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 מבוא

העלאת המודעות למחלת "מסמ4 זה נכתב עבור הוועדה לקידו5 מעמד האשה לדיו& בנושא 

 1".נשי5 מצלמות נשי5"ולהצגת הפרויקט "  אבחו& וטיפול�האוסטיאופורוזיס 

מפחיתה את חוזקה ופעמי5 רבות מביאה ,  היא מחלה הפוגעת בצפיפות העצ5אוסטיאופורוזיס

הגורמי5 לחולה סבל רב , )לעתי5 מנפילה ולעתי5 מנשיאת משקל בלבד(שברי5 להיווצרות 

המחלה נוצרת כאשר מתערער שיווי המשקל בי& תהליכי הפירוק . ופוגעי5 באיכות החיי5

. עקב כ4 העצ5 מידלדלת יותר משהיא נבנית. לתהליכי הבנייה מחדש של רקמות העצ5

אול5 ג5 גברי5 מבוגרי5 סובלי5 מ& , ל המעבראוסטיאופורוזיס פוגעת בעיקר בנשי5 לאחר גי

    2.המחלה

וללא אבחו& מוקד5 היא עשויה להתגלות רק כאשר נוצרי5 , למחלה אי& סימני5 מוקדמי5

 אפשר 3.בשורש כ; היד ובצוואר היר4, השברי5 השכיחי5 ה5 בחוליות עמוד השדרה. שברי5

 בטיפול טיפול תרופתי בטר5 להתחיל, לעשות אבחו& מוקד5 באמצעות בדיקת צפיפות עצ5

. הופעת השברי5 ולאמ> אמצעי בטיחות בבית ובסביבה למניעת נפילות ולהפחתת הסיכו& לשברי5

העוצר את , הטיפול התרופתי עשוי לכלול טיפול הורמונלי חלופי או טיפול תרופתי לא הורמונלי

עתי5 א; מעלה משמר את רקמת העצ5 כפי שהיתה בטר5 הטיפול ול, הירידה בצפיפות העצ5

 4.אותה במידה מסוימת

, מגדר נשי וגיל, כגו& נטייה תורשתית, לאוסטיאופורוזיס אינ5 נשלטי5 חלק מגורמי הסיכו7

נטילה , משקל גו; נמו4, פעילות גופנית בלתי מספיקה, כגו& מחסור בסיד&, וחלק5 נשלטי5

עישו& וצריכת , &למשל תרופות השייכות לקבוצת הקורטיזו, ממושכת של תרופות מסוימות

בקרב נשי5 הפסקת מחזור הווסת בגיל המעבר ובעקבותיו הפסקה של ייצור הורמו& . אלכוהול

 5.האסטרוג& מגבירי5 את איבוד מסת העצ5

 מהנשי5 יסבלו משבר אוסטיאופורוטי אחד לפחות לאחר גיל 840%כ, לפי הערכות סטטיסטיות

 שברי5 בצוואר היר4 כרוכי5 בעלייה 65.6  מ7 הגברי5 יסבלו מבעיה זו לאחר גיל810%וכ, 55

 במהל4 השנה הראשונה שלאחר השבר לעומת בני אותה קבוצת גיל 20%=5%בשיעור התמותה ב

 7.שלא לקו בשבר צוואר היר4

 

                                                 
היא יוזמה של העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס להעלאת המודעות הציבורית " נשי5 מצלמות נשי5" תערוכת  1

 . והטיפול בהלמחלה ולחשיבות האבחו& שלה
, "אוסטיאופורוזיס ופעילות גופנית", המכללה לחינו4 גופני ולספורט על ש5 זינמ& במכו& וינגייט, אסתר גולדשטיי&  2

: מתו4 אתר מינהל הספורט, 2002פברואר , ביטאו7 החינו: הגופני והספורט
//659/11138/articleview/article/.38.109.116192://http ,2004 בינואר 26: תארי4 כניסה. 

 .עלו& מידע, כל מה שרצית לדעת על אוסטיאופורוזיס,  שירותי בריאות כללית3
 .עלו& מידע, כל מה שרצית לדעת על אוסטיאופורוזיס, שירותי בריאות כללית 4
ר המצאות להערכת השימוש בשירותי בריאות המיועדי5 לאבחו& ולמניעה מחק,  המרכז הלאומי לבקרת מחלות5

כל מה שרצית לדעת על , שירותי בריאות כללית; )טר5 פורס5(, ראשונית ושניונית של אוסטיאופורוזיס
המכללה לחינו4 גופני ולספורט על ש5 זינמ& במכו& וינגייט , אסתר גולדשטיי&; עלו& מידע, אוסטיאופורוזיס

: מתו4 אתר מינהל הספורט, 2002פברואר , ביטאו7 החינו: הגופני והספורט, "ופורוזיס ופעילות גופניתאוסטיא"
/659/11138/articleview/article/.38.109.116192://http/ ,2004 בינואר 26: תארי4 כניסה. 

, "אוסטיאופורוזיס", 5"המרכז הרפואי רמב, מנהלת היחידה למטבוליז5 העצ5 והסיד&, שלו5=פיה אישר צו" ד 6
תאריil.co.iaawh.www://http , 4:  אתר האגודה לקידו5 בריאות נשי5 בישראל�" בריאות=לה"מתו4 אתר 

 .2004 בינואר 26: כניסה
, "אוסטיאופורוזיס", 5"המרכז הרפואי רמב, מנהלת היחידה למטבוליז5 העצ5 והסיד&, שלו5=ישר צופיה א" ד 7

תאריil.co.iaawh.www://http , 4:  אתר האגודה לקידו5 בריאות נשי5 בישראל�" בריאות=לה"מתו4 אתר 
 .2004 בינואר 26: כניסה
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 נתוני מחקרי5

  8:במחקר שער4 המרכז הלאומי לבקרת מחלות עלו הממצאי5 שלהל&

 54=45בגיל . 7 סובלות מאוסטיאופורוזיסדיווחו שלפי אבחו7 של רופא ה  מהנשי5 בסקר9.3% •

 .30%= שיעור זה עומד על כ65ואילו מעל גיל , 9%שיעור זה עומד על 

  194,500.9= ומעלה הסובלות מאוסטיאופורוזיס נאמד ב21=מספר הנשי5 בנות ה, לפיכ4

 משיעור השברי5 1.8=שיעור השברי5 בקרב נשי5 הסובלות מאוסטיאופורוזיס היה גבוה פי •

הסיבה העיקרית להיווצרות שברי5 בקרב .  נשי5 שאינ& סובלות מאוסטיאופורוזיסבקרב

יצוי& כי שיעור . ישיבה או שכיבה, הסובלות מאוסטיאופורוזיס היתה נפילה ממצב עמידה

השברי5 מנפילה מגובה בקרב הסובלות מאוסטיאופורוזיס נמו4 יותר מבקרב נשי5 שדיווחו 

 סיבה אפשרית לכ4 היא שנשי5 אלו מודעות לסכנה .שאינ& סובלות מאוסטיאופורוזיס

 10.ונזהרות יותר

 היה נמו4 בשתי BMI>30(11(שיעור האוסטיאופורוזיס בקרב נשי5 הסובלות מהשמנת יתר  •

 ).BMI<25( יותר מבקרב נשי5 בעלות משקל תקי& � 55 ומעל 54=34 �קבוצות הגיל 

 .בר לעומת נשי5 שלא עישנו מעול5שיעור אוסטיאופורוזיס גבוה נמצא בקרב נשי5 שעישנו בע •

נפו> בקרב נשי5 שאינ& סובלות מאוסטיאופורוזיס יותר " קלטראט"שימוש בתוס; הסיד&  •

 .מבקרב נשי5 הסובלות מ& המחלה

. נשי5 הסובלות מאוסטיאופורוזיס נוטות לחלות יותר מנשי5 שאינ& סובלות מ& המחלה •

רמה גבוהה של , זיס ה& מחלות לבהמחלות השכיחות בקרב נשי5 הסובלות מאוסטיאופורו

 .  מחלת ריאות וסרט&, אסתמה, כולסטרול או של שומני5 בד5

נשי5 הסובלות מאוסטיאופורוזיס משתמשות בשירותי הבריאות יותר מנשי5 שאינ& סובלות  •

 .מ& המחלה

 

                                                 
מחקר המצאות להערכת השימוש בשירותי בריאות המיועדי5 לאבחו& ולמניעה , רת מחלות המרכז הלאומי לבק 8

 .21המחקר בדק נשי5 מגיל ; טר5 פורס5, ראשונית ושניונית של אוסטאופורוזיס
 54' שנתו& סטטיסטי לישראל מס, דת מי& וגיל, לפי קבוצת אוכלוסייה,  אוכלוסייה2.18 החישוב נעשה על סמ4 לוח  9

 . לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה, 2003
 .2004 בפברואר 16, שיחת טלפו&, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, עמליה חביב'  גב 10
11  BMI (Body Mass Index) � המדד מבוסס על . להערכת השמנה טה המקובלת כיו5 הוא שימסת הגו; מדד

 )בקילוגרמי5(משקל : הנוסחה
 י5בחזקת שתי) במטרי5(  גובה האד5    

 .2004 בינואר 14,  מיכל כספי: כתיבה, השמנת יתר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת: מתו4
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 ובדק את 200313 במהל4 שנת 12העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיסבמחקר שנעשה עבור 

 עלו  ומעלה שאינ7 מקבלות טיפול לאוסטיאופורוזיס50בקרב נשי5 בגיל מחלה המודעות ל

 :הממצאי5 שלהל&

 . מהנשי5 שמעו על המחלה96%  •

היתר שמעו על המחלה מאמצעי .  מהנשי5 שמעו על המחלה מגורמי5 רפואיי31%5 •

 .אישית=התקשורת ההמוניי5 ומתקשורת בי&

 11%, כו& שלה& לחלות באוסטיאופורוזיס מהנשי5 לא שוחחו מעול5 ע5 הרופא על הסי46% •

 14). לא ידעו או לא זכרו2%( שוחחו על כ4 ביוזמת& 42%=ו, שוחחו על כ4 ביוזמת הרופא

: שיעור הנשי5 שידעו על גורמי הסיכו& היה כדלקמ&, באשר למודעות לגורמי הסיכו& למחלה •

; 38% �פחתית היסטוריה מש; 47% �צפיפות עצ5 נמוכה ; 71% �הפסקת המחזור החודשי 

 .23% �מבנה גו; רזה 

א4 תוספי5 ,  ה5 טיפול מספק למחלהDנשי5 רבות חושבות שתוספי מזו& כגו& סיד& וויטמי&  •

 .אלו ה5 רק תוספת לטיפול התרופתי

בבדיקה מחודשת שנעשתה במסגרת . שלישי5 מהנשי5 עשו בעבר בדיקה לצפיפות עצ5=כשני •

 .חלה ואינ& מטופלות מה& סובלות היו5 מהמ30%הסקר נמצא כי 

 

 פי סל הבריאות8הזכאות לאבחו7 ולטיפול על

בדיקת צפיפות עצ5 .  היתוספו לסל הבריאות אבחו& אוסטיאופורוזיס והטיפול בה2000בינואר 

בקרוב ייכנסו לתוקפ5 שינויי5 אשר יחילו בדיקה זו עבור נשי5 שגיל& מעל . נכללת בסל הבריאות

.  אחת לשנתיי5 בתנאי5 מסוימי�5 50בגיל המעבר שגיל& מעל ועבור נשי5 ,  אחת לחמש שני605

") אוויסטה"ו" פוסלא&("כמו כ&  ניתנות תרופות חדשות המשמשות לטיפול באוסטיאופורוזיס 

 15).בנספח' לפירוט ר(פי קריטריוני5 שנקבעו בחוק =על

דיקה נשי5 שאינ& זכאיות לבדיקת צפיפות עצ5 במסגרת סל הבריאות יכולות לעשות את הב

  16.החולי5=באופ& פרטי או במסגרת הביטוחי5 המשלימי5 של קופות

 

 

                                                 
פועלת בי& היתר להעלאת המודעות למחלת , " עילא�העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצ5  " 12

מחלה ולטיפול האוסטאופורוזיס בציבור ומנהלת הסברה להבהרת חשיבות האבחו& המוקד5 והדרכי5 למניעת ה
 . בה

 ומעלה שה& מדג5 מייצג של נשי5 חילוניות ודתיות ביישובי5 היהודיי5 במדינת 50 נשי5 בנות 4,130 הסקר הקי;  13
 .ישראל

 .100% עקב עיגול סטטיסטי ס4 האחוזי5 עולה על  14
רופות לטיפול ת", ראש המחלקה לפרמקואפידמיולוגיה וכלכלת תרופות במשרד הבריאות, טל מורגנשטיי&'  גב 15

 .2004 בפברואר 22, מכתב, "ומניעה באוסטיאופורוזיס
טיפול ומניעת ", 5"המרכז הרפואי רמב, מנהלת היחידה למטבוליז5 העצ5 והסיד&, שלו5=ר צופיה איש" ד16

 אתר האגודה לקידו5 בריאות �" בריאות=לה"מתו4 אתר , " דעי את זכויותיי4 בסל הבריאות�אוסטיאופורוזיס 
כל מה שרצית , שירותי בריאות כללית; 2004 בינואר 26: תארי4 כניסה, il.co.iaawh.www://http: שראלנשי5 בי

 .עלו& מידע, לדעת על אוסטיאופורוזיס
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 17פעולות גורמי5 שוני5 בנושא

 18משרד הבריאות

משרד הבריאות פועל בכמה דרכי5 לקידו5 המודעות למחלת האוסטיאופורוזיס ולמניעתה בקרב 

במתנסי5 ברחבי פרסו5 עלוני מידע ומת& סדנאות התעמלות בונה עצ5 , ובה& מת& הרצאות, נשי5

כמו כ& המשרד פעל להכנסת התרופות לטיפול באוסטיאופורוזיס והבדיקות לאבחו& . האר>

 .המחלה לסל הבריאות

 

 19"כללית"שירותי בריאות 

הקופה . יצאו לאחרונה במסע הסברה על מחלת האוסטיאופורוזיס" כללית"שירותי בריאות 

 לפתח מודעות לבריאות& לקראת גיל המתחילות, 44=35התמקדה במסע ההסברה לנשי5 בנות 

ולאתר " כללית"במהל4 מסע ההסברה הופנו הנשי5 למוקד ה. וכ& תומכות באמהותיה&, המעבר

כמו כ& אפשר להזמי& . הטיפול בה ודרכי מניעתה, אבחונה, האינטרנט לקבל מידע על המחלה

 ובה& התעמלות בונה ,נוס; על כ4 הקופה מקיימת פעילויות במהל4 כל השנה. ערכות מידע בנושא

מבוטחי5 בעלי ביטוח משלי5 . קבוצות הליכה והדרכה לאימו> אורח חיי5 בריא מגיל צעיר, עצ5

 .זכאי5 להנחה על התעמלות בונה עצ5 והנחות שונות על תרופות לטיפול במחלה

 

 20שירותי בריאות" מכבי"

הקופה . יא מגיל צעירפועלת לעידוד הרגלי תזונה נכונה ואורח חיי5 בר" מכבי"חולי5 =קופת

מקיימת סדנאות לבני הנוער בנושא תזונה ודימוי גו; העוסקות בחשיבות הפעילות הגופנית 

בנתה שבילי הליכה לעידוד הליכה לכל הגילי5 ומכשירה " מכבי. "ואכילת סיד& מספקת

 . פיזיותרפיסטי5 להיות מדריכי הליכה

בי& , ופורוזיס לעשות בדיקת צפיפות עצ5הקופה מעודדת נשי5 הנתונות בסיכו& לחלות באוסטיא

 .היתר באמצעות שליחת מכתבי5 ופרסו5 ובאמצעות רופאי הנשי5 ורופאי המשפחה 

ידי =מבוטחי5 הסובלי5 מאוסטיאופורוזיס זכאי5 לקבל הדרכה תזונתית ללא תשלו5 על

 .דיאטנית מוסמכת

 .נה עצ5במסגרת שירות הפיזיותרפיה של הקופה פועלות קבוצות להתעמלות בו

 .שבועי לסובלי5 מאוסטיאופורוזיס=החד" פוסלא&"במסגרת הביטוח המשלי5 הוכנס הטיפול ב

                                                 
 ".לאומית"חולי5 = עד לסיו5 כתיבת מסמ4 זה לא נתקבלה תשובתה של קופת 17

 .2004 בפברואר 19 ,מכתב,  משרד הבריאות 18
 .2004 בפברואר 18, מכתב, "כללית"דוברת שירותי בריאות , אתי שילינג'  גב 19
 .2004 בפברואר 15, מכתב, שירותי בריאות" מכבי", מנהל המחלקה לבריאות הקהילה, ר אנטוני היימ&" ד 20
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 21"מאוחדת"חולי5 8קופת

בי& היתר , פועלת להגברת המודעות לאוסטיאופורוזיס ולמניעת המחלה" מאוחדת"חולי5 =קופת

 בונה עצ5 ובעיקר הפעלת חוגי5 להתעמלות, הרצאות וסדנאות, ידי חלוקת חומר מדעי לציבור=על

 . ידי רופאי המשפחה ורופאי הנשי5=באמצעות איתור וניתור של אוכלוסייה בסיכו& על

או /פי גורמי הסיכו& הנשי5 נשלחות לבדיקות צפיפות העצ5 ונעשה מעקב וטיפול תזונתי ו=על

 . תרופתי

 

 מקורות

אוסטיאופורוזיס ", נגייטהמכללה לחינו4 גופני ולספורט על ש5 זינמ& במכו& וי, אסתר גולדשטיי&

: מתו4 אתר מינהל הספורט, 2002פברואר , ביטאו7 החינו: הגופני והספורט, "ופעילות גופנית

/659/11138/articleview/article/.38.109.116192://http/ ,0042 בינואר 26: תארי4 כניסה. 

 .עלו& מידע, כל מה שרצית לדעת על אוסטיאופורוזיס, שירותי בריאות כללית

, 5"המרכז הרפואי רמב, מנהלת היחידה למטבוליז5 העצ5 והסיד&, שלו5=ר צופיה איש"ד

:  אתר האגודה לקידו5 בריאות נשי5 בישראל�" בריאות=לה"מתו4 אתר , "אוסטיאופורוזיס"

il.co.iaawh.www://http ,2004 בינואר 26: תארי4 כניסה. 

מחקר המצאות להערכת השימוש בשירותי בריאות המיועדי5 , המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 .טר5 פורס5, לאבחו& ולמניעה ראשונית ושניונית של אוסטיאופורוזיס

úñðëä ìù òãéîäå ø÷çîä æëøî  ,øúé úðîùä ,äáéúë  : ìëéî  ,14 øàåðéá 

2004. 

הוכ& , +50סקר מודעות לאוסטיאופורוזיס ושימוש בתרופות בקרב בנות , מכו& גיאוקרטוגרפיה

 .עבור העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס

 

 מכתבי5 ושיחות טלפו7

 15, מכתב, שירותי בריאות" מכבי", מנהל המחלקה לבריאות הקהילה, ר אנטוני היימ&"ד

 .2004בפברואר 

 .2004 בפברואר 16, שיחת טלפו&, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, עמליה חביב' בג

 .2004 בפברואר 19, מכתב, משרד הבריאות

, ראש המחלקה לפרמקואפידמיולוגיה וכלכלת תרופות במשרד הבריאות, טל מורגנשטיי&' גב

 .2004 בפברואר 22, מכתב, תרופות לטיפול ומניעה באוסטיאופורוזיס"

 .2004 בפברואר 18, מכתב, "מאוחדת"חולי5 =קופת, דיאטנית ראשית, פל&ר שרה ק"ד

 .2004 בפברואר 18, מכתב, "כללית"דוברת שירותי בריאות , אתי שילינג' גב

                                                 
 .2004 בפברואר 18, מכתב, קופת חולי5 מאוחדת, דיאטנית ראשית, ר שרה קפל&" ד 21
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