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  תקציר
  

נזלת אלרגית ואקזמה במהלך העשורים ,  עבודות רבות הדגימו עליה בשיעורי המצאות אסתמה:רקע

מספר עבודות הראו לאחרונה ששיעורי התחלואה , עם זאת. האחרונים במיוחד בארצות המערב

   . הגיעה לסופה" אפידמיה"יצבים והימת

  

נזלת אלרגית ואקזמה בבני ,  הימצאות של אסתמה להעריך את המגמות בשיעורי:מטרת המחקר

  . נוער בישראל

  

עם שימוש בשאלון זהה המבוסס ) 2003 - ו1997( שנים 6שני מחקרי חתך שנעשו בהפרש של : שיטות

אוכלוסיות המחקר בכל אחד ). ISAAC(על המחקר הבינלאומי של אסתמה ואלרגיות בילדים 

הדגימה היתה פרופורציונלית . בכל הארץ' תות ח אקראי של תלמידי כימדגםמהמחקרים היו 

  .סיון לחזור עד כמה שניתן על אותם בתי ספרינעשה נ. כל מחוזב' מספר התלמידים בכיות חל

  

 - ו85.2% שיעורי ההיענות היו .10,942 2003 - תלמידים וב10,127 השתתפו 1997בשנת : תוצאות

 7.0%(מדגם היו דומים בשני הסקרים שיעורי ההימצאות של אסתמה בכלל ה.  בהתאמה82.9%

. יהודים וערבים: שיעורי הימצאות יציבים נמצאו גם בכל קבוצת אוכלוסיה בנפרד). 6.4%לעומת 

בתושבי הערים לעומת ,  ביהודיםבאופן מובהקשיעורי אסתמה נמצאו בשני הסקרים גבוהים 

, םעישון הא,  עישון הילד:תמהלאסשנמצאו גורמי סיכון .  בבנים בהשוואה לבנות2003-וב, הכפריים

האומדן לסיכון היחסי שהיה קשור בכל . ובמיוחד הימצאות אסתמה בקרוב משפחה מדרגה ראשונה

  .אחד מגורמי הסיכון האלה היה דומה בשני הסקרים

 יותר שיעור הילדים שדווחו על. סימפטומים הקשורים באסתמה קשההשיעורי  ירידה בנמצאה

יתכן כי ). 3.5% - ל5.0%-מ( 2003בשנת נשימה בשנה האחרונה ירד  התקפים של קוצר מארבעה

  .קשהירידה זאת היא ביטוי של איזון טוב יותר של ילדים הסובלים מאסתמה 

 1997- ב8.0%( נראתה ירידה גם בשיעור הדיווחים על הפרעות בשינה בשנה האחרונה 2003בשנת 

-  ב19.0% לעומת 1997- ב22.9%(נה האחרונה שיעול יבש בלילה בש, )p<0.0001 2003-  ב6.8%לעומת 

2003 p<0.0001 ( וקוצר נשימה בעקבות מאמץ גופני)2003- ב16.1% לעומת 1997- ב19.2% 

p<0.0001(  

שיעור בועליה משמעותית ). p<0.05 10.4% - ו10.0%(נזלת אלרגית השיעור חלה עליה קלה ב

  .2003- ו1997בין ) p=0.04, 8.7% -ל 5.9% -מ(האקזמה 

  

 2003 בשנת ה דומנשאר  בישראל13-14בקרב ילדים בגילאי  ההימצאות של אסתמה שיעור: מסקנות

שיטת . ידה בסימפטומים הקשורים באסתמהמסתמנת ירבתקופה זאת  .1997אה לשנת ובהשו

המחקר הזהה בה נעשו שני הסקרים מאפשרת מעקב תקף אחר מגמות התחלואה במחלות שכיחות 

   .אלה

 ' חלק א
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  רקע 1.0
  

ישנן עדויות ששכיחות התחלואה . אסתמה היא הסיבה השכיחה ביותר למחלות כרוניות בילדות

מחקרים אחדים מצאו הבדלים בשכיחות האסתמה . וחומרת המחלה נמצאת בעליה בארץ ובעולם

הנתונים . בקבוצות אתניות שונות ובקבוצות אוכלוסייה החשופות לגורמי סיכון שונים לאסתמה

בעבודה . ' על מדגם של תלמידי כיתות ח1998 -מקורם בסקר ארצי שנערך בהקיימים בישראל 

על מנת ללמוד על שינויים  ' הנוכחית חזרנו על הסקר שוב במדגם ארצי של תלמידי כיתות ח

  .בשכיחות התחלואה ובמודעות הסביבה וצוות בית הספר

  
   שיעורי הימצאות1.1

  

 פותח )and Allergies in Childhood" International Study of Asthma) "ISAAC -במסגרת ה

שאלון הנמצא בשימוש כבר שנים אחדות במחקרים הבודקים המצאות אסתמה בילדים במדינות 

 ולא נכללו בסקירת 1995מטרת הסקירה הנוכחית היא להביא עבודות חדשות שנעשו מאז  .שונות

  .הספרות הקודמת שקדמה לסקר הראשון

  

 - עורי המצאות של אסתמה ומחלות אלרגיות אחרות הועבר השאלון לבמסגרת עבודה שבדקה שי

  .  מכלל שכבת גיל זו בכווית9% המהווים )1( בכווית 13-14 תלמידים בני 3,110

כאשר (צפצופים או שריקות בהווה , בנים סבלו יותר בהשוואה לבנות מצפצופים או שריקות אי פעם

  .א על ידי רופ של אסתמהואבחנה ,) החודשים האחרונים12 -ההגדרה התייחסה ל

)  בהתאמה12.6% לעומת 21.5%, 14.3% לעומת 18.0%, 23.3% לעומת 28.7%השיעורים היו (

בניתוח רב משתני נמצא כי הגורמים המשפיעים ביותר על  .p>0.01הבדלים אלה היו מובהקים 

  .אבחנת אסתמה על ידי רופא היו נזלת אלרגית ומין זכר

  

על .  הנערכת בכווית לבדיקת שיעור ההמצאות של אסתמה ומחלות אלרגיותזו העבודה הראשונה

 של תחלואה באסתמה גבוהה- כי לילדים בכווית יש רמה בינונית, נראהסמך הממצאים שנתקבלו

  .ISAAC -ואקזמות בהשוואה למדינות אחרות בהן הועבר שאלון ה

  .ות בשאלון מובאים שיעורי ההמצאות של מספר אבחנות הנכלל1בטבלה מספר 

  שיעורי האבחנות עליהן נשאלו התלמידים: 1טבלה 

  אבחנה   )CI 95%(שיעור המצאות 

  צפצופים או שריקות אי פעם  25.9%) 24.5-27.4(

 החודשים 12במהלך (צפצופים או שריקות בהווה   16.1%) 15.8-17.4(

  )האחרונים

  אבחנה של אסתמה על ידי רופא  16.8%) 15.5-18.1(

  נזלת אלרגית אי פעם  43.9%) 42.2-45.6(

  סימפטומים בהווה של נזלת אלרגית  30.7%) 29.1-32.4(

  אבחנה של נזלת אלרגית  17.1%) 14.8-18.4(

  פריחה מגרדת אי פעם  17.5%) 16.2-18.8(

  פריחה מגרדת בהווה  12.6%) 11.4-13.8(

  אבחנה של אקזמה  11.3%) 10.2-12.4(

  

 ' חלק א

 ' חלק א
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בסקר נכללו . 1994-1995 נערכה בבלגיה בשנים  ISAAC -עבר שאלון הבמסגרתה הו) 2(עבודה אחרת 

 אשר מלאו את 13-14 תלמידים בני 2864 - שהוריהם מלאו עבורם את השאלון ו6-7 ילדים בני 6,432

מטרת העבודה היתה ללמוד האם יש הבדלים בין המינים בשיעורי התחלואה . השאלונים בעצמם

  .בשתי קבוצות הגיל שנבדקו

  אסתמה שנתקבלו בסקר זה היו דומים לאלה שפורסמו במספר ארצות הל שיעורי המצאות ככל

  .ניו זילנד ואוסטרליה, אנגליה:  מערביות דוגמת

. בנים סבלו יותר מסמפטומים נשימתיים בהשוואה לבנות) 6-7בני (הצעירה גיל הנמצא כי בקבוצת 

טווח . ת זאת סבלו יותר מסימפטומים עורייםבנות לעומ). 1.07-3.04( היה  Odd Ratio -טווח ערכי ה

  ).0.67-0.93( היה  Odd Ratio -ערכי ה

 ,ולםא,  בשיעור גבוה יותרבנות סבלו מסמפטומים עוריים)  13-14בני (הבוגרת בקבוצת הגיל גם 

 של סימפטומיים נשימתיים דומים או גבוהים יותרבניגוד לקבוצת הגיל הצעירה היו להן שיעורים 

 13-14המצאות אסתמה או נטילת תרופות לטיפול באסתמה  בגילאי .  בהשוואה לבניםונזלתיים

  .היתה גבוהה יותר בבנים בהשוואה לבנות

  

יש מספר עבודות התומכות בהבדלים . אינם אחידים בנושא הבדלים בין המינים הדיווחים לגביככלל 

ר הסברים אפשריים להבדלים ישנם מספ. בין המינים בעוד עבודות אחרות כלל לא מצאו קשר כזה

הסברים פיזיולוגים  , הכחשה של סימפטומים על ידי בנים בגיל ההתבגרות: בין בנים ובנות בהם

 קטנים בהשוואה לבנות ובגיל ההתבגרות דרכי נשימה (airways)כיוון שבנים נולדים עם דרכי אוויר 

ים בגיל ההתבגרות ובייחוד עליה אלה מתעבים ומתארכים  ויתכן כי ההסבר נעוץ בשינויים הורמונל

 מוצגים שיעורי האבחנות השונות כפי שנתקבלו בבנים ובנות בגילאי 2בטבלה . oestradiol -ברמת ה

13-14.   

  

  ).2( כפי שנתקבלו בבלגיה 13-14שיעורי האבחנות השונות בבנים ובנות בני : 2טבלה 

  אבחנה  )N=1482(בנים          )N=1382(בנות  

  צפצופים או שריקות אי פעם  18.6%  19.8%

 החודשים 12במהלך (צפצופים או שריקות בהווה   11.2%  13.1%

  )האחרונים

  אסתמה אי פעם  9.3%  6.9%

  נזלת אלרגית אי פעם  45.6%  46.5%

  סימפטומים בהווה של נזלת אלרגית  36.9%  38.1%

  פריחה מגרדת אי פעם  15.3%  19.0%

  פריחה מגרדת בהווה  9.6%  13.4%

  אבחנה של אקזמה  21.9%  26.7%

  

 20,554 - ול6-7 תלמידים בני 13,604 -  הועבר לISAAC-שאלון ה) 3(בעבודה שנעשתה בברזיל 

מטרת העבודה היתה ללמוד על שיעור אסתמה . שש ערים בברזילהמתגוררים ב 13-14תלמידים בני 

זיל הנבדלים ביניהם ומחלות אלרגיות בברזיל תוך התייחסות להבדלים בין אזורים שונים בבר

 מובאים שיעורי 3בטבלה מספר .  ברמת ההכנסה ובמדדים סוציודמוגרפים שונים,בטופוגרפיה

בסך הכל ,  תוך התייחסות לכלל האוכלוסייה שנדגמה13-14האבחנות השונות כפי שנמצאו בבני 

  . תלמידים20,554
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  מדגם תלמידים מברזיל שיעור ההמצאות של אסתמה וסימפטומים במערכת הנשימה ב: 3טבלה 

  אבחנה  שיעור המצאות

  צפצופים או שריקות אי פעם  43.0%

 החודשים 12במהלך (צפצופים או שריקות בהווה   21.1%

  )האחרונים

  אסתמה אי פעם  13.9%

  

 גם כאן . בתי ספר80 - מ13-14 תלמידים בני 3,000נדגמו רנדומלית )  4(בעבודה שנעשתה באנגליה 

נזלת אלרגית אי פעם : שיעורי האבחנות שנמצאו בעבודה זו הם. ISAAC -ון הנעשה שימוש בשאל

  .22.3%אסתמה על סמך דיווח עצמי , 23.7%קדחת השחת , 31.3%צפצופים אי פעם , 32.8%

  .  מהבנות61.0% - מהבנים ו53%דווח על נזלת אלרגית אצל  עם אסתמהבקרב תלמידים 

נזלת אלרגית ואקזמה בהשוואה ,  גבוהים יותר של אסתמהלבנות בשכבת גיל זו היו שיעורי המצאות

  .לבנים

מפטומים התומכים בהמצאות אסתמה כפי שנמצאו יכי שיעורי האסתמה והס, במחקר זה מצוין

 תואם את ,ממצא זה. באנגליהעד כה  לשיעורים עליהם דווחבסקר זה היו גבוהים יותר בהשוואה 

  .האסתמה בקרב ילדים ומתבגריםהמדווח במחקרים אחרים על עליה בשיעורי 

  

מפטומים יאסתמה וס, ליתאנט-בעבודה זו נבדק גם הקשר בין עישון של האם בתקופה הפרה

נטאלית וצפצופים אי פעם -נמצא קשר מובהק בין עישון של האם בתקופה הפרה. נשימתיים אחרים

)0.001<p( , צפצופים בזמן מאמץ)0.001<p( , שיעול במהלך הלילה)0.01<P.(קשר בין ,   לא נמצא

  .    סימפטומים הקשורים לאסתמה ואאסתמה ועישון של האם בתקופה הפרהנטאלית 

נמצא שאסתמה וסימפטומים דמויי אסתמה היו שכיחים יותר אצל ילדים שנחשפו לעשן , כמו כן

המצאות גבוהה . סיגריות בסביבת ביתם בהשוואה לילדים שלא נחשפו בסביבת ביתם לעשן סיגריות

צפצופים בעת מאמץ , )P>0.01(הגבלה בדיבור בשל קשיי נשימה , )p>0.05(ל צפצופים אי פעם ש

)0.05<p ( ושיעול במהלך הלילה)0.05<p.(  

  

הם עקבו אחר . 10בדקה את שיעור ההמצאות של אסתמה בגיל ) 5(עבודה אחרת שבוצעה באנגליה 

בודה היתה ללמוד על הקשר בין הופעת מטרת הע.  ילודים1,456שכלל )  1989של שנת (קוהורט לידה 

  ISAAC בעבודה זו מולאו שאלוני . סימפטומים בגיל בינקות והתפתחות אסתמה בגיל מבוגר יותר

בדיקות עור , בדיקות ספירומטריות, IgEונערכו בדיקות במרפאת מעקב שכללו בדיקת נוגדנים מסוג 

  .לאלרגיה ועוד

שיעור ההמצאות של אסתמה היה , 18.9%ם בהווה היה  נמצא ששיעור הילדים עם צפצופי10בגיל 

  .  שנים3נמצא קשר בין שתי אבחנות אלה לבין הופעת סימפטומים בגיל . 14.4%

  

נבדקה שכיחות אסתמה וצפצופים ) 6 ()2003 -פורסמה ב (בעבודה שבוצעה ברמאללה וצפון עזה

   והשניה 8 עד 5ילדים בני  השאלון הובר לשתי קבוצות גיל האחת כללה ISAACבאמצעות שאלון 
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נמצא כי שיעור הצפצופים בשנה החולפת היה גבוה יותר בקבוצת הגיל הצעירה . 15 עד 12כללה בני 

  ).5.9% - ו8.4%(וכמו גם  שיעור מקרי האסתמה שאובחנו על ידי רופא )  בהתאמה7.2% -  ו9.6%(

מה סימפטומים ואלרגיות בקרב ובדקה שיעורי אסת, )7(בעבודה שבוצעה באברדין שבסקוטלנד 

ממצאים  .24%י הורי הילדים היו "נמצא כי שיעורי האסתמה המדווחים ע,  שנים9-12ילדים בני 

. 1999 - ו1989 ,1964י פרוטוקול זהה בשנים "עפ, אלה הושוו לשלושה סקרים שבוצעו באנגליה

  . בהתאמה20% - ו10%, 4%השיעורים שדווחו שם היו 

 28%- ו25%, 20%, 10%דיווחו על שריקות וצפצופים בשנים הללו היה שיעור התלמידים ש

כי שיעורי האסתמה עלו בצורה ניכרת גם בשנים בהם שיעור הדיווח על , היות ונראה. בהתאמה

צפצופים נותר כמעט קבוע הסיקו החוקרים כי מקור העליה נעוץ ברובו בשינויים בקריטריונים 

 -  ו18%, 12%, 5%שיעורים המדווחים בשנים האמורות היו בהתייחס לאקזמה ה. לאבחון אסתמה

עוד נראה כי הפער באבחון אסתמה בין בנים ובנות הצטמצם עם השנים אך עדיין השיעורים . 21%

  .המאובחנים בבנים גבוהים יותר בהשוואה לבנות

  

   גורמי סיכון1.2 

   חשיפה למחלות זיהומיות. 1

, 1עד כדי מגפה של מחלות אוטואימוניות דוגמת סוכרת מסוג בשנים האחרונות נראית עליה שהוגדרה 

השכיחות של מחלות אלה עלתה בעיקר . טרשת נפוצה ומחלות אלרגיות שונות בהן גם אסתמה, קרוהן

אוריות המכונה י על פי אחת הת,אוריות המנסות להסביר תופעה זוייש מספר ת. מערביות בארצות

 T1ים בילדות היא הגורם לעליה במחלות המתווכות על ידי תאי הירידה בזיהומ "גיינהיאוריית ההית"

תומכת בסברה כי חשיפה לתחלואה זיהומית מפחיתה את  )9( ' וחב Ball עבודתו של ).T2) 8 או 

 בסך הכל מנתה 6,8,11,13הם עקבו אחר קוהורט לידה של שלוש קבוצות גיל  .הסיכון ללקות באסתמה

 כי ילדים שלהם אח אחד או יותר היו מוגנים מפני תחלואה נמצא.  ילדים1,035קבוצת המחקר 

השפעה דומה היתה לשהות . (OR=0.8 CI 95% 0.7-1.0)באסתמה בהשוואה לילדים ללא אחים 

  .(OR=0.4 CI 95% 0.2-1.0)במעונות יום החל מגיל שישה חודשים 

סיכוי ) ם במעונותאחים או ילדים אחרים השוהי(כי לילדים החשופים לילדים אחרים , מצאעוד נ

,  שנים6-13, אולם בגילאים מבוגרים יותר, מוגבר לחרחורים וצפצופים בדרכי הנשימה עד גיל שנתיים

  .הם מוגנים מפני תחלואה נשימתית זו ביחס לילדים שלו נחשפו בינקותם לילדים אחרים
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  אזור המגורים 1.3

.  התחלואה באסתמה ואיזור המגורים כי קיים קשר בין שיעורמספר עבודות אפידמיולוגיות הראו

 ירידה בשיעורי המחלות האלרגיות בכלל  נצפתה)Braun-Fahrlander  )8ידיל נערך עמחקר שב

-6 ילדים בגילאי 812 וכללבעבודה נ .חוואים בארצות מערביות/ואסתמה בפרט בקרב ילדי חקלאים

חוקרים בדקו את רמות ה. רוניים התגוררו בישובים עי493 - התגוררו בחוות חקלאיות ו319מהם , 13

נמצא קשר בין רמות גבוהות של אנדוטוקסין . האנדוטוקסין שבאבק המזרנים עליהם ישנים הילדים

  .אלרגיות שונות ואסתמה אלרגית, ירידה בשיעורי ההמצאות של קדחת השחתובאבק 

 שליליים הוא אנדוטוקסין הינו ליפופוליסכריד המצוי במעטפת החיצונית של כל החיידקים הגרם

הוא מצוי גם , כמו כן. וחזיריםסוסים , מצוי במידה רבה באזורים חקלאיים בהם יש חיות כגון פרות

  . מהמחקר עולה כי ההשפעה של אנדוטוקסין היא תלוית מינון. מדד גם באבק הביתיכלוך ויכול להבל

 ובאיזה וה גורם מגןמהונדרשים מחקרים עתידיים נוספים על מנת לדעת באיזה מינון הוא , אולם

בעבודות בבעלי חיים ובבני אדם . הוא משמעותישלב החשיפה לאנדוטוקסין . מינון הוא גורם סיכון

נראה שהחשיפה לאנדוטוקסין בשלבים המוקדמים בחיים הסמוכים להתפתחות מערכת החיסון 

  ).10(היא המשמעותית ביותר ביצירת ההגנה בהתפתחות מחלות אלרגיות במהלך החיים 

  

בדקה אף היא הבדלים בשיעורי אסתמה וסימפטומים הקשורים ) 11(עבודה נוספת שבוצעה בבלגיה 

  . לאסתמה בין ילדים ומבוגרים עירוניים וילדים ומבוגרים המתגוררים באזורים כפריים

 שנדגמו רנדומלית מתוך אזורים עירוניים וכפריים משתתפים 14,299כ נכללו במחקר זה "בסה

נמצאו . ISAACתבקשו למלא את השאלון הבינלאומי ההם .  שנים75 - ל5אים שבין בגיל, שנבחרו

  שיעורי אסתמה גבוהים יותר בקרב המתגוררים באזורים עירוניים בהשוואה לכפריים בהתייחס 

  . הבדלים אלה לא נראו בקרב ילדים). p>0.05 (20-75למבוגרים בני 

 נראה כי חלה עליה בשיעורי 1996 - וב1991 - ב במחקר מצוין כי בהשוואה לסקרים בנושא שנערכו

  .האסתמה הן באזורים עירוניים והן באזורים כפריים בכל קבוצות הגיל

  
  רמת ההכנסה 1.4
  

נזלת אלרגית ואקזמה לתוצר , בדקה את הקשר בין שיעורי אסתמה) 12 (2000עבודה שנערכה בשנת 

 ארצות 94 -ב 13-14 ובילדים בני 6-7בני שכיחות האבחנות הללו נבדקה בילדים . הלאומי הגולמי

מהרבע (הנמוכים ביותר   GNP- בארצות עם ערכי הנמצא כי. ISAAC -שונות באמצעות שאלון ה

  .   נזלת אלרגית ואקזמה, דווח על שיעור נמוך יותר של אסתמה) התחתון

ם בקבוצת  החודשים האחרוני12 וצפצופים במהלך GNP -נראה קשר מובהק סטטיסטית בין רמת ה

 - נראה קשר חיובי בין רמת ה, כמו כן. 6-7קשר כזה לא נמצא בהתייחס לקבוצת הגיל . 13-14הגיל 

GNPבין ו שנראים החיובייםכותבי המאמר סוברים כי למרות  הקשר.   ואקזמה בשתי קבוצות הגיל 

העובדה  להוכיח מובהקות סטטיסטית בשל תמיד היה ניתן והסימפטומים שנבדקו לא GNP -רמת ה

  .שגורמים סביבתיים שונים המשפיעים על המצאות תחלואה זו לא תלויים רק בעושרה של המדינה
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   צריכת ירקות ופירות וצורת הבישול1.5

 - ל, שחובר על ידי החוקרים, הועבר שאלון, )13( 2004 -ב'  וחב Wongי "בעבודה שבוצעה בסין ע

  נמצא כי בישול בגז  . היתה לזהות גורמי סיכון לאסתמהמטרת העבודה  .10 תלמידים בני 10,902

OR=2.04, 1.34-3.13)( , שינה על כריות גומאויר OR=2.58,1.66-3.99)( , וטחב ולחות בבית  

)OR=1.89, 1.26-2.83 (נמצאו גם שלושה גורמים  , מאידך. מהווים גורם סיכון לתחלואה באסתמה

  . וצריכת פירות וירקות חיים, שינה עם שמיכת כותנה: מגנים מפני אסתמה

  

  המודעות לאסתמה בבית הספר 1.6

. נבדקה מידת המודעות של צוות בית הספר לתלמידים חולי אסתמה) 14 (בעבודה שנעשתה באנגליה

  (Headteacher). בתי ספר שיועדו למילוי על ידי המחנכים 149 -במסגרת המחקר הועברו שאלונים ל

הארעות התקפי אסתמה , ר תלמידים חולי אסתמה בבית הספרהשאלונים כללו שאלות על מספ

במקביל . שאלות ידע בנושא אסתמה והכשרה לטיפול במקרה של התקף אסתמה, בבית הספר

 לאמידת שיעור ההמצאות ISAAC בתי הספר שאלוני 149 בתי ספר מתוך המדגם של 25 -הועברו ל

שיעור ההמצאות של אסתמה . 7-9ם בני שאלונים אלה מולאו על ידי הורים לתלמידי. של אסתמה

 בהם מולאו השאלונים הן בתי הספר 25 -ב ,10.3%כפי שדווח על ידי המורים בכלל בתי הספר היה 

השיעור שדווח על די . על מנת שניתן יהיה להשוות את השיעורים ההורים י"י המורים והן ע"ע

מהם , 24.3%צאות אסתמה היה  בעוד שעל סמך דיווחי ההורים שיעור המ,11.9%היה המורים 

על סמך .  החודשים האחרונים12 סבלו מצפצופים במהלך 18.9% - נוטלים טיפול תרופתי ו17.8%

ברענון הידע של בהעלאת המודעות של המורים לילדים חולי אסתמה והמחקר נראה כי יש צורך 

  .נאות במסגרת בית הספרראשוני  טיפול בהגשתצוות בבית הספר 

  

  יות מבית הספר בשל אסתמה ותחלואה במערכת הנשימההעדרו 1.7

 מספר עבודות בדקו את שיעור העדרויות של תלמידי בית ספר עקב אסתמה ותחלואה אחרת 

  . במערכת הנשימה

Bener A  )51 ( יות המפרץ נמצא כי מתוך ובנסיכ . תלמידי בית ספר יסודי28447בדקו מדגם של

 בנות 14,230מתוך ) 5.4% (764 -אובחנה אסתמה וב) 8.1% (1,146 - בנים שנכללו במדגם  ב14,217

מבית הספר של כלל ) נבדקה היעדרות של יום אחד ויותר(שיעור ההיעדריות . שנכללו במדגם

 62% -באוכלוסיית הבנים החולים באסתמה שיעור ההיעדרות עלה ל .4.9%אוכלוסיית המדגם היה 

  .72% היה חולות באסתמה שיעור ההעדרותובקרב הבנות ה

  

Spee-van der wekke Jבהולנד שעברו , 4-15 תלמידים בגילאי 5,186מתוך דיווחו כי ) 16('  וחב

שיעור ההיעדרויות בקרב תלמידים עם .  אובחנה אסתמה8% -ס ב"בדיקת רופא שגרתית בביה

 בתלמידים 16% -בהשוואה ל) נבדקה העדרות של שבוע או יותר במהלך השנה( 37%אסתמה היה 

  .לא תחלואה נשימתיתל

  

 Anderson HR 5,100 -שלחו שאלונים לדיווח על היעדרות עקב תחלואה מבית הספר ל) 17 ('וחב 

   מהמשפחות דיווחו על היעדרות מבית הספר 58% .לדים בני תשע המתגוררים בלונדוןמשפחות לי
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ת ארכה שלושים יום  מהילדים ההיעדרו12%אצל . עקב תחלואה נשימתית במהלך שנת הלימודים

  .או יותר

  

Hillמהתלמידים דיווחו על 11.5%.  תלמידי בית ספר יסודי בנוטינגהם3805בדקו מדגם של ) 18 (' וחב 

 7%. י רופא" דיווחו על אסתמה שאובחנה ע5.9%. תחלואה בדרכי הנשימה במהלך השנה האחרונה

כאשר פרק הזמן החציוני , נשימהמהתלמידים דיווחו על העדרות מבית הספר בשל תחלואה בדרכי ה

  . ימים7עליו דווח היה 

  

  אלרגיה לעקיצות דבורים וצרעות 1.8

ים נובעת מתגובה לא צפויה לאחד המרכיבים החלבוניים של הארס רקתגובה אלרגית לעקיצת ח

תגובה , תגובה מקומית קלה:  סוגי תגובה לעקיצותהיש שלוש. אותו מזריק החרק כאמצעי מניעה

  ).סיסטמית(דולה ותגובה מערכתית מקומית ג

 כי שיעור ההמצאות הראומחקרים אפידמיולוגיים שבדקו שיעור תגובה אלרגית לעקיצות חרקים 

  .)19( בהתאם לסוג הבדיקה בה השתמשו 25% -  ל15%באוכלוסיה נע בין 
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   יעד המחקר 2.0
  .הורדת שיעור המצאות אסתמה בקרב ילדים בישראל

  

  מטרות ספציפיות 3.0
  

בדואים ודרוזים , ערבים, לאמוד את שיעור ההמצאות של אסתמה בקרב ילדים יהודים. 1

  . בישראל13-14בגילאי 

לאמוד את שיעור ההמצאות של אסתמה בילדים המתגוררים בערים בהשוואה לילדים . 2

  .המתגוררים בישובים כפריים

עישון של אחד ההורים או של : תמה בכללםלאמוד את השפעתם של גורמי סיכון ידועים לאס. 3

  .החזקת חיית מחמד, גיל האם בלידה, היסטוריה משפחתית, הילד עצמו

 ואת 13-14לאמוד את שיעור ההמצאות של נזלת אלרגית ופריחה אלרגית בילדים בגילאי . 4

  .הקשר של תופעות אלה לאסתמה

ם במקומות אחרים בעולם להשוות את שיעורי ההמצאות של האסתמה בישראל לשיעורי. 5

  ).ISAAC(בהם נבדק שיעור ההמצאות באמצעות אותו שאלון 

ברונכיט ספסטית בפעילויות / לבדוק את מידת ההשתתפות של ילדים הסובלים מאסתמה. 6

  .בית הספר

 שיתקבלו במחקר הנוכחי לאלה שנמצאו  והתופעות האלרגיותלהשוות את שיעורי האסתמה. 7

  .1997בשנת ותה מתכונת בסקר הקודם שנערך בא

  

  חומרים ושיטות 4.0
  

  :תבנית מחקר 4.1

  . המחקר הינו מחקר חתך
  

  :אוכלוסיית המחקר 4.2

בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים ' אוכלוסיית המחקר נבחרה מתוך שנתון של כיתות ח

ידים והמגזרים נכללו תלמ. בתי ספר חרדיים לא נכללו במדגם. הנמצאים ברשומות של משרד החינוך

לא נכללו . הדגימה מהאוכלוסייה הערבית כללה גם תלמידים בדואים ודרוזים. היהודי והערבי

  .במדגם תלמידים מן החינוך המיוחד

  

  ייצוגיות המחקר 4.3

 בתי הספר שנכללו נבחרו רנדומלית מתוך רשימת בתי הספר שהועברה אלינו .המדגם הינו ארצי

. 'בבתי הספר שעלו במדגם נכללו כל כיתות ח . היתה בית הספריחידת הדגימה. ממשרד החינוך

בכל מחוז . ילדים שלא היו בבית הספר ביום הסקר נתבקשו למלא את השאלון  במועד מאוחר יותר

דגמנו אקראית מספר בתי ספר כך שמספר התלמידים שנדגמו בכל מחוז יהיה פרופורציוני לגודל 

  .המחוז
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  : גודל המדגם 4.4

ל המדגם חושב כך שנוכל לבדוק הבדלים בהמצאות האסתמה בין יהודים וערבים ובתת קבוצות גוד

לי חיים לעומת ילדים המחזיקים בע, בהם סביר למצוא הבדלים דוגמת עירוניים בהשוואה לכפריים

  .שאין בחזקתם בעל חיים וכדומהכאלה 

  

  חישוב גודל המדגם: 4 טבלה

גודל המדגם בכל 

  קבוצה
β  ά  המצאות  

  בערבים

המצאות 

  ביהודים

1125  0.8  0.05  5%  8%  

  

  )מבחנים דו צדדיים(השואה בין תת קבוצות באוכלוסיה היהודית  

גודל המדגם בכל 

  קבוצה
β  ά המצאות  

  בכפריים

המצאות 

  בעירוניים

2653  0.8  0.05  6%  8%  

  

גודל המדגם בכל 

  קבוצה
β  ά המצאות  

בילדים שאמם 

  אינה מעשנת

המצאות בילדים 

  ם מעשנתשאמ

1767  0.8  0.05  6%  8.5%  

  

גודל המדגם בכל 

  קבוצה
β  ά  המצאות  

בילדים שאינם 

  מעשנים

המצאות בילדים 

  מעשנים

852  0.8  0.05  7%  11%  

  

גודל המדגם בכל 

  קבוצה
β  ά  המצאות  

בילדים שאין 

  להם בעל חיים

המצאות בילדים 

  שלהם בעל חיים

2653  0.8  0.05  6%  8%  

  

 האסתמה ביהודים וערבים ובתת קבוצות באוכלוסייה היהודית נלקחו ההנחות  לגבי שיעורי

על . ' באותה מתכונת על  מדגם ארצי של תלמידי כיתות ח1997מתוצאות הסקר הקודם שנערך ב 

 85% -כ( סמך ההנחות המובאות לעיל ותוך התחשבות בשיעור ההיענות עליו למדנו מהסקר הקודם 

 1200 - תלמידים בדואים ו1200נדגמו , כמו כן.  ערבים 2200 -ים ו יהוד8800הוחלט לדגום ) ביהודים

לשם חישוב גודל המדגם הדרוש באוכלוסיות הללו הנחנו ששיעור המצאות . תלמידים דרוזיים

 .האסתמה באוכלוסיות אלה יהיה  דומה לשיעור באוכלוסייה הערבית
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  :יצוגיות המדגם

ית מתוך רשימת בתי הספר שהועברה לידינו ממשרד המדגם ארצי ואוכלוסיית המדגם נבחרה אקרא

. הדגימה נעשתה לפי מחוזות. בבתי הספר שעלו במדגם' יחידת הדגימה היתה כל כיתות ח. החינוך

' מכלל תלמידי כיתות ח' מכל מחוז דגמנו מספר תלמידים פרופורציונית לאחוז תלמידי כיתות ח

  . בארץ

  יצוגיות המדגם לפי מחוזות: 5 טבלה
  

  יהודים  ביםער

' מס
תלמידים 
שנדגמו 
  אקראית

תלמידים 
שצריך לדגום 
פרופורציונית 

  למחוז

אחוז 
מכלל 

תלמידי 
כיתות 

  בארץ' ח

' מס
תלמידי 
כיתות 

' ח
  במחוז

' מס
תלמידים 
שנדגמו 
  אקראית

תלמידים 
שצריך לדגום 
פרופורציונית 

  למחוז

מכלל % 
תלמידי 
' כיתות ח

  בארץ

' מס
תלמידי 
כיתות 

' ח
  במחוז

  זותמחו
  

  חיפה  9800  11%  968  1084  3901  17%  374  540
  

  מרכז  23106  27%  2376  2622  2630  12%  264  300
  

  ירושלים  13248  16%  1408  1600  2264  15%  330  355
  

  צפון  9285  11%  968  1100  12687  55%  1210  1556
  

  תל אביב  15809  19%  1672  1664  239  1%  22  32
  

  דרום  13806  16%  1408  1719  -----  -----  ------  -----
  

  כ"סה  85054    8800  9789  15017    2197  2783
  
  

  

  :דגימת התלמידים במגזר הדרוזי 4.4.1

  :חלוקת התלמידים במגזר זה לפי מחוזות

  .  מכלל התלמידים במגזר18.4% תלמידים המהווים 446: חיפה

  . מכלל התלמידים במגזר81.2% תלמידים המהווים 1980צפון 

 1243 תלמידים דרוזיים בפועל דגמנו 1125 גודל המדגם שהובא לעיל היה צורך לדגום על סמך חישוב

  .תלמידים

  :דגימת התלמידים במגזר הבדואי 4.4.2

  :חלוקת התלמידים במגזר זה לפי מחוזות

  .  מכלל התלמידים במגזר76.8% תלמידים המהווים 3358: : : : דרום

  .ם במגזר מכלל התלמידי23.2% תלמידים המהווים 1013 :צפון

 1168 בפועל דגמנו . תלמידים בדואים1125על סמך חישוב גודל המדגם שהובא לעיל היה צורך לדגום 

  .החלטנו לוותר על דגימה מאזור הצפון בשל מיעוט האוכלוסייה באזור זה. תלמידים

  

  : תקופת ביצוע הסקר 4.5

 ביום הסקר נתבקשו תלמידים שנעדרו מבית הספר. 2003השאלונים הועברו לבתי הספר במאי 

  .להשלים את הסקר עד שבועיים לאחר ביצוע הסקר

  

  

 ' חלק א



                                  בישראל'בילדי כיתות חהימצאות אסתמה 

  

  16161616        

  : כלי המחקר 4.6

 נבנה על סמך השאלון 1998 -השאלון בו השתמשנו בסקר הנוכחי  כמו גם בסקר הקודם מ

  .לשאלון זה הוספנו מספר שאלות על מנת להתאימו לאוכלוסייה הנבדקת בארץ. ISAAC: הבינלאומי

  

  .ארץ לידה, מקום מגורים, מוצא: משתנים דמוגרפים: לתי תלוייםמשתנים ב 4.7.1

  .היסטוריה משפחתית של אסתמה, חיות מחמד, גיל אם בלידה, השכלת הורים

  

השאלות  על . פריחה אלרגית, נזלת אלרגית, ברונכיט ספסטית/  אסתמה:משתנים תלויים 4.7.2

שאלות אחרות . חלה בהווה ובעברברונכיט ספסטית  מתייחסות להמצאות המ/ תחלואה באסתמה

התקפי קוצר , צפצופים, חירחורים(מתייחסות להמצאות סמפטומים המאפיינים חולי אסתמה  

  )שיעול יבש בלילה, קוצר נשימה בעקבות מאמץ, נשימה 

  .שאלות נוספות בשאלון בודקות נטילת תרופות בכלל זה שימוש במשאפים ואישפוזים בשל אסתמה

 ובמעורבות שאלון עוסק במידת התפקוד של הילד החולה באסתמה בבית הספרחלקו האחרון של ה

עזרה במקרה של התקף , סיוע בנטילת תרופות(ביחס לילדים חולים ) מורים,אחיות(צוות בית הספר 

  ).אסתמה בבית הספר וכדומה

  

  תוצאות 5.0
  

  המדגם 5.1

 18 , בתי ספר יהודיים81( בתי ספר בישראל 109 - מ תלמידים14,603 המדגם הראשוני כלל •

  ) בתי ספר בדווים5 - בתי ספר דרוזיים ו5, בתי ספר ערביים

לא התבצע הסקר ) אחד ערבי ואחד בדואי,  מהם בתי ספר יהודיים10( בתי ספר 12 -ב •

 1403בבתי ספר אלה היו  ).שאלונים אבדו, בית הספר לא העביר את  הסקר(מטעמים שונים 

 .תלמידים

הסקר אמור היה להתבצע על מדגם דגם הראשוני את בתי הספר הללו המ לאחר שהורדנו מ •

 . בתי ספר שונים97- תלמידים מ13,200של 

 תלמידים שנכללו במדגם לא 1945) 14.7%(דהיינו .  שאלונים11,255כ הוחזרו למרכז "בסה •

 - בדואים ו224) 11.5%( , ערבים118) 6.9%( , יהודים1511) 77.7%(מהם [השיבו על השאלון 

  .] דרוזים92) 4.7%            (

 נפסלו ] לא יהודים77) 24.6% (- יהודים ו236) 75.4%(מהם [ שאלונים של  תלמידים 313 •

 .היות ומולאו באופן חלקי מאוד

 מתארת 6טבלה  . מהמדגם המקורי82.9% שאלונים שהם 10,942נותרו לשם עיבוד הנתונים  •

 .את שיעור ההיענות לפי דת
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  שיעור ההיענות לפי בתי ספר  : 6טבלה 

מספר תלמידים  בתי ספר

במדגם המקורי                

n(%) 

מספר תלמידים 

שנכללו במדגם             

n(%) 

  שיעור ההיענות 

  80.8% 6844) 62.5( 8469) 64.2( בתי ספר יהודים

  88.2% 2396) 21.9( 2715) 20.6( בתי ספר ערבים

  92.4% 1092) 10( 1181) 8.9( בתי ספר דרוזיים

  73% 610) 5.6( 835) 6.3( בתי ספר בדואים

  82.9%  10,942  13,200  כ"סה

  

כי בבתי הספר השונים נכללו גם תלמידים מדתות אחרות , כי מניתוח הנתונים נראה, יצוין •

 .אשר את שיעורם לא ניתן היה לצפות

  

ניתוח ) ים ונוצריםמוסלמ(הדוח הנוכחי מתייחס רק לאוכלוסייה היהודית והערבית 
  .הנתונים ביחס לבדואים ודרוזים יעשה בדוח נפרד

  

   המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות5.1.1 

  . תלמידים ערבים2644) 28.2 (%- תלמידים יהודים ו6738) 71.8 (%- התוצאות שלהלן מתייחסות ל

 המוצגים כוללים  הנתונים.7בניתוח הנתונים הגדרנו אסתמה לפי הגדרות שונות כמתואר בטבלה 

  .את סך כל התלמידים שנכללו במדגם בכלל זה גם את אלו שדתם לא היתה ידועה לנו

 המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות: 7טבלה 

 (%)המצאות  הגדרת מקרה חולי האסתמה

  1הגדרה 

N=9382 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
 .ספסטית או שניהם

6.4 

  2הגדרה 

N=9382 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
, ספסטית או שסבלו מהתקפים של צפצופים בשנה האחרונה

או נוטלים תרופות , או שנמצאים במעקב במרפאת ריאות
 .מרחיבות סמפונות או מונעות אסתמה

17.2 

  3הגדרה 

N=9382 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
התקפים של : ובנוסף סובלים מאחד הבאים או יותרספסטית 

, צפצופים בעקבות מאמץ גופני, צפצופים בשנה האחרונה
או נוטלים תרופות , שיעול יבש בלילה, מעקב מרפאת ריאות

מרחיבות סמפונות או (המחזקות את אבחנת האסתמה 
 ) מונעות אסתמה

6.3 

  

  .1ח השתמשנו בהגדרה "מרבית הניתוחים המופיעים בדוב

  

  :  אסתמה לפי קבוצות אוכלוסייה5.1.2

לפי כל אחת משלוש ההגדרות של אסתמה נמצאו שיעורי תחלואה גבוהים יותר ביהודים בהשוואה 

  .)8טבלה ( שהיא הרחבה ביותר   2כצפוי שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר היו בהגדרה . לערבים

  .מוסלמים הנוצריםאוכלוסיית הערבים בדוחות הנוכחיים כוללת את הערבים ה

  .ח נפרד" יפורסמו בדובדואיםהנתונים על  דרוזים ו
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  המצאות אסתמה לפי הגדרות וקבוצות אוכלוסייה: 8טבלה 

הגדרת מקרה 

 אסתמה

  (%)יהודים 

N=6690 

  (%)ערבים 

N=4119 

P value 

  >0.001 5.2 7.2  1הגדרה 

  >0.001 14.9 18.8 1הגדרה 

  >0.001  4.9  7.2 3הגדרה 

  

  :  אסתמה לפי קבוצות אוכלוסייה5.1.2.2

מצאנו כי , קרב תת קבוצות באוכלוסייה הערביתכאשר בדקנו את שיעור ההמצאות של אסתמה ב

  .שיעור ההמצאות המדווח בקרב האוכלוסייה הבדואית היה דומה לזה של האוכלוסייה היהודית

דרוזים , 4.5%רבים מוסלמים ע, 4.4%ערבים נוצרים , 7.2%יהודים : 1שיעור האסתמה לפי הגדרה 

לא ל(ערבים ביהודים ושל שיעורי אסתמה בהשוואה מוצגת   'א8בטבלה . 7.6%בדואים , 5.5%

  .לפי הגדרה ושנת ביצוע הסקר) בדואים

  

  )*1997 (-  ו2003 המצאות אסתמה לפי הגדרות וקבוצות אוכלוסייה: 'א8טבלה  

הגדרת מקרה 

 אסתמה

  (%)יהודים 

N=6581 

  בדואיםללא(ערבים 

  ) (%)ודרוזים

N=2801 

p value 

  >0.001  *)4.9  (4.5 )7.8  (7.2  1הגדרה 

  >0.001  )7.5 (13.4 )12.4  (18.8 2הגדרה 

  >0.001  )2.3  (4.3    )6.5   (7.2 3הגדרה 

 *1997  
  

   אסתמה על פי צורת יישוב5.1.3

  .ציינו את מקום מגוריהם מהנשאלים 9,278 .בדקנו את הקשר בין צורת ישוב והמצאות אסתמה

 תושבים 2000ישוב כפרי עד : יאההגדרה של צורת יישוב על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ה

את הקשר בין צורת יישוב והמצאות אסתמה לפי הגדרה גם בדקנו .  תושבים ויותר2000שוב עירוני וי

 10,000ושבים וישוב כפרי עד  ת10,000לצורך זה הגדרנו יישוב עירוני מעל . נוספת של גודל היישוב

המצאות אסתמה בקרב שיעור .  מוצגים שיעורי האסתמה לפי צורת ישוב9בטבלה . תושבים

,  יישוב כפרילפי הגדרה שלהמתגוררים בערים גבוה באופן מובהק בהשוואה למתגוררים בכפרים רק 

  . תושבים10,000 עד כזה המונה

  

  ובהמצאות חולי אסתמה לפי מקום ייש: 9טבלה 
  

 n(%) OR (95%CI) P valueכפר        (%)nעיר        
  *חולי אסתמה 

n(%) 

)6.6 (543 )5.3 (56 )0.95-1.7 (1.3  0.1 

  ** חולי אסתמה
n(%) 

)6.8 (474 )5.5 (125 )1.01-1.5 (1.2  0.04 

  
לפי )   תושבים2000יישוב כפרי עד (החישוב בוצע לפי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה *

  . מתגוררים ביישוב עירוני8215) 88.5%(- מתגוררים ביישוב כפרי ו1063) 11.5%(דרה זו הג
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) 24.5%(לפי הגדרה זו .  תושבים10,000 בה יישוב כפרי הוא  עד - החישוב בוצע לפי הגדרה נוספת**

  . מתגוררים ביישוב עירוני7009) 75.5% (- מתגוררים ביישוב כפרי ו2269

  

  ה למחוזות השוניםאסתמה בחלוק 5.1.4

התלמידים נדגמו מכלל המחוזות בארץ כך שמספר התלמידים בכל מחוז היה בהתאם לחלק היחסי 

מחוזות בהמצאות אסתמה נבדקה . בארץ' של התלמידים באותו מחוז מכלל תלמידי כיתות ח

. אביב והדרום -  המצאות אסתמה היתה גבוהה יותר במחוזות תל.10השונים ומוצגת בטבלה 

  ).p=0.01(בדל בין המחוזות היה מובהק סטטיסטית הה

  

  תחלואה באסתמה על פי מחוזות בכלל המדגם: 10טבלה 

 דרום  ש"יו ירושלים תל אביב מרכז חיפה צפון 

מספר 

 Nמשתתפים   

2537 1143 2268 991 1063 172  1104 

  חולי אסתמה

N (%)   

)5.2 (132  )6.7 (77 )6.5 (148 )7.8 (77 )6.1 (65 )4.7 (8 )8.3 (92 

  

  2003 -  ו1997לפי מחוזות  (%) המצאות: 1תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .בכל מחוז 2003 - ו1997 מתייחסים להשוואה בין בתרשים המופיעים P-ערכי ה *

  

    אסתמה לפי מין5.1.5

 - בנים ו4385) 47.4%(לגבי תחלואה באסתמה מהם וגם  תלמידים היו נתונים הן לגבי מין 9254לגבי 

  .בין בנים ובנות) p<0.001(נמצא הבדל מובהק , 11פי שנראה בטבלה  . בנות4869) 52.6%(
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  שיעור התחלואה באסתמה לפי מין: 11טבלה 

בנים                
n(%) 

בנות                  
n(%) 

OR (95%CI) P value 

  *חולי אסתמה 
n(%) 

)7.6 (332 )5.4 (263 

  לא חולים באסתמה
n(%) 

)92.4 (4053 )94.6 (4606 

  
)1.2-1.7 (1.4  

  
0.001< 

  
  
  

  וגובהמשקל ונתוני  הקשר בין אסתמה 5.1.6

  .12 מסוכמים בטבלה BMI - גובה ו,הקשר בין המצאות אסתמה ונתוני משקל

לא לתלמידים לעומת אסתמה  תלמידים חולייותר בגבוהים המחושב היו  BMI -וה,  המדווחהמשקל

-  המדוד הוא במדידות של כBMI -מקור ה. (המדוד BMI - לא נמצא הבדל ביחס לגובה ול. אסתמה

  ).ס"י אחות בי" תלמידים שנשקלו ונמדדו ע1000
  

  ממוצעים לפי תחלואה באסתמה) מדוד ומדווח ( BMI -נתוני משקל גובה ו: 12טבלה 
  

 P value לא חולי אסתמה חולי אסתמה 
  52.2 )ג"ק(משקל  מדווח 

N=484 

50.6  
N=7068 

0.001  

  162.5 )מ"ס(גובה מדווח 
N=486 

162.1  
N=7122 

0.3 

BMI19.6  מדווח  
N=438 

19.3  
N=6401 

0.002  

BMI19.5   במדגם מדוד  
N=45 

20.1  
N=648 

0.7 

  
  

   ארץ לידה5.1.7
  

מה ,  מרבית הילדים נולדו בארץ. לפי ארץ לידת הילדביהודים  מוצגת המצאות אסתמה13בטבלה 

     .שהקשה על ביצוע השוואות בעלות משמעות בין הקבוצות השונות

  

   ושנת ביצוע הסקרהמצאות אסתמה ביהודים על פי ארץ הלידה של הילד: 13טבלה 

  (%)nחולי אסתמה      ארץ לידה

2003 

  (%)nחולי אסתמה     

1997 

 ישראל 

 

)7.4 (404  

N=5473  

)8.0 (512  

N=6419 

 חבר העמים

 

)6.6 (50  

N=754 

)6.0 (38  

N=636 

 אפריקה ואסיה 

 

)1.9 (2  

N=106 

)4.3 (7  

N=163 

 אמריקה ואירופה

 

)8.4 (18  

N=214 

)10.4 (15  

N=144 
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במקרים .  מוצגת התפלגות המצאות אסתמה בקרב יהודים לפי ארץ לידת הסב מצד האב14בטבלה 

לא נמצא הבדל מובהק . השתמשנו בנתון לגבי ארץ לידת האב, בהם לא צוינה ארץ לידת הסב

  . ממצאים דומים היו בשני הסקרים. בהמצאות אסתמה בין הקבוצות השונות

  

   ולפי שנת ביצוע הסקרהמצאות אסתמה ביהודים על פי ארץ לידת הסב: 14טבלה 

 (%)nחולי אסתמה      (%)nחולי אסתמה       ארץ לידה

 ישראל 

 

)6.1 (63  

N=1036  

)7.7 (70  

N=904 

 חבר העמים

 

)7.0 (64  

N=917 

)6.5 (65  

N=997 

 אפריקה ואסיה 

 

)8.1 (235  

N=2903  

)8.0 (264  

N=3314 

 אמריקה ואירופה

 

)6.8  (98  

N=1445  

)8.0  (149  

N=1864 

  

   גיל האם בהריון5.1.8

 חולק ההריוןגיל האם בעת . בדקנו האם גיל אם צעיר בהריון מהווה גורם סיכון לתחלואה באסתמה

שיעור האסתמה היה גבוה ). 15טבלה  (30ומעל גיל ,  שנים20-30, 20עד גיל : תלשלוש קטגוריו

  .זה לא נמצא מובהקהבדל .  בעת לידתם30במקצת בילדים שאמהותיהן היו מעל גיל 

  שיעור האסתמה בילדים על פי גיל האם בהריון: 15טבלה 

 30< 21-30 >20 גיל האם בהריון

 N  )8.0 (652 )60.0 (4882  )32.0 (2598 (%)      מספר אימהות

 n  )6.1 (40 )6.1 (298 )7.4 (193 (%)שיעור החולים באסתמה 

p=0.08  

   מיקום בילד במשפחה5.19

נוטים לפתח אסתמה בשיעורים נמוכים יותר  ישנן עדויות בספרות כי ילדים שיש להם אחים

   .תהיותם חשופים יותר למחלות זיהומיות שונובכורים בגלל בהשוואה לילדים 

  . נערכה השוואה לבדיקת המצאות אסתמה בין ילדים בכורים וילדים שאינם בכורים

 בילדים לא נמצא הבדל בשיעור ההמצאות של אסתמה . 18.4%שיעור הילדים הבכורים במדגם היה 

  .p=0.2, )6.3%(וכאלה שאינם בכורים ) 7.1%(בכורים 

  
   השכלת ההורים5.2.1

 כונית ומעלהיבעל השכלה ת בין תלמידים שאביהם תמהאסלא נמצא הבדל בשיעור המצאות 

 ה סיימםגם כאשר נערכה השוואה בין ילדים שאימ). p=0.6(ותלמידים שאביהם לא סיים תיכון 

  )p=0.3(  נמצא הבדל ס תיכון לא" בים לא סיימה תיכון וילדים שאימס"בי

י השכלה אקדמית  בין מי שאמם או אביהם הם בעלאסתמה מציגה השוואה בשיעור 16טבלה 

האם "והן על השאלה " ס תיכון"אביך סיימו בי/ האם אמך"דהיינו השיבו בחיוב הן על השאלה (

  .גם כאן לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית?  "אמך למדה באוניברסיטה/אביך

 ' חלק א
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  המצאות אסתמה על פי השכלת ההורים: 16טבלה 
  

 12מעל (השכלה 
  )שנות לימוד

 OR (95%CI) p value לא כן

 0.6  0.95) 0.8-1.2( 128) 6.7( 431) 6.4( אב
 0.3  1.1) 0.9-1.4( 103) 5.9( 482) 6.7( אם

  
  . שנות לימוד או יותר12בעל השכלה של  מהתלמידים ציינו כי אביהם 6751) 77.9%  (- השכלת האב

  .תר שנות לימוד או יו12בעלת השכלה של  מהילדים ציינו כי אמם 7227) %80.6  (-השכלת האם

   מספר הנפשות לחדר5.2.2

את הקשר בין בדקנו . בין מצב סוציואקונומי נמוך ותחלואה באסתמהיש מחקרים שמצאו קשר . א

 אסתמהמספר הנפשות בממוצע לחדר בילדים שדיווחו על . המצאות אסתמה ומספר נפשות לחדר

 ציין כיל יש ).17לה טב (דים שלא דיווחו על היותם אסתמתיםבילממוצע זהה נתקבל  .5.0+1.1היה 

  .10 -נפשות גדול מ'  ומס10רים גדול מ ווח על מספר חדי שדנפסלו כל התשובות של מי

  
  מספר נפשות בחדר באסתמתים בהשוואה ללא אסתמתים: 17טבלה 

  

  

  חולי אסתמה 
N=556 

  לא חולי אסתמה
N=7979 

OR (95%CI)  p value 

ממוצע נפשות 
  לחדר

  

5.0+.11 .50+1.1  )0.8-1.1( 0.93  0.5 

  
 יותר מנפש אחת לחדר ופחות: חילקנו את המשתנה של מספר הנפשות לחדר לשתי קטגוריותכאשר 

 נמצא כי שיעור אסתמה היה דווקא נמוך יותר במשפחות שחיו בתנאי צפיפות מנפש אחת לחדר

 מספר מחקרים תיארו. קשר הפוך בין מצב סוציואקונומי ואסתמה, כלאמר). 18קשים יותר טבלה 

  .ממצאים דומים

  

  המצאות אסתמה לפי צפיפות הדיור : 18טבלה 
  

  פחות מנפש לחדר 
N=5001 

  יותר מנפש לחדר
N=3534 

OR (95%CI) p value 

  המצאות אסתמה
 n (%) 

  

)7.0 (350  )5.8 (206 )0.7-0.98 (0.8  0.03 

  

   היסטוריה משפחתית5.2.3
  

   . חולה באסתמה או ברונכיט, אחיםאמא אבא או , הילדים נשאלו האם מישהו מבני משפחתם

שיעור זה . 38.4%קרובים מדרגה ראשונה לילדים עם אסתמה היה בקרב שיעור המצאות אסתמה 

הבדל מובהק נמצא גם ). 13.9%( היה גבוה בהרבה מהשיעור  בקרב קרובים של ילדים ללא אסתמה

ל אסתמה אצל קרובים בשיעורי ההמצאות של אסתמה בין ילדים עם וללא היסטוריה משפחתית ש

  ).19טבלה  (מדרגה ראשונה
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   קרובי משפחה י היסטוריה משפחתית של אסתמה ב"עפהמצאות אסתמה : 19טבלה 

  

יש אסתמה  
בקרובים מדרגה 

  ראשונה
N=1448 

אין אסתמה אצל 
קרובים מדרגה 

  ראשונה
N=7938 

OR (95%CI)  p value 

  המצאות אסתמה
n (%) 
  

)16.0 (232  )4.7 (372 )3.3-4.6 (3.9  <0.001 

  
 - בהשוואה ל, 15.7%שיעור המצאות אסתמה אצל הסבים והסבתות של  ילדים חולים באסתמה היה 

ההבדל בשיעורי האסתמה אצל ילדים עם וללא .  אצל סבים לילדים שאינם חולים באסתמה6.5%

) מה בהתא5.8% לעומת 14.2%(היסטוריה של אסתמה אצל הסבים או הסבתות היה מובהק  

)p<0.001.(  

   עישון5.2.4

   עישון הילד5.2.4.1

. לדים הם חולי אסתמה י 36)11.0%(מתוכם .  ילדים מכלל המדגם דיווחו כי הם מעשנים326) 3.5%(

  ).20טבלה ()p=0.0004(נמצא הבדל מובהק בהמצאות אסתמה בין מעשנים ולא מעשנים 

  המצאות אסתמה לפי עישון הילד : 20טבלה 

  לא מעשן 
N=8976   

  מעשן
N=326 

OR (95%CI)  p value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

 )6.3 (561  )11.0 (36 )1.3-2.7 (1.86  <0.001 

 

    עישון בני המשפחה5.2.4.2

לא נמצא הבדל מובהק בין . בדקנו את הקשר בין עישון של בני המשפחה והמצאות אסתמה בילדים

אות אסתמה אצל ילדים שאימם מעשנת הימצ. ילדים שאביהם מעשן וילדים שאביהם אינו מעשן

  ).21טבלה (דים שאימם לא מעשנת להיתה גבוהה באופן מובהק בהשואה לי

  

  אסתמה לפי עישון בני המשפחההמצאות : 21טבלה 

  n(%) לא   בן משפחהעישון 
 

 n(%) כן 
 

OR (95%CI)  p value 

  אב
9072 N= 

)6.3 (332  )6.5 (249 )0.9-1.2 (1.02  0.8 

  אם
9000 N=  

)6.0 (428  )8.4 (153  )1.2-1.7 (1.4  0.001<  

  לפחות אחד ההורים
9154 N= 

)5.9 (317  )7.0 (369  )1.0-1.4 (1.2  0.0002 

  אחים
8888 N= 

)6.1 (445  )8.2 (125  )1.1-1.7 (1.4  0.1  

שהו אחר המתגורר ימ
       בבית

  8354 N=      

)6.2 (503  )8.9 (26  )0.5-1.02 (0.7  0.07 

  ל " הנשהו מכלימ

 9195  N=   
)5.8( 231  )6.9 (360  )1.1-1.4 (1.2  0.04  

  

 ' חלק א
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  החזקת בעלי חיים

ח "ח או כי הם מתגוררים בקרבת אחד מבע"שאלים השיבו בחיוב כי יש להם בע נ4098) 43.7% (

  ).22טבלה ( חיים - י החזקת בעל"הילדים הסובלים מאסתמה עפלא נמצא הבדל בשיעור  .שצויינו

   חיים-ת אסתמה על פי החזקת בעלהמצאו: 22טבלה 

מחזיקים בעל  
  חיים

N=4098 

אינם מחזיקים 
  בעל חיים

N=5284 

OR (95%CI)  p value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)6.8 (280  )6.1 (324 )0.95-1.35 (1.1  0.2 

  

  

  מפטומים הקשורים לאסתמהיס

. ל  קיום אסתמהיע עשיכולים להצבהשאלון שהועבר לתלמידים כולל שאלות על סימפטומים שונים 

  . מציגה את שיעורי ההמצאות של הסימפטומים הללו בכלל המדגם23טבלה 

  

  לפי שנת ביצוע הסקרשיעורי המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה : 23טבלה 

  2003סקר  סימפטום

(%)  

  1997סקר 

)%(  

p  

  0.1  7.0 6.4 סובלים מאסתמה או ברונכיט ספסטית

  0.006  14.9 12.8 רונכיט ספסטיתסבלו אי פעם מאסתמה או ב

  0.1  25.1 24.6 חרחורים או שריקות בחזה, אי פעם בחיים היו צפצופים

חרחורים שריקות בחזה או ,מספר התקפים של צפצופים

   קוצר נשימה בשנה האחרונה

1-3  

4-12  

 12-יותר מ

  

  

11.0  

2.2  

1.3 

  

  

12.9  

3.1  

1.9 

  

  

0.05  <  

, לל צפצופיםמספר פעמים בהם השינה הופרעה בג

  שריקות בחזה או קוצר נשימה בשנה האחרונה, חרחורים

  פחות מפעם בשבוע

 יותר מפעם בשבוע

  

  

4.6  

2.2  

 

  

  

5.0  

3.7 

  

  

0.001  

0.001 <  

  0.03 6.7 5.0 קושי בדיבור בשנה האחרונה

בשנה האחרונה צפצופים או חרחורים בעקבות מאמץ 

 גופני

16.1 19.2 0.001  <  

  >  0.001 24.0 19.0 שנה האחרונהשיעול יבש בלילה ב

  >0.05 9.4  10.5 נזלת אלרגית

  >  0.001 5.9  8.7  פריחה מגרדת שנמשכה חצי שנה

  

 ' חלק א



  

  

  

  

  'חלק ב

  

המצאות סימפטומים הקשורים 

לאסתמה
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   סימפטומים הקשורים לאסתמה1.0
  

צפצופים אי פעם : מפטומים הקשורים לאסתמהיתבקשו לציין האם סבלו מסההתלמידים 

 מחלת א בעתשיעול יבש בלילה ל, התקפים של צפצופים או קוצר נשימה בשנה האחרונה, בחיים

תבקשו לציין כמה התקפים של צפצופים או קוצר המידים  התל.צפצופים בעת מאמץ ,שפעת

, לו מהתקפים של קוצר נשימה המלווים בקושי בדיבורבהאם ס, נשימה היו להם בשנה האחרונה

  .הפרעות בשינה בגלל קוצר נשימה

 להשוואות בין  מתייחס p value - ערך ה1997-בבהשוואות בהם מוצגות תוצאות הסקר 

  .)2003 (קר הנוכחיסהקטגוריות המוצגות  ב

  

   לפי דת 1.1

בהתאם לתת אוכלוסיות שונות יעורי ההמצאות של סימפטומים אלה  מופיעים ש1-4בטבלאות 

 האוכלוסייה הערבית כוללת את 1בטבלה  ). כפריים וכדומה,עירוניים, יהודים ערבים, בנים בנות(

  .הנוצריםוהערבים המוסלמים 

  

  1997 קשורים לאסתמה לפי מוצא בסקר הנוכחי ובסקר שיעורי המצאות סימפטומים ה: 1טבלה 
  

  כלל המדגם סימפטומים

 

N=10,057  N=9,382 

  )%(יהודים  

  סקר נוכחי    סקר קודם

N=7,436         N=6,334  

  )%(ערבים 

  סקר נוכחי     סקר קודם

N=2,621       N= 4,137 

P value* 

 0.001> 6.7 8.0 16.2  14.7 13.7  12.8 אי פעם אסתמה

 0.001> 11.4 16.0 28.2 28.2 23.8 24.6 אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
נשימה בשנה 

 האחרונה

13.8 17.9 16.1 20.8 8.3 10.0 <0.001 

קוצר נשימה 
 בעקבות מאמץ גופני

16.1 19.2 19.0 22.8 9.2 9.3 <0.001 

קושי בדיבור בגלל 
קוצר נשימה בשנה 

 האחרונה

5.0 6.2 5.1 6.7 4.9 4.8 0.6 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

6.8 8.0 6.0 7.5 8.7 9.2 <0.001 

שיעול יבש בלילה 
 בשנה האחרונה

19.0 22.9 20.7 24.2 14.9 19.3 <0.001 

  2003 בסקרהשוואה בין יהודים וערבים * 

  

 בהתייחס לכלל המדגםו, ניתן לראות כי בהתייחס למרבית הסימפטומים הקשורים לאסתמה

כי גם בסקר הנוכחי קיים , בהשוואה בין יהודים וערבים נראה.  הדיווחיםבשיעורידה חלה יר

השיעורים בערבים בהתייחס לכל .  בין יהודים וערביםבשיעור התחלואההבדל מובהק 

  .הסימפטומים למעט קושי בדיבור והפרעות שינה נמוכים יותר בערבים

 פצופים אי פעםצאסתמה אי פעם ו עורבשיחלה עליה לסקר הקודם כי בהשוואה , חשוב לציין

  .אוכלוסייה הערביתהקרב ב
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   לפי מין1.2

 מוצגים שיעורי הדיווחים של התלמידים בהתייחס לסימפטומים שונים הקשורים 2בטבלה 

 תלמידים לא נכללו בעיבוד 432.  תלמידים8,950בסך הכל נכללו בניתוח זה . לאסתמה לפי מין

  .היות ומינם לא היה ידוע

  .1997 - בושיעורי המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה לפי מין בסקר הנוכחי : 2לה טב

  )%(בנים   סימפטומים

    1997 סקר   סקר נוכחי  

N=4900       N=4236      

  )%(בנות 

   1997  סקר  סקר נוכחי   

N=5067       N= 4714  

P value* 

 0.009 12.5 11.9  15.0  13.7 אי פעם אסתמה

  >0.001 25.4 26.9 22.2 22.1 ם צפצופיםאי פע

התקפים של קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

11.4 16.1 15.9 19.8 0.001<  

קוצר נשימה בעקבות 
 מאמץ גופני

13.6 15.9 18.4 22.5 0.001<  

קושי בדיבור בגלל קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

4.3 4.7 5.6 7.9 0.006 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

5.9 6.8 7.3 9.1 0.006 

שיעול יבש בלילה בשנה 
 האחרונה

17.6 20.3 20.3 25.5 0.002 

  2003מתייחס להבדל בין בנים ובנות בסקר * 

ניתן לראות כי הן בקרב הבנים והן בקרב הבנות  חלה , בהשוואה בין הסקר הנוכחי והסקר הקודם

  . הסימפטומים המדווחים רבירידה בשיעורי

זאת למרות , כי בנות דיווחו על יותר סימפטומים בהשוואה לבנים, ובנות נראהבהשוואה בין בנים 

 תמונה דומה .היה נמוך יותר בבנות בהשוואה לבנים אי פעם ששיעור התחלואה המדווח באסתמה

  .1997נמצאה בסקר בשנת 

   לפי גודל יישוב1.3

בניתוח זה . יישוב מובאים השיעורים המדווחים של הסימפטומים השונים לפי גודל 3בטבלה 

  . תושבים2000 תושבים ויישוב עירוני  מעל 2000השתמשנו בהגדרה לפיה יישוב כפרי מוגדר עד 

שיעורי המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה לפי צורת יישוב בסקר הנוכחי : 3טבלה 

  .1997ובסקר הקודם 

  )%(עירוני  סימפטומים

  1997סקר נוכחי    סקר 

N=8446       N=7937     

  )%(כפרי 

  1997סקר נוכחי     סקר 

N=1455       N= 1099 

P value* 

 0.1 11.5  11.3 14.2 13.0 אי פעם אסתמה

 0.7 23.4 24.1 24.2 24.8 אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

14.0 18.6 13.3 16.0 0.6 

קוצר נשימה בעקבות 
 מאמץ גופני

16.0 19.4 17.7 19.5 0.2 

קושי בדיבור בגלל קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

5.2 6.3 3.8 5.9 0.06 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

7.2 8.2 3.9 6.9 0.005 
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שיעול יבש בלילה בשנה 
 האחרונה

19.3 23.4 16.5 20.9 0.03 

  2003מתייחס להבדל בין יישוב עירוני וכפרי בסקר * 

שיעול יבש בלילה והפרעות ב היהרוניים וכפריים בין עיהבדל מובהק בהמצאות הסימפטומים 

 ניתן לראות כי חלה ירידה בשיעור הדיווחים על סימפטומים בהשוואה .בשינה בשל קוצר נשימה

התקפים של קוצר ,  נמצאו הבדלים גם ביחס לאסתמה אי פעם1997 -מבסקר  ( 1997 לסקר משנת

 הסימפטומים הללו שיעורם היה גבוה ושיעול יבש בלילה בהתייחס לכל, נשימה בשנה האחרונה

  ).יותר בקרב עירוניים

   לפי מחוז1.4

  .   מובאים השיעורים המדווחים של הסימפטומים השונים בחלוקה למחוזות4בטבלה 

  שיעורי המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה לפי צורת יישוב : 4טבלה 

  צפון סימפטומים

N=2472 

  חיפה

N=1110 

  מרכז

N=2178 

  תל אביב

N=953 

  ירושלים

N=1029 

  ש"יו

N=166 

  דרום

N=1485  

P value 

 > 0.001  16.2  9.6  10.5  17.0  13.0  13.8 9.7 אי פעם אסתמה

 > 0.001  31.5  19.3  23.1  27.0  28.1  23.5  19.3 אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
נשימה בשנה 

 האחרונה

10.5  13.0  15.4  15.3  14.6  12.1  18.0  0.001< 

בעקבות קוצר נשימה 
 מאמץ גופני

11.7  13.4  18.1  18.0  17.8  17.5  22.1  0.001 < 

קושי בדיבור בגלל 
קוצר נשימה בשנה 

 האחרונה

4.2  6.4  5.5  4.6  4.3  3.7  5.8  0.09 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

6.1  9.0  7.0  6.3  6.0  3.7  7.4  0.02 

שיעול יבש בלילה 
 בשנה האחרונה

14.6  18.9  20.2  20.8  22.6  15.0  22.5  0.001< 

  

. תל אביב והמרכז, באופן בולט שיעורי הסימפטומים השונים גבוהים במיוחד במחוז הדרום

  .שיעורים נמוכים באזור הצפון
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   גורמי סיכון לסימפטומים הקשורים באסתמה2.0
   עישון במשפחה2.1

. יםבדקנו את שיעור ההמצאות של סימפטומים שונים הקשורים לאסתמה לפי עישון ההור

  . מוצגת התפלגות הסימפטומים לפי עישון האב5בטבלה מספר  

  שיעורי סימפטומים הקשורים באסתמה לפי עישון האב: 5טבלה 

 n)%(אב מעשן  סימפטומים

  1997סקר נוכחי                סקר 

N=4243                   N=3713    

 n)%(אב  לא מעשן 

   1997 סקר נוכחי                 סקר

N=5300               N= 5066  

P value* 

 0.7 754) 14.2( 650) 12.8( 562) 13.2(  466) 12.6(  אי פעם אסתמה

 0.8 1289) 24.3( 1250) 24.5( 1001) 23.6(  920) 24.8( אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

)13.4 (683 )18.5 (732 )14.1 (522 )20.4 (1008 0.4 

צר נשימה בעקבות קו
 מאמץ גופני

)16.4 (603 )18.6 (789 )16.0 (804 )17.8 (942 0.6 

קושי בדיבור בגלל קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

)5.8 (216 )6.4 (271 )4.4 (222 )6.1 (325 0.002  

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

)7.9 (287 )9.4 (397  )6.0 (296 )7.0 (373 0.001> 

ה בשנה שיעול יבש בליל
 האחרונה

)20.0( )24.5 (1039 )18.1 (920 )22.0 (1168 0.04 

אבות ילדים לההשוואה מתייחסת להבדל בשיעורי הסימפטומים של ילדים לאבות מעשנים לעומת * 

  .2003מעשנים בסקר  שאינם 
  

  .הפרעות בשינה ושיעול יבש בלילה היו שכיחים יותר בילדים שאביהם מעשן, קושי בדיבור
  

בטבלה . ו את שיעור ההמצאות של סימפטומים שונים הקשורים לאסתמה לפי עישון האםבדקנ

  . מוצגת התפלגות הסימפטומים לפי עישון האם6מספר 

  

  שיעורי סימפטומים הקשורים באסתמה לפי עישון האם: 6טבלה 

 n)%(אם מעשנת  סימפטומים

  1997סקר נוכחי                סקר 

N=661                  N=1737    

 n)%(אם  לא מעשנת 

  1997סקר נוכחי                 סקר 

N=8688               N= 6969 

P value 

 >0.001 928) 12.7( 830) 11.9(  372) 18.4(  289) 16.6( אי פעם אסתמה

 >0.001 1618) 22.1( 1599) 22.9( 645) 31.9( 565) 31.9( אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
  בשנה האחרונהנשימה

)18.0 (315 )24.7 (499 )12.9 (895 )16.5 (1210 0.001< 

קוצר נשימה בעקבות 
 מאמץ גופני

)18.0 (315 )26.4 (495 )12.9 (895 )17.9 (1255 0.001< 

קושי בדיבור בגלל קוצר 
 נשימה בשנה האחרונה

)6.6 (116 )8.4 (169 )4.6 (320 )5.7 (416 0.0006 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

)7.0 (120 )10.9 (220 )6.8 (464 )7.3 (535 0.9 

שיעול יבש בלילה בשנה 
 האחרונה

)23.6 (414 )27.9 (565 )17.8 (1233 )21.9 (1607 0.001< 

 מהותאילדים ל לעומת מהות מעשנותההשוואה מתייחסת להבדל בשיעורי הסימפטומים של ילדים לא* 

  .2003 בסקר  מעשנות ןשאינ
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בין ילדים לאימהות ,  הנשימתיים הסימפטומים מרביתבשיעורימובהקים הבדלים ו נמצא

  .ניתן לראות את אותה המגמה בשני הסקרים. מעשנות וילדים לאימהות שאינם מעשנות

  

   החזקת בעל חיים2.2

השוונו את שיעור הסימפטומים הקשורים לאסתמה בין ילדים המחזיקים בעלי חיים וילדים 

 מהילדים במדגם דיווחו כי אינם מחזיקים 5284) 56.3%). ( 7טבלה (עלי חיים שאינם מחזיקים ב

  . דיווחו על אחזקת בעל חיים4098) 43.7% (-בעל חיים או גרים בקרבת בעלי חיים ו

  המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה לפי אחזקת בעל חיים: 7טבלה 

 מחזיקים בעל חיים  סימפטומים

n(%)   

  ייםאינם מחזיקים בעל ח

n(%)  

P value 

 0.2  631) 12.4(  526) 13.2( אי פעם אסתמה

 0.0005  1202) 23.5(  1040) 26.0( אי פעם ציפצופים

התקפים של קוצר 
נשימה בשנה 

 האחרונה

)14.7 (587  )13.1 (666  
  

0.001< 

קוצר נשימה בעקבות 
 מאמץ גופני

)17.6 (696  )15.0 (758  0.0007 

קושי בדיבור בגלל 
ה בשנה קוצר נשימ

 האחרונה

)5.7 (227  )4.5 (227  0.0009 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

)7.1 (278  )6.5 (326  0.006 

שיעול יבש בלילה 
 בשנה האחרונה

)19.6 (776  )18.6 (945  0.03 

  

ח ביחס לכל " בעמחזיקיםח ומי שלא " בעמחזיקיםנמצאו הבדלים מובהקים בין מי ש

  .הפרעות בשינה וקושי בדיבור, םהסימפטומים למעט אסתמה אי פע

נמצאו הבדלים מובהקים בין מי שהחזיקו בעלי חיים ומי שלא החזיקו בעלי , בסקר הקודםגם 

  .הפרעות בשינה ושיעול יבש בלילה, חיים ביחס למרבית הסימפטומים למעט קושי בדיבור

  

   המצאות סימפטומים של אסתמה לפי המצאות אסתמה אצל ההורים2.3

 מהילדים דיווחו כי אף 8727) 93.0%. (בקשו לדווח האם אחד מהוריהם סובל מאסתמההילדים נת

  ).8טבלה ( דיווחו על אסתמה אצל אחד ההורים 655) %7.0 (-אחד מהוריהם לא סובל מאסתמה  ו

סימפטומים הקשורים באסתמה הופיעו בשיעורים גבוהים בהרבה בילדים בהם אחד ההורים סבל 

  .היו מובהקיםהבדלים אלה . מאסתמה

 בהמצאות ים ומובהקים ניכרים הבדלמצאוגם שם נ. בסקר הקודם נתקבלו תוצאות דומות

בהתייחס , הסימפטומים בילדים להורים  עם אסתמה בהשוואה לילדים להורים ללא אסתמה

  .לכל הסימפטומים שנבדקו
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  המצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה לפי אסתמה אצל ההורים: 8טבלה 

יש אסתמה לאחד  מיםסימפטו

   (%)n ההורים  

 אין אסתמה להורים  

n(%)   

P value 

 >0.001  965) 11.4(  192) 30.5( אי פעם אסתמה

 >0.001  1945) 23.0(  297) 46.5( אי פעם צפצופים

התקפים של קוצר 
נשימה בשנה 

 האחרונה

)28.9 (183  )12.7 (1070  0.001< 

קוצר נשימה בעקבות 
 מאמץ גופני

)30.1( 196  )15.1 (1262  0.001< 

קושי בדיבור בגלל 
קוצר נשימה בשנה 

 האחרונה

)11.5 (74  )4.5 (380  0.001< 

הפרעות בשינה בגלל 
 קוצר נשימה

)16.5 (105  )6.1 (499  0.001< 

שיעול יבש בלילה 
 בשנה האחרונה

)31.6 (203  )18.5 (1518  0.001< 

  

דים עם אבחנה של אסתמה  סימפטומים הקשורים לאסתמה בהשוואה בין יל2.4

  .אסתמהובילדים ללא 

השוונו המצאות סימפטומים הקשורים באסתמה בילדים שדיווחו על היותם אסתמתים ובילדים 

) 93.6%( - ילדים עם אסתמה ו604) 6.4%( היו במדגםבסך הכל . שדיווחו כי אינם אסתמתים

  . ילדים ללא אסתמה8,778

רים גבוהים בהרבה של סימפטומים הקשורים לאסתמה בילדים שדיווחו על אסתמה נראו שיעו

תוצאות . הבדלים אלה היו מובהקים. בהשוואה לילדים שלא דיווחו על היותם חולים באסתמה

  ).9טבלה  (1997בשנת דומות נתקבלו גם בסקר 

  ללא אבחנה של אסתמהוהמצאות סימפטומים הקשורים לאסתמה בילדים עם : 9טבלה 

 n)%(עם אסתמה  סימפטומים

  1997סקר נוכחי        סקר 

N=708                N=604  

 n)%(ללא אסתמה 

   1997 סקר נוכחי           סקר

N=9349                N=8778   

P value* 

  >0.001 1830) 19.6( 1741) 20.5( 565) 79.8( 501) 84.6( אי פעם צפצופים

התקפים של קוצר נשימה 
  1-3         בשנה האחרונה

                                  4>  

  

)38.2 (228  

)26.8 (160 

  

)35.7 (207  

)37.4 (217 

  

)9.1 (764  

)1.9 (161 

  

)13.2 (909  

)3.1 (213 

0.001< 

קוצר נשימה בעקבות 
  מאמץ גופני

)60.2 (359 )68.2 (483 )13.2 (1095 )14.2( 1324 0.001< 

קושי בדיבור בגלל קוצר 

 ונהנשימה בשנה האחר

)26.2 (155 )30.5 (216 )3.5 (299 )4.4 (410 0.001< 

הפרעות בשינה בגלל 

 קוצר נשימה

)41.2 (243 )44.5 (315 )4.4 (361 )5.2 (489 0.001< 

שיעול יבש בלילה בשנה 

 האחרונה

)44.9 (265 )50.6 (358 )17.2 (1456 )20.8 (1948 0.001< 

  2003 השוואה בין אסתמתיים ולא אסתמתיים בסקר*  
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 - קר מסירידה בשיעור סימפטומים מסוימים בילדים חולי אסתמה בהשוואה למגמת נמצאה 

שיעול יבש בלילה וקושי בדיבור , כך לדוגמה בהופעת קוצר נשימה בעקבות מאמץ גופני. 1997

  . בגלל קוצר נשימה

  

   גורמי סיכון למחלות אלרגיות2.5

   נזלת אלרגית ודרמטיטיס לפי מוצא2.5.1

 מציגות 10-12טבלאות . ון נכללו שאלות המתייחסות לנזלת אלרגית ולדרמטיטיס אלרגיתבשאל

את שיעורי ההמצאות של נזלת אלרגית ודרמטיטיס בקרב אוכלוסיית המחקר בחלוקה לתת 

  .מין וגודל יישוב, מוצא, שנת הסקרקבוצות לפי 

 ופריחה , שפעת בעתבהם נזלת אלרגית לא(הסימפטומים המעידים על אלרגיה מ חלק ישיעור

בסקר . היו גבוהים בקרב יהודים בהשוואה לערבים) מגרדת אי פעם שנמשכה יותר מחצי שנה

שעור הסימפטומים .  הבדל מובהק בין יהודים וערבים בהתייחס לכלל הסימפטומיםנמצאהקודם 

  .הללו בערבים היה נמוך יותר

,  בהשוואה לבניםרדת מעל חצי שנהמימית לא בעת שפעת ופריחה מג יותר על נזלת ובנות דווח

 יותר בקרב תושבי גבוהיםשיעור הדיווחים על נזלת אלרגית היו  .)p>0.001 (בדל זה היה מובהק ה

  .) p=0.01(הערים 

  טיס אלרגית לפי מוצאיהמצאות נזלת אלרגית ודרמט: 10בלה ט
  כ"סה סימפטומים

 1997 סקר                  סקר נוכחי

N=10,057                 N=9105  

  יהודים

 1997 סקר                    סקר נוכחי

N=7436                     N=6487  

  ערבים

 1997 סקר            סקר נוכחי

N=2618            N=2621  

P 

value 

נזלת מימית ללא 

 שפעת

)40.9 (3720  )41.6 (4484  )44.9 (2913  )46.3 (3443  )30.8 (807  )28.2 (739  0.001< 

 0.8  155) 5.9(  270) 10.6(  796) 10.7(  651) 10.4(  945) 9.4(  921) 10.5( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת 
, במרפקים בצוואר

 לעיתים קרובות

)6.1 (553  )7.8 (784  )6.0 (385  )8.9 (662  )6.4 (168  )4.6 (120  0.4 

אי פעם פריחה 
מגרדת שנמשכה חצי 

 שנה

)8.7 (785  )5.9 (593  )10.0 (645  )6.7 (498  )5.4 (140  )3.5 (92  0.001< 

  

  טיס אלרגית לפי מיןיהמצאות נזלת אלרגית ודרמט: 11טבלה 

  בנים סימפטומים

N=4955  

  בנות

N=5442  

P value 

 > 0.001  2023) 43.0(  1644) 38.6( נזלת מימית לא שפעת

 0.3  501) 10.9(  417) 10.2( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת במרפקים 
  לעיתים קרובות,בצוואר

)5.7 (239  )6.5 (306  0.1 

אי פעם פריחה מגרדת * 
 שנמשכה חצי שנה

)8.7 (785  )9.1 (431  0.1 

  

  .) הן בבנים והן בבנות5.9 (1997 -יש לציין כי שיעור הדיווחים גבוה בהרבה ביחס לשיעור שדווח ב
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  טיס אלרגית לפי גודל ישוביהמצאות נזלת אלרגית ודרמט: 12טבלה  

  עירוני מפטומיםסי

N=7968  

  כפרי

N=1040  

P value 

 0.001  474) 45.6(  3217) 40.4( נזלת מימית לא שפעת

 0.1  92) 9.1(  820) 10.6( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת במרפקים 
 לעיתים קרובות, בצוואר

)6.3 (497  )5.2 (54  0.2 

אי פעם פריחה מגרדת 
 שנמשכה חצי שנה

)8.6 (682  )9.2 (95  0.5 

  

   אסתמה2.5.2

ילדים אסתמתיים נוטים לסבול ). 13טבלה (בדקנו את הקשר בין אסתמה ומחלות אלרגיות 

ניתן לראות כי גם במחקר . מאסתמה ומחלות אלרגיות בשיעור גבוה יותר מילדים ללא אסתמה

הנוכחי שיעור התופעות האלרגיות בקרב האסתמתים גבוה באופן מובהק בהשוואה לילדים ללא 

  .אסתמה

  

  טיס אלרגית לפי תחלואה באסתמהיהמצאות נזלת אלרגית ודרמט: 13טבלה  

  יש אסתמה סימפטומים

N=578 

  אין אסתמה

N=8527  

P value 

 <0.001  3333) 39.1(  387) 67.0( א שפעתלנזלת מימית ל

 <0.001  754) 9.1(  167) 30.4( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת במרפקים 
 לעיתים קרובות, בצוואר

)14.3 (82  )5.6 (471  0.001> 

אי פעם פריחה מגרדת 
 שנמשכה חצי שנה

)15.8 (91  )8.2 (694  0.001> 

  

  

   עישון בקרב בני משפחה2.5.3

טבלאות ( בילדים לפי עישון בני המשפחה הבדקנו את הקשר בין המצאות סימפטומים של אלרגי

ינו מעשן בהתייחס לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מי שאביהם מעשן ואלה שאביהם א ).14-15

ילדים שאמם מעשנת נוטים לסבול יותר מסימפטומים , לעומת זאת. לסימפטומים שנבדקו

, ביחס לנזלת מימית ללא שפעתנמצא ההבדל . אלרגיים בהשוואה לאלה שאמם אינה מעשנת

תקבלו בסקר התוצאות דומות . ופריחה מגרדת שנמשכה חצי שנה ,פריחה מגרדת לעיתים קרובות

  . הן ביחס לעישון האב והן ביחס לעישון האם1997בשנת 
  

   טיס אלרגית לפי עישון האביהמצאות נזלת אלרגית ודרמט: 14טבלה 

  אב מעשן סימפטומים

N=3702 

  אב לא מעשן

N=5113  

p value 

 0.8  2096) 41.0(  3017) 59.0( לא שפעתלנזלת מימית 

 0.9  541) 10.9(  350) 9.8( נזלת אלרגית

מרפקים פריחה מגרדת ב
 לעיתים קרובות, בצוואר

)6.6 (244  )5.7 (289  0.07 
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אי פעם פריחה מגרדת 
 שנמשכה חצי שנה

)9.1 (334  )8.3 (424  0.2 

  

  טיס אלרגית לפי עישון האם יהמצאות נזלת אלרגית ודרמט : 15טבלה 

  אם מעשנת סימפטומים

N=1765  

  אם לא מעשנת

N=6982  

p value 

 >0.001  2735) 39.2(  842 )47.7( לא שפעתלנזלת מימית 

 0.1  725) 10.7(  166) 9.4( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת במרפקים 
 לעיתים קרובות, בצוואר

)7.2 (127  )5.8 (404  0.03 

אי פעם פריחה מגרדת 
 שנמשכה חצי שנה

)10.8 (191  )8.1 (565  0.0003 

  

   אחזקת בעל חיים2.5.4

נזלת מימית לא בעת . ונזלת ופריחות אלרגיותווה בה מוצג הקשר בין אחזקת בעל חיים 16בטבלה 

 היו  שכיחים יותר בקרב מי שהחזיקו ,שפעת ופריחה מגרדת בצוואר ובמרפקים לעיתים קרובות

 גם נזלת אלרגית .הבדלים אלה היו מובהקים. בעל חיים בהשוואה למי שלא החזיקו בעל חיים

אם כי הבדלים , י שהחזיקו בעלי חייםופריחה מגרדת במשך חצי שנה היו שכיחים יותר בקרב מ

  .  1997תקבלו בסקר הממצאים דומים  .אלה לא היו מובהקים

  בהווה טיס אלרגית לפי אחזקת בעל חייםיהמצאות נזלת אלרגית ודרמט : 16טבלה 

  יש בעל חיים סימפטומים

N=3989 

  אין בעל חיים

N=5116 
p value 

 <0.001  1994) 39.0(  1726) 43.3( נזלת מימית לא שפעת

 0.08  492) 10.0(  429) 11.1( נזלת אלרגית

פריחה מגרדת במרפקים 
 לעיתים קרובות, בצוואר

)9.7 (385  )7.9 (400  0.002 

אי פעם פריחה מגרדת 
 שנמשכה חצי שנה

)6.6 (264  )5.7 (289  0.06 
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   שימוש בשירותי בריאות3.0
    שימוש בתרופות3.1

  יפול באסתמה שימוש בתרופות קבועות לט3.1.1

מתוכם .  מהילדים במדגם מסרו שהם נוטלים בקביעות תרופות לטיפול באסתמה282) 3.1%(

נמצא הבדל מובהק בשיעור נטילת . הם ילדים שדיווחו כי הם סובלים מאסתמה) 71.3%(הרוב  

לא , כמו כן, )=0.02p, 2.7% לעומת 3.5%(בנים נטלו תרופות בשיעור גבוה יותר . התרופות לפי מין

 .)p=0.4, 3.3%לעומת  3.0%(נמצא הבדל מובהק בשיעור נטילת התרופות בין יהודים וערבים 

  . נמצא הבדל מובהק בשיעור נטילת התרופות בין יהודים וערבים1997בשנת 

  

  בחולי אסתמה,  שימוש בתרופות קבועות לטיפול באסתמה3.1.2

לא נמצאו הבדלים . תבקביעות  מתוך הילדים הסובלים מאסתמה מטופלים בתרופו201 )34%(

  בין יהודים וערבים, )p=0.4 ,35.8% לעומת  32.4%(בשיעור המטופלים באסתמה בין בנים ובנות 

  ).=p 0.2, 39.0% לעומת 33.1%(ובין עירוניים וכפריים , )p=0.1, 40.7% לעומת 32.6% (

  

   שימוש בתרופות לא קבועות לטיפול באסתמה3.1.3

. לל המדגם מסרו שהם נוטלים תרופות לא בקביעות לטיפול באסתמה ילדים מכ599) 6.6%(

כי יהודים נטו להשתמש בתרופות , נראה.  ציינו כי הם סובלים מאסתמה379) 63.3%(מתוכם 

לא נמצא הבדל בשיעור . >p)0.001, 4.4% לעומת 7.5%(והבדל זה היה מובהק , יותר מערבים

  ובין עירוניים וכפריים , )=0.3p, 6.3% לעומת 6.9%(נות נטילת תרופות באופן לא קבוע בין בנים וב

  ).=p 0.2 .0.0,6.0% לעומת 6.7%(

      

  .דיווחו כי הם מטופלים בתרופות לא בקביעות)  64.0%( 381  מתוך הילדים החולים באסתמה

 ) 36.9%( 217 .מהילדים האסמתיים מטופלים בצרוף של תרופות קבועות ולא קבועות) 27.6%( 162

 דיווחו כי הם נוטלים רק 36) 6.1%(, לדים האסתמטיים מטופלים בתרופות לא קבועות בלבדמהי

   .לא נוטלים תרופות כלל) 29.4%(173 -תרופות קבועות ו

  

 מהילדים 325) 68.9%(. גם בסקר הנוכחי נמצאו הבדלים בשימוש בתרופות בין יהודים וערבים

 מהילדים הערבים 54) 46.2%(קבועות לעומת היהודים הסובלים מאסתמה מטופלים בתרופות לא 

)0.001p< .(כי בנות מטופלות בתרופות לא קבועות בשיעורים גבוהים בהשוואה לבנים , עוד נראה

ב בין לא נמצא הבדל בשיעור נטילת תרופות לא קבועות בקר). =0.003p, 58.9% לעומת 70.8%(

  ).=p 0.9 ,63.7% לעומת 64.2%(עירוניים וכפריים 

  

   ביקורים בחדר מיון3.2

 )2.5%(. קוצר נשימה ברונכיט או אסתמה, הילדים נשאלו האם ביקרו בחדר מיון בשל צפצופים

לא נמצאו הבדלים בשיעור הביקורים בין .  ילדים דיווחו כי ביקרו בחדר מיון מסיבות אלה233

כן  .)=0.2p, 2.2%ת  לעומ2.7%( ובין עירוניים וכפריים )=0.9p, 2.5% לעומת 2.6%(יהודים וערבים 

  .)=p 0.04, 2.2%בבנות לעומת בבנים  2.9%(נראו הבדלים בין בנים ובנות 
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  מיון בקרב בילדים הסובלים מאסתמה ביקורים בחדר 3.2.1

 דיווחו כי ביקרו במיון בשנה האחרונה בשל קוצר נשימה 88) 14.8%(מתוך הילדים האסתמטיים 

   ,16.4%לעומת  14.5%(הביקורים בין הבנים ובנות  בשיעור ים הבדלולא נמצא. או צפצופים

0.7 p=( ,בין יהודים וערבים) 0.6, 14.3% לעומת 20.6% p=. (בין עירוניים וכפריים ו)לעומת 14.4% 

16.1% ,0.6p=.(  לא נמצאו הבדלים בשיעור הביקורים בין יהודים וערבים או בין בנים  1997בסקר

  .ובנות

  

  בקרב ילדים עם ציפצופים אי פעם ביקורים בחדר מיון 3.2.2

 נמצא הבדל  לא. מהילדים שסובלים מצפצופים ביקרו בחדר מיון בשנה האחרונה164) 7.4%(

 לעומת 8.5%(ובין בנים ובנות , )=0.6p,  בהתאמה8.0% לעומת 7.2%(מובהק בין יהודים וערבים 

6.5%, 0.08p= .( 1997 זאת בדומה לסקר.  

  

  בקרב ילדים הסובלים מצפצופים במאמץביקורים בחדר מיון  3.2.3

 ו נמצא לא. מהילדים הסובלים מצפצופים במאמץ ביקרו בשנה האחרונה בחדר מיון8.5%

 לעומת 7.8%(בין יהודים וערבים , )p=0.2, 7.2% לעומת 9.3%(  בין בנים ובנות ים מובהקיםהבדל

10.1% ,p=0.2( ,ון בין עירוניים וכפריים בשיעור הביקורים החדר מיו)6.1% לעומת 8.8% ,p=0.1.(  

  

   ביקור בחדר מיון לפי תדירות התקפים של צפצופים או קוצר נשימה בשנה האחרונה3.2.4

ככל שמספר ההתקפים . נמצא קשר בין מספר ההתקפים של קוצר נשימה והביקורים בחדר מיון

 הביקורים במיון שעור. עליו דווח בשנה האחרונה היה גבוה יותר כך גדל שעור הביקורים במיון

 התקפים היה 4-12 :מבין אלה  שסבלו מ, 8.8%בקרב אלה שסבלו מהתקף אחד עד שלושה היה 

 0.001 (25.9% התקפים בשנה היה שעור הביקורים במיון 12 -ובקרב מי שסבלו מיותר מ, 16.5%

p<.(  

  

  אשפוזים 3.3

 ,מפטומים של אסתמהיבבית חולים עקב סבשנה האחרונה תבקשו לדווח האם אושפזו ההילדים 

 לא . מהילדים דיווחו על אשפוזים מסיבות אלה109) 1.2%. (ברונכיט או צפצופים, קוצר נשימה

עור יבשנמצא  הבדל מובהק .)p=0.5, 1.1% לעומת 1.2% (  בנים לבנותביןעור ישב נמצא הבדל

  ).p<0.001,2.4% לעומת 0.7%(האשפוזים בין יהודים וערבים 

  ב ילדים הסובלים מאסתמה אשפוזים בקר3.3.1

 מכלל הילדים האסתמתים אושפזו במהלך השנה האחרונה עקב סימפטומים הקשורים 49) 8.3%(

נמצא ). p=0.4 , 9.3% לעומת 7.5%( האשפוזים בין בנים ובנות יעורלא נמצא הבדל בש. באסתמה

). p<0.001, 5.3% לעומת 20.5%( בהשוואה ליהודים בהרבהכי ערבים אושפזו בשיעורים גבוהים 

).  p=0.03, 7.4% לעומת 13.1%( נמצא הבדל בשיעור האשפוזים בין כפריים ועירוניים ,כמו כן

ירושלים , )13.7%(חיפה , )7.7%( דרום :למחוז מגורים  בהתאם נמצאו הבדלים בשיעורי האשפוז

  . =p 0.01) 3.4%(מרכז , )5.6%(אביב -תל , )15.2%(צפון , )4.7%(
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מאסתמה ומטופלים בתרופות בקביעות אושפזו יותר בהשוואה לילדים שאינם ילדים הסובלים 

  ).p<0.001, 5.0% לעומת 14.7%(מטופלים בתרופות בקביעות 

 הילדים הערבים שדיווחו כי אושפזו בשנה האחרונה בשל סימפטומים הקשורים 23מתוך 

, מים נשימתיים לעומת דיווחו על ביקור במיון בשנה האחרונה בשל סימפטו12) 52.2%(לאסתמה 

  ).p<0.001( מהילדים היהודים 20) 80%(

  

   אשפוזים בקרב ילדים שסבלו אי פעם מצפצופים 3.3.2

 מכלל הילדים שסבלו מצפצופים אי פעם דיווחו כי אושפזו בעקבות סימפטומים של 67) 3.0%(

ערבים . )=0.6p, 2.9% לעומת 3.2% (לא נמצא הבדל בשיעור האשפוזים בין בנים ובנות. אסתמה

נמצא , כמו כן). >0.001p, 1.9% לעומת 7.9%(שפזו בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה ליהודים או

 לעומת 2.6%( בשיעור האשפוזים בין אלה המתגוררים בישובים עירוניים וכפריים הבדל מובהק

4.4% ,0.1p=.(  

  
  אשפוזים בקרב ילדים הסובלים מקוצר נשימה במאמץ 3.3.3

מהילדים שדווחו על  צפצופים בעת מאמץ גופני אושפזו במהלך השנה האחרונה עקב  56) 3.9%(

 לעומת 3.9% (לא נמצא הבדל בשיעור האשפוזים בין בנים ובנות. סימפטומים הקשורים באסתמה

3.8% ,p=0.96 ( ערבים אושפזו בשיעורים גבוהים בהשוואה ליהודים)2.4% לעומת 11.3% ,

p<0.001 .(בכפר או הבדלים בין הגרים בעיר והגרים לא נמצ, כמו כן)2.2% לעומת 4.1% ,p=0.2.(  

  
    אשפוזים בקרב ילדים בהתאם למספר התקפי קוצר נשימה בשנה האחרונה3.3.4

הבדל ). 17טבלה  ()בקטגוריות (התקפי קוצר נשימה בשנהומספר  קשר בין שיעור האשפוזים נמצא

והן ביחס לכלל אוכלוסיית ) p<0.001(אסתמטיים זה היה מובהק הן ביחס לאוכלוסיית הילדים ה

  ).p<0.001(המדגם 

  
  שיעורי האשפוז לפי מספר התקפי קוצר נשימה בשנה האחרונה: 17טבלה 

ללא  

 התקפים

3-1 12-4 <12 

שיעורי האשפוז בקרב 

  (%) אסתמטיים 

N=583 

)3.9 (8  )5.4 (12 )14.1 (13 )24.2 (16 

שיעורי האשפוז בקרב כלל 

 N=8345                          המדגם

)0.4 (31  )2.9 (22 )4.6 (5 )2.0 (1 

  

   מעקב במרפאת ריאות או אלרגיה בשל אסתמה3.4

 דיווחו כי הם נמצאים במעקב במרפאת 166) 29.2% ( הילדים הסובלים מאסתמה568מתוך 

 28.7%(ת לא נמצא הבדל בשיעור הילדים הנמצאים במעקב בין בנים ובנו. ריאות או אלרגיה

ובין עירוניים וכפריים ) p=0.4, 26.3% לעומת 30.0%(בין יהודים וערבים , )=0.8p, 29.7%לעומת 

נמצאו שאז  למעט העובדה 1997תקבלו בסקר התוצאות דומות  ).=0.2p, 20.8% לעומת 30.1%(
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מת  לעו35.9%(בהשוואה לערבים מרפאה במעקב יותר יהודים היו . הבדלים בין יהודים וערבים

18.9%,p=0.001.(  

  

   הילד חולה האסתמה בבית הספר4.0
   מעורבות גורמים בבית הספר4.1

האם משהו מצוות בית ,  באסתמהים חולהםהילדים נשאלו האם מישהו מבית הספר יודע ש

  . על מחלת האסתמהיתםהספר דיבר א
  

  ס בדבר קיום אסתמה לפי דת "הי יידוע גורמים בב4.4.1

שהו מצוות בית הספר או יהילדים מכלל אלה הסובלים מאסתמה אשר מ מוצג אחוז 18בטבלה 

  .חבריהם לספסל הלימודים מודע למחלתם

  מודעות של גורמים בבית הספר לכך שהילד חולה באסתמה: 18טבלה 

 p value ערבים יהודים כ"סה הגורם המודע למחלתם

  64) 15.6(  ס"מנהל ביה

N=410 

)14.6 (46  

N=315 

)19.0 (18  

N=95 

0.3  

  249) 54.6( מחנך הכיתה

N=456  

)61.6 (221  

N=359 

)28.9 (28  

N=97 

0.001<  

  250) 55.7( מורה לחינוך גופני

N=449  

)63.4 (223  

N=352 

)27.8 (27  

N=97 

0.001<   

  251) 56.4(  אחות

N=445  

 )61.0 (211  

N=346 

)40.4 (40  

N=99 

0.0003  

 

  367) 77.3(  חברים

N=475 

)86.0 (324  

N=377 

)43.9 (43  

N=98 

0.001<  

, מנהל(ס "שהו מצוות ביהימ

  מודע למחלתם) מחנך או מורה

)52.2 (315 

N=604 

)57.1 (275  

N=482 

)32.8 (40  

N=122 

0.001<  

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)5.8 (35  

N=604 

)5.2 (25  

N=480 

)8.2 (10  

N=122  

0.2 

  

   . ס במחלת הילד"ים וערבים ביחס ליידוע צוות ביהבולטים הבדלים גדולים בין יהוד
  

   שיחה אודות המחלה עם משהו מצוות בית הספר לפי דת4.1.2

שהו מצוות בית הספר שוחח עימם בדבר י  ניתן לראות מהם שיעורי הילדים אשר מ19בטבלה 

יותר בקרב תלמידים ערבים שכיחה  היתה ס"מנהל ביהשיחה עם . בחלוקה לפי דת, מחלתם

)0.07p=.(  מדובר במספר קטן מאוד של תלמידיםחשוב לציין כי .  
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  שיחה עם משהו מצוות בית הספר אודות אסתמה לפי דת: 19טבלה 

 p value ערבים יהודים כ"סה שיחה עם

  16) 3.6(  ס"מנהל ביה

N=448 

)1.4 (5  

N= 356 

)12.0 (11  

N=92 

0.001<  

  64) 13.9( מחנך הכיתה

N=459 

)13.2 (48  

N=365  

)17.0 (16  

N=94 

0.3  

   88) 19.1( מורה לחינוך גופני

N=460 

)19.6 (72  

N=368 

)17.4 (16  

N=92 

0.6  

  119) 25.6(  אחות

N=465 

)24.1 (89  

N=369 

)31.3 (30  

N=96 

0.2 

ס שוחח "שהו מצוות ביהימ
מורה או , מחנך, מנהל(עימם 
  )אחות

)48.7 (294  

N=604 

)49.8 (240  

N=482 

)44.3 (54  

N=122 

0.3  

  

  ס בדבר האסתמה לפי מין" ידוע צוות ביה4.1.3

שהו מצוות בית הספר או י מוצג אחוז הילדים מכלל אלה הסובלים מאסתמה אשר מ20בטבלה 

או הבדלים מובהקים בין בנים מצלא נ .סל הלימודים מודע למחלתם לפי מיןמחבריהם לספ

  .ס לקיום אסתמה"רמת המודעות של צוות ביב, ובנות

  

  מודעות של גורמים בבית הספר לכך שהילד חולה באסתמה לפי מין: 20טבלה 

 p value בנות בנים כ"סה הגורם המודע למחלתם

  61) 15.2(  ס"מנהל ביה

N=401 

)16.5 (39  

N=236 

)13.3 (22  

N=165 

0.4 

  

  243) 54.2( מחנך הכיתה

N=448  

)50.2 (126  

N=251 

)59.4 (117  

N=197 

0.05 

  244) 55.3( מורה לחינוך גופני

N=441  

)51.4 (128  

N=249 

)60.4 (116  

N=225 

0.06  

  247) 56.5(  אחות

N=437 

)53.1 (130  

N=437 

)60.9 (117  

N=192 

0.1 

  361) 77.3(  חברים

N=467  

)74.6 (197  

N=264 

)80.8 (164  

N=203 

0.1 

, מנהל(ס "שהו מצוות ביהימ

  מודע למחלתם) מחנך או מורה

)51.8 (308  

N=595 

)55.5( 162  

N=332  

)48.8 (146  

N=263 

0.1 

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)5.9 (35  

N=595 

)6.6 (22  

N=332 

)4.9 (13  

N=263 

0.4 

  

  שהו מצוות בית הספר לפי מיןי שיחה אודות המחלה עם מ4.1.4

 בילגשהו מצוות בית הספר שוחח עימם י ניתן לראות מהם שיעורי הילדים אשר מ21בטבלה 

היתה שכיחה יותר אצל שיחה אודות המחלה עם אחות בית הספר . בחלוקה לפי מין, מחלתם

קשה להתייחס לנתונים אודות שיחה עם מנהל בית הספר כיוון שמדובר במספר ). =0.07p(בנים 

  .קטן מאוד של תלמידים
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  שהו מצוות בית הספר אודות אסתמה לפי מיןישיחה עם מ: 21טבלה 

 p value בנות ניםב כ"סה שיחה עם

  15) 3.4(  ס"מנהל ביה

N=442 

)4.7 (12  

N= 253 

)1.6 (3  

N=189 

0.07  

  62) 13.7( מחנך הכיתה

N=452 

)15.5 (40  

N=258 

)11.3 (22  

N=194 

0.2  

  86) 18.9( מורה לחינוך גופני

N=454 

)19.6 (51  

N=260 

)18.0 (35  

N=194 

0.7 

  117) 25.5(   אחות

N=459 

)28.7 (75  

N=261 

)21.2 (42  

N=198 

0.07  

ס שוחח "שהו מצוות ביהימ
מורה או , מחנך, מנהל(עימם 
  )אחות

)48.9 (291   

N=595 

)47.0 (156  

N=332 

)51.3 (135  

N=263 

0.3  

  

  בהתאם לחומרת המחלהס "שהו מצוות ביהיושיחה עם מ יידוע צוות בית הספר 4.1.5

ר התקפים של קוצר נשימה מספ: בשאלון הוצגו מספר שאלות המשקפות את חומרת המחלה

  .נטילת תרופות, הפרעה בשינה בשל קשיי נשימה, בורקושי בדי, צפצופים במאמץ, בשנה האחרונה

צוות בית הספר מה אחוז הילדים עם אסתמה שמסרו כי סיפרו למישהו מ ניתן לראות 22בטבלה 

קשר חיובי שיש נראה , ככלל. בהתאם למספר התקפי קוצר נשימה בשנה האחרונה, על מחלתם

  .22-35התוצאות מוצגות בטבלאות . ס ומספר ההתקפים"בין ידוע הצוות בביה

  יידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי מספר התקפי קוצר נשימה בשנה האחרונה : 22טבלה 

 p value <12 4-12  1-3 אין התקף הגורם המודע למחלתם

  21) 16.8(  ס"מנהל ביה

N=125 

)9.3 (15  

N=162 

)16.9( 11  

N=65 

)28.6 (16  

N=56 

0.006  

  59) 46.1( מחנך הכיתה

N=128 

)50.0 (94  

N=188 

)62.7 (47  

N=75 

)75.8 (47  

N=62 

0.0003  

  49) 38.9( מורה לחינוך גופני

N=126 

)60.3 (111  

N=184 

)60.5 (46  

N=76 

)70.0 (42  

N=60 

0.0001<  

  65) 50.4(  אחות

N=129 

)57.6 (102  

N=177 

)59.2 (45  

N=76 

)63.3 (38  

N=60 

0.3  

  90) 68.2(  חברים

N=132 

)78.1 (153  

N=196 

)89.0 (73  

N=82 

)79.0 (49  

N=62 

0.005  

ס "שהו מצוות ביהימ
) מחנך או מורה, מנהל(
  ודע למחלתםמ

)34.0 (71  

N=209 

)59.2 (135  

N=228 

)61.3 (57  

N=93 

)74.6 (50  

N=67 

0.001<  

למעט , ס"אף גורם בביה

 תםחברים לא מודע למחל

)5.7 (12  

N=209 

)5.7 (13  

N=228 

)9.7 (9  

N=93 

)1.5 (1  

N=67 

0.2 
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 היו מודעים יותר לקיום אסתמה  וחבריםמורים לחינוך גופנימחנכים , מנהלי בתי הספר

 של הידוע בין תדירות ההתקפים ורמת קשרלא נמצא . בתלמידים עם מספר התקפים גבוה יותר

  ).22לה טב(האחות לגבי קיום המחלה בתלמידים 

  

   התקפים בשנה האחרונה'שהו מצוות בית הספר לפי מסישיחה אודות המחלה עם מ: 23טבלה 

 P value <12 4-12  1-3 אין התקף שיחה עם

   5) 3.9(  ס"מנהל ביה

N=128 

)1.6 (3  

N=188  

)1.4 (1  

N=72 

)10.3 (6  

N=58 

0.009  

  15) 11.6( מחנך הכיתה

N=129 

)9.0 (17  

N=189 

)19.2 (15  

N=78 

)26.2 (16  

N=61 

0.0003 

  18) 13.9( מורה לחינוך גופני

N=130  

)17.4 (33  

N=190 

)22.4 (17  

N=76 

)30.7 (19  

N=62 

0.04  

  33) 25.0(  אחות

N=132 

)25.4 (49  

N=193 

)27.3 (21  

N=77 

)24.6 (15  

N=61 

1.0 

  

 ס נעשו במידה שווה עם כל התלמידים הסובלים מאסתמה ללא קשר"שיחות עם אחות ביה

מחנך הכיתה , מנהל בית הספר. בשנהבאה כאן לידי ביטוי במספר התקפים ה, לחומרת מחלתם

. והמורה לחינוך גופני נטו לשוחח יותר בנושא עם תלמידים שלהם מספר רב של התקפים בשנה

  ).23טבלה  (הבדלים אלה היו מובהקים סטטיסטית

  

  דיבוריידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי קושי ב: 24טבלה 

 P value אין קושי בדיבור  יש קושי בדיבור הגורם המודע למחלתם

  28) 26.2(  ס"מנהל ביה

N=107 

)11.8 (35  

N=297 

0.0004  

  77) 61.6( מחנך הכיתה

N=125 

)52.2 (169  

N=324 

0.07  

  80) 63.0( מורה לחינוך גופני

N=127 

)53.2 (168  

N=316 

0.06  

  80) 64.0(  אחות

N=125 

)53.8 (169  

N=314 

0.05 

  110) 82.7(  חברים

N=133 

)74.9 (251  

N=355 

0.07 

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

  מודע למחלתם

)60.7 (94  

N=155 

)50.0 (218  

N=436 

0.02 

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)4.5 (7  

N=155 

)6.0 (26  

N=436 

0.5  

  

לעומת שהתלוננו על קשיים בדיבור ל מחלת האסתמה של יותר ע ידעו כל הגורמים בבית הספר

  ).24טבלה (לחלקם הבדלים אלה היו מובהקים . כאלה שלא התלוננו על קשיי דיבור
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  שהו מצוות בית הספר לפי קושי בדיבורישיחה אודות המחלה עם מ: 25טבלה 

 p value אין קושי בדיבור יש קושי בדיבור שיחה עם

  11) 9.0(  ס"מנהל ביה

N=122 

)0.9 (3  

N=319 

0.001<  

  28) 21.7( מחנך הכיתה

N=129 

)10.2 (33  

N=323 

0.001  

  34) 26.8( מורה לחינוך גופני

N=127 

)15.6 (51  

N=326 

0.006  

  41) 31.8(  אחות

N=129 

)23.1 (76   

N=329 

0.06 

  

ים  קשיל בקרב תלמידים שדיווחו עיותרשיחה אודות אסתמה עם אחות בית ספר היתה שכיחה 

מחנכים ומורים לחינוך גופני ,  מנהלים).p=0.06 (תלמידים ללא קשיים בדיבורל בהשוואהבדיבור 

 הבדלים אלה היו מובהקים. נטו לשוחח יותר עם תלמידים אסתמטיים שדיווחו על קשיים בדיבור

  .)25טבלה (

  

  יידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי צפצופים במאמץ: 26טבלה 

 p value אין צפצופים במאמץ יש צפצופים במאמץ  מחלתםהגורם המודע ל

  36) 13.9(  ס"מנהל ביה

N=260 

)17.9 (26  

N=145 

0.3  

  176) 59.1( מחנך הכיתה

N=298 

)46.4 (71  

N=153 

0.01  

  190) 64.0( מורה לחינוך גופני

N=297 

)39.5 (58  

N=147 

0.001<   

  171) 58.8(  אחות

N=291 

)52.4 (78  

N=149 

0.2 

  254) 82.2(  םחברי

N=309 

)69.0 (111  

N=161 

0.001 

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

  מודע למחלתם

)61.8 (222  

N=359 

)38.4 (91  

N=237 

0.001<  

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)6.4 (23  

N=359 

)5.1 (12  

N=237 

0.5  

  

תלמידים לגבי תמה במידה שווה הן מנהלים ואחיות בית ספר היו מודעים להמצאות אס

יתר . תלמידים שלא התלוננו על סימפטומים אלהלגבי שהתלוננו על צפצופים במאמץ והן 

היו מודעים יותר לאסתמה אצל מי ) מורה לחינוך גופני וחברים, מחנך(הגורמים בבית הספר 

  .)26טבלה  (שדיווחו על צפצופים במאמץ
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  שהו מצוות בית הספר לפי צפצופים במאמץימשיחה אודות המחלה עם : 27טבלה 

 p value אין צפצופים במאמץ יש צפצופים במאמץ  הגורם המודע למחלתם

  10) 3.5(  ס"מנהל ביה

N=285 

)3.1 (5  

N=159 

0.8  

  44) 15.0( מחנך הכיתה

N=293 

)11.8 (19  

N=161 

0.4  

  66) 22.4( מורה לחינוך גופני

N=295 

)13.0 (21  

N=161 

0.02  

  78) 26.2(  אחות

N=298 

)24.6 (40  

N=163  

0.7 

  

 השיחות עם תלמידים אסתמטיים לפי תלונות על צפצופים במאמץ  שנמצא לגבי ההבדל היחיד 

מורים לחינוך גופני נטו לשוחח יותר עם תלמידים שסבלו . ביחס למורים לחינוך גופניהיה 

  .)27טבלה  (מצפצופים בעת מאמץ

  

  פר אודות אסתמה לפי הפרעות בשינה בגלל קוצר נשימה יידוע צוות בית הס: 28טבלה 

אין הפרעה  הגורם המודע למחלתם

  בשינה

הפרעה בשינה 
פחות מפעם 

  בשבוע

הפרעה בשינה 
יותר מפעם 

  בשבוע

p value 

  23) 10.3(  ס"מנהל ביה

N=223 

)22.2 (24  

N=108 

)22.5 (16  

N=71 

0.004  

  120) 49.6( מחנך הכיתה

N=242 

)62.7 (79  

N=126 

)58.8 (47  

N=80 

0.04  

  128) 53.8( מורה לחינוך גופני

N=238 

)61.3 (76  

N=124 

)54.4 (43  

N=79 

0.4  

  129) 54.7(  אחות

N=236 

)62.8 (76  

N=121 

)55.0 (44  

N=80 

0.3  

  197) 77.6(  חברים

N=254 

)84.0 (110  

N=131 

)68.3 (56  

N=82 

0.03  

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

   למחלתםמודע

)45.4 (157  

N=346 

)66.2 (100  

N=151 

)59.8 (55  

N=92 

0.001<  

, ס"אף גורם בביה

למעט חברים לא מודע 

 למחלתם

)5.8 (20  

N=346 

)6.6 (10  

N=151 

)4.4 (4  

N=92 

0.8 
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   לפי הפרעה בשינה בגלל קוצר נשימהס"ביהשהו מצוות ישיחה אודות המחלה עם מ: 29טבלה 

ה אין הפרע  שיחה עם

  בשינה

הפרעה בשינה 
פחות מפעם 

  בשבוע

הפרעה בשינה 
יותר מפעם 

  בשבוע

p value 

 3) 1.2(  ס"מנהל ביה

N=246 

)3.3 (4  

N=120 

)10.8 (8  

N=74 

0.004  

  26) 10.5( מחנך הכיתה

N=248 

)16.5 (21  

N=127 

)19.7 (15  

N=76 

0.07  

  41) 16.4( מורה לחינוך גופני

N=250 

)18.4 (23  

N=125 

)28.6 (22  

N=77 

0.06  

  59) 23.5(  אחות

N=251 

)27.6 (35  

N=127 

)30.4 (24  

N=79 

0.4  

  

אסתמה בילדים עם הפרעות שינה כתוצאה ידעו יותר על מחנך הכיתה והחברים , ס"מנהל ביה

יותר עם  שוחחגם מנהל בית ספר  .)28טבלה (בהשוואה לילדים ללא הפרעה בשינה  מקוצר נשימה

כך שלא , אך מדובר במספר כה קטן של מקרים, בשל קוצר נשימהתלמידים אשר שנתם הופרעה 

  .)29טבלה  (להסיק מכך מסקנותיהיה נכון 

  

אסתמה בקרב ילדים הנוטלים תרופות באופן קבוע על ס יודע לעיתים קרובות יותר "צוות ביה

עם אסתמה נערכו יותר לגבי גם שיחות . בהשוואה לילדים אשר אינם נוטלים תרופות באופן קבוע

  ).31,30טבלאות (ילדים הנוטלים תרופות בקביעות 
  

  יידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי שימוש בתרופות בקביעות : 30טבלה 

מטופלים בתרופות  הגורם המודע למחלתם

 בקביעות

לא מטופלים בתרופות 

 בקביעות
p value 

  34) 21.9(  ס"מנהל ביה

N=155 

)11.5 (28  

N=243 

0.005  

  114) 64.8( מחנך הכיתה

N=176 

)47.9 (128  

N=267 

0.005 

  119) 68.4( מורה לחינוך גופני

N=174 

)47.7 (125  

N=262 

0.001<  

  115) 66.9(  אחות

N=172 

)49.6 (129  

N=260 

0.0004 

  157) 84.9(  חברים

N=185 

)73.2 (202  

N=276 

0.003 

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

  מודע למחלתם

)69.7 (140  

N=201 

)43.3 (168 

N=388 

0.001< 

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)5.5 (11  

N=201 

)5.8 (22  

N=388 

0.9  

  

  



 'בחלק                                   בישראל'בילדי כיתות חהימצאות אסתמה 
 

 45454545

  שהו מצוות בית הספר לפי שימוש בתרופות באופן קבועישיחה אודות המחלה עם מ: 31טבלה 

מטופלים בתרופות  שיחה עם

 בקביעות

לא מטופלים בתרופות 

 בקביעות
p value 

  9) 5.2(  ס"מנהל ביה

N=172 

)1.9 (5  

N=264 

0.05  

  33) 18.5( מחנך הכיתה

N=198 

)9.7 (26  

N=269 

0.007 

  45) 25.6( מורה לחינוך גופני

N=176 

)14.3 (39  

N=329 

0.003  

  64) 35.4(  אחות

N=181 

)17.7 (48  

N=271 

0.001< 

  

 אסתמתיים הנוטלים תרופות המודעות של צוות בית הספר והחברים היתה גדולה יותר בילדים

  ).32טבלה (באופן לא קבוע בהשוואה לילדים אסתמתיים שלא נוטלים תרופות כלל 
  

  יידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי שימוש בתרופות באופן לא קבוע  : 32טבלה 

מטופלים בתרופות לא  הגורם המודע למחלתם

 בקביעות

  לא מטופלים בתרופות

  כלל
p value 

  48) 16.7(  ס"ביהמנהל 

N=287 

)10.5 (9  

N=86 

0.2  

  199) 61.0( מחנך הכיתה

N=326 

)31.1 (28  

N=90 

0.001<  

  206) 64.0( מורה לחינוך גופני

N=322 

)27.3 (24  

N=88 

0.001<  

  193) 60.7(  אחות

N=318 

)36.0 (32  

N=89 

0.001< 

  287) 83.7(  חברים

N=343 

)51.7 (46  

N=89 

0.001< 

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

  מודע למחלתם

)66.7 (254  

N=381 

)19.7 (34  

N=173 

0.001<  

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)5.3 (20  

N=381  

 

)6.4 (11  

N=173 

0.6  

  

 דיווחו כי שוחחו יותר עם מחנך הכיתה ים הנוטלים תרופות באופן לא קבועיתלמידים אסתמת

   ).33טבלה (כלל בהשוואה לתלמידים שלא נטלו תרופות ,   על מחלתםוהמורה לחינוך גופני
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  קבועלא  לפי שימוש בתרופות באופן ס"ביהשהו מצוות ישיחה אודות המחלה עם מ: 33טבלה 

באופן מטופלים בתרופות  הגורם המודע למחלתם

 קבועלא 

  לא מטופלים בתרופות

  כלל
p value 

   9) 2.8(  ס"מנהל ביה

N=320 

)3.5 (3  

N=87 

0.7  

  49) 14.7( מחנך הכיתה

N=333 

)6.9 (6  

N=87 

0.05  

  70) 21.0( מורה לחינוך גופני

N=334 

)9.1 (8  

N=88  

0.01  

  87) 25.9(  אחות

N=336 

)16.9 (15  

N=89 

0.08 

  

  מעורבות צוות בית הספר לפי מחלות נלוות 4.2

לות נלוות נוספות דוגמת מחעם בדקנו האם צוות בית הספר מודע יותר לקיום אסתמה בילדים 

תלמידים בס אודות אסתמה " גורמים בביהידוע מוצגת השוואה לגבי 34בטבלה . נזלת אלרגית

  .סובלים מאסתמה ונזלת אלרגיתוכאלה השסובלים מאסתמה בלבד 

  

  )נזלת אלרגית(יידוע צוות בית הספר אודות אסתמה לפי מחלות נלוות : 34טבלה 

סובלים ילדים ה הגורם המודע למחלתם

 מאסתמה ונזלת אלרגית

ילדים הסובלים 

 מאסתמה בלבד
p value 

  15) 12.6(  ס"מנהל ביה

N=119 

)15.6 (40  

N=256 

0.4  

  82) 61.7( מחנך הכיתה

N=133 

)51.2 (146  

N=332 

0.05  

  92) 69.2( מורה לחינוך גופני

N=133 

)46.0 (150  

N=285 

0.0003  

  85) 64.4(  אחות

N=132 

)53.6 (149  

N=278 

0.04  

  118) 85.5(  חברים

N=138 

)72.8 (217  

N=298 

0.004  

ס "שהו מצוות ביהימ

) מחנך או מורה, מנהל(

  מודע למחלתם

)64.7 (108  

N=167 

)47.9 (183  

N=383 

0.0003  

למעט , ס"אף גורם בביה

 חברים לא מודע למחלתם

)6.0 (10  

N=167 

)5.2 (20  

N=444 

0.7 
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היו מודעים יותר לקיום אסתמה בילדים עם נזלת ,  בית הספרלמעט מנהל, גורמים בבית הספר

לא נמצא הבדל בשיעור השיחות עם ילדים . אלרגית בהשוואה לילדים ללא נזלת אלרגית

טבלה ( אסתמטיים על ידי צוות בית הספר בין ילדים עם נזלת אלרגית וילדים ללא נזלת אלרגית

35.(  

 

  )נזלת אלרגית(ות בית הספר לפי מחלות נלוות שיחה אודות המחלה עם משהו מצו: 35טבלה 

ילדים הסובלים  שיחה עם

 מאסתמה ונזלת אלרגית

ילדים הסובלים 

 מאסתמה בלבד
p value 

  4) 3.2(  ס"מנהל ביה

N=126 

)3.1 (9  

N=287 

1.0  

  23) 17.4( מחנך הכיתה

N=132 

)12.7 (37  

N=291 

0.2  

  33) 25.0( מורה לחינוך גופני

N=132 

)17.1 (50  

N=292 

0.06  

  34) 25.6(  אחות

N=133 

)26.4 (78  

N=295 

0.8 

 

   )2003 -  ו1997( השוואה בין ממצאי הסקרים -ס" מעורבות צוות ביהלגבי ממצאים מרכזיים 4.3

צוות בית הספר היה  מודע לקיום אסתמה בשיעור גבוה יותר בשני הסקרים נראה כי . 1

  .בתלמידים יהודים בהשוואה לתלמידים ערבים

 לא נמצא הבדל בין המינים לגבי שיעור הילדים החולים שאחות בית  בשני הסקרים נראה כי.2

  .הספר או מישהו מצוות בית הספר היה מודע למחלתם

ככל שהסימפטומים הנשימתיים מהם סבל הילד היו קשים , בהתייחס לשני הסקרים נראה כי. 3

  .פריותר היתה מודעות גדולה יותר למצבו בקרב צוות בית הס

ציפצופים , תדירות התקפים של קוצר נשימה בשנה האחרונה: הסימפטומים שנבדקו הם

  .הפרעות בשינה ושימוש בתרופות באופן קבוע, קושי בדיבור, במאמץ

התייחסה לשיחה , 1997 -השאלה היחידה שנשאלה בסקר ב, בהתייחס לשיחות עם תלמידים. 4

 בשיעור השיחות בין יהודים וערבים וביןל לא נמצא הבד. עם אחות בית הספר אודות אסתמה

כן נראו הבדלים בשיעור השיחות עם אחות בית הספר בדבר קיום אסתמה אצל . ם ובנותבני

אצל מי , תלמידים שדיווחו על צפצופים במאמץ בהשוואה לתלמידים שלא דיווחו על כך

  .ו על כךשדיווחו על  קושי בדיבור או על הפרעות בשינה בהשוואה למי שלא דיווח

אלא שבסקר זה דיווחו הילדים גם על שיחה עם . 2003 -תוצאות דומות נתקבלו בסקר מ

לא נראה הבדל בשיעור . ס בדבר מחלתם"מחנך הכיתה המורה לחינוך גופני ומנהל ביה

המחנך והמורה לחינוך גופני בין יהודים , ס"י אחות ביה"שנערכו ע, השיחות אודות אסתמה

  .בנותוערבים ובין בנים ו
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   מבית הספר תהיעדרויו 5.0
  

  .בשאלון נכללו מספר שאלות המתייחסות להעדרויות מבית הספר בשל תחלואה

 ? האם מתחילת שנת הלימודים נעדרת מבית הספר בגלל סיבה רפואית .1

  ?כמה ימים מתחילת שנת הלימודים נעדרת מבית הספר .2

ף הלימודים בגלל סיבה האם מתחילת שנת הלימודים חזרת הביתה מוקדם לפני סו .3

 ?רפואית

חירחורים , במהלך שנת הלימודים האחרונה כמה ימים נעדרת מבית הספר בגלל צפצופים .4

 ?ברונכיט או אסטמה, קוצר נשימה,שריקות בחזה
 

  היעדרות מבית הספר בשל סיבה רפואית 5.1.1

 לעומת  מכלל הילדים האסתמטיים  דיווחו כי נעדרו מבית הספר בשל מחלה442) 77.0%(

 הבדל גם במספר הימים מצאנ.  (p<0.001) מהילדים שאינם סובלים מאסתמה 5256) 62%(

 38.+110. אסתמטיים דיווחו על היעדרות ממוצעת של . הממוצע של ההיעדרות מבית הספר

מספר ימי . )p>0010.( בתלמידים שאינם סובלים מאסתמה 3.6+3.5לעומת  , ימים

 בלא 6.3+3.9 לעומת באסתמתיים  9.8+7.3 היה 1997 -בההיעדרות הממוצע עליו דווח 

דיווחו יותר אסתמטיים הנוטלים תרופות באופן קבוע התלמידים  ה).=p 0.001(אסתמתיים 

 81.4%( בהשוואה לתלמידים אסתמטיים שאינם נוטלים תרופות בקביעות על העדרויות

  ).p=0.06, 74.5%לעומת 

  

  מודים בשל סיבה רפואיתעזיבת בית הספר לפני תום הלי 5.1.2

 מהתלמידים האסתמטיים דיווחו כי עזבו את בית הספר מוקדם בשל סיבה 343 )59.6%(

הבדל זה היה .  מהתלמידים שאינם סובלים מאסתמה3582 )42.2%(רפואית בהשוואה ל 

ס לפני "מספר הפעמים הממוצע בו יצאו תלמידים אסתמטיים את ביה ).p<0.001(מובהק    

 פעמים בתלמידים שאינם סובלים מאסתמה 2.7- פעמים בהשוואה ל4.3ודים היה סיום הלימ

)p<0.001.(  

  

  מתן אשור לעזיבת התלמיד לפני תום הלימודים 5.1.3

  ).36טבלה (שר את עזיבתם לפני תום הלימודים בבית הספר יתבקשו לציין מי אההתלמידים 

ן תלמידים אסתמטיים ולא לא נמצא הבדל בי.  את התלמידיםשחררלרוב המורה בכיתה 

   .ס"אסתמטיים לפי הפניה לגורמים שונים בביה

  ס לפני תום הלימודים לפי אסתמה"הגורם שאשר יציאה מבה: 36טבלה 

  אסתמטיים ס"הגורם המאשר בביה

N=344 

  לא אסתמתיים

N=3602 

P value 

 0.4 650) 18.1( 69) 20.1( מנהל בית הספר

 0.4 1593) 44.2( 160) 46.5( מורה

 0.9 971) 27.0( 93) 27.1( אחות

  ס"גורם אחר בביה

 )מחנך, רכז, מנהל. ס(

)40.1 ( )41.0 (1478 0.7  
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  היעדרות מבית הספר בשל צפצופים וקוצר נשימה 5.1.4

, ואם כן, תבקשו לדווח האם נעדרו מבית הספר בשל סימפטומים נשימתייםההתלמידים 

 מהתלמידים האסתמטיים  דיווחו כי 296) 43%(. כמה ימים נעדרו במהלך השנה  האחרונה

 מהתלמידים 9086) 92.9%(לא נעדרו בשנה האחרונה בשל  סימפטומים נשימתיים לעומת 

 כי העדרויות ממושכות אפיינו יותר תלמידים 37עוד נראה בטבלה . הלא אסתמתטיים

  .אסתמטיים בהשוואה לתלמידים שלא סבלו מאסתמה
  

  ות בשל סימפטומים נשימתיים לפי תחלואה באסתמהמספר ימי היעדר: 37טבלה 

  אסתמטיים מספר ימי היעדרות

N=596 

  לא אסתמטיים

N=8480 

 408) 4.8(  176) 29.5(  ימים1-3 .1

 119) 1.4( 65) 10.9(  ימים4-6 .2

 53) 0.6( 45) 7.5(  ימים7-12 .3

 10) 0.1( 26) 4.4(  ימים13-30 .4

 23) 0.3( 20) 3.6(  יום30-יותר מ .5

P<0.001                                                                                                  
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  השתתפות בפעילויות בבית הספר 6.0
  

דים ללא בפעילויות בבית הספר בהשוואה לילבדקנו האם ילדים אסתמטיים משתתפים פחות 

  .אסתמה

  פר לפי אסתמההשתתפות בשיעורי התעמלות בבית הס: 38טבלה 

  סובלים מאסתמה מידת ההשתתפות

N=570 

  לא סובלים מאסתמה

N=8270 

 7203) 87.1(  441) 77.4( משתתף רב הפעמים

 778) 9.4( 81) 14.2( משתתף מעט מהפעמים

 294) 3.6( 48) 8.4( לא משתתף כלל

P<0.0001  

  השתתפות בטיולים מטעם בית הספר לפי אסתמה: 39טבלה 

  סובלים מאסתמה מידת ההשתתפות

N=573 

  לא סובלים מאסתמה

N=8284 

 7522) 90.8(  494) 86.2( משתתף רב הפעמים

 603) 7.3( 58) 10.1( משתתף מעט מהפעמים

 159) 1.9( 21) 3.7( לא משתתף כלל

P=0.0005  

  השתתפות בפעילויות אחרות מטעם בית הספר לפי אסתמה: 40טבלה 

  סובלים מאסתמה מידת ההשתתפות

N=187 

  לא סובלים מאסתמה

N=2606 

 2171) 83.3(  138) 73.8( משתתף רב הפעמים

 217) 8.3( 18) 9.6( משתתף מעט מהפעמים

 219) 8.4( 21) 16.6( לא משתתף כלל

P=0.005 

 136 -"ס" פעילויות ביהכל"השתתפות ב: דוגמאות לפעילויות שנרשמו על יד התלמידים

ימי , דיווחים 88יום ספורט , דיווחים 13מיד יום התל, דיווחים 27 -הצגות, דיווחים

, דיווחים 20סיורים , דיווחים 16משחקים , דיווחים 33מסיבות , דיווחים 13פעילות /שדה

כל יתר התלמידים תארו מגוון רחב של חוגים ופעילויות . דיווחים 162פעילויות אחרות 

  ).יים וכדומהרכיבה על אופנ, שחייה, כדורסל, כדוררגל(ספורטיביות בעיקרן 

להשתתף פחות , כי תלמידים אסתמתיים נטו באופן מובהק,  נמצא1997 -בסקר שנערך ב

 מהתלמידים האסתמתיים דיווחו כי לא השתתפו כלל בשיעורי 4.3% ( בשעורי התעמלות 

 מהתלמידים 10.8%(  ובטיולי בית ספר)  מהתלמידים הלא אסתמתיים1.9%ספורט לעומת 

 7.2% לעומת בטיוליםלא השתתפו כלל מיעטו להשתתף או  האסתמתיים דיווחו כי

   .)מהתלמידים הלא אסתמתיים

 



  
 
  
  
  'חלק ג
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  הבדואי מגזרמה 13-14בני 
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  ' חלק גתקציר 

  רקע

 1997בסקר ארצי שבצענו בשנת . חה ביותר למחלות כרוניות בילדותשכיהאסתמה הינה הסיבה 

 נתונים על שיעורי ההמצאות בקרב .נמצאו הבדלים בולטים בהמצאות המחלה בין יהודים לערבים

  .הבדואי והדרוזי כמעט ואינם בנמצאבמגזרים ילדים השייכים 

  מטרה 

  .זר הבדואי והדרוזישיעור ההמצאות של אסתמה בקרב בני נוער מהמגל לקבל אומדן

   שיטות

 בתי ספר שהוגדרו 5  נדגמו גם 2003 שנתבמסגרת מחקר חתך שנערך על מדגם ארצי של תלמידים ב

בשל שיעורים  . בתי ספר השייכים למגזר הבדואי5 -על ידי משרד החינוך כשייכים למגזר הדרוזי  ו

  . 2005תם בתי ספר ביוני הגבוהים שנמצאו בקרב תלמידים בדואים הוחלט לחזור על הסקר באו

  )ISSAC(בסקר נעשה שימוש בשאלון המבוסס על מחקר בינלאומי של אסתמה ואלרגיות בילדים 

  תוצאות

יוני ( בסקר השני  .  תלמידים דרוזים1092 - תלמידים בדואים ו610נכללו ) 2003מאי (בסקר הראשון 

 - בקרב דרוזים ו92.4%, קרב בדואים ב73%שיעור ההיענות היה .  תלמידים בדואים453נכללו ) 2005

   . בקרב בדואים בסקר החוזר71%

זהו שיעור . 7.3% ובסקר השני 7.0%שיעור ההמצאות של אסתמה בקרב בדואים בסקר הראשון היה 

  .4.5% -ה הערביתיגבוה בהרבה מזה שנמצא בקרב האוכלוסי

  

ה משפחתית של אסתמה אצל היו היסטוריבקרב הילדים  הבדואים שנמצאו לאסתמה גורמי הסיכון 

שיעור הסימפטומים ). בסקר הראשון בלבד(ן הילד ועישון של האם ועיש, קרובים מדרגה ראשונה

הקשורים באסתמה היה גבוה במגזר הבדואי בהשוואה למגזר הערבי ודומה למדי לשיעורים שדווחו 

   .5.5% במגזר הדרוזי היהשיעור האסתמה  .באוכלוסייה היהודית
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  מה הקד1.0

 10,000 - נכללו למעלה מ2003 - שבוצע ב  בישראל13-14 לבדיקת המצאות אסתמה בילדים בני בסקר

  .ח"של הדו' בחלק א ובתוצאות הסקר הובאו במלואן . תלמידים יהודים וערבים

 שיעור הדיווחים על תחלואה באסתמה בקרב תלמידים מהמגזר הבדואי היה הראו כיתוצאות הסקר 

  .ואה לתלמידים מהמגזר הערבי שאינם בדואיםגבוה בהרבה בהשו

בו נכללו שלושה  2005בשנת  נוסףדא כי אינן מקריות ערכנו סקר ועל מנת לאשש את התוצאות ולו

  .מתוך ארבעת בתי הספר שנכללו בסקר הקודם

  .בבתי הספר שנטלו חלק בסקר' גם הפעם נדגמו כל תלמידי כיתות ח

אים המתייחסים לאוכלוסיה הבדואית שנדגמה בסקר של הדוח הנוכחי מובאים ממצ' בחלק א

ח מובאים הממצאים בהתייחס לסקר "של הדו' ובחלק ב, )2003 -כחלק מהסקר הארצי ב (הראשון

  .)2005 -שהתבצע ב(נוסף ה

  
  : יעד המחקר 2.0

  .הורדת שיעור המצאות אסתמה בקרב ילדים בישראל

  

  :מטרות ספציפיות 3.0

  

  . בישראל13-14ת של אסתמה בקרב ילדים בדואים בגילאי לאמוד את שיעור ההמצאו. 1

עישון של אחד ההורים או של : לאמוד את השפעתם של גורמי סיכון ידועים לאסתמה בכללם. 2

  .החזקת חיית מחמד, גיל האם בלידה, היסטוריה משפחתית, הילד עצמו

 ואת 13-14ילאי לאמוד את שיעור ההמצאות של נזלת אלרגית ופריחה אלרגית בילדים בג. 3

  .הקשר של תופעות אלה לאסתמה

בישראל לשיעורים במקומות בילדים בדואים להשוות את שיעורי ההמצאות של האסתמה . 4

   ).ISAAC(אחרים בעולם בהם נבדק שיעור ההמצאות באמצעות אותו שאלון 

 ברונכיט ספסטית/ הסובלים מאסתמההבדואים ילדים הלבדוק את מידת ההשתתפות של . 5

  .בפעילויות בית הספר

  

  :חומרים ושיטות 4.0

  

  :תבנית מחקר 4.1

  . המחקר הינו מחקר חתך
  

  :אוכלוסיית המחקר 4.2

 הדגימה בוצעה רק באיזור הדרום היות ושם  .'אוכלוסיית המחקר נבחרה מתוך שנתון של כיתות ח

ים למגזר הבדואי המשתייכ',  מתלמידי כיתות ח76.8%. מרוכזת מרבית האוכלוסייה הבדואית הארץ

  .נמצאים בדרום
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  : גודל המדגם 4.3

  . תלמידים600 תלמידים בדואים ובסקר החוזר נדגמו  810בסקר הראשון נדגמו 
  

  : תקופת ביצוע הסקר 4.4

  .2005 הסקר החוזר בוצע במאי .2003השאלונים לבתי הספר במאי בפעם הראשונה הועברו 

דרו מבית הספר ביום הסקר נתבקשו להשלים את הסקר עד תלמידים שנע -בהתייחס לסקר הראשון

  .שבועיים לאחר ביצוע הסקר

היות והסקר בוצע בסמוך , בסקר החוזר לא נכללו תלמידים אשר נעדרו מבית הספר ביום הסקר

  .מאוד לתום שנת הלימודים ומפאת קוצר הזמן לא ניתן להשלים שאלונים של תלמידים שנעדרו

  

  : כלי המחקר 4.5

 נבנה על סמך השאלון 1997 -לון בו השתמשנו בסקר הנוכחי  כמו גם בסקר הקודם מהשא

  .לשאלון זה הוספנו מספר שאלות על מנת להתאימו לאוכלוסייה הנבדקת בארץ. ISAAC: הבינלאומי

  

  .ארץ לידה, מקום מגורים, מוצא: משתנים דמוגרפים: משתנים בלתי תלויים 4.5.1

  .היסטוריה משפחתית של אסתמה, חיות מחמד, גיל אם בלידה, השכלת הורים

  

השאלות  על . פריחה אלרגית, נזלת אלרגית, ברונכיט ספסטית/  אסתמה:משתנים תלויים 4.5.2

שאלות אחרות . ברונכיט ספסטית  מתייחסות להמצאות המחלה בהווה ובעבר/ תחלואה באסתמה

התקפי קוצר , צפצופים, ריםחירחו(מתייחסות להמצאות סמפטומים המאפיינים חולי אסתמה  

  )שיעול יבש בלילה, קוצר נשימה בעקבות מאמץ, נשימה 

  .שאלות נוספות בשאלון בודקות נטילת תרופות בכלל זה שימוש במשאפים ואישפוזים בשל אסתמה

חלקו האחרון של השאלון עוסק במידת התפקוד של הילד החולה באסתמה בבית הספר ובמעורבות 

עזרה במקרה של , סיוע בנטילת תרופות( ביחס לילדים חולים ) מורים, ות אחי(צוות בית הספר 

  ).התקף אסתמה בבית הספר וכדומה

  

  )2003, בהתייחס לבדואים (תוצאות 5.0

  המדגם 5.1

 שאלונים לבתי ספר שהוגדרו כשייכים למגזר הבדואי 810  נשלחו 2003בסקר הראשון שנערך במאי 

 40במדגם הארצי היו .  שאלונים610) 73.0%(ו ונכללו במחקר מהם נתקבל. על ידי משרד החינוך

  .הם לא נכללו בהשוואה זו. בדואים נוספים שלמדו בבתי ספר ערביים בצפון הארץ

 תלמידים סרב ליטול חלק 200ס אחד ובו "בי( שאלונים 650 נשלחו 2005בסקר החוזר שנערך ביוני 

 11) 2.4%. ( נכללו בעיבודים453) 97.6%(מתוכם . ם שאלוני464) 71.3%(וחזרו למרכז , )בסקר החוזר

  .שאלונים מולאו באופן חלקי ביותר ולא נכללו בעיבודים

  .שיעור ההיענות בקרב תלמידים מהמגזר הבדואי היה דומה בשני הסקרים

 

התוצאות המובאות להלן מתייחסות לאוכלוסייה הבדואית שנדגמה כחלק מהסקר הארצי שנערך 

  .2003במאי 
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   המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות5.1.1

  . 1הגדרנו אסתמה לפי הגדרות שונות כמתואר בטבלה 

  המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות:  1טבלה 

 (%)המצאות  הגדרת מקרה חולי האסתמה

  1הגדרה 

N=610 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
 .ספסטית או שניהם

7.7  

  2הגדרה 

N=610 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
, ספסטית או שסבלו מהתקפים של צפצופים בשנה האחרונה

או נוטלים תרופות , או שנמצאים במעקב במרפאת ריאות
 .מרחיבות סמפונות או מונעות אסתמה

20.0 

  3הגדרה 

N= 610  

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
התקפים של : ף סובלים מאחד הבאים או יותרספסטית ובנוס

, צפצופים בעקבות מאמץ גופני, צפצופים בשנה האחרונה
או נוטלים תרופות , שיעול יבש בלילה, מעקב מרפאת ריאות

מרחיבות סמפונות או (המחזקות את אבחנת האסתמה 
 ) מונעות אסתמה

7.1 

  

לפי הגדרה  השיעור שהתקבל כי  לציין יש.1ח השתמשנו בהגדרה "במרבית הניתוחים המופיעים בדו

  . בדרוזים5.5%-ו)  מוסלמים ונוצרים( בערבים 4.5% ביהודים 7.2%היה זאת 

  

    אסתמה לפי מין5.1.2

   - בנים ו272) 45.6%( תלמידים היו נתונים הן לגבי מין והן לגבי תחלואה באסתמה מהם 596לגבי 

  .בין בנים ובנות, )p<0. 8(הבדל מובהק לא נמצא , 2כפי שנראה בטבלה . בנות324) 54.4%(

  שיעור התחלואה באסתמה לפי מין: 2טבלה 

בנים                

n(%) 
בנות                  

n(%)  
OR (95%CI) P value 

  *חולי אסתמה 

n(%) 
)7.7 (21  )7.4 (24 

לא חולים 
  באסתמה

n(%) 

)92.3 (251 )92.6 (300 

  
)0.54-2.0 (1.04 

  
0.8 

  
  

  BMI - הקשר בין אסתמה משקל ת גובה ו5.1.3

  .3  מסוכמים בטבלה BMI -הקשר בין המצאות אסתמה ונתוני משקל גובה ו

  .הנתונים על גובה ומשקל מקורם בדיווח עצמי של התלמידים

 בין תלמידים חולים באסתמה BMI -בגובה הממוצע וב, לא נמצא הבדל מובהק במשקל הממוצע

  . ותלמידים שאינם חולים

    ממוצעים לפי תחלואה באסתמה BMI -נתוני משקל גובה ו: 3טבלה 
  

 P value לא חולי אסתמה חולי אסתמה 
 0.1 9.2+46.6 12.1+49.2 )ג"ק(משקל  
 0.08 13.4+154.8 13.2+158 )מ"ס(גובה 

BMI  4.7+19.7 4.3+19.8 0.8 
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   גיל האם בהריון5.1.4

גיל האם בעת הריונה חולק . רם סיכון לתחלואה באסתמהבדקנו האם גיל אם צעיר בהריון מהווה גו

 -כאשר גיל האם בלידה הוגבל ל). (4טבלה . (30ומעל גיל ,  שנים20-30-מ, 20לשלוש קטגוריות עד גיל 

  .האם תלמידים דיווחו על גיל 283).  שנה18-45

  

  שיעור האסתמה בילדים על פי גיל האם בהריון: 4טבלה 

 P 30< 21-30 >20 גיל האם בהריון

 N(  57 230 100(מספר אימהות 

שיעור החולים באסתמה 

n(%)      

)3.5 (2 )9.6 (22 )9.0 (9 

0.3 

  

  

   מיקום בילד במשפחה5.1.5

נוטים לפתח אסתמה בשיעורים נמוכים יותר  ,בספרות כי ילדים שיש להם אחיםיש דיווחים 

  שופים יותר למחלות זיהומיות שונות בשל היותם ח, כפי הנראה. בהשוואה לילדים שאין להם אחים

  . נערכה השוואה לבדיקת המצאות אסתמה בין ילדים בכורים וילדים שאינם בכורים

היה גבוה בכורים בילדים שיעור ההמצאות של אסתמה . 10.1%דים הבכורים במדגם היה שיעור היל

לא   (p=0.2) ה מובהקאם כי הבדל זה לא הי, )3.5% לעומת 7.7%(ואה לילדים שאינם בכורים ובהש

 או יותר בהשוואה לילדים שלהם  בוגרים אחים3נמצא הבדל בשיעורי האסתמה בין ילדים שלהם 

  ).=p 0.8  ,בהתאמה 7.0% לעומת 7.6% ( בוגרים אחים3 -פחות מ

  
   השכלת ההורים5.1.6

כלת  הש.מחקרים שבדקו גורמי סיכון לאסתמה מצאו קשר בין אסתמה ומצב סוציואקונומי נמוך

הילדים נתבקשו להשיב האם .  ההורים הינה מדד המשקף בצורה טובה את המצב הסוציואקונומי

לא נמצא הבדל בשיעור .אביהם או אמם סיימו בית ספר תיכון והאם למדו במוסד להשכלה גבוהה

ההמצאות של אסטמה בין תלמידים שאביהם היה בעל השכלה תיכונית או יותר ותלמידים שאביהם 

גם כאשר נערכה השוואה בין ילדים שאימותיהן הן בעלות השכלה תיכונית ). p=0.4( תיכון לא סיים

  ).5טבלה ) (p=0.9  (נמצא הבדל ס תיכון לא"או יותר וילדים שאימותיהן לא סיימו בי

  

  המצאות אסתמה על פי השכלת ההורים: 5טבלה 
  

ת השכלה של /בעל
  שנים ויותר12

 OR (95%CI) P value לא כן

צאות אסתמה המ
 י השכלת האב"עפ

)6.4 (15  

233=N 
)8.3 (29  

348=N 
)1.5-0.4 (0.8  0.4  

 
המצאות אסתמה 

 י השכלת האם"עפ
)7.8 (9  

115=N  
)7.3 (34  

468=N 
)2.4-0.5 (1.06  0.8 

  
  . שנים או יותר12 מהתלמידים ציינו כי אביהם בעל השכלה של 233) 40.1%  (-השכלת האב

  . או יותרשנים 12 מהילדים ציינו כי אמם בעלת השכלה 115) %19.7  (-השכלת האם
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  הנפשות המתגוררות בבית מספר 5.1.7

לא נמצא הבדל במספר הנפשות הממוצע המתגוררות בבית בהשוואה בין ילדים ולא אסמתיים 

  ).בהתאמה, p=0.4 8.1 לעומת 8.4(וילדים ללא אסתמה 

  

   היסטוריה משפחתית5.1.8
  

   .חולה באסתמה או ברונכיט, אמא אבא או אחים, ישהו מבני משפחתםהילדים נשאלו האם מ

קרב  ב7.3% -בהשוואה לסובלים ממחלות אלה קרוביהם   מ38.3%כי ילדים עם אסתמה דיווחו 

  .יהם של ילדים ללא אסתמהקרוב

 כי קיים הבדל מובהק בשיעורי ההמצאות של אסתמה בין ילדים עם וללא 6ניתן לראות בטבלה 

  .ה משפחתית של אסתמה אצל קרובים מדרגה ראשונההיסטורי

  

  

   משפחה מדרגה ראשונה לפי הימצאות אסתמה בבני המצאות אסתמה בילדים : 6טבלה 
  

יש אסתמה  
בקרובים מדרגה 

  ראשונה
N=59  

אין אסתמה אצל 
קרובים מדרגה 

  ראשונה
N=551 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)30.5 (18  )5.3( 29  )4.1-15.4 (7.9  0.001<  

  
, 34.0%שיעור ההמצאות של אסתמה אצל הסבים והסבתות של ילדים חולים באסתמה היה 

ההבדל בשיעורי האסתמה אצל .  אצל סבים לילדים שאינם חולים באסתמה9.1 %-בהשוואה ל

  ).p<0.001(ילדים עם וללא היסטוריה של אסתמה אצל הסבים או הסבתות היה מובהק  

  

  שון עי5.1.9

   עישון הילד5.1.9.1

.  ילדים הם חולי אסתמה6) 18.2%(מתוכם . ילדים מכלל המדגם דיווחו כי הם מעשנים 33) 5.7%(

  )1p=0.0( נמצא הבדל מובהק בהמצאות אסתמה בין מעשנים ולא מעשנים 7בטבלה  , כפי שנראה

  המצאות אסתמה לפי עישון הילד : 7טבלה 

  לא מעשן 
N=549 

  מעשן
N=33 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)6.6 (36  )18.2 (6 )8.2-1.2 (3.2  0.01 

  

     עישון בני המשפחה5.1.9.2

הבדל מובהק נמצא .  בדקנו את הקשר בין עישון של בני המשפחה והמצאות אסתמה בילדים

בהתייחס לסיכון להמצאות אסתמה בילדים החשופים לעישון של אחיהם או של מישהו אחר 

   ).8טבלה  ( י גורמים אלה"גורר בבית בהשוואה לילדים שלא היו חשופים לעישון עהמת
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  שיעור האסתמה לפי עישון בני המשפחה: 8טבלה 

  n(%) לא   עישון 
 

 n(%) כן 
 

OR (95%CI)  P value 

 האברק 
N=566 

)6.8 (21  )7.8 (20 )0.6-2.2 (1.2  0.7 

  האםרק 
N=311 

)6.8 (21   0  ---------  0.7  

  פחות אחד ההוריםל
N=540  

)6.8 (21  )9.4 (26  )0.8-2.7 (1.4  0.2 

  אחים
N=308 

)6.0 (15  )10.2 (6  )0.7-4.8 (1.8   0.0006  

שהו אחר ימ
  המתגורר בבית      

                 581 N=   

)7.2 (38  )20.0 (8  )1.3-8.2 (3.3  0.003 

ל "שהו מכל הנימ

         N= 588מעשן
                     

)6.2 (15  )9.3 (32  )0.8-3.1 (1.5  0.2  

  

   החזקת בעלי חיים5.2.1

, פרות, אוגר תוכים, ארנבת, חתול, כלב(שאלנו את הילדים לגבי אחזקת בעל חיים בבית או בסביבתו 

 325) 55.3%. (בעלי החיים לגביהם שאלנו היו כאלה הידועים כאלרגניים אפשריים). סוסים, כבשים

  .ח שצויינו"הח או כי הם מתגוררים בקרבת אחד מבע"יוב כי יש להם בעמהנשאלים השיבו בח

 אלה שאינם לבין) 8.0%(שיעור האסתמתים בקרב אלה המחזיקים בעל חיים לא נמצא הבדל ב

   ).9טבלה ( )=p 0.8 (,7.4%מחזיקים בעל חיים 

  

  המצאות אסתמה על פי החזקת בעל חיים: 9טבלה 

מחזיקים בעל  
  חיים

N=325 

מחזיקים אינם 
  בעל חיים

N=285 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)8.0 (26  )7.4 (21 )2.1-0.6 (1.09  0.8 

  

  

ח המצויים בבית וידועים כגורמים "שיעור התחלואה באסתמה ובע כאשר בדקנו את הקשר בין גם 

 .p=0.2לא נמצא קשר ) אוגר ותוכים בלבד, ארנבת, חתול,כלב (לאלרגיה 
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  )2005(הסקר החוזר בקרב המגזר הבדואי  תוצאות 6.0
  

  .2005התוצאות המובאות להלן מתייחסות לאוכלוסייה הבדואית שנדגמה בסקר החוזר שנערך ביוני 
  

  המדגם 6.1

 תלמידים סרב ליטול חלק 200ס אחד ובו "בי( שאלונים 650 נשלחו 2005בסקר החוזר שנערך ביוני 

 11) 2.4%. ( נכללו בעיבודים453) 97.6%(מתוכם .  שאלונים464) 71.3%(וחזרו למרכז , )בסקר החוזר

  .שאלונים מולאו באופן חלקי ביותר ולא נכללו בעיבודים

  
  

   המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות6.1.1 

  . 1הגדרנו אסתמה לפי הגדרות שונות כמתואר בטבלה 

  המצאות אסתמה על פי הגדרות שונות: 1טבלה 

 (%)המצאות  האסתמההגדרת מקרה חולי 

  1הגדרה 

N=453 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
 .ספסטית או שניהם

7.3% 

  2הגדרה 

N=453 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
, ספסטית או שסבלו מהתקפים של צפצופים בשנה האחרונה

או נוטלים תרופות , או שנמצאים במעקב במרפאת ריאות
 .מרחיבות סמפונות או מונעות אסתמה

21.0% 

  3הגדרה 

N= 453 

השיבו בחיוב על היותם סובלים מאסתמה או ברונכיט 
התקפים של : ף סובלים מאחד הבאים או יותרספסטית ובנוס

, צפצופים בעקבות מאמץ גופני, צפצופים בשנה האחרונה
או נוטלים תרופות , שיעול יבש בלילה, מעקב מרפאת ריאות

מרחיבות סמפונות או (המחזקות את אבחנת האסתמה 
 ) מונעות אסתמה

6.6% 

  

  .1ח השתמשנו בהגדרה "במרבית הניתוחים המופיעים בדו

  

  אסתמה לפי מין 6.1.2

   - בנים ו184) 43.1%( תלמידים היו נתונים הן לגבי מין והן לגבי תחלואה באסתמה מהם 427לגבי 

  .בין בנים ובנות, )p<0. 01(נמצא הבדל מובהק , 2כפי שנראה בטבלה .  בנות243) 56.9%(

  שיעור התחלואה באסתמה לפי מין: 2טבלה 

בנים                

n(%) 
                בנות  

n(%)  
OR (95%CI) P value 

  *חולי אסתמה 

n(%) 
)10.9 (20  )4.5 (11 

לא חולים 
  באסתמה

n(%) 

)89.1 (164 )95.5 (232 

  
)5.9-1.13 (2.6  

  
0.01 
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  BMI - הקשר בין אסתמה משקל ת גובה ו6.1.3

 מסוכמים י התלמידים" עכפי שדווחו, BMI -הקשר בין המצאות אסתמה ונתוני משקל גובה ו

  .3בטבלה 

נראה כי המשקל הממוצע היה גבוה באופן מובהק בין תלמידים חולים באסתמה ותלמידים שאינם 

  . BMI -לא נמצא הבדל ביחס לגובה ול. חולים

   ממוצעים לפי תחלואה באסתמה BMI -נתוני משקל גובה ו: 3טבלה 
  

 P value לא חולי אסתמה חולי אסתמה 
  12.1+51.7 )ג"ק(ווח משקל  מד

  
N=27 

10.4+46.2  
  

N=316 

0.01 

  15.7+157 )מ"ס(גובה מדווח 
N=23 

20.0+155.7  

N=239 
0.7 

BMI3.4+20.5  מדווח  
N=22 

6.7+20.4  
N=7447 

0.96 

  
  

   גיל האם בהריון6.1.4

 גיל האם בעת הריונה חולק. בדקנו האם גיל אם צעיר בהריון מהווה גורם סיכון לתחלואה באסתמה

  כאשר גיל האם בלידה הוגבל ). (4טבלה . (30ומעל גיל ,  שנים20-30-מ, 20לשלוש קטגוריות עד גיל 

  .האם תלמידים דיווחו על גיל 283).  שנה18-45 :ל

  שיעור האסתמה בילדים על פי גיל האם בהריון: 4טבלה 

 P 30< 21-30 >20 גיל האם בהריון

 N(  )15.2 (43 )67.5 (191 )17.3 (49(מספר אימהות 

שיעור החולים באסתמה 

n(%)      

)4.7 (2 )6.3 (12 )4.1 (2 

  

0.8 

  

   מיקום בילד במשפחה6.1.5

נוטים לפתח אסתמה בשיעורים נמוכים יותר  ,ישנן עדויות בספרות כי ילדים שיש להם אחים

  שונות בשל היותם חשופים יותר למחלות זיהומיות , כפי הנראה, בהשוואה לילדים שאין להם אחים

  . נערכה השוואה לבדיקת המצאות אסתמה בין ילדים בכורים וילדים שאינם בכורים

לא הצלחנו למצוא  הבדל מובהק בשיעור ההמצאות של . 5.1%שיעור הילדים הבכורים במדגם היה 

  .p=0.3, )7.0%(וכאלה שאינם בכורים ) 13.0%(אסתמה בין בכורים 

  
   השכלת ההורים6.1.6

 השכלת .רמי סיכון לאסתמה מצאו קשר בין אסתמה  ומצב סוציואקונומי נמוךמחקרים שבדקו גו

תבקשו להשיב האם ההילדים .  ההורים הינה מדד המשקף בצורה טובה את המצב הסוציואקונומי

לא נמצא הבדל בשיעור .אביהם או אמם סיימו בית ספר תיכון והאם למדו במוסד להשכלה גבוהה

ים שאביהם היה בעל השכלה תיכונית או יותר ותלמידים שאביהם ההמצאות של אסטמה בין תלמיד

גם כאשר נערכה השוואה בין ילדים שאימותיהן הן בעלות השכלה תיכונית ). p=0.4(לא סיים תיכון 

  .5)טבלה ) (P=0.9  (נמצא הבדל ס תיכון לא"או יותר וילדים שאימותיהן לא סיימו בי
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  ת ההוריםהמצאות אסתמה על פי השכל: 5טבלה 
  

ת השכלה של /בעל
  שנים או יותר12

 OR (95%CI) P value לא כן

המצאות אסתמה 
 י השכלת האב"עפ

)8.1 (18 )6.1 (13 )3.0-0.6 (1.35  0.4 

המצאות אסתמה 
 י השכלת האם"עפ

)7.7 (9 )7.5 (24 )2.4-0.42 (1.0  0.9 

  
  . שנים או יותר12ה של  מהתלמידים ציינו כי אביהם בעל השכל221) 51.0%  (-השכלת האב

  . חודשים או יותר12 מהילדים ציינו כי אמם בעלת השכלה 117) %26.7  (-השכלת האם

  
   מספר הנפשות המתגוררות בבית6.1.7

לא נמצא הבדל מובהק במספר הנפשות המתגוררות בבית בהשוואה בין ילדים עם אסתמה וילדים 

  )p=0.1, 7.3 לעומת 8.1(ללא אסתמה 

  
  וריה משפחתית היסט6.1.8

  

  חולה באסתמה או ברונכיט , אמא אבא או אחים, הילדים נשאלו האם מישהו מבני משפחתם

בקרב , 51.5%שיעור ההמצאות של אסתמה אצל קרובים מדרגה ראשונה לילדים עם אסתמה היה 

 כי קיים הבדל 8ניתן לראות בטבלה . 11.5%ילדים שאינם חולים באסתמה שיעור ההמצאות היה 

ק בשיעורי ההמצאות של אסתמה בין ילדים עם וללא היסטוריה משפחתית של אסתמה אצל מובה

  .קרובים מדרגה ראשונה

  

  

  המצאות אסתמה בילדים עם קרובי משפחה מדרגה ראשונה החולים אף הם באסתמה: 8טבלה 
  

יש אסתמה  
בקרובים מדרגה 

  ראשונה
N=33  

אין אסתמה אצל 
קרובים מדרגה 

  ראשונה
N=418 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)26.2 (17  )4.1 (16 )3.9-17.6 (8.2  <0.001 

  

, 20.7%שיעור ההמצאות של אסתמה אצל הסבים והסבתות של  ילדים חולים באסתמה היה 

ההבדל בשיעורי האסתמה אצל .  אצל סבים לילדים שאינם חולים באסתמה7.1 %-בהשוואה ל

  ).p=0.009(סתמה אצל הסבים או הסבתות היה מובהק  ילדים עם וללא היסטוריה של א

  

   עישון6.1.9

   עישון הילד6.1.9.1

.  ילדים הם חולי אסתמה5) 18.5%(מתוכם .   ילדים מכלל המדגם דיווחו כי הם מעשנים27) 6.3%(

  )1p=0.0( נמצא הבדל מובהק בהמצאות אסתמה בין מעשנים ולא מעשנים 9בטבלה  , כפי שנראה

  מצאות אסתמה לפי עישון הילדה : 9טבלה 

  לא מעשן 
N=402 

  מעשן
N=27 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)6.0 (24  )18.5 (5 )1.1-11.2 (3.6  0.01 
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    עישון בני המשפחה6.1.9.2

לא מצאנו הבדלים בין . בדקנו את הקשר בין עישון של בני המשפחה והמצאות אסתמה בילדים

אחים או מישהו המתגורר בבית לילדים שאינם חשופים , אם, ן על ידי אבילדים החשופים לעישו

  . חשוב לזכור כי מדובר במדגם קטן למדי, בהתייחס לסיכון להמצאות אסתמה אולם

  ).8טבלה (

  שיעור האסתמה לפי עישון בני המשפחה: 8טבלה 

  n(%) לא   עישון 
 

 n(%) כן 
 

OR (95%CI)  P value 

 האב
N=412 

)5.0 (12  )9.9 (17 )0.9-4.8 (2.1  0.05 

  האם
N=399  

)6.7 (26  )7.7 (1  )0.1-9.1 (1.15  0.9  

  לפחות אחד ההורים
N=414  

)9.8 (17  
  

)5.0 (12  )0.9-4.8 (2.1  0.06 

  אחים
N=405  

)6.4 (22  )8.5 (5  )0.4-4.0 (1.4  0.6  

שהו אחר ימ
  המתגורר בבית      

                 402 N=   

)6.6 (23  )10.9 (5  )0.6-5.3 (1.7  0.3 

ל "שהו מכל הנימ
            N=418מעשן

)4.9 (10  )8.9 (19  )0.8-4.5 (1.9  0.1  

   

  

   החזקת בעלי חיים6.2.1

, אוגר תוכים, ארנבת, חתול, כלב( שאלנו את הילדים לגבי אחזקת בעל חיים בבית או בסביבתו 

ח או כי הם מתגוררים "י יש להם בע מהנשאלים השיבו בחיוב כ226) 50.1%). (סוסים, כבשים, פרות

 ובקרב 7.1%שיעור האסתמתים בקרב אלה המחזיקים בעל חיים היה  .ח שצויינו"בקרבת אחד מבע

  ).9טבלה ). (p=0.9(הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית . 7.6%אלה שאינם מחזיקים בעל חיים 

  המצאות אסתמה על פי החזקת בעל חיים: 9טבלה 

מחזיקים בעל  
  חיים

N=226 

אינם מחזיקים 
  בעל חיים

N=225 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)7.1 (16  )7.6 (17 )0.5-1.9 (0.9  0.9  

  

ח המצויים בבית וידועים כגורמים "שיעור התחלואה באסתמה ובע גם כאשר בדקנו את הקשר בין 

  .p=0.9לא נמצא קשר ) אוגר ותוכים בלבד, ארנבת, חתול,כלב (לאלרגיה 

  

  

  מפטומים הקשורים לאסתמהי השוואת שיעור ההמצאות של ס6.2.2

. השאלון שהועבר לתלמידים כולל שאלות על סימפטומים שונים העלולים להצביע על  קיום אסתמה

  . מציגה את שיעורי ההמצאות של הסימפטומים בבדואים בשני הסקרים שבוצעו וביהודים12טבלה 
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   של סימפטומים הקשורים לאסתמה במדגםשיעורי המצאות: 10טבלה 

  בדואים  סימפטום

2005(%)   

N=453  

בדואים   

2003(%)  

N=610  

יהודים 

2003(%)  

N=6738  

  ערבים

2003(%)  

N=2549 

  4.5  7.2  7.7 7.3 סובלים מאסתמה או ברונכיט ספסטית

  8.0  14.8  10.5 14.3 סבלו אי פעם מאסתמה או ברונכיט ספסטית

חרחורים או שריקות , צפצופיםאי פעם בחיים היו 

 בחזה

23.0 20.1  28.2  16.0  

חרחורים שריקות בחזה ,מספר התקפים של צפצופים

  .או קוצר נשימה בשנה האחרונה

1-3  

4-12  

 12-יותר מ

  

  

9.3  

3.0  

2.3 

  

  

13.4  

0.5  

3.1 

  

  

12.7  

2.7  

1.4  

  

  

7.0  

1.1  

1.1  

, מספר פעמים בהם השינה הופרעה בגלל צפצופים

קות בחזה או קוצר נשימה בשנה שרי, חרחורים

  האחרונה

  פחות מפעם בשבוע

 יותר מפעם בשבוע

  

  

10.3  

7.7 

  

  

6.9  

9.1 

  

  

4.4  

1.6  

  

  

4.9  

3.7  

  4.9  5.1 10.6 11.4 קושי בדיבור בשנה האחרונה

בשנה האחרונה צפצופים או חרחורים בעקבות מאמץ 

 גופני

12.7 10.5 19.0  9.2  

  14.9  20.8 19.1 18.3 שיעול יבש בלילה בשנה האחרונה

  10.6  10.4 14.3 11.0 נזלת אלרגית

  5.4  10.0 7.8  10.1  פריחה מגרדת שנמשכה חצי שנה

  6.4  6.0 12.2  11.4  פריחה מגרדת לעיתים קרובות
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    מהמגזר הדרוזי בישראל13-14ם בני ילדיקרב המצאות אסתמה בשיעור  7.0 
  

  .י משרד החינוך כשייכים למגזר הדרוזי בתי ספר שהוגדרו על יד5במסגרת הסקר נדגמו 

זהו שיעור .  תלמידים1092) 92.4%( תלמידים מהם מילאו את השאלונים 1181בסך הכל נדגמו 

  .היענות גבוה מאוד

 מהם דרוזים והשאר 780) 71.4%(כאשר בדקנו את התפלגות התלמידים הללו לפי דת נראה כי רק 

  .ערבים  מוסלמים נוצרים או בדואים

  

  המצאות אסתמה לפי הגדרות : 1טבלה  7.1

 מובאים שיעורי ההמצאות של אסתמה בקרב תלמידים דרוזים לפי כל אחת משלוש 1בטבלה 

  .ההגדרות  של אסתמה

מוסלמים (ערבים   יהודים דרוזים הגדרת מקרה אסתמה

  )ונוצרים

  126) 4.5(  474) 7.2( 43) 5.5( 1הגדרה 

  375) 13.4(  816) 18.8( 124) 15.9( 2הגדרה 

  120) 4.3(  474) 7.2( 38) 4.9( 3הגדרה 

  

   היסטוריה משפחתית7.2
  

  חולה באסתמה או ברונכיט , אמא אבא או אחים, הילדים נשאלו האם מישהו מבני משפחתם

 כי קיים הבדל מובהק בשיעורי ההמצאות של אסתמה בין ילדים עם וללא 2ניתן לראות בטבלה 

  . קרובים מדרגה ראשונההיסטוריה משפחתית של אסתמה אצל

  

  

  המצאות אסתמה בילדים עם קרובי משפחה מדרגה ראשונה החולים אף הם באסתמה: 2טבלה 
  

יש אסתמה  
בקרובים מדרגה 

  ראשונה
N=51 

אין אסתמה אצל 
קרובים מדרגה 

  ראשונה
N=718 

OR (95%CI)  P value 

  המצאות אסתמה
n(%) 
  

)19.6 (10  )4.3 (31 )2.5-11.8 (5.4  <0.001 

  

  שיעור ההמצאות של סימפטומים הקשורים לאסתמה: 3טבלה  7.3

. השאלון שהועבר לתלמידים כלל שאלות על סימפטומים שונים העלולים להצביע על קיום אסתמה

  . מוצגים שיעורי ההמצאות של הסימפטומים הללו באוכלוסיה הדרוזית3בטבלה 

  
 (%)דרוזים  סימפטום

 5.5 טיתסובלים מאסתמה או ברונכיט ספס

 10.0 סבלו אי פעם מאסתמה או ברונכיט ספסטית

 17.5 חרחורים או שריקות בחזה, אי פעם בחיים היו צפצופים

חרחורים שריקות בחזה או קוצר ,מספר התקפים של צפצופים

  .נשימה בשנה האחרונה

1-3  

  

  

7.2  
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4-12  

 12-יותר מ

1.2  

1.9 

, חוריםחר, מספר פעמים בהם השינה הופרעה בגלל צפצופים

  שריקות בחזה או קוצר נשימה בשנה האחרונה

  פחות מפעם בשבוע

 יותר מפעם בשבוע

  

  

4.8  

4.2 

 6.9 קושי בדיבור בשנה האחרונה

 8.7 בשנה האחרונה צפצופים או חרחורים בעקבות מאמץ גופני

 16.3 שיעול יבש בלילה בשנה האחרונה

 9.3 נזלת אלרגית

  5.1  פריחה מגרדת שנמשכה חצי שנה

  7.4  פריחה מגרדת לעיתים קרובות

  

ניתן לסכם ולומר כי השיעורים שנתקבלו בקרב דרוזים דומים לאלה שנתקבלו בקרב ערבים 

  .מוסלמים ונוצרים
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