
 
צמי של תפקוד ומוגבלות בין נשים עם דליפת שתן בדחיפותדיווח ע  ( UUI- URGE URINARY 

INCONTINENCE) ונשים בריאות. 

 

 
רחלי כפרי

1
איציק מלצר, 

2  
1

, ישראל, מכבי שירותי בריאות, שקום רצפת אגן -מכון פיזיותרפיה
2

, פקולטה למדעי הבריאות, ראש החוג לפיזיותרפיה

אלישר, אוניברסיטת בן גוריון  

 

 
: מטרות  

בין נשים עם, להשוות דיווח עצמי של תפקוד מוגבלות  UUI, ונשים בריאות.  

:רציונאל  

מעט ידוע על . וקשורה לירידה תפקודית ועליה בסיכון לנפילות, שכיחה בגיל המבוגר UUI .שכיחות דליפת שתן עולה גם הגיל

.הקשר בגיל הביניים  

:אוכלוסייה  

עם 66, נשים 122  UUI,  ריאות תואמות גילב 66ו.  

:שיטות  

תפקודי : פרקים 2לשאלון  , Late Life Function and Disability instrument (LLFDI ) הנשים מילאו שאלון

.ומוגבלות  

. פעולות בסיסיות ומתקדמות גפה תחתונה, הגדים המתארים ביצוע תפקוד גפה עליונה 32בתפקודי   

ציון גבוה יותר מייצג , אפשרויות 5לכל היגד . בלות לביצוע תפקודים חברתייםהיגדים למידת התדירות והמוג 16במוגבלות 

.תפקוד גבוה יותר ומוגבלות פחותה יותר  

עישון, פעילות גופנית: נלקחו גם מדדים , BMI, שנות לימוד ומספר לידות.  

:עיבוד נתונים  

מובהקות סטטיסטית, פרמטרי -בוצע מבחן א   p<0.05, תכנת SPSS 

:תוצאות  

למעט, ומדדים דמוגרפיים דומים( 61.92)ל ממוצא גי  BMI גבוה משמעותית בקב' UUI. נמצאה קורלציה משמעותית בין 

UUI וגיל.  

.תפקוד כללי ומתקדם של גפה תחתונה: הבדלים משמעותיים נמצאו רק במרכיב התפקודי  

.ומתקדם וגפה תחתונה בסיסי, ותפקוד הכולל BMI קולרציה בינונית ומשמעותית נמצאה בין  

 :מסקנות

BMI גבוה מהווה סיכון ל UUI, וקיים קשר בין UUI ותפקוד גפיים תחתונות גם בגיל הביניים.  

.לא נמצא ירידה במרכיב המוגבלות, פוגע באיכות החיים UUI למרות ש  

:יישומים קליניים   

.לבחון שליטה בשתן כחלק מהערכת תפקוד גפיים תחתונות .1  

.בשיקום רצפת האגן, חתונות כחלק מהערכת שליטה בשתןלבחון תפקוד גפיים ת .2  

:המלצות למחקר  

.והשפעתו על דליפת שתן ותפקוד, לבחון השפעת התערבות באספקטים תפקודיים והפחתת משקל  

תפקוד, מוגבלות, דליפת שתן בדחיפות, רצפת אגן: מילות מפתח , BMI 

.'מכבי שירותי בריאות'מכון מחקר : מקורות מימון  

.'מכבי שירותי בריאות' -פרי שיימס 'ר ג"ד, במיוחד למטפלות ברצפת האגן, לצוות הפיזיותרפיה: ודהדברי ת  

. אוניברסיטת תל אביב, החוג לפיזיותרפיה, ר מיכל כץ"ד  

.2007030הלסינקי : אישור וועדת אתיקה  

בן ' אונ, דוקטוראנטית במדעי הרפואה. תל אביב' אוני-בוגרת תואר ראשון ושני בפיזיותרפיה: תמצית ביוגרפיה מציג העבודה

בתחום בריאות האישה ושיקום רצפת האגן, שנה 20עובדת במכבי כ . גוריון . 

 


