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תסמיני התקררות קלים שנחווים על ידי  "
"שלולתסמינים גבר שמבצע הערכת יתר 



ללא עדויות מדעיות מספקות המתארות גברים  
.יתר על המידה" מגזימים בתסמינים"כ

!!!בואי !!כואב לי מאוד , 37.4יש לי חום , ממי

(  ירידה באיכות הטיפול–" זאב זאב"-גם ידוע כ )

מהעולםמסוייםגם חלק –גברים 



השיטות  
אי אפשר להגיד שלא הייתה כאן מחשבה מעמיקה  



" ...!קחו אותי למיון"

(2004-2010, הונג קונג)סיכוי גבוה יותר להתאשפז בשל שפעת , לגברים

תחלואה נשימתית גבוהה יותר בגברים עם תמותה גבוהה יותר–בכלל 

גם בנרמול  , תמותת גברים גבוהה מנשים בשפעת-ב  "ארה1997-2007
...(ממאירות/כליה/לב)מחלות הרקע 



17מודל אנושי מהמאה ה –עכברים 

תגובות אימונולוגיות טובות משל זכרים–נקבות 

?היכולים להשפיע על תגובה לשפעת אימונורגולטורים–הורמוני מין 

"של מערכת החיסון לריאותINNTAEמגביר תגובה הקשורה לגיוס תאי "–אסטרדיול

קשורים לדיכוי התנהגות סימפטומטית בזמן זיהום, יותר בנקבות, העולים בזמן זיהום–הורמוני סטרס 



מהאףאפיתליאליםתאים 

.בתאי נקבות, לאסטרדיולמופחתת בחשיפה Aהדבקתם בשפעת 

"  תגובה חיסונית ערה יותר"מעוררים , מנופאוזליות-תאים של נשים פרה
תגובה כמו של –של נשים לאחר המנופאוזה . מתאים של גברים באותו הגיל

....גברים באותו הגיל
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?  האם תופעות לוואי מנבאות תגובה חיסונית 

מחקרים  ' נשים מדווחות על יותר תופעות לוואי סיסטמיות ומקומיות בשאלונים במס
"(בכלל לא כאב לי, מה פתאום–גברים )"

י "של תגובה ליצירת נוגדנים ע" דיכוי"עם יותר , גברים עם רמת טסטוסטרון גבוהה יותר
?אימונוסופרסיבי–האם טסטוסטרון הינו . החיסון

אבולוציוני  ייתרוןהאם יש . גבוהות יותרציטוקיניםרמות –בגברים עם חסרים אנדרוגנים 
?בכך שיש פחות סיכון לתגובה דלקתית סוערת 



! סקר חשוב ביותר 
קוראים של מגזין מדע פופולרי2131

רק יום  " הספיק"ולנשים , ימים להחלים מזיהום נגיפי3גברים מדווחים שלוקחים לעצמם 
...וחצי

כדי שבעתיד  , לתת יותר מנוחה לגברים" הגבר שכתב את המאמר הסיק מכך שיש צורך 
ואצטדיוני כדורגל יוכלו  , ניתן יהיה לטפל טוב יותר במכוניות, מדפים יוכלו להיות מתוקנים

"  להיות מלאים במידה הנכונה 

אין ספק שזיהומים בדרכי נשימה העליונות בגברים משפיעים באופן משמעותי על החברה  
בכללותה



תאוריות אבולוציוניות מאוד מבוססות

ומרבית הסיכויים שימותו  , בעזרת הטסטוסטרון" צדים"בכל מקרה גברים 
לכן לא צריכים מנגנוני התמודדות אימוניים  –בטראומה או בתאונת ציד 

.מורכבים

באים על חשבון תהליכים  , של מנגנונים אימונים מורכבים" תחזוקה"
...ורבייה, ביולוגים הדרושים יותר לגברים כגון גדילה



כי היא  , תחלואה גברית רצינית הינה אסטרטגיה חשובה להישרדות
מקדמת שימור אנרגיה ומפחיתה את הסיכון להיתקלות בטורפים  

.בזמן מחלה

של שימור אנרגיה כדי להימנע ממפגש עם " קלאסיים"תהליכים 
וקבלת עזרה  , אי יציאה מהמיטה, רביצה על הספה–טורף

העברת ערוץלפעילויות יומיומיות כגון 



?מה צופן העתיד
,  של נוגדניםטיטריםיש צורך במחקרים נוספים לבחון האם 

תסמינים והלחמה יכול להיות מושפעים מתנאים סביבתיים

האחת  . קבוצות2ויתחלקו ל , בוירוסמחקר בו ידביקו גברים 
והשנייה לא , המחלהכ"תותקבל עזרה בכל בקשה או דרישה 

. תקבל עזרה כלל



! לסיכום 
MANFLU–לא ממש הגדרה הוגנת

–חיסונית חלשה יותר לזיהומים נגיפיים ' גברים לא מגזימים בתסמינים אלא יש להם מע
!יותר תחלואה ותמותה 

יש יתרונות בשימור אנרגיה בזמן מחלה

לא להיטרףאבולוציוניםיש יתרונות –אי יציאה מהמיטה , רביצה על הספה

שם גברים , ענקבטלויזיותמצויידים, ייתכן וכעת יש צורך לבניית אתרים ידידותיים לגברים
.  ולנוח בשקטMANFLUיוכלו להחלים מהאפקטים המגבילים של ה 



גורמת למטופל לבטוח בנו " מקצועית"האם הופעה חיצונית  ?



הדגימו שהופעה חיצונית מקצועית  –גם ממחלקת ילדים , קודמיםמחקרים 
.ברופא2פי לבטחוןגורמת 

? מה זה ? " מקצועית"הופעה חיצונית 

?של ההופעה שלנו EBMמה ה 





בו נשאלו מטופלים על התלבושות הנחשבות של צוות  , במחקר ישן
.רצוי לרופאים–חצאית , נעליים, מכנסי בד, חלוק לבן, תג שם–רפואי 

NON TRADITIONAL HAIR STYLEו , חולצה פתוחה, ינס'ג, סנדלים
UNDESIRABLEנחשבו ל 



?סקופ –סטטוס –סטטוסקופ , חלוק לבן ועניבה–בעבר •

...אבל•

ח"מקורות לזיהומי בי" מעבדה לגידול חיידקים"–חלוק לבן •

VECTORS FOR NOSOCOMIAL INFECTION–עניבה •

הוכח שנושאת זיהומים כמו עניבה רגילה RCTבמחקר –עניבת פרפר •



ENDPOINTS
י שאלון"ע–של המטופלים ברופא הבטחוןמידת 

מטופלים לאחר שחרור ממרפאה1680

.החודשים7לכל חודש מ , מטופלים לרופא20

האם היית קונה מכונית משומשת "השאלות כללו שאלות של בטחון ברופא וכן שאלות נהדרות כמו 
"? מהרופא הזה 



סטטיסטיקה
היה קבוצת הביקורת של עצמו–כל רופא 

.בעקומות לאורך החודשים( סטטיסטים ואופנתיים)טרנדים צויירו

KOLMOGOROV SMIRNOFF TEST



תוצאות  
"מכובדת"של המטופלים הייתה הגבוהה בתלבושת ההבטחוןמידת 

לא ירדה באופן משמעותיהבטחוןמידת –עם הורדת המעיל והעניבה 

באופן הכי משמעותיהבטחוןהאביזר שהוריד את –נזם 

ODDS RATIO – VERY ODD ! 

WIDE INTERVAL OF NO CONFICENCE



RETRO DRESS -  לכך הגיבו במידה רבה מדי של רגשות ולכן היה קשה
.60למי שגדל בשנות ה –רגשות חיוביים עזים . לכמת את הפרמטר הזה

SUBDRESS ANALASYS

FOC–FASHION OPERATOR CHARACTERISTIC


