
המרכז לחקר ולקידום בריאות האישה ויועצת ראש העיר למעמד האישה באר-שבע 
שמחים להזמין את הציבור לכנס 

בנושא: מחלת הפיברומאלגיה
לכבוד הספר

לכסות בשקוף 
על סבל גופני, עמימות רפואית והכחשה חברתית  

מאת עדי פינקלשטיין

האירוע יתקיים ביום חמישי, 1.5.14 בשעה 16:00-18:30
מרכז מורים, באר-שבע

מנחה: עדנה סבאג-קריבוי, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה עירית באר-שבע.
ברכות: אילנה גינזבורג, חברת מועצת העיר באר-שבע, ויו”ר הועדה להעצמת נשים

משתתפים: 
פרופ’ ג’ולי צוויקל, המרכז לחקר וקידום בריאות האישה, אוניברסיטת בן-גוריון: אפידמיולוגיה חברתית של פיברומיאלגיה.

דר’ יעקב עזרא, רופא נוירולוג בכיר ביה”ח סורוקה באר-שבע: פיברומיאלגיה - האמנם התסמונת בלתי מובנת?
עו”ד לימור עמית פנקר, עמית פנקר שפונט ושות’, משרד עו”ד ונוטריון, באר-שבע: “היבטים של מחלת הפיברומיאלגיה 

וקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי”
סמדר נאמן, תומכת ומלווה חולות פיברו, מנהלת דף פייסבוק לפיברו, ומחברת הספר “פיברומיאלגיה זה לא סוף העולם”: 

הקושי בהכרה במחלה , חולי שאיננו נראה.
צביה דעי, לאחרונה חברה בועדת היגוי “נשים וביטוח לאומי” מיזם של עמותת “אשה לאשה, מרכז פמיניסטי חיפה”: 

“הכרה ממסדית והשפעתה הכלכלית על חולות פיברומיאלגיה“

דברי סיכום: ד”ר עדי פינקלשטיין 

על הספר: 

מי מאיתנו לא סבלו פעם מכאב או חשו עייפות? מתי כאב הופך למחלה? לעתים הכאב חולף ולעתים הוא חוזר - לאחר שעה, 
יום או חודש. האם ישנו קשר בין המקרים או שמא מדובר במקרים נפרדים? ומה בין עייפות לתשישות? ובין תשישות לחולשה? 
מתי תשישות הופכת כרונית? ומי מגדיר זאת? האם אלה נושאים למחקר מדעי-רפואי או אולי למחקר חברתי? ומהו המקום של 

החולה ביצירת הסיפור של מצבה הגופני? באיזו מידה יש לניסיון הפרטי של החולה בגופה מקום בדיון הרפואי והציבורי?
ספרה של עדי פינקלשטיין עוסק בהתנסות של נשים החולות בתשישות כרונית ובפיברומיאלגיה. מחלות אלה מאופיינות 
בכאב ובתשישות הנמשכים לאורך זמן רב. עד כה נמצא המחקר המדעי בעמימות באבחנה ובטיפול ביחס למחלות אלה; 

הן שנויות במחלוקת בקרב הממסד הרפואי ובשיח החברתי והפוליטי, וכך גם החולים בהן.   הספר מבוסס על עבודת 
מחקר מקיפה שכללה ראיונות עם נשים חולות בשתי המחלות.    

ד”ר עדי פינקלשטיין היא אנתרופולוגית שעוסקת בתחום הבריאות והרפואה. תחומי המחקר העיקריים שלה הם חולי כרוני, 
מגדר ובריאות, למודי מוגבלות וחינוך רפואי. 

מרכז המורים בשדרות רגר 85, באר-שבע נמצא על כביש הכניסה לבאר-שבע מכיוון תל-אביב. 
הגישה למקום נוחה וניתן להגיע בתחבורה ציבורית ופרטית מכל מקום החניה בתשלום. 

האירוע ילווה בתמלול על גבי מסך. 
לפרטים נוספים והרשמה, המחלקה לקידום נשים: 08-6463623  

.KerenLe@br7.org.il  :קרן לוי 050-7690290, אסתי סלע 050-7450654, דוא”ל


