרנכונותגםאבלנמוךעצמיערךעליותרמדווחות

טיפול".ולקבלברגשותלשתף

מלאיםכנשים,שלנו,החיים"תנאיכימשערתבלומברגד"ר

לחרדותהסיכוןאתמעליםואלוועול,אחריותבסטרס,יותר

עםמשפחהכרופאתאלימגיעותרבותנשיםודיכאונות.

דם,בדיקותמבקשותהןוחולשה.עייפותעלמוכרותתלונות

השורותמביןושומעתאותןמתשאלתאניהביקורכדיותוך

לטיפולאותהמפנהאנינפשי.במשברפשוטשהאישה

שהאישהמקריםישאגב,הצורך.לפילפסיכולוגאותרופתי

מצבה.אתלחלוטיןומכחישהנפשיסיועלקבלמוכנהלא

תלונותעםפעםאחרפעםאלימגיעהפשוטהיאזה,במקום

המטופלתעודכלאולםבדיכאון,שהיאבטוחהאנידומות.

זאת.לעשותאותהלאלץאפשראיטיפול,לקבלמוכנהלא

מחדשפעםכלאלילהגיעיכולהכזואישהיקרה,שזה"עד

רושמתכמובן,לכךמסכימהאניחוזרות.דםבדיקותלבקש

עליהעוברמהומספרתיושבתהאישהובינתייםהפניה,לה

נפשיטיפולכעתמקבלתהיאמבחינתי,השבוע.במשך

החשובהטיפולזהלפעמיםהקשבה.כולושכלמקוצר

מהמשא,מעטלפרוקלהןמאפשרהואהנשים;עבורביותר

רושמתאנילעיתיםלביתן.חדשיםבכוחותולחזורלהירגע

לטיפולתחליףלאהןבשבועדקותעשרהמצב.לפיתרופות

מוכנהולאשקורסתאישהבשבילהרבההןאבלפסיכולוגי,

משפחה,רופאתאצלהרשמיהביקורבחסותבעצמה.לטפל

לסייעיכולהאניהנשים,שלוהפתוחהגלויהשיתוףובזכות

קלים".לאנפשייםבמצביםלנשיםגם

ביולוגי",הסברישהנפשבריאותבתחוםלהבדלים"גם

למבנהקשורים"ההבדליםומפרטת:שדמון,ד"רמציינת

הגוףסטרסבזמןגבראצללסטרס.השונהולתגובההמוח

מתבטאותוהןבדופק,ובעלייהאדרנליןשלבהפרשהמגיב

מתבטאתלסטרסהתגובהנשים?ואצלבפעלתנות.לרוב

אוקסיטוציןשלבהפרשהגםאךהאדרנלין,ברמותבעלייה

אימהייםרגשותומגבירלידהאחרישמופרשהורמוןאותו

וקרבה.חברותורגשות

להתקשרמתוחהלאישהדחוףכךכללמהפעם"חשבתם

שתיגמרעדאועשן,שיצאעדזה'עלו'לדברחברותיהלכל

היארגשותיהאתחולקתכשהיאהסיבה:הנההסוללה?

להתקשרמתוחהלאישהדחוףכךכללמהפעםחשבתם

שתיגמרעדאועשן,שיצאעדזה'עלו'לדברחברותיהלכל

נרגעת,היארגשותיהאתחולקתכשהיאהסיבה:הנההסוללה?

עולההאוקסיטוציןרמתכי
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ד"רגםשאמרהוכפיעולה".האוקסיטוציןרמתכינרגעת,

הראשוניהטיפולהןוהקשבהשיחהפעםלאבלומברג

נשים.אצלנפשיותלמצוקותביותרהטוב

לעצמןפחותלכולן,דואגות

לנואומרתנשים",בקרביותרמצויההיאאף"השמנה

שמותירותחוזרותלידותבגלל"בעיקרבלומברג.ד"ר

גםמאודנפוצהההשמנההגוף.ממדיעלהשפעתןאת

יותררווחבהשמנהלטפלהרצוןאולםהגברים,אצל

מודעותהןנראות,הןכיצדיותרחשובלהןהנשים.אצל

מבינותהגוף,בריאותעלוהשומןהמשקללהשפעת

יותרונכונותוסוכר,דםלב,למחלותסיכוןמעליםשהם

במשקל".לרדתכדילהתאמץ

מקפידות"נשיםכישדמוןד"רמוסיפהכללי,באופן

אתכם;מפתיעזהאוליבריא.חייםאורחעלפחות

במשפחה,הבריאות'כ'שרותלתפקדנוטותנשיםהרי

בילדים,הבית:בבניהרפואיהטיפולאתעליהןומקבלות

ועדיין,רפואי.לטיפולהמבוגריםההוריםבליוויוגםבבעל

מגבריםיותרהחוליםקופותאתפוקדותשהןפיעלאף

כשזהנשים)שלהםבמרפאהמהביקוריםשלישים(שני

עלמספיקמקפידותלאנשיםיורד:הלהטאליהןנוגע

מכוןשלסקרלפימונעת.רפואהועלבריאחייםאורח

כללי,בריאותימצבעלמדווחותבישראלנשים'ברוקדייל'

גברים".משלטובפחותונפשיגופני

גילמעל"נשיםמספריים:בנתוניםמדגימהשדמוןד"ר

מהגברים%46מגברים:יותרדםלחץמיתרסובלות55

המבוגר.בגילדםלחץמיתרסובליםמהנשים%87לעומת

עםאישהשלהסיכויבסוכרת.יותרחולותנשיםכן,כמו

לעומתבריאהמאישהפיהואלבמחלתלפתחסוכרת

רגיזמעיתסמונתגםסוכרת.עםגבריםאצלפישלסיכוי

נשיםגברים.אצלמאשרפינשיםאצלנפוצה(רגיש)

3.1ופימגברים,יותר7.2פימאוסטאופורוזיססובלות

מרה".כיסממחלות

מעדיפהשדמוןד"ראולםמעודד,לאעודהמצבבינתיים

להבדליםמודעיםכבר"היוםהטובות:בבשורותלהתמקד

במלאכהלעוסקיםוברורברפואה,לגבריםנשיםבין

שגבריםהאופןגםובטיפול.באבחוןלכךלהתייחסשצריך

שונה,פעםלאיהיהרפואיתבעיהאותהאתיתארוונשים

ביןו'לקרואלשפהלהקשיביצטרךהמטפלוהרופא

התאמהשללכיווןצועדתהרפואהשבטוח:מההמילים'.

לא?"משמח,יותר.טובה
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