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?איך מתמודדות עם הפערים

פערים
העדר ידע רפואי מפולח לפי מין ומגדר: היסטוריים

לפי מין ומגדרייחודייםצרכי בריאות 

הגדלת הפערים-של פיתוחיםמהירקצב 



קצת עלינו

קלינגמןברנשטיין רונלר "ד
מומחית לכתיבה , רופאה

טכנולוגית-רפואית
בעלת ניסיון רב קליני ומחקרי 

בתחום בריאות האישה

ר מיכל סלע"ד
לית  "מנכ, רופאת שיניים

מרצה  , שדולת הנשים לשעבר
ר ועדת התעשייה  "למגדר ויו

במועצה לקידום נשים במדע 
וטכנולוגיה



עקרונות מרכזיים

הגדרה כוללת  
האישה" בריאות"

הבניית מין 
ומגדר בתהליך 

הפיתוח

מין מגדר
במחקר



מין ומגדר במחקר הקליני

מין

מין הוא משתנה ביולוגי
בעל משמעות קלינית

מגדר
תרבותי-הוא משתנה סוציולוגי

:בעל משמעות קלינית

זהות1.

תפקידים2.

(היררכיה)יחסים 3.

מדד מגדר  4.

Tadiri, C. P., Raparelli, V., Abrahamowicz, M., Kautzy-Willer, A., Kublickiene, K., Herrero, M. T., & GOINGFWD 
Consortium. (2021). Methods for prospectively incorporating gender into health sciences research. Journal 
of clinical epidemiology, 129, 191-197





ONLY WOMEN

הזירה-בריאות האישה

גיל המעבר

סרטן שחלות

אנדומטריוזיס

הריון ולידה

MORE in WOMEN DIFFERENT in WOMEN

מחלות לב וכלי דם

הפרעות שינה

דיכאון

מחלות אוטואימוניות

מחלת אלצהיימר

אוסטאופורוזיס

פיברומיאלגיה

Femtech Inclusive HealthTech



ומגדר  ן  בוחן–מי מקרה 

https://www.youtube.com/watch?v=d9pj204aboE

הבדלים במופע של המחלה•

הבדלים בתיאור  •

הסימפטומים

אי דיוק במכשור ובאמצעי •

האבחון

התייחסות מקטינה  •

לתלונות



Metal on metal hip joint  implant recall 2010

1.Hutchison K.Gender Bias in Medical Implant Design and Use: A Type of Moral Aggregation Problem? Hypatia 2019;34(3): 570-591 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hypa.12483?af=R

שתלי מפרק ירך מתכת על מתכת93,000
29%-שעור הכישלונות בנשים היה גבוה ב

שנות התדיינויות משפטיות10
מיליארד  דולר פיצויים1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hypa.12483?af=R


?מה בעצם קרה

1.Hutchison K.Gender Bias in Medical Implant Design and Use: A Type of Moral Aggregation 

Problem? Hypatia 2019;34(3): 570-591. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hypa.12483?af=R

:כשל רגולטורי

ניתן אישור על  

מכשור דומה

השפעת המשתנה  

:מגדר

הבדלים בפעילות  

המפרק בפעילויות  

שונות

השפעת המשתנה  

:מין

השפעת הורמוני  

המין על מפרק 

הירך

מיעוט נשים  

במחקרים

Aggregated Harm-נזק מצטבר

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hypa.12483?af=R


חדשנות טכנולוגית



השקעות

https://blog.creandum.com/hotter-than-hot-flashes-the-menopause-market-461e4a5c6201



העלאת  
מודעות

מתודולוגיה להבניה  

של חשיבה מגדרית

קהילת מומחים  

ומומחיות

אסטרטגיית הפעולה שלנו

יעסוק בהטיות מגדריות בפיתוחים ( יוני)הכנס הבא 

הנשענים על בינה מלאכותית 



Join our community of practice

www.nogafem.org


