
והנה, כבר מזמן נאמר שלא טוב להיות עני וחולה: יעקב אילון 

סיכוייו של קשיש עני גבוהים יותר מפי. גם ההוכחה המדעית

על הנתונים. משל קשיש שמבוסס כלכלית, שניים לחלות בסוכרת

:קטי דור , בדיווחה של כתבתנו לענייני בריאות, האלה

גימלאי שמתקיים מקצבה של, אברהם בן שישים ותשע: קטי דור 

.הוא חולה בסוכרת, לדאבונו. אלפיים שקלים בחודש

..אם יאשרו לי מקופת החולים: אברהם כהן 

.אולי, אולי ייתנו לך את זה בחצי מחיר-

.למשל זה עולה שש מאות: אברהם כהן 

מתברר שמה, במחקר גדול שערך מכון גיאוקרטוגרפיה: קטי דור 

.מספרים גם הנתונים, שהרופאים רואים במרפאות ובבתי החולים

בישראל, קבוצת הגמלאים שהם גמלאי עניים לצערנו: אבי דגני 

אנחנו. שלושים ושמונה אחוזים מהקבוצה הזאת הם סוכרתיים
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סיכוייו של קשיש עני: קטי דור שיינברג
גבוהים פי שניים לחלות בסכרת לפי

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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אנחנו, רואים צווארון כחול עם שלושים ושלושה אחוז סוכרתיים

רואים את הסביבה הרוסית שאנחנו מדברים בעצם על החלק

אנחנו רואים אצלם שלושים, הפחות אמיד או היותר לא אמיד

.אחוזים

סיכוייו של פנסיונר עשיר, לעומת הקשישים העניים: קטי דור 

-סיכוייו של קשיש עני. כשבעה עשר אחוזים- לחלות בסוכרת

.מחבירו העשיר באותו גיל, גדולים יותר מפי שניים לחלות בסוכרת

,באזורים שבהם אחוז האוכלוסיות העניות גבוה יותר: איתמר רז 

אנחנו רואים אחוז גבוה יותר של, למשל באזור דרום הארץ

.וזה יכול להגיע לעד פי שניים. תמותה בחולי הסוכרת

כי ההוצאה הממוצעת על תרופות, מהמחקר עולה עוד: קטי דור 

היא כשש מאות, כמו מזון נטול סוכר, ומוצרים נלווים למחיה

החולים. הפערים עצומים, אבל גם כאן. וחמישים שקלים בחודש

מוציאים כאלף שלוש מאות שקלים בחודש על, המבוססים כלכלית

כשלוש מאות חמישים- בעוד העניים, מוצרים ותרופות לסוכרת

.פערים של מאות אחוזים, שקלים

בניגוד לכל היגיון, סוכרת זאת מחלה יקרה: ר חוליו ויינשטיין "ד

אז זה דבר, האוכל הבריא עולה יותר, במקום שזה יעלה פחות

.שנמנע מאוכלוסייה חסרת יכולת

יש כמה, על חלק מהתרופות לפעמים אני מוותר: אברהם כהן 
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.לקנות פחות, התרופות

?ואז הסוכר עולה: קטי דור 

.עולה, לא מאוזן, הסוכר לא מאוזן: אברהם כהן 

עוגיות ללא. משהו מתוק, לפעמים מתחשק לו לאברהם: קטי דור 

הוא אוכל, אז אם אין ברירה, והוא לא קונה איתן, סוכר יקרות

.את העוגיות הזולות

,לפעמים אפילו אני אוכל גם עוגיות שזה עם סוכר: אברהם כהן 

.וזה משפיע לא טוב על הסוכרת

?כי זה זול יותר: קטי דור 

.כי זה זול יותר: אברהם כהן 
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