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 שוויון בבריאות-נתונים מתוך מרכז הידע בנושא אי

שוויון של משרד הבריאות, במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה -מרכז הידע הארצי בנושא אי
  ומדיניות בריאות

 

 42פערי בריאות: חיסוני שפעת 3.4
 שטרית, ד"ר ברוך ולן, ד"ר עמית הופרטגב' אנג'לה 

 עריכה: אנג'לה שטרית, ד"ר אמה אברבוך, שלומית אבני

 

 מבוא:

מחלת השפעת העונתית מהווה גורם מכביד על בריאות הציבור וגורמת לתחלואה בקרב מיליוני 

מקרים מדי  002,222-022,222איש מדי שנה ברחבי העולם. כיום התחלואה משפעת מוערכת בין 

מיליארד  11 -שנה בעולם. הנזק הכלכלי כתוצאה מהתחלואה בשפעת בארה"ב לדוגמא, מוערך ב

השפעת העונתית נחשבת מחלה קלה החולפת מעצמה ומרבית החולים אינם דולר מדי שנה. 

נזקקים לטיפול רפואי. עם זאת מחלת השפעת יכולה להיות מסוכנת ואף לגרום לתמותה. הסיכוי 

לסיבוכים ולתמותה משפעת הינו בעיקר לקבוצות סיכון כגון חולים כרוניים ואנשים מבוגרים 

שפעת מתרחשת בכל חורף אבל העוצמה שלה משתנה בין . בארץ, ההתפרצות של 50מעל גיל 

השנים. בשל העובדה ששפעת הינה מחלה וירלית, אין כיום טיפול יעיל כנגד הוירוס ולכן חיסון 

 נגד שפעת מהווה את האמצעי המוביל למניעת הדבקה ותחלואה משפעת. 

, 50ומבוגרים מעל גיל  כיום ממליץ משרד הבריאות על חיסון קבוצות סיכון כגון חולים כרוניים

שנים ובמיוחד עד גיל  5ההמלצה הינה לילדים מגיל חצי שנה ועד כמו גם על חיסון ילדים )

ומעלה  50(, הנחשבים האחראים העיקריים להדבקות. דגש מיוחד ניתן לחיסון בגילאי שנתיים

+ 50ילאי שכן ישנו סיכוי גדול יותר לפתח סיבוכים כתוצאה ממחלת השפעת. חיסון השפעת לג

 מהווה היום אחד המדדים שלפיהם נבחנות קופות החולים במסגרת תכנית המדדים הלאומית. 
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בשל עובדה זו קופות החולים משקיעות מאמץ רב בכדי להשיג כסוי חיסוני גבוה בקרב 

 האוכלוסייה המבוגרת.

חיסונים בפרק זה נבחן את הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים, להיענות ל

חודשים האחרונים, האם קיבלת חיסון נגד שפעת )לא כולל  10-בלשפעת, על פי תשובות לשאלה: "

. אנו 0212" מהסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשנת "שפעת החזירים"(?

, שהינה אוכלוסייה בסיכון, ושרמת החיסונים בה מהווה 50נתמקד בעיקר באוכלוסייה מעל גיל 

 את אחד המדדים הכלולים בקהילה.   כאמור,

 

 שיטות:

שיטת הדגימה ושאלון הסקר מופיעים בפירוט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מסגרת 

משיבים  0,022-הדגימה של הסקר מבוססת על מרשם התושבים. המדגם תוכנן על מנת שיכלול כ

ים דמוגרפיים ]חמש ומעלה. שיטת הדגימה מורכבת, וכללה שילוב של שלושה משתנ 02בני 

ירושלים, ערבים אחרים, שתי קבוצות עולים לפי תקופת -קבוצות אוכלוסייה )ערבים במזרח

 קבוצות תכנון[. 02עליה, ויהודים ילידי הארץ(, שבע קבוצות גיל, ומין; סה"כ: 

התמקד  0212שאלון הסקר כלל שאלון גרעין קבוע החוזר מדי שנה, ונושא משתנה, שבשנת 

 באורח חיים.בבריאות ו

 

 ניתוח הנתונים:

חודשים האחרונים, האם  10-ב:  קבלת חיסון לשפעת על פי תשובות לשאלה: הגדרת המדד

 ?קיבלת חיסון נגד שפעת

 כן .1

 לא .0

 

משתני על פי מדדי הפערים )מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים -ניתוח הנתונים כלל ניתוח חד

ית בשעות הפנאי ותדירות אכילת ארוחות וכלכליים(, הרגלי בריאות )עישון, פעילות גופנ

מסודרות(, מסת גוף והערכה עצמית של מצב הבריאות. הנתונים מוצגים עבור סה"כ המדגם 

 +(. 50-ו 02-59, 2-94ובנוסף לפי קבוצות גיל )

+ 50בהמשך, בוצע ניתוח רב משתני באמצעות שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית בקבוצת הגיל 

שהינה קבוצת הסיכון ואשר משרד הבריאות ממליץ לחסנה. עיבוד דומה בוצע עבור קבוצת הגיל 

משתני היו משתנים שנמצאו -ששימשה בסיס להשוואה. המשתנים שהוכנסו למודל הרב 02-59
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משתני. משתנים מסבירים הוצאו -החיסון )משתנה תלוי( בעיבוד חד בקשר מובהק עם קבלת

 .2.12>, אם מובהקות הקשר עם המשתנה התלוי הייתה backward eliminationמהמודל בשיטת 

 

 ממצאים:

החודשים האחרונים. אחוז המתחסנים נגד שפעת עונתית  10 -( התחסנו ב02%כרבע מהמשיבים )

 +. 50בגילאי  05%-( ל02-94בקבוצת הגיל הצעירה ) 10.5% -עולה מ

 : התפלגות מקבלי החיסון בכלל האוכלוסייה, ולפי מין וקבוצות גיל )באחוזים(1תרשים 

 

 

המתחסנים בקרב גברים גבוה יותר מזה של נשים, אך  בסה"כ ובכל קבוצות הגיל, שיעורמין:  .1

בקרב  00%, לעומת 51.0%+ )גברים מתחסנים בשיעור של 50ההבדל בולט יותר בקרב בני 

-משתני, נמצא כי ההסתברות של נשים להתחסן לשפעת הייתה נמוכה ב-הנשים(. בניתוח רב

 מזו של גברים. 21%

הקפיצה המשמעותית בשיעור החיסון הינה  שיעור התחסנות עולה כצפוי עם הגיל.גיל:  .0

 00-59בקרב גילאי  22%ל 02-09עבור גילאי  10% -שבו השיעור עולה מ 00-59בקבוצת הגיל 

ומגיע לשיאו  50-09בקבוצת הגיל  02% -(. לאחר מכן הוא מטפס ל1שנים )ראה טבלה 

תחסנים ביו . ההבדלים בשיעור המ50.0% -+(, שם שיעור ההתחסנות מגיע ל00בקשישים )

מובהקים סטטיסטית, גם בין שתי קבוצות הגיל המבוגרות  00-59וגילאי  02-09גילאי 

p=0.001 משתני נמצא קשר חיובי בין גיל לבין ביצוע חיסון לשפעת כאשר -. גם בעיבוד רב

+, 50. בקרב גילאי p<0.001, 02-09מגילאי  0.5פי  52-59וגילאי  1.0התחסנו פי  00-04גילאי 

23.7 

13.6 

28.5 

61.2 

22.6 

11.5 

26.9 

55.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

 +65 50-64 20-49 כ"סה

 גיל

 גברים

 נשים

% 



                                                                                     

4 

 

 00עבור משתתפים שגילם  05%-כי ההסתברות להתחסן נגד שפעת היתה גבוהה יותר בנמצא 

   p=0.002 .שנים, 50-09ויותר לעומת גילאי 

שיעור הערבים המתחסנים נגד שפעת כיום נמוך במידה ניכרת משיעור היהודים  ערבים: .3

תי , בהתאמה(. שיעור הערבים המתחסנים נמוך באופן מובהק בש09.5%לעומת  15%)

בערבים לעומת  91.0% -ביהודים ו 12.1%בערבים לעומת  12.5%+ )50 -ו 02-94קבוצות גיל 

+, ערבים 50בקרב גילאי ביהודים, בהתאמה(. תוצאות העיבוד הרב משתני מראות כי  04.2%

 OR=0.36)הארץ נטו להתחסן פחות באופן מובהק סטטיסטית בהשוואה לילידי 

95%CI=0.18, 0.70). 

( המתחסנים 1442+ )עליה לאחר 50שיעור העולים החדשים בקבוצת הגיל עולים:  אוכלוסיית .9

לעומת  95.2%נגד שפעת כיום נמוך במידה ניכרת משיעור ילדי הארץ והעולים הוותיקים )

משתני שבוצע עבור -, בהתאמה(. ממצא זה נותר מובהק סטטיסטית בעיבוד רב52%

 ויותר. 50משתתפים שגילם היה 

+, שיעור המתחסנים הנמוך 50ו 02-59, 02-94קבוצות הגיל  2-המדגם וכן ב בכלל דתיות: .0

ביותר נצפה בקרב משתתפים שהגדירו את עצמם כדתיים מאוד. נמצא קשר הפוך בין מידת 

(. ניתן לראות בבירור שאנשים p=0.0003) 02-94הדתיות ובין ההתחסנות לשפעת בגילאים 

לעומת שיעורים גבוהים יתר  5.5%בשיעור של שהגדירו את עצמם דתיים מאוד מתחסנים 

, 12.4%ו  11.5%, 12.0%בקרב אנשים שהגדירו עצמם כדתיים, לא כל כך דתיים ולא דתיים ) 

בהתאמה(. בשאר קבוצות הגיל שיעור המתחסנים בקבוצת ה"דתי מאוד" הינן הנמוך ביותר 

גם לאחר  יות אחרות.אך אינו שונה באופן מובהק סטטיסטית משיעור ההתחסנות ברמות דת

+, המשתתפים 50תקנון למשתנים נוספים המופיעים במודל הרגרסיה הלוגיסטית בגילאי 

שהגדירו את עצמם כדתיים מאוד נטו להתחסן פחות מהחילונים, ברמת מובהקות 

 סטטיסטית גבולית. 

+ הוא ברווקים  50ובגלאי  02-59השיעור הנמוך ביותר של מתחסנים בגילאי  מצב משפחתי: .5

 לעומת כל שאר הקבוצות, ללא מובהקות סטטיסטית. 

 + אינו תלוי במספר50שיעור ההתחסנות בקבוצת הסיכון  מספר נפשות במשק הבית: .0

הנפשות הגרות באותו משק בית, גם כשמאחדים את הקבוצות עם מספר הנפשות הגבוה 

ניתן לראות ששיעור  02-59(. מעניין שבקבוצת הגיל p=0.12( )1,0לעומת הנמוך ) ,(+2,9,0)

בהתאמה(,  22.4%ו 22.2%ההתחסנות הוא גבוה במשקי בית עם שתים או שלוש נפשות )

 ., בהתאמה(02.1%ו  01.4%( וארבע וחמש נפשות )02.0%לעומת בודדים )

אפיינים של מעמד חברתי כלכלי )להלן(,שניים : מתוך ארבעה מכלכלי-מאפייני מעמד חברתי .5

  +:50נמצאו בקשר מובהק  עם התחסנות בגלאי 

 -במדגם הכולל, נצפה קשר הפוך בין רמת ההשכלה לבין שיעור המתחסניםהשכלה: 

בקרב משתתפים  01%-שנות לימוד ל 4-בקרב בעלי השכלה נמוכה של פחות מ 25%

 שנות לימוד ויותר. כמו כן, נמצא קשר מעניין בין רמת ההשכלה להתחסנות  12בעלי 
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ו  2-5פה בקבוצות הקיצון )+, כאשר שיעור המתחסנים נמוך יותר נצ50בקבוצת הגיל 

 4-10בקבוצת בעלי  50%, בהתאמה, לעומת 05.4%ו 02%-+ שנות לימוד בהתאמה(12

 (.p=0.067שנות לימוד, אך הבדל זה הינו בעל מובהקות סטטיסטית גבולית בלבד )

+ עולה עם שיעור ההכנסה. בעלי השכר 50שיעור המתחסנים בקבוצת הגיל  הכנסה:

בקרב  05.0%לעומת שיעור של  59%לנפש( מתחסנים בשיעור של ₪  9222הגבוה )מעל 

 -בקרב בעלי שכר נמוך )פחות מ 02%ש"ח ( ושיעור של  0221-9222בעלי שכר בינוני )

 . p=0.015ש"ח(,  0222

לחה בכיסוי ההוצאות החודשיות, מדד סובייקטיבי כאשר בוחנים את יכולת ההצ

הגבוה ביותר הינו בקבוצה של "מצליחים ללא כל קושי"  יותר, שיעור ההתחסנות

כך -בקרב האיחוד של "לא כל 05%-בקבוצת ה"מצליחים" ו 00.0%( לעומת 55.5%)

(. תמונה p=0.003מצליחים" ו"בכלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות" )

מה המתארת קשר בין הכנסה ומידת כיסוי ההוצאות לבין שיעור ההתחסנות, דו

 נצפתה עבור כלל המדגם.

לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין שיעור ההתחסנות  תעסוקה ובעלות על רכוש:

 + ומצב התעסוקה או בעלות על רכוש.50בגיל 

יים כלכליים , אף משתנה מקבוצת המאפיינים החברת02-59יש לציין כי בקבוצת גיל 

משתני. עבור -לא נותר קשור להיענות לביצוע חיסון נגד שפעת עונתית בעיבוד הרב

"מצליחים לכסות את  -+, נמצא כי מרואיינים שהגדירו את עצמם כ50קבוצת הגיל 

יותר משאר המשתתפים  02%-הוצאותיהם החודשיות ללא כל קושי" התחסנו ב

(OR=1.51 , 95%CI=1.03, 2.22, p=0.04). 

+, כאשר 50נמצא קשר בין מחוז המגורים ובין שיעור החיסון של גילאי  הבדלים גיאוגרפיים: .4

, 00.5%-ו 02%השיעור הנמוך ביותר של מתחסנים נמצא בקרב תושבי מחוז צפון וירושלים )

(, p=0.036בהתאמה(,. כאשר בוחנים את שני המחוזות הללו נמצא קשר סטטיסטי מובהק )

 יחד לעומת יתר המחוזות

: בכל קבוצות הגיל נמצא מתאם הפוך בין מצב הבריאות לבין הכיסוי החיסוני. מצב בריאות .12

כלומר, משתתפים שדווחו על מצב בריאותי טוב מאוד התחסנו פחות משאר המדווחים. 

לעומת  94%+ המדווחים על מצב בריאותי טוב מאוד התחסנו בשיעור 50למשל, בקרב גילאי 

(. מגמה דומה נצפתה עבור שתי הקבוצות האחרות p=0.06ם, )בקרב יתר המשתתפי 05%

+, כי ככל 50והן עבור גילאי  02-59משתני, הן עבור גילאי -שנבדקו. עולה גם מעיבוד הרב

שמצב בריאותם של המשתתפים היה טוב יותר )על פי הגדרה עצמית(, כך הם נטו להתחסן 

  גלי חיים ומדד מסת גוף.פחות בתקנון מגדר, גיל, רמת דתיות, ותק בארץ, הר

 15% -שיעור המתחסנים במדגם הכולל עולה עם רמת ההשמנה מ מסת גוף כמדד להשמנה:  .11

עבור  22%-בקרב אנשים עם עודף משקל ומגיע ל 05%-במשתתפים בעלי מסת גוף תקינה ל
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+( שיעור המתחסנים עם השמנת יתר 50משתתפים עם השמנת יתר. בקבוצת גיל המבוגרת )

(. הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית.  00תקין )>   BMIבאנשים עם  00%לעומת  52.5%-מגיע ל

משתני, בולט הממצא -מגמה דומה נצפתה עבור שתי הקבוצות האחרות שנבדקו. בעיבוד רב

יותר מהמשתתפים עם משקל  52%-+ עם השמנת יתר התחסנו ב50כי משתתפים בגילאי 

 בטווח הנורמה.

 לבין שיעור ההתחסנות לשפעת עונתית:קשר בין הרגלי חיים  .10

שיעור המתחסנים הנמוך ביותר נצפה בקרב המשתתפים שדיווחו שהם  עישון:

( גם בקבוצת הגיל המבוגרת שיעור המתחסנים 15%מעשנים כיום )בכלל המדגם 

משתני, -בניתוח רב. p=0.003בלא מעשנים,  04% -בהשוואה ל 95%המעשנים היה 

מזו  %91-נשים מעשנים להתחסן לשפעת הייתה נמוכה בנמצא כי ההסתברות של א

 +. 50של לא מעשנים עבור גילאי 

שיעור המתחסנים הנמוך ביותר נצפה בקרב האנשים שלא  ביצוע פעילות גופנית:

מבצעים כלל פעילות גופנית. הבדל זה בולט במיוחד בקבוצת הגיל המבוגרת כאשר 

בלבד בקרב  02%לעומת  59%ה שיעור המתחסנים בקרב המשתתפים הפעילים הי

 .>0p....המשתתפים עם אורח חיים ישבני )לא מבצעים פעילות גופנית כלל( 

נצפה כי ביצוע פעילות גופנית ברמה כלשהי +, 50משתני עבור גילאי -בעיבוד רב

יחסית לרמה המומלצת מעלה את ההסתברות להתחסן בהשוואה למשתתפים 

 .OR=1.42, 95%CI=1.06, 1.90, p=0.02)נית )שדווחו על חוסר עיסוק בפעילות גופ

גם במדד זה נמצא כי בכל קבוצות הגיל, האנשים  הרגל אכילת ארוחות מסודרות:

אשר דווחו על תדירות אכילת ארוחות מסודרות "במידה רבה מאוד" מתחסנים 

יותר מהאחרים, בסה"כ המדגם וגם לפי קבוצות גיל. ממצא זה בולט יותר בגילאי 

+ שדווחו על תדירות 50משתתפים בגילאי ( . p<0.001, 95%לעומת   51%+ )50

משאר  0אכילת ארוחות מסודרות במידה רבה מאוד התחסנו בכמעט פי 

 המשתתפים.

, הנהגת אורח חיים בריא המבוטא על ידי הרגלי עישון וביצוע פעילות 02-59גם בקבוצת גיל 

נתית. המעשנים התחסנו פחות והעוסקים גופנית, קשור בהיענות לביצוע חיסון נגד שפעת עו

בפעילות גופנית התחסנו יותר בצורה מובהקת סטטיסטית לאחר תקנון לגיל, מחוז מגורים 

 ומצב בריאות. 
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: משתנים שנמצאו קשורים באופן מובהק ועצמאי עם ביצוע חיסון לשפעת עונתית 2תרשים 

 +(65במודל הרב משתני  )גילאי 

 

 

 דיון ומסקנות:

+. זאת מכיוון שזוהי אוכלוסייה בסיכון מוגבר לשפעת 50התמקדנו בחיסוני שפעת בקבוצת הגיל 

וכן מהסיבה שמדובר בקבוצה שמהווה יעד למאמץ מערכתי למען חיסונה נגד שפעת. נוסף לכך, 

מדובר בקבוצה מוחלשת מטבעה, בעלת עצמאות מוגבלת שתלויה יותר בקיום מערכות תומכות. 

פערי הבריאות בקבוצה זאת יהיו בולטים יותר וישקפו פערים ביכולת של מערכת ההנחה היתה ש

 הבריאות להתמודד עם משימת החיסון נגד השפעת. 

שהיוותה קבוצת ביקורת בשל  02-59לשם השוואה, בחנו בנוסף את ההתחסנות גם בקבוצת הגיל 

 העובדה שלא קיים מנגנון מערכתי שמקדם את החיסון שלה. 

לעומת  00.0%+( הינה בשיעור של בין 50חסנות לשפעת בקרב האוכלוסייה בסיכון )שיעור ההת

בחיסון  -של קופות החולים ומשרד הבריאות  -. עובדה זו מצביעה על הצלחה  02-59בגלאי  00.0%

מהווה הישג משמעותי  52%-האוכלוסיה שהוגדרה על ידו כאוכלוסיית יעד. שעור הענות של כ

 וי בעולם המערבי. בהשוואה לשעורי כיס

יחד עם זאת, מן המחקר עולה שאכן ישנן כמה קבוצות שנענות פחות לחיסוני שפעת. למשל, נמצא 

קשר מובהק בין מגדר ושיעור החיסון כאשר נשים מתחסנות פחות מגברים. מחקרים בעולם 

ין מציגים תמונה מורכבת לגבי הבדלים בהיענות לחיסונים, שיש לגביהם המלצות בריאות, ב

גברים לנשים. לכן, הממצאים של מחקר זה מעלים חשש כי ישנה בעיה מערכתית בהגעה אל 
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ציבור הנשים לעומת הגברים. הסבר אפשרי נוסף הוא כי נשים יותר סקפטיות לגבי הצורך 

 להתחסן נגד שפעת.

(, לעומת 91.0%+ )50עובדה בולטת עוד יותר הוא שיעור החיסון הנמוך בקרב ערבים בגילאי 

(. כאשר בוחנים את קבוצת הביקורת ניתן לראות שהערבים והיהודים מתחסנים 04.2%יהודים )

בשיעור זהה. הפער בולט עוד יותר על רקע העובדה כי שיעור ההתחסנות של האוכלוסייה הערבית 

לחיסוני השגרה בילדים דומה ואף גבוה משיעור החיסון של היהודים. העובדות שמוצגות לעיל 

הסברה שיתכן שההבדלים בהיענות לחיסון נובעים מסיבות של נגישות והסברה שאינה מעלות את 

 מותאמת דיו למגזר הערבי.

+, 50אוכלוסייה נוספת שבה יש שיעור חיסון נמוך הינה אוכלוסיית העולים החדשים בגילאי 

ו באוכלוסייה ילידת ישראל ובקרב עולים ותיקים. פער זה אינ 52%לעומת  95.2%שיעור של 

מתגלה בקבוצות הגיל האחרות. גם כאן אנו מעלים את האפשרות שישנה בעיה בנגישות או 

 בהסברה לציבור העולים.

ומעלה )במבחן החד  50הכנסה מהווה גם היא מנבא לשיעור התחסנות נמוך בקרב המשתתפים בני 

והה יותר משתני(. יתכן ואנשים שמצבם הכלכלי טוב מאוד משכילים יותר וכן בעלי מודעות גב

ולכן נוטים להתחסן יותר מאחרים. יתכן וחסמים אחרים הקשורים במצב כלכלי משפיעים אף 

למשל עלות הנסיעה למרפאה.  העובדה כי מחוז ירושלים ומחוז צפון הראו  -הם על רמת החיסון

שיעור חיסון נמוכים, מחוזות המאופיינים בקבוצות חלשות כגון חרדים וערבים, מחזקת את 

לגבי הקשר בין מצב כלכלי לשיעור חיסון. יש לציין שהקשר בין מצב כלכלי להיענות  הממצא

חיסונית נחקר בארצות שונות ונמצא מורכב ביותר. מקובל לתאר את הקשר כתמונת פעמון כאשר 

אנשים בקצה הכלכלי הנמוך מאד כמו גם אלו בקצה הכלכלי הגבוה מאד נוטים שלא להתחסן, כל 

 יא.קבוצה מסיבותיה ה

המחקר גם מצביע על המורכבות של ההיענות לחיסון כאשר בוחנים את משתנה ההשכלה. 

שנות לימוד(. עובדה זו נובעת מכך  4-10הקבוצה המתחסנת ביותר הינה בעלת ההשכלה הבינונית )

שאנשים משכילים כנראה נחשפים למידע )אמין ולא אמין( לגבי יעילות החיסון נגד שפעת ולכן 

לקריאה להתחסן. מהצד השני אנשים לא משכילים כנראה נחשפים פחות להמלצות  נענים פחות

משרד הבריאות, דבר המאפיין אוכלוסיות מוחלשות. יש לציין שבאנליזה רב משתנית השכלה לא 

 +. 50נותרה קשורה לביצוע חיסון בקבוצת הגיל 

רגלי בריאות, ההשכלה במחקר זה נמצא  שהרגלי בריאות קשורים עם השכלה. לכן במודל שכלל ה

 לא נותרה כגורם קשור להיענות להתחסן.

אנשים בעלי מסת גוף כמדד להשמנה )ואולי גם למצב בריאותי אובייקטיבי( נוטים להתחסן יותר. 

ישנה אפשרות שאנשים יותר חולים  מודעים יותר לצורך להתחסן  או לחילופין מבקרים יותר 

 ת טובה יותר לחיסון. במרפאות ושכך חשופים להסברה ולנגישו
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כאשר בחנו את הקשר בין הרגלי החיים לבין שיעור ההתחסנות מצאנו כי אנשים שחיים באורח 

חיים בריא נוטים להתחסן יותר. ניתן לראות זאת בכל אחד משלושת המרכיבים שבחנו )עישון, 

ה יותר או שהם פעילות גופנית והרגלי אכילה(. אנו משערים שאנשים אלו הינם בעלי מודעות גבוה

 בעלי אורח חיים מסודר יותר המאפשר להם לדאוג לבריאותם ולהתחסן.

  

+, אוכלוסיות מוחלשות "קלאסיות" 50, המחקר הנוכחי מצביע על העובדה שבקרב גילאי לסיכום

)נשים, ערבים, עולים ועניים ( מתחסנות פחות לשפעת  בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. במחקר זה 

בות לשיעורי החיסון הנמוכים. יחד עם זאת ראוי להדגיש שפערים שנתגלו מתרכזים הסי לא נבחנו

דווקא בקבוצת אוכלוסין שמצד אחת תלויה יותר במסגרות התומכות ומצד שני הוגדרה במפורש 

כיעד מוגדר של המערכת הרפואית התומכת. הנתונים  האלו מצבעים על בעיה מובנת  ביכולת של 

 מודד עם משימת החיסון, דווקא בקרב  אוכלוסיות מוחלשות. המערכות התומכות להת

 

 המלצות:

יש לערוך מחקר מקיף יותר בכדי לבחון מהן הסיבות להיענות נמוכה לחיסון שפעת באוכלוסיות 

מוחלשות. יחד עם זאת, יש לבחון את האפשרות שישנם כשלים מבניים הניתנים להסרה נוכח 

שה התרבותית, דוגמת הסברה מותאמת לשונית ותרבותית הכלים הקיימים במערכת בתחום ההנג

 )לערבים ועולים(. מעניין במיוחד לבחון מדוע נשים מתחסנות פחות מגברים לשפעת.
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 Total   40גילאי  02-49גילאי  02-94גילאי+ 

N % 
ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

 (0131) 7711 (1131) 7211 (7132) 0215 (1.37) 1057 כלל המדגם
 מגדר

 P=0.26 P=0.027 P=0.45 P=03034 
 (2731) 070 (1130) 111 (7.32( 1.11 (1.31) 215. גברים 

 (0035) 221 (1231) 117 (7730) .111 (1132) 1.7. נשים
 גיל

 P=0.26 P=0.0006 
-- -- 15-10 111 (703.) 111 (703.) 

10-.0 71.5 (7735) 71.5 (7735) 
.0-00 7051 (7732) 7051 (7732)  

-- 
00-01 251 (7231) 251 (7231) P=0.0001 
05-00 010 (7130)   010 (7130)  
00-20 7770 (..35) 

-- 
7770 (..35) P=0.0577 

20-10 211 (0.3.) 
-- 

211 (0.3.) 
10+ 000 (2131) 000 (2131) 

 מגזר
 P=0.0557 P=0.037 P=0.715 P=030004 

 (.013) .751 (1130) .701 (7.37) 012. (1032) 2701 יהודים ואחרים
 (0731) 751 (1131) 172 (7532) 7510 (7235) 7.01 ערבים

 ותק בארץ
 P=0.0557 P=0.098 P=0.023 P=0.0001 

 (0731) 751 (1131) 172 (7532) 7510 (7235) 7.01 יהודים-לא
         ואחרים  יהודים

 (2.35) 155 (1031) 171 (7131) 1212 (7135) 251. ילידי ישראל
 (2.31) 211 (.13.) 015 (.773) 710 (0.31) 7.57 7115לפני  שנת עלייה

 (0737) 701 (1.32) 710 (7.30) 077 (1731) 120 7115-7110עלייה בין השנים 
 (0031) 11 (230.) 12 (.723) 110 (1132) 011 7112שנת עלייה משנת 

 7.01 (7235) 7510 (7532) 172 (1131) 751 (0731) 
 מידת דתיות

 P=0.0557 P=0.0003 P=0.43 P=0318 
 (0535) 21 (1.31) 10 (231) 001 (7.32) 250 דתי מאד

 (0130) 10. (1235) 000 (7.31) 7115 (.1.3) 1501 דתי
 (2131) 115 (.53.) .01 (7732) 7571 (1030) 7117 כך דתי-לא כל

 (.023) 011 (1131) 152 (7.31) 7117 (1037) 1121 לא דתי
 משפחתימצב 

 P=0.0557 P=0.0056 P=0.32 P=0331 
 (0130) 112 (1130) 7.01 (7731) 1101 (1.31) 0111 נשוי

 (2535) 10 (1035) 155 (7731) 171 (1030) 011 גרוש
 (0135) 00. (1132) 11 (130.) 72 (0531) 001 אלמן
 (0531) 11 (7137) .2 (7.31) 7005 (7030) 72.5 רווק

 במשק הביתמספר הנפשות 
 P=0.0557 P=0.78 P=0.0008 P=0.24 
7 100 (.13.) .00 (7531) 711 (1.31) .11 (0135) 
1 7211 (.235) 01. (7131) 010 (..3.) 2.1 (0131) 
. 7115 (1135) 155 (7.37) .0. (.531) 711 (0131) 

0 70.1 (7030) 751. (7137) .77 (1731) 0. (0031) 
0+ 1107 (7030) 7151 (7131) .11 (1.37) 0. (003.) 

 רמת השכלה )מספר שנות לימוד(
 P=0.0557 P=0.013 P=0.89 P=031 

0-8 021 (.131) 702 (7131) 700 (1131) 121 (0.35) 
9-12 71.. (1.37) 7121 (7.32) .11 (1130) 122 (2135) 
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13+ 0111 (1531) .710 (7731) 7711 (1130) 017 (0231) 
 מצב תעסוקתי

 P=0.0557 P=0.25 P=0.075 P=0318 
 (0132) 712 (1235) .771 (7137) 0.0. (7131) 0170  מועסק

 (1131) 77 (530.) 01 (7131) 101 (7131) 11. בלתי מועסק
 (0132) 110 (730.) 001 (7031) 112 (031.) 1.01 לא שייך לכוח העבודה

 Total   40גילאי  02-49גילאי  02-94גילאי+ 
 N % 

ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

N % 
ביצוע 
 חיסון

 הכנסה חודשית לנפש ש"ח
 P=0.0557 P=0.045 P=0.48 P=03015 

<2,000 1521 (7131) 7051 (7731) .25 (1230) .55 (0.35) 
2,001-4,000 7111 (1.31) 7711 (7732) 012 (1131) .17 (0230) 

>4,000 1.01 (1230) 7117 (7.30) 217 (1130) .12 (2035) 
 (0130) 750 (1031) 111 (7130) 125 (1530) 7511 מידע חסר

 כיסוי הוצאות
 P=0.00 P=0.65 P=0.72 P=03007 

 (2132) 711 (1131) 110 (7.31) 111 (1031) 7717 מצליחים ללא כל קושי
 (0031) 225 (1130) 115 (7131) 11.7 (1.37) 217. מצליחים

 (0035) 117 (1130) .02 (7130) 7125 (1731) 7110 כך מצליחים-כללא 
 (2735) 01 (.103) 721 (.7.3) 02. (1730) 010 בכלל לא מצליחים
 בעלות על רכוש

 P=0.0557 P=0.01 P=0.06 P=0.55 
 (0130) 1.2 (731.) 715 (7.37) 101 (1.31) .772 אין בעלות על דירה או על רכב

 (0131) 12 (7132) 11 (.753) 221 (7.35) 112 בלבדבעלות על רכב 
 (0137) 001 (1131) 1.. (.713) 111 (1132) 7252 בעלות על דירה בלבד

 (.013) 55. (1031) 201 (7731) 72.0 (1531) 1011 בעלות על דירה וגם על רכב
 (0130) 05 (1135) 1.5 (7031) 017 (1530) 107 בעלות על דירה וגם יותר מרכב אחד

 (2531) ..7 (030.) .11 (7131) 101 (30..) .27 בעלות על יותר מדירה אחת 
 מחוז מגורים

 P=0.0557 P=0.019 P=0.009 P=0.21 
 (0132) 770 (7131) 710 (131) 012 (7231) 120 ירושלים

 (0535) 721 (1131) 100 (7131) 115 (.173) 71.2 צפון
 (2130) 711 (1731) 1.5 (7730) 021 (1.32) 111 חיפה
 (0131) 121 (1137) .00 (7.31) 7751 (1035) 7111 מרכז

 (.273) 110 (1132) 115 (7132) 111 (1235) 7.01 אביב-תל
 (0135) 707 (31..) 101 (7031) .01 (1237) 7557 דרום

 (0137) 70 (535.) 05 (7.32) 711 (7137) 1.7 אזורי יהודה ושומרון
 מצב בריאות

 P>0.0001 P>0.0001 P>0.0001 P =0.11 
 (2730) 1.1 (130.) 750 (137.) .0 (0731) 12. בכלל לא טוב
 (0031) 070 (131.) 7.7 (1031) 102 (.013) 111 לא כל כך טוב

 (0132) 017 (1235) .12 (7030) 7151 (1237) 1.17 טוב
 (0137) 752 (.153) 011 (7530) 771. (7131) 175. טוב מאוד

 BMI -מדד מסת גוף 
 P>0.0001 P= 5355. P= 53557 P =5310 

-18.5) משקל בטווח הנורמה 
24.9kg/m2) 

.0.1 (7137) 12.5 (7731) 0.1 (1131) .11 (0032) 

 1072 (1030) 7..2 (7732) 211 (1132) 01. (0130) (25-29.9kg/m2)משקל עודף 
 30kg/m2 7720 (.131) 055 (7131) 051 (.031) 102 (2532)<)השמנה )

 עישון

 P>0.0001 P= 5370 P <535557 P =5357 

 (0130) 210 (1131) 100 (7137) 1011 (1.37) 0771 אף פעם
 (2531) .0. (237.) 011 (7035) 270 (37..) 7.12 עישן בעבר

 (0031) 7.0 (7137) 010 (.713) 7011 (7137) 7111 מעשן
 פעילות גופנית

 P= 5351 P= 5311 P= 537. P= 53557 
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 (0.35) 211 (1031) 100 (7731) 1051 (1731) 1.1. לא
 (2137) .72 (1131) 110 (7130) .01 (1031) 7575 פחות מהמומלץ

 (2037) 711 (1131) 10. (7.31) 110 (1032) 7071 כמו המומלץ
 (0131) 701 (731.) 100 (7.31) 100 (1.30) 7701 יותר מהמומלץ

 מסודרותארוחות 
 P>0.0001 P= 5351 P= 5350 P =53557 

 (2531) 171 (1130) 7550 (7.31) 1.21 (1130) 0112 במידה רבה מאוד
 (0132) 7.1 (1131) 115 (7135) 100 (.713) 7.10 במידה רבה

 (0035) 05 (1035) 702 (7737) 005 (7231) 102 במידה מועטה

 (0035) 15 (1737) 102 (131) 100 (7035) 7515 בכלל לא
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עיבוד רב משתני  –: גורמים הקשורים להיענות ביצוע חיסון לשפעת עונתית 0טבלה 

 לפי קבוצות גיל

 +40גילאי  02-49גילאי  

O.R 95% CI P O.R 95% CI P 

 מגדר
 -- 7355 גברים

0.23 
7355 -- 

0.014 
 0.93 ,0.51 0.69 1.10 ,0.68 0.86 נשים

       גיל
50-54 7355 -- 

<0.0001 -- -- -- 00-01 1.51 1.13, 2.03 

25-20 2.80 2.11, 3.72 

20-10 
- - - 

7355 -- 
0.002 

10+ 1.58 1.19, 2.10 

 ותק בארץ
 :                   ואחרים  יהודים

 ילידי ישראל
   

7355 -- 
 

  1.34 ,0.62 0.91    0991שנת עלייה לפני 
בין השנים עלייה 

0991-0991 
- - - 

0.32 0.19, 0.54 
<0.0001 

שנת עלייה משנת 
0991 

   
0.65 0.35, 1.20 

 

  0.70 ,0.18 0.36    ערבים
 מידת דתיות

 לא דתי כלל

- - - 

7355 -- 

0.05 
 1.93 ,0.98 1.38 כך דתי-לא כל

 1.57 ,0.75 1.08 דתי

 1.11 ,0.27 0.55 דתי מאוד
מגוריםמחוז         

 -- 7355 תל אביב

0.008 - - - 

 1.89 ,0.87 1.28 דרום
 2.58 ,0.55 1.20 אזורי יהודה ושומרון

 1.49 ,0.75 1.06 מרכז
 0.98 ,0.37 0.61 ירושלים

 0.99 ,0.42 0.65 חיפה
 1.70 ,0.78 1.15 צפון

 רמת השכלה )מספר שנות לימוד(
0-8    7355 --  

9-02 - - - 1.34 0.90, 2.00 0.35 
01+    1.19 0.80, 1.76  
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עיבוד רב משתני לפי  –גורמים הקשורים עם היענות לביצוע חיסון לשפעת  -3טבלה 

 קבוצות גיל

 +40גילאי  02-49גילאי  

O.R 95% CI P O.R 95% CI P 

 כיסוי הוצאות
לא מצליחים/ 

מצליחים בקושי3 

 מצליחים

   1.00   

 

0.04 
מצליחים ללא כל 

 קושי

1.51 1.03, 2.22 

 דיווח עצמי על מצב בריאות

  -- 7355  -- 7355 בכלל לא טוב

  1.05 ,0.47 0.71  1.47 ,0.57 0.91 כך טוב-לא כל
 0.05 1.07 ,0.45 0.70 0.0001> 0.73 ,0.29 0.46 טוב

  0.78 ,0.24 0.43  0.60 ,0.23 0.37 טוב מאוד
 BMI -מדד מסת גוף 

  משקל בטווח הנורמה

(18.5-24.9kg/m2) 
   7355 --  

-25)משקל עודף 

29.9kg/m2) 
- - - 1.31 0.96, 1.78 0.008 

  30kg/m2    1.81 1.25, 2.64<))השמנה 

 עישון
 -- 7355  -- 7355 מעולם לא

 1.26 ,0.66 0.91 0.0001> 1.83 ,1.06 1.39 עישון בעבר 0.07
 0.93 ,0.38 0.59  0.87 ,0.47 0.64 עישון כיום

 דיווח על ביצוע פעילות גופנית בהשוואה להנחיות בינלאומיות

כלל לא מבצע/ת 
 פעילות גופנית

7355 -- 

0.036 

7355 -- 

0.08 

ביצוע פעילות גופנית 
 פחות מהמומלץ

1.35 0.97, 1.87 1.46 0.97, 2.22 

ביצוע פעילות גופנית 
 למומלץבהתאם 

1.38 1.01, 1.87 1.57 1.07, 2.31 

ביצוע פעילות גופנית 

 יותר מהמומלץ

1.51 1.09, 2.10 1.28 0.83, 1.96 

 הרגל אכילת ארוחות מסודרות

 במידה רבה מאוד
- - - 

7355 -- 
 0.89 ,0.39 0.59 במידה רבה 0.01

 1.01 ,0.27 0.52 במידה מועטה

  1.02 ,0.33 0.58    בכלל לא

c-statistic= 0.694, 95%CI= 0.661, 0.726 

 


