
 

 לחיות עם פיברומיאלגיה: אנה דסה
 

נגישות לזכויות רפואיות  - 24%דברים שנאמרו בכנס "מצמצמות את הפער של 
 וסוציאליות מנקודת מבט מגדרית"

 2015במרץ  8יום ראשון, 
 

קולי מייצג את קולן המושתק . יושבת כאן לפניכם לא כמקרה פרטיאני  ,אנה דסה שמי שלום,
 -אני מתמודדת ארבע עשרה שנה עם מחלה כרונית  .בישראל חולות של אלפי נשים
 ותשישות כרונית פיברומיאלגיהב חולותכמנחת קבוצת תמיכה לנשים  פיברומיאלגיה.

  .עם מגבלה לא נראית והשלכותיה מודד כמונינאלצות להתהן נתקלתי בטענותיהן כי 
 

 המיזם "נשים בריאות וחיים בכבוד". מקימותואחת מ "שהישה לאיא"בעמותת פעילה  אני
המיזם את  והקמנו "אישה לאישה"מ נת הורוביץע עם משותפת יחדיצאתי לדרך  2012ביוני 

   .זכויות נשים במוסד לביטוח לאומי קדםלשמטרתו 
 

 שבמהלכה נתקלתי ,עברתי דרך ייסורים ,של מאבק מול הממסד למצוי זכויותיילאחר שנים 
עם מוגבלות שלא נראית  התמודדתי כחולת פיברומיאלגיה .פן האישי והציבוריב בחסמים

, במיוחד לאור העובדה של היותי התמודדות קשה עד בלתי אפשריתזו  .יהלעין ועם השלכות
אמון ר שא ,ממסד מוסד לביטוח לאומי.ה של לשפימיחס נשים רבות נתקלות ב אישה.

קום מב שחלה עליו חובת תום לב מוגברת. מוסד  ומופקד על תחום הביטחון הסוציאלי שלנו.
חשדנות, חוסר  נאלצתי לספוג, חמלה, מפלט אחרון, כל יהבנו, אוזן קשבת, סובלנות וסבלנות

 .התעללות בירוקרטיתואמון 

 
חולות סס על ראיונות עומק עם שהתב ,שנים מספר, לפני מחקרה ערכד"ר עדי פינקלשטיין 

התנסותן של לגבי ושאים מרכזיים . במחקר עלו מספר נפיברומיאלגיה ותשישות כרונית
 הנובע מהמצב הגופני המשתנה באופן לא צפוי, אחד הקשיים המרכזיים, הנשים החולות.

י חברה ומשפחה. הנשים חי לימודים, הוא הקושי להמשיך ולקיים אורח חיים רגיל של עבודה,
ולכן פעמים רבות נאלצות להפסיק כל פעילות הדורשת  מתקשות לתכנן מראש את המחר,

בשעה שהן נדרשות להמשיך  מחויבות. רבות מהן מדברות על הקושי לקבל עזרה בבית,
המשתתפות במחקר סיפרו שפעמים רבות הן  בנוסף, ולתפקד כרגיל על אף הכאב והעייפות.

קבלת  לצורך קבלת סיוע כספי לטיפולים, מצד המל"ל וקופות החולים, התקשו לקבל הכרה
הצביעו גם על חוסר ההכרה במחלותיהן . הנשים זכויות או סיוע בתפקוד היומיומי בבית

  במוסדות העבודה והלימודים.
 

 ה אייל:ש וחדו"ע"י דליה זק 2013מחקר איכותני שנערך באישה לאישה ופורסם בשנת ב
עולה עדות ברורה שחסמים חברתיים ( "נשים מדברות על מוגבלות ופמיניזם הקול השקוף:")

נערות ונשים  והן על ילדות, פועלים באופן כפול: הן על החברה אשר מפלה ולא מאפשרת,
מוגבלות אשר מטמיעות את החסמים בחייהן ואת הסטריאוטיפים כלפיהן ונמנעות עם 

מתארות חיים מלאים  מפעולה. נשים שהצליחו להשתחרר מהשפעתם של חסמים אלה
 מעורבות בלימודים ובעבודה. קהילה, ,חיי משפחה –ועצמאיים 

 
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם  "שהשה לאא, רכזת "ונית פיסו, במכתבה של ר2014במאי 

דימויי גוף  ר הגוף.והווים כלי מרכזי בידי החברה למשטדימויי גוף מהיא מציינת שמוגבלויות 
תר כלפי נשים עם אך באים לידי ביטוי מחוזק ומשמעותי יו שליליים פועלים על החברה כולה,

 ועל מעורבותן בחברה ובתעסוקה. מוגבלויות ומשפיעים על ביטחונן העצמי,
מעמדן  יתרה מכך,ו הסיכוי להתחתן ולהקים משפחה נמוך במיוחד עבור נשים עם מוגבלות,

של נשים עם מוגבלויות במוסד לביטוח הלאומי משתנה לרעה עקב נישואים בניגוד למעמדם 
ההתקשרות הממושכת של נשים עם מוגבלויות עם הממסד  של גברים עם מוגבלויות.
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תובענית ומבוססת על  ארוכה, בעיקר עם הביטוח הלאומי היא קשה, הרפואי ושרותי הרווחה,
מחלות לא נראות שנשים חולות בהן באחוזים  חוסר אמון של המערכת בנשים הפונות אליה.
המ"לל ונשים סובלות הן אינן מוכרות ע"י  גבוהים כמו פיברומיאלגיה ועייפות כרונית,

הן מיחס ממסדי וחברתי משפיל והן מעוני עקב אי יכולת לעבוד וחוסר קבלת  מהמחלה,
 קצבאות.

 
דד אל מול מפגש עם המחלה, היה עלי להתמוהיה ה הקשה ביותר עבוריאחד הדברים 

התחלתי תהליך אבחנה ארוך ומסורבל מציאות חדשה שנכפתה עלי. לא הבנתי מה קורה לי. 
 ,יפול נכון שיפסיק את הסבל והכאבריצות מרופא לרופא. חיפשתי ט וכלל שנמשך שנים

זה את עצמי כיצד י שאלתן. תקיכל הש וייסורים בתומם התוצאות הראואשפוזים, מרפאות 
הייתה תשובה ממסד רפואי לא לשום  ?אני מתפרקת ולא מתפקדת למה? יכול להיות

 ואבחנה למצבי הקשה.
הפכתי לחולה  ,שנישאתיפעילה, לאחר ו אנרגטית ,צעירה מאישה, 33 המסע החל בגיל

תרון ולא הייתי מוכנה לקבל את עצמי יתי פרצ .י בלבול ותסכול רבמוגבלת וכאובה. חשת
בתוכי  ך, אקביים ל. לא הייתי בכיסא גלגלים ולא ערגיל דםחוץ נראיתי אכלפי  .ומצבי

הדחת כגון  כל עבודה פיזית מטלות פשוטות, הייתי מסוגלת לבצעלא  .הרגשתי שבר כלי
היו אלה  לנהל את הגוף. את דרכםהכאבים תמיד מצאו  .כלים או קניות היו עבורי קשים

להיות וניסיתי רציתי  .שתלט עליה אושיהי מיותר לציין כי כאבים מפושטים בכל תא בגופי.
מצאתי את  מצבי.עם הזדהות בלא זכיתי ומעולם אותי  הלא הבינהסביבה כמו פעם. 

 .לא קל שלמתי מחיר כל אלהועל  ,של פעםהאישה , ניסיתי להיות לבד נלחמת עצמי
לא יכולתי  היה לי קל יותר לבודד את עצמי מהאחרים, הפכתי להיות מרירה עם מגבלות,

כאב בלתי  ריחות, ,רעש נעשיתי רגישה מדי לחיים:ולנהל חיים בריאים ונורמאליים.  לעבוד
  - דרך הייסורים הפרטית שלי התגבשה בתוכי תחושת שליחותב. חווית חולי מתמשכת, פוסק

ופעילה למען הקהילה שמשמיעה את  לשליחה הפכתי מאישה פרטית השומרת על פרטיותה
  נשים חולות.המציאות העגומה של קולה ומספרת על 

 

ענת הורוביץ,  יחד עם 2012ביוני הוקם  "בריאות וחיים בכבוד ,"נשיםהמיזם שלנו 
עם שותפות  יחד נשים וביטוח לאומי. נושאבחיפשה שותפות  אשר ,"אשה לאשה"מעמותת 

 ,קהילתיים בעיריית חיפההשירותיים הוראז פרקר מ ,'רבינוביץנאווה  ,ד"ר חנה ספרן: נוספות
ועדת היגוי שאליה הצטרפו  תלאחר הקמ נייר עמדה ראשוני.כתבנו ואת הבעיות  הגדרנו

המיזם קיבל תוקף  2013ביולי , ולאחר ששבע-יה דעי מבארפוזניאק מראשון לציון וצב דינה
 הסייעשתי"ל עמותת  בנוסף, פורמאלית. קיבל הכרההמיזם  ,"שהשה לאא"בקולקטיב של 

  חיפה. מרכז, באר שבע,: קבוצות 3כיום המיזם כולל  .כנית עבודהלגבש תלנו 

 
במטרה  חולות פיברומיאלגיה תנדבותי במיזם הקמתי קבוצת תמיכה עבורהמ כחלק

שיחות ודיונים  ניהלנובמפגשים  לאפשר עזרה הדדית לחולות ולי.ו לקבוצת השווים להשתייך
ת נאלצות להתמודד באופן קבוע מול המוסד לביטוח איתן נשים חולו הקשיים והבעיות סביב

רבים סיפורים שומעות ו שטח אנת הבעבוד .ת החולים כדי למצות את זכויותינולאומי וקופו
החברה צריכה להבין שנשים רבות חיות בתוך מעגלים השונים ם עם חוויות דומות. של נשי

הם כולם קשורים זה בזה. מוגבלות של המוגבלויות והאפליה )חברתית, תרבותית, כלכלית( ו
 פיזית מצטרפת למעגלים אלה וכרוכה בהם. 

למשפחה, על מנת שתבין את מצבה נוסף סיוע א מתן ואחד הנושאים בכנס היום הלמשל, 
הנשיים של האישה ותזדהה איתה, ולא תחשוב שהיא מפונקת ולא ממלאה את 'תפקידיה 

וע משפטי בייצוג נשים מול בתוך הקהילה, בעיקר בסינוספת עזרה מתן המסורתיים', 
  המוסדות.

 

דבר שלא  אמונה שלמה ובתחושת שליחות חושפת את עצמי.מתוך והנה אני עומדת כאן 
ך נראים חייה של יא ולספר" לצאת מהארון"החלטתי  .עשה לפני כמה שניםאהאמנתי ש

עם מוגבלויות  נשים מייצגת נשים רבות בחברה הישראלית.ר שאעם מוגבלויות אישה 
חוסר ההכרה של הממסד  השכבה המוחלשת ביותר בקצוות החברה,מייצגות את אחת 



אני היום זועקת  הרפואי והביטוח הלאומי במצבן מוביל אותן לתנאי מחייה קשים ומחפירים.
על מיצוי זכויותינו ולהתמודד  הל מאבק חריףנעלינו ל !אנחנו בלתי נראות את קריאתנו:

 רטור בירוקראטי.באופן קבוע מול אטימות וט
 

 

 החיה בתוך כאב תמידי:לסיום בחרתי להקריא לכם קטע מתוך בלוג של אישה 
 הכול כואב כל היום! -ד"ר האוס תציל אותי

 קה מספקת.זו טעות של הרופא. זו לא בדי ,אני חולה כרונית? מה פתאום אני סתם עצלנית
 לחולים אחרים יש גם את זה ואת זה ובבדיקות שלי תקין.

בתקווה שמישהו יגיד משהו שונה. חיפשתי מובהקות,  כשהחמיר מצבי דילגתי מרופא לרופא,
עבר הזמן . חיפשתי ידיעה, חיפשתי שחור ולבן. ניסיתי הכול : דיקור,שיאצו, צמחונות

 ,מאמרים ,מצגות שעות מחקר מרובות, והמחלה התקדמה לה, עבר זמן ואני צברתי
מחקרים. אבל משהו החל לחלחל ובעיקר העובדה שהחיים השתנו ומוכרחים למצוא משהו 

 ולשים לזה סוף.
להיות חולה זה  –לשדרג  ,לא שבאמת אפשר לשים סוף למחלה כרונית, אבל ככה לשפר

: הכחשה, אבלהשלבים בעיכול היותך חולה במחלה כרונית מזכירים קצת שלבי  מעייף.
 , הפנמה, שיתוף, התמודדות.לעכלדיכאון, קושי , הדחקה, התעלמות

 
 


