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 הרציונל לבחירת הנושא – מבוא

לאחר כשנה חשה כאב חד  עברה כריתת רחם.ממרילנד ארה"ב  61אישה בת ( Ediet McGeeאדית )"

 . בנוסףניתוח המצריכות )בקע( הרניות 2חן פנתה לרופא שבדק אותה ובישר לה כי אב בבטנה. אדית

 10ק"ג ממשקלה כדי שהניתוח יצליח. אדית עבדה קשה, ירדה  10כי עליה לרדת הרופא הזהיר אותה 

ניתוח בהצלחה. עברו מספר חודשים, היא חשה בטוב עד אשר, במהלך חופשה בפריז הק"ג ועברה את 

מהן היא הרניה כלואה, מצב מסכן חיים המחייב אחת שהיא מעדה וכתוצאה מכך נגרמו מספר הרניות כ

ק"ג ! ,  25, הפעם ניתוח חרום מידי. כאשר חזרה אדית לרופא הוא שוב דרש ממנה לרדת במשקל

אחרת הוא לא יבצע את הניתוח. אדית מצדה לא הבינה האם הדרישה לרדת במשקל היא אכן הכרח 

       .(Rudd :http://uconnruddcenter.org/weight-bias-in-medicineמתוך אתר סיפור אמיתי ) "רפואי

ככל שמסת  .מהע יטיבמתוך שיקולים רפואיים שמטרתם להי נבעאין ספק כי דרישת הרופא מאדית 

. אך האם מדובר בדרישה כך עולים סיכויי הצלחת הניתוח וההחלמה ,קטנה יותרהשומן הביטנית 

ונניח תלויה ברצונה בלבד?  ,61של אישה בת  ,ק"ג ממשקלה 25הגיונית ומעשית? האם ירידה של 

ייטיב עמה ומסת השומן בוודאות  זה האם תהליך ,לרדת במשקל באופן משמעותיתצליח  שאדית

     ?, דבר שיפגע ביכולת ההחלמה שלהאו שמא היא תאבד גם מסת שריר ,הביטנית תפחת

פליה שבמערכת הבריאות יש אהראשונה שהבנתי  וזו הייתה הפעם את המקרה של אדית קראנו בקורס

אמירה מעליבה פליה על רקע בא במקרה זה לא מדובר ת של המטופלים המתמודדים עם השמנה.אמיתי

מדובר בגישה רפואית שכיחה שמטרתה להייטיב עם המטופל, אך  ,חמור מכך מזלזל אלא יחסאו 

מרבית הצער עלולה להוביל לתוצאה ההפוכה של הימנעות מטיפול, הזנחה או דיאטה חריפה שיש בהן ל

   . משום סכנה בריאותית ממשית למטופל

הפוגעות באיכות שליליות רבות  חברתיות סטיגמותו פליהא עםמתמודדים החיים עם השמנה אנשים 

מערכות הבריאות השונות  לאבים מהם פונים לכן רו סובלים מבעיות רפואיות רבות . בנוסף, הםחייהם

במקום לקבל טיפול הולם . אולם לעיתים קרובות, לבעית ההשמנה ופתרון מרפא למצוא וצפיה בתקווה

 יםמצד הצוות הןמצד מערכת הבריאות ו ביחס מפלה הן , הם נתקליםלבעייתם והתייחסות ראויה

 ים. הרפואי

בכך  האחריות להשמנה בידי המטופלים עצמםאת  לבהשמנה מטי הקונבנציונלי הרפואי הטיפול

 שהפתרון לבעיה נעוץ בהמלצה לשינוי אורח החיים, דיאטות לצמצום קלורי וביצוע פעילות גופנית. 

מצד אחד להוביל  העלול ,פתרון להשמנה נתון בידי המטופלים עצמםהדוגלת בכך שה ,זו תרפואיגישה 

דרישה לא הגיונית של ל ומצד שני מטיפול, ולהימנעותואי מצבו הרפובקשר להמטופל רגשות אשם אצל ל

פרוצדורות מסוימות כגון צילומי רנטגן,  לבצע בעוד הם מסרבים הרופאים מהמטופלים לרדת במשקל

עד אשר המטופל ירזה ויגיע למשקל יעד מסוים. יחס זה מצד הצוות הרפואי  ,ניתוחים אורטופדים ועוד

ומצבם הרפואי ישתפר.  ה זו תגרום למטופלים מוטיבציה לרדת במשקלנובע כנראה מתוך תפיסה כי גיש

 רפואיים אך מחקרים מראים כי התוצאה היא הפוכה והמטופלים החווים יחס מפלה מצד מטפלים

 מפתחים הפרעות אכילה, אכילה כפיתית, תחושת בושה והימנעות מטיפול רפואי. 

http://uconnruddcenter.org/weight-bias-in-medicine
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ההתנהגויות של אנשי הצוות הרפואי כלפי מטרת העבודה היא לבחון מהן העמדות, התפיסות ו

פליה הקיימת היום במערכות הבריאות. לנסות ם השמנה ברחבי העולם, המובילים לאמטופלים ע

 האם קיימות תוכניות והצעות לשיפור המצב הרווח.לבדוק להבין מהם הגורמים לעמדות אלו ו

 

 לגבי מטופלים עם השמנה צוות רפואי ותפיסות של אנשיעמדות 

 אשר האנשים עם השמנה תהובילה לאפלייבחברה המודרנית הרזון והוקעת ההשמנה  ידאליזציתא

, הזדמנויות קידום תעסוקה ושכר ,חברתיים יםלרבות תחומ שוניםבתחומים ים ותועדה במחקרים רב

   תוך הצפת התדמית השלילית של אנשים עם השמנה המחוזקת בכל אמצעי המדיה.  והשכלה

מערכת הבריאות ולצוותים גם ל נשאלה השאלה האם תפיסות אלו חלחלו 2000-ת הכבר בתחילת שנו

  ?המטפלים הרפואיים

אנשים עם עודף  כלפיבדק עמדות של צוות רפואי המטפל בהשמנה ו 2001מחקר שפורסם בשנת 

, אנשים עם עודף משקל לגביאסוציאציות שליליות וסטריאוטיפים של הצוות הרפואי רימז על משקל, 

 . אנשים עם השמנהלאנשי הצוות הרפואי ייחסו תכונות שליליות שכ

שנת בשפורסם מחקר רחב יותר  Yaleהובילה המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת , מחקר זה בעקבות

אנשי צוות רפואי  389בנוגע להשמנה, בקרב  (IATחבויות ) נערך שאלון אסוציאציותבמחקר זה  .2003

עמדות בעד רזון ונגד  בינלאומי בארה"ב. מתוצאות השאלון עלו בברור וחוקרים שהגיעו לכנס השמנה

כעצלים, טיפשים וחסרי תועלת.  שתוארו אנשים עם השמנהים שלילים כלפי אימוץ סטריוטיפוהשמנה, 

המאפיינים גם אנשים עם השמנה זוהו ו, כי כחלק מהעמדות השליליות על השמנה המחקרעוד עלה מ

 בעלי חברים שמנים. נהנתיים, במשקל גבוהה,  מבוגרים, הבאים: זכרים,

יש דעות  המטפלים בהשמנה חוקרים ואנשי צוות רפואי,רופאים,  אנשי מקצוע,לכי  זה מצאמחקר 

לגבי משקל והשמנה, אשר באו לידי ביטוי בסטיגמה עמוקה ושלילית לגבי אנשים עם  שליליות קדומות

 השמנה.

 בקרב סטודנטיםגם דיסיפלינות ותועד כל הרפואי מהצוות ה אנשי ווח בקרבדיחס שלילי לגבי השמנה 

ים עם . כבר בקרב סטודנטים לרפואה ישנו יחס שלילי לגבי אנשלרפואה, דיאטנים, רופאים ואחיות

פלים עם השמנה אותם הם בבואם לתאר תאור מקרה של מטוהשמנה, שניתן היה להבחין בביטויו 

ביחס למטופלים במשקל  לטיפול הרפואי יםממושמע, ופחות ם ייכאוני, יותר דיםכפחות אטרקטיבי תיארו

. רופאים שקבלו תאורי מקרה של מטופלים עם השמנה דווחו על כך שהם ישקיעו פחות זמן בביקור תקין

  ויבקשו בדיקות עודפות ביחס לאותו טיפול במטופלים עם משקל תקין.

יכולה להוביל לטיפול רפואי פחות טוב  תפיסת הרופאים כי המטופלים פחות נשמעים לטיפול הרפואי

גבוה. המחקר  BMIנבדק יחס רופאי משפחה למטופלים עם  2010מצד הרופא. במחקר שפורסם בשנת 

   עוינות והיגיינה נמוכה.טיפול הרפואי, התמדה בוהרופאים קשרו השמנה עם חוסר הענות שהראה 

הרופאים נטו להקדיש ליטה עצמית. מטופלים עם השמנה כחסרי שה בנוסף תארו רופאי משפחה את

גבוה, זמן השיחה עם מטופלים אלו היה קצר יותר והם בצעו להם  BMIפחות זמן טיפול במטופלים עם 
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המטופלים מצדם דיווחו על יחס מפלה וחוסר בציוד  נמוך. BMIפחות בדיקות סקר לעומת מטופלים עם 

 .ובגדי אשפוזהמתאים לגודלם כגון שרוול מד לחץ דם, צמידים רפואי 

טופלים חו האחיות כי מת שליליות לגבי מטופלים עם השמנה. במחקרים דיוובקרב אחיות עלו תפיסוגם 

מהן דיווח כי הן חשות חוסר נוחות בטיפול במטופלים עם  אחוז גבוה עם השמנה "מעוררים דחייה",

 השמנה ואף ציינו כי הן מעדיפות לא לטפל בהם. 

הורים  משקל גבוה.ל בילדים ונוער תועדה סטיגמה שלילית לגבי ילדים עם גם בקרב צוות רפואי המטפ

 .מסכנת חיים בתארים: שמן, השמנה והשמנה ע"י הצוות הרפואי בארה"ב תיארו שימוש רווחרבים 

על בסיס יומי מהסובבים אותם ואין ספק כי שמוש בשפה  םמשקל בשל אפליהילדים עם השמנה חווים 

  באיכות חייהם.משמעותית ומדאיגה יכול להסב לילדים נזק רב ופגיעה  רפואיסטיגמתית מצד הצוות ה

ווחו נשים שהגיעו יבמחקר שנערך בקנדה, ד ל דווחה גם במצבים רגישים נוספים.על רקע משק אפליה

וסטיגמות מצד הצוות המטפל על רקע סכנה לעובר והעברת האשמה אל  אפליהלמרפאת פוריות על 

שעברו טיפולי פוריות. במחקר נוסף שנערך באנגליה בקרב נשים הרות עם גבוה ההנשים במשקל 

השמנה הן דווחו על סטיגמות והשפלה מצד הצוות המטפל שגרם להן להרגיש מאוד לא בנוח עם גופן. 

בנוסף, הן התלוננו כי לא הוסבר להן שבדיקות האולטראסאונד פחות רגישות בנשים הרות עם השמנה, 

אין ספק שבמקרים אלו, בהן  שהרופאים נתקלו בקשיים בביצוע ההדמיה.כאגה רבה דבר שיצר אצליהן ד

מצד  יחס סטיגמטי ומאשים שלהן, הנשים נמצאות בסערה הורמונלית וחרדה ממשית לשלום העובר

     .יכול לגרום לנזק רבהצוות המטפל 

 

שלילי של הצוות , האם הידע המדעי שנצבר לגבי השמנה מיתן את היחס ה2019ומה קורה בשנת 

 ?כלפי מטופלים המתמודדים עם השמנה הרפואי

מדינות )אוסטרליה, צילה, ישראל, איטליה, יפן,  11 -שנערך בבשם  ,ראשון מסוגונרחב, אינטרנטי סקר 

 14,502מקסיקו, ערב הסעודית, איחוד הנסיכויות הערביות, דרום קוריאה, ספרד ואנגליה( בו השתתפו 

בקשו לבדוק עמדות, אסוציאציות וסטיגמות של אנשי  אנשי צוות רפואי 2785-מטופלים עם השמנה ו

 ACTION – IO (The Awareness, Care, and Treatment Inצוות רפואי לגבי השמנה. הסקר כונה 

Obesity management – International Observation) מאנשי הצוות  76%: נמצא כי. בסקר זה

הגדרת הסכימו עם  הםמ 88%ה השפעה נרחבת על המצב הבריאותי. כי להשמנ מאמיניםהרפואי 

  השמנה כמחלה כרונית.ה

, (WHOארגון הבריאות העולמי )לרבות  ברחבי העולם מוביליםגופים רפואיים ורגולטורים ש למרותאך 

-מולטי ,שמנה כמחלה כרוניתהגדירו את ההואיגוד הרופאים האמריקאי  US NIH -, הFDA -ה

יבו את החשמאנשי צוות רפואי  44%רק  משמעותי ביותר,  גורם הינו , בה הגורם הגנטיפקטוריאלית

אם הם מהם קבעו כי המטופלים עם ההשמנה יוכלו לרדת במשקל  62% הגורם הגנטי כסיבה להשמנה.

 מהם האמינו כי למטופלים עם השמנה יש מוטיבציה לרדת במשקל. 31%באמת יתכוונו לכך ורק 

 68%מהמטופלים עם השמנה הביעו מוטיבציה גבוהה לרדת במשקל ורובם,  48%ר, , באותו סקמנגד

 מהם הביעו רצון לכך שהצוות הרפואי יזום שיחה בנוגע למשקלם.
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זה מדגיש את הפער הקיים בין המוטיבציה הגבוהה של המטופלים עם השמנה לרדת במשקל סקר 

הצוות הרפואי כי למטופלים מוטיבציה נמוכה ב אנשי ווהצורך שלהם במענה רפואי לבין האמונה בקרב ר

 לטפל בבעיית ההשמנה. 

מאנשי הצוות הרפואי חשבו כי יש להם אחריות לעזור באופן אקטיבי  80%עוד מסקר זה עולה כי 

עומדים ואילו כלים למטופלים לרדת במשקל, אך בהקשר זה נשאלת השאלה, מהו הידע המקצועי 

  לרשותם בנוגע לטיפול בהשמנה.

הוכח  בהשמנה על ידי שינוי באורח החיים טיפול הקונבנציונלימהספרות המדעית עולה כי המרות של

כי המטופלים עם  קבעומאנשי הצוות הרפואי  79% עדיין ,ארוךהבינוני והטווח בבמחקרים כלא יעיל 

לא מהם החשיבו הרגלי אכילה  89%, חייהם כטיפול בהשמנהדקקו לשינוי משמעותי באורח השמנה יז

החשיבו  44%מהם ציינו חוסר פעילות גופנית כגורם להשמנה, אבל רק  88% -בריאים כגורם להשמנה ו

 את הגורם הגנטי כגורם להשמנה. 

פערים משמעותיים בין הצורך של המטופלים להתייחסות אנשי הצוות המטפל לסיכום, מאמר זה מציג 

כי השמנת המטופלים ל אנשי הצוות הרפואי לבין האמונות והתפיסות ש ולפתרון ממשי לבעית ההשמנה

 בעיתשל המטופלים לטפל ב נמוכה מוטיבציהנובעת מאורח חיים לא בריא, חוסר פעילות גופנית ו

למרות שהטיפול הקונבנציונאלי בהשמנה נכשל, הרופאים והצוות הרפואי ממשיכים לתלות  ההשמנה.

ו מטילה את האחריות הן לבעיה והן להצלחת ז גישהת הפתרון באורח החיים של המטופל. את הבעיה וא

 מובילה את הרופאים ליחס מאשים כלפי מטופלים המתמודדים עם השמנה.הטיפול על רצון המטופל ו

מצדם מביעים אמון מוחלט במערכת הבריאות ומצפים מהצוות הרפואי להתייחסות ופתרון המטופלים 

כמה יוזמים אנשי הצוות הרפואי שיחה  נוכח פער משמעותי זה עולה השאלה עדלבעית ההשמנה. 

ומהם החסמים העומדים בפני הצוותים הרפואיים בבואם  ?בנושא השמנה עם המטופלים הזקוקים לכך

 . ?לטפל בהשמנה

 

 טיפול בהשמנהשיחה או עד כמה יוזם הצוות הרפואי 

על ידי  רתנה מוגדמהש .מנהשהכולל של המטופל עם ה יהבריאותמצבו להשמנה השלכות נרחבות על 

סוכרת, מחלות תחלואה כגון כמחלה כרונית המעלה את הסיכון לברחבי העולם, איגודי הבריאות השונים 

ות ו. למרות שהצולבסוף מעלה את הסיכון לתמותה מחלות ריאה חסימתיות ,לב וכלי דם, שבץ, סרטן

טיפול ואיתור הרפואי מכיר בחשיבות המניעה והטיפול בהשמנה, ממחקרים עולה כי ההתיחסות, ה

התייחסות וטיפול בהשמנה כחלק מהטיפול  מטופלים עם ההשמנה ע"י צוותים רפואיים לוקה בחוסר.

ני חולים אמריקאי עולה כי למעלה רטרוספקטיבי של מסד נתו מניתוח הרפואי הסטנדרטי אינם שכיחים.

ים עם השמנה ולא ( לא אובחנו כמטופל2קג/מ 35 – 30שבין  BMIמהמטופלים במשקל עודף ) 90% -מ

הייתה התייחסות למשקלם העודף מצד הצוות הרפואי המטפלים, זאת למרות שקיימות הנחיות 

בחנה של עודף אכשכבר קיימת מרפאות בארה"ב. כל ההממליצות על איתור מטופלים עם השמנה ב

 8.9%ורק  המטופל בנושא.עם מדווחים כי הם יוזמים שיחה מהרופאים  50% -משקל, פחות מ

 ווחו כי הם נותנים למטופל יעוץ והדרכה בנושא השמנה.יהרופאים דמ
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גורם לתהליך הטיפול בהשמנה חוסר היכולת של המטפלים לקרב את המטופלים מחקרים מציינים כי 

 , שהצעת טיפולה או הבלתי הרצויהוכולחוסר הצלחת הטיפול ולעיתים אף לתוצאה ההפ המטופל לריחוק

את המטופל להימנעות מטיפול רפואי ובקשה להחליף מובילה  צד הרופאמ והתייחסות לבעית ההשמנה

 רופא.

המחקרים מראים ללא צל של ספק כי הצוות הרפואי מודע לבעית ההשמנה ולסיבוכים הרפואיים הנלווים 

לה, אך בכל זאת, פעמים רבות אנשי הצוות הרפואי נמנעים מלהציע עזרה למטופלים המתמודדים עם 

 מדובר במטופלים מבוגרים וגם כשמדובר בילדים.  השמנה, גם כאשר

 

חסמים עומדים בפני הצוות המטפל בבואם לטפל אילו מדוע אנשי הצוות נמנעים מטיפול ואם כך, 

 ?בהשמנה

שנערכו בקרב רופאים עלה כי החסמים המונעים מהם לאתר וליעץ בנושא השמנה נעוצים מסקרים 

וסר ביטחון ביכולת שלהם לעזור למטופלים עם השמנה והביעו הרופאים ציינו ח. חוסר הדרכה מקצועיתב

מבתי הספר  25% -פחות מסקפטיות ביכולת שלהם לעזור למטופלים להגיע למשקל היעד שלהם. 

גם אלו המקצועית של הסטונדטים לרפואה.  לרפואה בארה"ב כוללים קורס בתזונה כחלק מההכשרה

 אינו מופיעכמעט ונושא ההשמנה בהיקף קטן ומצומצם ווא הקורס הנמצא כי שכוללים קורס בתזונה, 

ך שאינם מאתרים ומטפלים . הרופאים מדווחים כי הגורם העיקרי לכבמבחני הרישוי של הרופאים

 חוסר בכלים מתאימים ליעץ בנושא ירידה במשקל.   בהשמנה הוא

מוטיבציה נמוכה  בקרב הרופאים כי למטופלים עם השמנה יש צויין שהאמונה ACTION-IO -הבמחקר 

ליזום שיחה  בבואםאו אינטרס נמוך להתמודדות עם משקלם העודף מהווה חסם עיקרי של הרופאים 

 ההשמנה עם מטופליהם, בנושא עם המטופל. עוד צוין כי ברב המקרים בהם הרופאים יזמו שיחה בנושא

 ליווי של גורם מקצועי אחר.אך לא הציעו טיפול של ממש או  ,על שינוי הרגלי חיים למטופלים הם המליצו

 60% -בסקר שביקש לבדוק את חסמי הטיפול בהשמנה מזוית הראיה של המטופלים נמצא כי למעלה מ

ב הרופאים אינם מבינים את הקשיים של מטופלים עם עודף משקל. ומהמטופלים עם השמנה דווחו כי ר

טפל, הם ציינו כי חווית הטיפול גם כאשר מטופלים עם השמנה הביעו הערכה ושביעות רצון מהצוות המ

 הייתה שלילית משום שהציוד הרפואי לא היה מותאם למידותיהם. 

   

גם מתחומים שונים ידוע כי ידע לא תמיד מוביל לשינוי תפיסות ודעות קדומות. נשאלת השאלה, 

האם הידע של אנשי הצוות הרפואי הוא באמת החסם העיקרי שלהם בבואם לטפל באנשים עם 

 עודף או השמנה?משקל 

חוקרים מאנגליה ביקשו לבדוק האם יש קשר בין דעות קדומות על השמנה בקרב אנשי צוות רפואי לבין 

שענו הן על שאלון עמדות  אנשי צוות רפואי 436הידע הרפואי שלהם לגבי השמנה. במחקר השתתפו 

דעות קדומות לגבי  והן על שאלון ידע בנוגע להשמנה. המחקר מצא שכיחות גבוהה של נהלגבי השמ

ולא נמצאה קורלציה בין דעות אלו לבין הידע לגבי השמנה. באופן כללי,  ,השמנה ואנשים עם השמנה

 הידע של הצוות הרפואי לגבי השמנה היה נמוך.   
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הגורם המוסמך ביותר לטפל בהשמנה הם הדיאטנים והמומחים השונים בתזונה. בסקירה שפורסמה 

 וסטיגמותנמצאה עדות להטיה  בהשמנה מטפליםהמומחים למ 73%ח של דיוונמצא כי ב 2018בשנת 

מהסטודנטים לתזונה, הנמדד בסולם מתוקנן למדידת  88%בנוגע למשקל. פחד מהשמנה נמצא בקרב 

פחד מהשמנה. עוד ציינו המומחים כי למטופלים עם השמנה יש הענות נמוכה יותר להמלצות הטיפוליות, 

 ומצבם הבריאותי ירוד לעומת מטופלים במשקל תקין. איכות התפריט שלהם ירודה 

אסוציות שליליות לגבי מטופלים  ומצאנ( בקרב מומחים בתזונה IATבמחקר שבדק אסוציאציות חבויות )

 עם השמנה גם בקרב מטפלים מומחים בתזונה.   

 מהמטפלים המומחים בתזונה הביעו יחס חיובי או ניטראלי לגבי מטופלים השמנה. 1.4%רק 

ממצאים אלו מעוררים דאגה של ממש, שכן אם בקרב המטפלים המומחים לטיפול באנשים עם השמנה 

 אין חמלה וגישה חיובית לגבי המטופלים עם השמנה, הרי שהטיפול בהם נועד לכישלון ידוע מראש. 

גבוהה יותר נטו פחות לפוביה מהשמנה  BMIעובדה מעניינת עלתה ממחקר זה והיא כי מטפלים עם 

עוד שמטפלים במשקל תקין הביעו תפיסות השמנה שליליות יותר. כלומר מטפלים שבעצמם ב

האם נתון זה הופך את הקשיים של מטופלים עם השמנה.  מתמודדים עם השמנה, כנראה מבינים יותר

מה שבטוח  ואין על כך ספרות מדעית, בכל מקרה קשה לאמר אותם למטפלים טובים יותר או פחות?

הקיימת במערכות הבריאות השונות של האנשים עם השמנה כדי לתקן את האפליה ב די כךבאין הוא, ש

       קיים תיעוד בספרות המדעית.  דווקא להש, ברחבי העולם

 

  באנשים המתמודדים עם השמנה של ממש בטיפול הרפואי אפליהעדויות ל

בין עריכת בדיקות לנה נבדק הקשר בין השמ, 2000ופורסם בשנת  וחבריו Weeשנערך ע"י במחקר 

של ממש בביצוע  אפליהה דענשים. במחקר זה תו 11,435ה בקרב וממוגרפי Pap smears :סקר כגון

לפחות בדיקות משמעותית : נשים עם השמנה ועודף משקל זכו בקרב מטופלים עם השמנה בדיקות סקר

ה לכמות קטנה יותר של סקר בהשוואה לנשים באותו גיל במשקל תקין. במחקרים דומים דווח כי הסיב

 83%בדיקות סקר נובעות מדימוי גוף עצמי נמוך של הנשים עצמן שגורם להן לסרב לבדיקה, ומנגד, 

 .מהרופאים ציינו כי בסבירות גבוהה הם לא יבצעו את הבדיקות לנשים שמביעות סרוב להיבדק

  ם ציינו כי הם בעצמם ירגישו דחייה לבצע את בדיקות הסקר בקרב נשים עם השמנה.מהרופאי 17%

קרב מטופלות עם אכן בש כך המעידים עלמחקרים רטרוספקטיבים עובדה מצערת זו מקבלת אישוש ב

לעומת נשים במשקל תקין. עובדה זו מעידה על אפליה  פחות בדיקות סקר,בפועל השמנה נערכות 

 לכך לא ברורה ולא ידוע האםגם אם הסיבה  ל נשים המתמודדות עם השמנה,בריאותית חמורה ש

ן המטופלות עצמבכך שרופאים לא מציעים בדיקות אלו למטופלות עם השמנה או כך שהמדובר ב

גלל דימוי גוף נמוך. בכל מקרה מדובר כאן בכישלון וחוסר התאמה מסרבות לבדיקות שאינן הכרחיות ב

  שונות לטפל במטופלים המתמודדים עם השמנה.  של של מערכות הבריאות ה

עם המתמודדים בנוגע לטיפול הרפואי המפלה שמקבלים מטופלים  ושהצטבר םיהמחקרוהידע בעקבות 

שמטרתם  ,שונים מצד איגודים רפואים ,פרסום המלצותניצני ל אחרונותאנו עדים בשנים ה ,השמנה

עם השמנה, איך  יםמעשיים כיצד לגשת למטופללמגר את התופעה ולתת לאנשי הצוות הרפואי כלים 
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הפרסומים . לדבר עם המטופל על בעית ההשמנה ולהציע ליווי מתאים ם, לקבל הסכמםלדבר אית

לכלול נושא זה  וקריאה החינוך והידע של הצוותים הרפואים בנושא השמנה כוללים המלצות להעמקת

 ,: רופאים, אחיות, פיזיוטירפיסטיםתלרבו של כל הצוותים הרפואיים האקדמית בתהליך ההכשרה

     מרפאים בעיסוק ועובדים סוציאליים.

 .      

 שיפור הטיפול הרפואי במטופלים עם השמנהל המלצות 

ת יפליאלטימור ווושינגטון הנו אחד מהמוסדות הראשונים שזיהה את ובית הספר לבריאות הציבור בב

כחלק מתהליך לפרסם המלצות למיגור התופעה.  ,2018, בשנת המטופלים עם השמנה ושם לו למטרה

ומטופלים עם  דעות קדומות של אנשי צוות רפואי לגבי השמנה שבדקומחקרים  נסקרו, המלצותהגיבוש 

אחד המנבאים לדעות קדומות של המטפלים לגבי השמנה נעוץ בסיבה ממחקרים אלו עולה כי  השמנה.

מסיבות כי השמנה נגרמת בעיקר  להם אמרמחקר נמייחסים את ההשמנה. מטפלים אשר בהם לה 

גילו יותר דעות וסטיגמות שליליות לגבי השמנה בהשוואה לנחקרים בהם הוסבר כי הסיבה  התנהגותיות

 . המרכזית להשמנה היא סיבה גנטית

מחקרים כי המנבא החזק ביותר של דעות קדומות לגבי השמנה הוא גיל המטפל, ככל שגיל עוד הראו ה

ותר כך הדעות לגבי השמנה שליליות יותר. הסבר אפשרי לתופעה זו יכול להיות נעוץ המטפל צעיר י

עובדה כי עם העליה בגיל ובנסיון, עולה ההבנה בבהחרפה וקיצוניות של העדפת הרזון בחברה או פשוט 

כי הטיפול בהשמנה הינו מורכב ותלוי בגורמים רבים שאינם קשורים בהכרך למוטיבציה של המטופל. 

 ,עימו מורכבות הטיפול וההתמודדותת סטודנטים לרפואה בנושאי השמנה, הדרכל ההמלצההגיעה  מכאן

בתקווה שהדרכה  מלימודי הרפואה. זאתאינטגרלי כחלק תוך דגש על הסיבות הגנטיות להשמנה, 

בקרב הצוותים הרפואיים מטופלים עם השמנה  לגבי סה השלילית העמוקהיפחית את התפמתאימה ת

 .כמטפלים בר בתחילת דרכםכ המטפלים

, הוא מתן כלים פרקטיים לטימורוהספר לבריאות הציבור בב תיאחד הפתרונות המוצעים על ידי ב

לצוותים המטפלים, כיצד לגשת למטופלים עם השמנה ולהתחיל איתם את השיחה בנושא. הם ממליצים 

ות מהמטופל לשוחח בענין בקשת רש. 1שלבים:  5 -על מסגרת טיפולית על פי מודל דידקטי הבנוי מ

, היקף מותניים, מידת ההשמנה, BMI. בדיקת 2המשקל באופן לא שיפוטי ובחינת המוכנות לשינוי. 

. יעוץ בנושא סיכונים בראותיים, יתרונות הירידה במשקל ותוכנית ארוכת 3סיבות אפשריות וסיבוכים. 

דיון ורלוונטים  וצאות מדידות בטווחי זמן, תוך מדידת תריאליים . הסכמה על יעדי ירידה במשקל4טווח.  

 מעקב מקצועי מתאים  . עזרה בזיהוי והתמודדות עם חסמים והבטחת5באפשרויות הטיפול השונות.  

   .(בית הספר לבריאות הציבור בבלטימור ווושינגטון, מודל דידקטי לטיפול בהשמנה - 1נספח )

היא ו יותר מזו הקיימת בקרב מבוגרים אף חמורהעל רקע השמנה בקרב ילדים היא תופעה  אפליה

. ילדים עם השמנה חווים של ילדים עם משקל גבוה איכות חייהם במיוחד עלרות ובעלת השלכות חמ

 הורים מצד ואףרים והן מצד מבוגרים, מוחברים לכיתה, הן מצד ילדים בגילם ו שליליותסטיגמות ו אפליה

 קרובה. ומשפחה 

ארה"ב שמו להן מטרה להפחית את את תופעת ההשמנה בקרב ילדים ממשלות רבות, ובראשן ממשלת 



 9 

אולם מחקרים  .קיד מרכזי בתהליךפ, כשלצוותים הרפואיים תכחלק ממדיניות הבריאות הממשלתית

נוטים לפתח סטיגמות שליליות לגבי ילדים עם משקל  שגם אנשי הצוות הרפואי ורופאי הילדיםמראים 

 .של ילדים ת ההשמנהיבבואם לטפל בבעיגבוה 

אחת הסנוניות הראשונות לטיפול ומניעת סטיגמת משקל בקרב צוות רפואי מגיעה מאיגוד רופאי הילדים 

לשכיחות נייר עמדה במטרה להעלות את המודעות פרסם האיגוד  2017, בסוף שנת ( AAP) האמריקאי

יגוד מדגיש כי האסטיגמת המשקל בקרב רופאי ילדים ולהשלכותיה השליליות על בריאות הילדים. 

להפרעות אכילה, התבודדות,  מותסטיגמות שליליות לגבי ילדים עם השמנה מצד הצוות הרפואי גור

בנייר העמדה יוצא האיגוד המנעות מטיפול רפואי, חוסר פעילות גופנית ובסופו של דבר לעליה במשקל. 

מלצת שיעצימו את בהמלצות פרקטיות לגבי תפקידם של רופאי הילדים, התנהגות רצויה ושפה מו

 המלצות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים כוללות:משקל. הת וביטויי סטיגמאת המטופלים ויפחיתו 

: להכיר בכך שלהשמנה אתיולוגיה המורכבת מגורמים רבים על הצוות הרפואי לשמש מודל לחיקוי .1

זו יכולה להפיג הכרה  סביבתיים, משפחתיים ותרבותיים.לרבות גורמים גנטיים, סוציואקונומים, 

  דעות קדומות וסטריוטיפים התולים אשם ושיפוטיות על ילדים עם השמנה.

, לא סטיגמטית ולא שיפוטית לגבי משקלם של תשפה: על הצוות הרפואי לבחור בשפה ניטרלי .2

משקל לא בריא עדיפים על השמנה, שומן והשמנה ו משקל עודףמשקל גוף, המטופלים: משקל, 

, לדוגמא ות לשימוש בשפה בה קיימת הפרדה בין האדם לבין תופעת ההשמנהישנה עדיפ קיצונית.

 השמנה או משקל עודף ולא ילד שמן.  עםילד 

 קליני: גם בתעוד הקליני יש להשתמש בשפה ניטרלית כגון משקל עודף במקום השמנה.תעוד  .3

מגדיר  הילדכש יעוץ לשינוי התנהגותי: מומלץ להשתמש בראיון מוטיבציוני השם את המטופל במרכז .4

 את מטרות השינוי ומציע פתרונות לחסמים אפשריים.

עבור ילדים בכל המידות המתאימים  כלים ועזרים במרפאות יש להציב קלינית תומכת:סביבה  .5

  והגדלים )כסאות, שולחנות, מכשירי בדיקה(

י ואלימות, : בזמן איתור המשקל הגופני יש לאתר גם מצבים נפשיים לרבות חשיפה ליחס שלילאיתור .6

    מודדות בלימודים, דכאון, חרדה וכד'. תהערכה עצמית נמוכה, ה

 לתמוך אקטיבית בהפחתת סטיגמות משקל על ידי:האיגוד קורא לאנשי הצוות הרפואי   

 מדיניות להגנת הילדים עם השמנה מפני אלימות. קיום עבודה עם בתי ספר ווידוא .1

להביע תמיכה אקטיבית בילדים עם השמנה  יםמתבקשתמיכה במדיה: אנשי הצוות הרפואיים  .2

 ות תוך קריאה להפחתת הסטיגמות בנושא.נבמדיות השו

הכשרה מקצועית: על הצוותים הרפואיים לעודד תוכניות לימוד הכוללות התייחסות להפחתת  .3

  של התוותים הרפואיים במרפאות. סטיגמות משקל כחלק מההכשרה המקצועית

ואת משפחותיהם  עם השמנה הרפואיים להעצים את הילדיםהעצמה משפחתית. על הצוותים  .4

אין אלימות או סטיגמות  והמשפחות בעית המשקל, ולוודא כי גם מצד ההוריםבהתמודדות עם 

   (.המלצות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים להפחתת סטיגמת משקל - 2נספח ) מילוליות כלפי הילדים עם השמנה.
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 דיון ומסקנות

לטפל בחולי של אנשים  יםהאמור םרפואי יםעל משקל והשמנה הרווחות בקרב הצוות הדעות הקדומות

בריאות שונות מדאיגות ביותר הן בשל הסבל שהן גורמות למטופלים עם השמנה והן אלו במערכות ה

 כות הרפואיות החמורות שהן גוררות.בשל ההשל

 עםמדווחות בקרב מטופלים ש בכל משקל, כאשר רב ההפליות, על רקע משקל יכולה להתרח אפליה

BMI יף את הסבל של . היחס המפלה והסטיגמציה מצד הצוות הרפואי מחר2ק"ג/מ 35 -מעל ל

הוא מעלה את הסיכון לדיכאון, דימוי גוף נמוך וערך עצמי נמוך, כל אלה מעלים  המטופלים עם השמנה.

  עליה בסיבוכים הרפואיים.וזה בפני עצמו גורם לעליה במשקל ול את הסטרס הפסיכולוגי של המטופל

מחקרים רבים עסקו בכימות הנטל הכלכלי הגבוה של מערכות הבריאות הנובע מטיפול בחולי וסיבוכי 

השמנה. עלויות אלו יכולות לנבוע גם מתהליך מעגלי לפיו: מטופלים עם השמנה נוטים יותר לחפש עזרה 

ם עם השמנה בגלל עמדותיהם מהצוות הרפואי בעוד שאלו אינם ממהרים לאבחן ולטפל באנשי

השליליות על מטופלים אלו. העובדה כי המטופלים עם השמנה אינם מאותרים ומטופלים בזמן, מעלה 

את הארעות הסיבוכים הרפואים של אותם מטופלים, וכן את תדירות הביקורים שלהם במרפאות ואיתן 

 .(Weight bias 2003עולות עלויות הטיפול הרפואי במטופלים אלו )

גם ללא יחס מפלה מצד הצוות הרפואי, מטופלים עם השמנה נוטים להמנע מטיפול רפואי בגלל דימוי גוף 

חוו יחס שמטופלים על אחת כמה וכמה,  .נמוך, ביישנות ומבוכה מחשיפת גופם במהלך הטיפול הרפואי

בדיקות רפואיות יחס כזה מוביל מטופלים עם השמנה רבים להימנע מווחו כי יד מפלה מצד הצוות הרפואי

מעלה  את הארעות הסיבוכים הרפואים שהטיפול בהם  טיפול רפואי במרפאות בזמן מצב זהומהגעה ל

כאשר הבעיה הרפואית שיכולים להינתן  ,מסובך ויקר בהרבה מהטיפולים הרפואי הפשוטים יותר

 מאובחנת בשלב מוקדם.

ולם הצוותים הרפואים ברחבי העפלית המטופלים עם השמנה על ידי מערכות הבריאות ואההכרה ב

ול הקונבנציונאלי המוצע כיום מתבסס על המודל הפתוגני המתמקד לכת וגדלה. יחד עם זאת, הטיפהו

יש לרפא על מנת להפחית את הסיכון לגורמי הסיכון הנלווים לה. הטיפול מטיף  אותובהשמנה כפתוגן, 

ני הסיבוכים הנלווים נוי הוא פחד מפלשינוי התנהגותי שיוביל לירידה במשקל כשהמוטיבציה לשי

 תחושות אשם.   להשמנה ומתוך

נכשל בטווח הארוך, בהשמנה למרות התיעוד המדעי הנרחב לכך שהטיפול ההתנהגותי הקונבנציונאלי 

מהמקרים מובילה לעליה במשקל בתווך הארוך, דבר המסכן את  90% -ושהירידה במשקל בלמעלה מ

וממשיכה להציע טיפול התנהגותי  המדעית מסרבת להכיר בכישלון בריאותם של המטופלים, הקהילה

 .כטיפול האידיאלי

מערכות הבריאות בארץ ובעולם אינן מכירות בכישלון של עצמן לטפל במחלת ההשמנה והן : ותמסקנ

ממשיכות להציע טיפולים קונבנציונליים: שינוי אורח חיים, דיאטות לצמצום הצריכה הקלורית, פעילות 

השמנה יש פתרון של ם בריאטרים. גישה רפואית זו, הדוגלת בכך, טיפולים תרופתיים וניתוחיגופנית

האחריות להצלחת הטיפול על התנהגותי )עם או בלי עזרה של תרופות או ניתוחים(, מובילה להטלת 

 יה לא ריאלית מהמטופל ובהכרח להרגשת כישלון הטיפול הן מצדיפימצב זה מוביל ישירות לצ .המטופל
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לגבי  יםהרפואי יםת של הצוותוהשלילי ותאת הסטיגמ מנציחמצב ה ,הצוות הרפואי והן מצד המטופלים

 עם השמנה. מטופלים

רפואיים הצוותים הבקרב התעוררות האיגודים הרפואים והקריאה להפחתת הסטיגמות השליליות למרות 

עדיין  טופלים אלופלית מאמיגור לגבי מטופלים המתמודדים עם השמנה, נראה כי הפתרון האמיתי ל

 רחוק. 

 

 שיותיכמה מילים א –אחרית דבר 

ומאז עבדתי כדיאטנית קלינית בכל  1994סיימתי את לימודי התזונה הקלינית בפקולטה לחקלאות בשנת 

 המסגרות האפשריות: בית חולים, קופת חולים, משרד הבריאות, מכוני כושר ותעשית המזון הרפואי. 

א עסקתי בטיפול בהשמנה אך עקבתי בדריכות אחר הספרות המקצועית בנושא חיי המקצועיים לרב 

בנסיונות ו לירידה במשקל חוזריםהבנסיונות  ,במאבקם נגד ההשמנה י משפחהובנ םולוויתי חברים רבי

אין לי ספק כי הטיפול הקונבנציונאלי לצמצום קלורי יחד עם הגברת  .שמירה על התוצאות לאורך זמןה

נית נכשל אצל מרבית המטופלים, במיוחד בקרב מטופלים עם סוכרת, יל"ד הפעילות הגופ

דיאטנים/יות מטפלים ווהיפרליפידמיה הזקוקים כל כך לעזרה. למרבית האירוניה, הוא נכשל גם בקרב 

 עצמם המתמודדים עם משקל עודף.

אותי במיוחד מה  לאור הספרות המדעית הענפה והתיעוד כי הטיפול הקונבנציונלי בהשמנה נכשל, עניין

 חושבים שאר אנשי המקצוע הרפואי על הטיפול בהשמנה.

וזכור לי עוד מהיותי ילדה בבית הספר לי הייטב  יחס מפלה לאנשים המתמודדים עם השמנה מוכר

 ובתיכון, בו טובים מחברי שהתמודדו עם השמנה זכו ליחס מפלה מחבריהם לספסל הלימודים.

 "הגישות החדשות להתמודדות עם השמנה" :לראשונה בקורסת המושג שמנופוביה הכרתי אאך 

   של מטופלים עם השמנה סיקרנה אותי מאוד.  אפליההטענה כי גם בקרב אנשי המקצוע הרפואי קיימת ו

דווקא לאחרונה, ההכרה של האיגודים הרפואיים בהשמנה כמחלה מולטיפקטוריאלית הובילה אותי 

ומסובך ושמדובר בצעד חשוב קיימת הבנה וקבלה אמיתית שהטיפול בהשמנה הוא מורכב כי לחשוב 

 לקבלה של אנשים המתמודדים עם השמנה ברחבי העולם. 

עד כמה הסטיגמות והדעות השליליות לגבי השמנה רווחות גם במהלך עבודה זו נדהמתי לגלות  אולם

בקרב רופאים אחיות וסטודנטים לרפואה, אותם גורמים עליהם המטופלים המתמודדים עם שמנה 

אם לחפש פתרון לבעייתם. עוד יותר נדהמתי מכך שהיחס המפלה והסטיגמות לגבי סומכים כל כך בבו

 .  2000 -השמנה בקרב אנשי המקצוע הרפואי מתועדים במחקרים רבים כבר מתחילת שנות ה

טוב יותר מכל איש מקצוע אחר כי הטיפול ההתנהגותי הקונבנציונלי לירידה  ם/ות יודעיםאנו הדיאטני

למטופלים שלנו במטרה להפוך אותם לבריאים ומאושרים יותר, בטווח  יםציעבמשקל, זה שאנחנו מ

ות הזדמנות להודות ם/לדעתי לדיאטני יש  ה המקצועית לטיפול בהשמנהאוטוריטכהארוך נועד לכישלון. 

 .  בכל משקל ובכל גודלטיפול בהשמנה ולהוביל גישות חדשניות לקידום הבריאות של מטופלים הבכישלון 
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 בית הספר לבריאות הציבור בבלטימור ווושינגטון, מודל דידקטי לטיפול בהשמנה – 1נספח 

  

 המלצות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים להפחתת סטיגמת משקל – 2נספח 
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