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החברה הישראלית לרפואה אמבולטורית
מרכינה ראש ואבלה על מותו בטרם עת
שלפרופ'ג'סטיןפסוול,

אחדמעמודיהתווךשלרפואתהילדיםבישראל.
אנומשתתפיםבאבלההכבדשלהמשפחה.חיפ"אמשתתףגםבאבלושלבית
החוליםע"שאדמונדוליליספראלילדיםבתלהשומר
שפרופ'פסוולהיהמהוגיוומקימיו.

דברהעורך
שלום,
מוגשלכםפדיטוןיוני,שהואהאחרוןבעריכתי.אנימעביראתעטהעורךלדר'יאירברדוד,ומעתהאשמשכחברפעילבמערכת.מספרעקרונות
הנחואותיבבחירתהחומרלכלחודשון.
 .1תקצירים ומאמרי סקירה המבוססים על עבודות שבוצעו בישראל או נכתבו על ידי רופאים ובעלי  מקצוע  ישראלים.
 .2בחינתמוסכמותואףערעורעליהןבאמצעותמאמרים/רפואהמבוססיעבודות)(EBMאופרקטיקה).(EBP
 .3מאבק חסר פשרות ,באמצעות מאמרים מבוססים כיאות ,בשיטות  טיפול שאינן מבוססות ,אינן רפואיות ושעלולות להזיק  לילדים.
 .4עידודהרפואההמונעתעלכלהיבטיהומאבקבהתנגדותהלאמבוססת.
 .5בחינתהשימושהמופרזבאנטיביוטיקהועידודלהימנעממנה-עלסמךמידעאמיןומבוסס.
אנימקווהשהצלחתיבכלאלה.
אני מודה לוועד חיפ"א שנתן לי את האפשרות לעשות את כל אלה ,ולמערכת הפדיטון ובעיקר לפרופ' משה ברנט שהתנדב לעזור בעריכה ועשה זאת בחן ומקצועיות
שהיו לעילא ולעילא .תודה גם לכל מי שתרמו מאמרים ותקצירים ,לבתי הדפוס ולחברת ההפצה .תודה מיוחדת לחברת מיד ג'ונסון ולשרון נציגתה הבלתי נלאית,
שבזכותם החודשון קיים.
אני מאחל הצלחה לדר' בר דוד ולרפואת הילדים האמבולטורית בישראל.

המערכת:
ד"רדנימירון,ד"רשמואלגור
פרופ'משהברנט
משתתפים:
מ .שטיין
צ.גרוסמן
כתובת המערכת:
מחלקתילדיםא'
מרכזרפואיהעמק,עפולה18101
טלפון04-6494316/216:
דוא"לmiron_da@clalit.org.il:
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דימום רקטלי בתקופת
הינקות :בירורקליני,
אלרגיומיקרוביולוגי
רקע:דימוםרקטלי,סימןמדאיגהמחייבהמשך
בירור,מהווהסיבהל0.3%-מההפניותלחדרמיון
ילדיםבכלהגילאים.בתינוקותיונקים,ההסבר
העיקריהינוהגירויהאנטיגניהנרחבלונחשףהמעי
הצעירשאינובשל)עלידימזון,וירוסים,חיידקים(.
המעיהבוגרמסוגללהתמודדעםכלאלה,אךבמעי
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שאינובשלדיועלולהגירוילגרוםלתגובהדלקתית
ולדימום.מטרתהמחקרהייתהלבדוקאתהמהלך
הפרוספקטיבישלדימוםרקטליבתינוקותיונקים,
וההשפעה של החשיפה לחלב פרה ולחיידקי
המעיים.
שיטות:במחקרהשתתפו40תינוקותמגילשבוע
ועדשנה,שאושפזועקבדימוםרקטלישנצפהבעין,
ואשר לא חייב התערבות כירורגית .בקבוצת
הביקורתנכללו64תינוקותבריאים,בניאותוגיל.
התינוקות ניזונו מחלב אם ,חלב אם ותוספת
פורמולה,אוהזנהמפורמולהבלבד.התינוקותנבדקו
עלידיאותםהרופאיםחודשלאחרהופעתהדימום
הרקטלי ובגיל שנה  .מכל משתתף ומתינוקות

בקבוצתהביקורתנלקחודגימותדם)ספירתדם,
שקיעתדם,CRP,אלבומין,נתרןואשלגן(,ודגימת
צואה)תרבית,וירוסיםוכן 39(21-antitrypsin .מתוך
 40התינוקותעםדימוםרקטליעברוקולונוסקופיה
ונלקחוביופסיותמריריתהמעי.
בכל ביקור נערכה בדיקה לנוכחות דרמטיטיס
אטופיתוחומרתה.בתחילתהמחקרובסיומונלקחו
דגימותדםלרמת IgEכלליתוספציפיתלחלב,
ביצהודגנים.חודשאחריתחילתהמחקרנעשו
תבחיניעורלחלבפרה,ביצהודגנים.אבחנהשל
אלרגיהלחלבוןחלבפרהנקבעהבשתידרכים:
.1היעלמותהדימוםהרקטליוהדרמטיטיסלאחר
הפסקת החשיפה לחלב פרה והופעתם שוב
בעקבותחשיפהמחודשת.2.הופעתסימפטומים
חשודיםלאלרגיהלחלבפרהשעברואבחוןבאשפוז.
על מנת להעריך את השפעת השינוי בתזונה,
התינוקותשסבלומדימוםרקטליחולקובאקראי
לשתיקבוצות:לראשונההופסקמתןפרומולהעל
בסיס חלב פרה )במקום הפורמולה הם קיבלו
פורמולהללאחלבוןהפרה(למשךחודשואח"כהם
הוחזרולפורמולההקודמת.לקבוצההשנייהלא
שונתההתזונה.

היויציאותריריותאודמיות,כאביבטןוהקאות.
רקתינוקאחדסבלמאנמיהמשמעותיתונזקק
לעירוידםותוספתברזל.ב23-תינוקותהדימום
נמשךיותרמשבועיים)ממוצע 6ימים(.במרבית
המקריםהיהקרובמשפחהמדרגהראשונהשסבל
מתופעותאטופיות.ב 38%-נצפתהדרמטיטיס
אטופית.במרביתהמקריםהבירורהאלרגיהיה
שלילי.
בבדיקהקולונוסקופיתנצפתהאדמימותמוקדית
במעיהגסב51%-מהחוליםשבהםנערכההבדיקה.
כיביםבריריתהמעינצפוב 33%-מןהביופסיות,
ודלקתואאוזינופיליהב23%-מהן.הימנעותמחלב
פרה הפחיתה את מס' ימי הדימום הרקטלי
בתינוקותשאובחנוכסובליםמאלרגיהלחלבפרה.
תרביותצואהלחידקיםהיושליליות-למעטמקרה
אחדשבוצמחקמפילובקטרפילורי.בתינוקותעם
יציאותדמיותנמצאריכוזנמוךשלביפידובקטריה
יחסיתלאלהשלהתינוקותהבריאים.בגילשנה7,
תינוקותסבלומאלרגיהלחלבפרה,ו5-מאלרגיות
למס' מזונות .דרמטיטיס אטופית וממצאים
קולונוסקופייםדלקתייםהיוקשוריםלאלרגיה
לחלבפרהבגילשנה.

תוצאות 55% :מהתינוקותשסבלומדימוםרקטלי
היוזכרים.משךהדימוםהיה)1-50ממוצע 10ימים(
טרםהאשפוז,ובנוסףלדימוםהתלונותהשכיחות

מסקנות :הסיבההעיקריתלדימוםרקטליבגיל
הינקותהינהאלרגיהלחלבפרה.החוקריםממליצים

Arvola T et al. Rectal Bleeding in Infancy: Clinical,
Allergological, and Microbiological Examination.
Pediatrics 2006; 117: 760-768

מהביקורהראשוןבתיקיהםשלילדיםשנבדקו
במרפאההראומטולוגיתלפניהתחלתטיפול.נסקרו
הנתוניםבתיקיהםשלילדיםשכבראובחנוכסובלים
מדלקתמפרקיםראומטואידית,אומלויקמיהבעת
ביצועהמחקר.השאלוןשנשלחלרופאיםכללמס'
שאלות על התלונות )כאבי מפרקים ליליים(,
ממצאים במפרקים בבדיקה גופנית ,תשובות
מעבדהבסיסיותANA,חיובי,מספרטסיותבתחום
התקיןהנמוך),(150-250000מס'תאידםלבנים
נמוךמ4000-לממ"קוהמוגלוביןנמוךמ11-גר'/דל',
רמותמעלהנורמהשל LDHו,Uric acidוממצאי
הדמיה.

כצפוי,בשלישמהילדיםשסבלומדלקתמפרקים
נמצאANAחיובי,אךגםב17%-מחוליהלויקמיה.
 LDHהיהגבוהב 78%-מחוליהלויקמיהוב38%-
מחולידלקתהפרקים.לכן,שתיבדיקותאלהלא
סייעובהבחנהביןשתיהמחלות.רמתUric acid
נלקחה רק במקרים מעטים בילדים שאובחנו
כסובליםמדלקתפרקים,ולכןלאניתןהיהלהשוות
ביןשתיהקבוצות80%.מחולידלקתהמפרקיםו-
 69%מחוליהלויקמיהעברובדיקתהדמייהכבר
במפגשהראשון.דלדולעצםותפליטריאתינמצא
בשתיהקבוצותבמידהשווה.בחולילויקמיהנמצאו
גםממצאיםאבחנתייםאחרים.

תוצאות :התקבלונתוניםעל71ילדיםחוליALLו-
206ילדיםעםדלקתמפרקיםראומטואידית.כאב
לילי נמצא רק ב  17%מחולי דלקת המפרקים
בהשוואהל 65%-מחוליהלויקמיה.רקל25%-
מהילדיםעםלויקמיהנמצאותאיםאבחנתיים
) (blast cellsבמשטח הדם בבדיקה הראשונה.
שלושתהפקטוריםהמחשידיםביותרלאבחנהשל
לויקמיההיו:משטחהדםתקין,כאביםליליים
שהעירואתהילדמשנתו,מס'תאיהדםהלבנים
נמוךומס'טסיותבתחוםהתקיןנמוך.השילובשל
כאבליליוהממצאההמטולוגיהעלהאתהחשד
לממאירות ,ושילוב של כאב לילי ושני ערכים
המטולוגייםנמוכיםהיהאבחנתיעםרגישות100%
וספציפיות.85%נתוןזהבלטיותרבקבוצתהילדים
חוליהלויקמיהעםמשטחדםתקין)46%לעומת
 , 28%הבדל כמעט משמעותי סטטיסטית(.

מסקנות :בשלביםהמוקדמיםשללויקמיה,משטח
הדםלאתמידאבחנתי.לכן,השילובשלהממצאים
ההמטולוגייםהנ"לוכאביםלילייםמחשידיםלכיוון
שלממאירותומחייביםהמשךבירורהמטולוגי
אונקולוגי עוד טרם הפנייה ליעוץ ראומטולוגי.

גורמים להבחנה בין
דלקת מפרקים
ראומטואידית
)דמ"ר( ללויקמיה
מחקררבמרכזיבנושא

רקע :שיעורההיארעותהשנתישלדמ"רהינו2-
 20/100,000ילדים .האבחנה מתבססת על
קריטריוניםאבחנתייםועלשלילהשלאבחנות
אחרות,כגוןזיהומיםומחלותממאירות.מאחרשאין
בנמצאבדיקהאבחנתיתספציפיתלדמ"ר,האבחנה
הסופיתמתבססתעלאנמניזה,בדיקהגופנית,
ובדיקות מעבדה והדמייה 15-30%  .ממקרי
הלויקמיהבילדים,ובעיקר,ALLעלוליםלהתבטא
בתחילה בסימפטומים של המערכת
הגרמית-שריריתולחקותסימפטומיםשלדלקת
מפרקים.במקריםאלה,השינוייםבתמונתהדם
הינםמינימאלייםאואףאינםקיימים.אבחנהשגויה
גורמת לדחיית הטיפול ולהתקדמות המחלה
הממארת.

שיטות :במחקר רב מרכזי זה נבדקו הנתונים
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על נסיון הזנה חוזר בפורמולות חלביות לאחר
הפסקתהזנהבחלבפרהוהיעלמותהסימפטומים,
כדילצמצםאתהשיעורשלהאבחנותהשגויות
).(positivefalseבתינוקותעםיציאותדמיותנמצא
ריכוזנמוךשלביפידובקטריהיחסיתלאלהשל
התינוקותהבריאיםויתכןשממצאזהתרםלרגישות
המעיולדימומים.
הערות העורכים:מדוברבמחקרבובוצעבירור
מעמיקמאודלסיבתהדימוםהרקטלי.מסקנת
החוקריםהיאשאחוזהסובליםמאלרגיהלחלבהינו
נמוךמהמקובללאורהניסיוןהחוזרלחשיפהלחלב
פרה.עםזאת,ישלזכורשבמחקרנכללורקתינוקות
ללאסיבותאורגניותאחרותלדימוםרקטלי.לכן,
בכלמקרהשלדםמןהחלחולתישלשלולגםסיבות
כירורגיותואחרותלדימום.

הערות המערכת:אחתהבעיותהשכיחותברפואה
הראשוניתהינהההחלטהעלאיזהבירורלערוךומה
דחיפותההפנייהלמרפאתמומחיםילדיםהסובלים
מתסמינים מפרקיים .מחקר זה ,המתבסס על
בדיקהגופניתוספירתדם,מקלעלקבלתההחלטות
ומידת דחיפות ההפניה להמשך בירור וטיפול.
Olcay Y et al. A Multicenter Case-Control Study
on Predictive Factors Distinguishing Childhood
Leukemia From Juvenile Rheumatoid Arthritis.
Pediatrics 2006;117;840-844

סטרואידים בשיאוף
בתינוקות
הגיעההעת
לבחינהמחודשת

שתיעבודותהבוחנותאתמקומםשלהסטרואידים
בטיפולבתינוקותמצפצפיםהתפרסמולאחרונה
ב.NEJM-יצוין,שכברבשנת2000פרסםהNEJM-
אתתוצאותה,CAMP study-מחקרשבדקאת
ההשפעותארוכותהטווחשלטיפולמונעפעמיים
ביוםבסטרואידיםבשיאוף)בבודזונייד(,בילדים
בגילאיביתספרעםאסטמהקלהעדבינונית.
המחקרהראהשהטיפולאכןהביאלשליטהטובה
עלתסמיניוסימניהאסטמה,אךלאהשפיעעל
המהלךהטבעישלהמחלה.מספרחדשיםאחרי
הפסקת הטיפול במשאפים המצב הבסיסי של
מחלתהאסטמהחזרלקדמותו.הועלואזטענות
כנגדעורכיהמחקר,שאילוהוחלבטיפולמוקדם
יותרמגילביתהספר,אואזניתןהיהלראותשיפור
גםבמהלךהטבעישלהמחלה.

פגיעה מינית
בילדים :קוים מנחים
לאיתור וזיהוי
אסףבןלישושישורר
התוכניתלהכשרתמטפלים
בטראומהנפשית),(.M.Aבית
הספרלעבודהסוציאלית,
אוניברסיטתחיפה.

פגיעהמיניתבילד)פג"י(מוגדרתככלפעילותמינית
שמעורבבהילד,ואשרמטרתההנאהמיניתשל
מבוגראוילדמבוגרממנו.פג"יכוללתכלמגע
באזוריםהאוראלי,גניטאלי,אנו-רקטאלי,אזור
החזה,חשיפהשלאברימין,חשיפהכפויהלחומרים
פורנוגראפייםאוהשתתפותבהפקהשלחומרים
כאלה.שיעורהשכיחותשלפגיעהמיניתעולה
בהתמדה,ובספרותמדוברעלכ12%-38%-מכלל
הבנות,ו3%-9%-מכללהבנים.
סוגה-פג"יהשכיחביותרהואגילויעריות.יותר
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העבודההראשונהניסתהלבחוןבדיוקאתהשאלה
הזו285.ילדיםמצפצפיםבגילאישנתיים-שלוש,
עםגורמיסיכוןלהתפתחותאסטמהבעתיד)מפורט
במאמר(,חולקולשתיקבוצות.קבוצהאחתקיבלה
במשךשנתייםפלוטיקזון 88מיקרוגרםפעמיים
ביום,וקבוצהאחרתפלצבולאותופרקזמן.לאחר
תוםשנתייםשלהתערבות,נערךמעקבלאורכה
שלשנהנוספת,ובמהלךשנהזונבחנוהתסמינים
של אסטמה .התוצאות הראו שלא היה הבדל
משמעותיביןשתיהקבוצותמבחינהזו,מהשמוכיח
אתהטענהשלסטרואידיםאיןהשפעהמיטיבהעל
המהלךהטבעישלהמחלה-גםאםמתחיליםטיפול
מונעבהםבגילמוקדם.תוצאותנוספות,שמאשרות
אתשהוכחכברבמחקרהCAMP-היו,שבמהלך
השנתייםשלהטיפולהשליטהבתסמיניםהייתה
טובהיותרבקבוצתהמטופלים,אףכינצפתההאטה
קלהבצמיחהאחרישנתייםשלטיפול,אךזוחלפה
ברובהבתוםשלושהשנים.
עבודה נוספת בחנה האם טיפול בסטרואידים
בשיאוףבמהלךכלאירועאקוטישלסימפטומים
)טיפול אינטרמיטנטי( עשוי להקטין את מידת
המעברשלתינוקותמצפצפיםלמצבשלאסטמה
קבועה.לצורךזה411,תינוקותבריאיםבניחודש
חולקו לשתי קבוצות :אחת קיבלה בכל צפצוף
קורסשלבודזונייד400מק"גליוםלמשךשבועיים,
החלמהיוםהשלישילהופעתו,ואחתקיבלהפלצבו.
המחקרנמשך 3שניםוהפרמטריםשנבחנוהיו
שיעורהסימניםוהתסמיניםלאורכן,שיעורהמעבר
לשלבשל,persistent asthmaוקצבהצמיחה.בכל

מ 80%-מןהתוקפיםהםקרובימשפחה/מכרים
שלהילד-לרובהורים,מהםכ 97%-הםגברים.
נשיםאינןמדווחותכמתעללותמיניתבילדים,לא
מעטבגללהבלבולשחשהילדבשעתהמעשה
המגונהשמבוצעעלידיהאם/המטפלת.עלפירוב
הילדלאיודעהאםהמעשההמיניהואחלקמן
הטיפול בו ,או שמא יש כאן פגיעה מכוונת בו.
פג"י,בעיקראםנעשתהבידיבןמשפחהקרוב,היא
אירוע טראומתי בעל השלכות ארוכות טווח,
המתבטאותבתסמיניםשוניםשלמצוקהוחרדה.
הפגיעההמתרחשתבתוךהמשפחהנעשיתפעמים
רבותכחלקמןההתנהלותהמשפחתיתהיומיומית,
ואינהמלווהבפגיעהפיזיתקיצונית/חיצונית.פג"י
יכולהלהביאלפניותרבותלרופא,לכאורהבגין
תלונותעלבעיותרפואיותשונותומגוונות,אולם
רקבכ15%-מןהמקריםיימצאועדויותלהבבדיקה
הגופנית.לפיכךחשובלדעתלזהותפגיעהכזוגם
לפיסימניםשאינםפיזיולוגיים\אורגניים,ולהפנות
את הקורבן והמשפחה להמשך טיפול מתאים.
שמירתהמגעיםהמינייםכסודהיאחלקבלתינפרד
מהפגיעההמינית.כלהצדדיםהשותפיםבפגיעה
התוקף,הקורבןוהסביבה-מעונייניםבהמשךקיומו של הסוד .הפוגע אינו רוצה להתגלות
ולהיענש,הקורבןאינורוצהלהכירבעובדתהפגיעה
בו,והסביבהמתקשהלהכירבפגיעההמיניתמפני
שהנושאמאייםעלקיומההשליו.עובדהזומקשה
עלהרופאלזהותאתהילדהפונהאליוכקורבן.
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הפרמטריםהללולאהיההבדלביןשתיקבוצות
הטיפול .מסקנת החוקרים היא שלטיפול
אינטרמיטנטיבסטרואידיםאצלתינוקותמצפצפים
איןאפקטמיטיבעלהתסמיניםוגםלאעלהקטנת
המעבר למצב של אסטמה פרסיסטנטית.
הערת המערכת:דומהששתיהעבודותהללוצריכות
להביא את כולנו לבחינה מחודשת של הטיפול
בסטרואידיםבשיאוףבשניםהראשונותלחיים.
מדוברבתרופותרבות-עוצמה,שקייםלגביהןחשש,
ולו מזערי ,של פגיעה בקצב הצמיחה .כעת,
לראשונה,ישבידינונתוניםהמעמידיםבסימןשאלה
גדולאתיעילותןשלהתרופותהללו-הןכטיפול
והןכמניעה-בגילהצעירמאד.ישצורךמיידילחדד
אתההתוויותולמנועמצבשלשימושיתרומיותר.
באחרונה ניתן אזתרומידין לטיפול באסתמה
להזכירכםאיןEbmלכךוהתרופהגםאינהרשומה
להתוויהזו.

Guilber t T W et al. Long-Term Inhaled
Corticosteroids in Preschool Children at High Risk
for Asthma. New Eng J Med 2006 (May); 354:19851997.
Bisgaard H, et al. Intermittent Inhaled
Corticosteroids in Infants with Episodic Wheezing.
New Eng J Med 2006 (May); 354:1998-2005.

לכןישלהכירולזהותסימניםהתנהגותייםשונים
אצלהילד,היכוליםלהעידעלפגיעהמיניתאפשרית
ברקעהפניהלמרפאה.
סימנים ותסמינים של פגיעה מינית ,שיכולים
להיראות במהלך בדיקה גופנית אצל רופא.
מרבית הסמנים והתסמינים אינם מהווים
כשלעצמםעדותמספקתלפג"י,אךיכוליםלשמש
נורתאזהרה להמשךבירורוטיפול.
*בגדיםקרועיםאומוכתמים,שכבותביגודרבות
מידי.
*הימנעותמחשיפתהגוף/איבריםמוצנעים,פחד
ממגע הרופא ,פחד להישאר לבד עם הרופא.
*פגיעהגופניתאותולדותשלפגיעותחוזרותללא
הסבר מניח את הדעת ,או מחלות שאינן
אופייניותבילדים)מחלותמין,דימוםלאמוסבר
באזורים מוצנעים ,סימני חבלות ופגיעות
בעור,פגיעהבעכוז,וכיוצ"ב(.
*הפגיעותהנ"לאינןמוסברותבאופןהגיוניאו
משכנעעלידיההורה.סתירותבהסברההורה/
הסברמגומגםאומתבייש,האשמתגורםמצד
שלישיבפגיעהבילדה.
סימנים התנהגותיים אצל הילד/ה:
*ידעחריגביחסלגילבנוגעלמין;סיפוריםיוצאי
דופןהקשוריםבמין,רמזיםבנוגעלפגיעהמינית.
*התנהגותמיניתחריגהבמשחקעםצעצועיםאו
חברים.אוננותמופרזת,סקרנותמופרזתומופגנת
ביחסלנושאימיןולאברימין.מודעותמוגזמתלגוף.
*נסיגההתפתחותית:הרטבתלילה,חזרהלמציצת
אצבע,כתמיםשלצואהעלהבגדים.
*היגיינהירודה)לאמתקלח/ת,פחדממקלחות-
שם הסוד גלוי( ,או הקפדה יתרה על ניקיון.
*בעיותבנושאיאכילה/הפרעותאכילה.פחדים
ופוביות ,דיכאון ,אפאטיות ,התנהגות כנועה.
*שינוייהתנהגותקיצוניים)בכיללאסיבהברורה,
אגרסיביות,התנהגותמוחצנת,בריחותמהבית,
עבריינות,התנהגותהרסניתאואובדנית,עיסוק
מופרזבאש(.
*הבדליהתנהגותביןזושבנוכחותההוריםלזו
שאינהבנוכחותם.פחדמהימצאותבחברתההורים,
אובסביבתמבוגריםמסוימים.הימנעותממבוגרים,
ע"פ רוב מגברים .פחד משיבה הביתה.
*חוסרריכוז,עייפותכרונית,הפרעותשינה,בעיות
בדיבורובהבעה.

∞∑≠±∏∞∞≠≤≤≠∂¥

*בעיותשלזיכרון ,תופעותניתוקודיסוסיאציה
)משיכחוןניתוקי  Dissociative Amnesiaופוגה
ניתוקית ,הפרעת נתק מן העצמי
  Depersonalization,הפרעות סומטו-פורמיות
והפרעותהמרתיות)קונברסיביות(,ועדהפרעת
זהותמנותקת).(DID-Dissociative Identity Disorder
המלצות למהלך הבדיקה הגופנית:
אם הילד/ה אכן עבר/ה פג"י ,יכולה הבדיקה
הרפואיתלהוותרה-טראומטיזציהשלהאירוע,ללא
קשרלמידתהעדינותוההתחשבותשלהגורמים
המעורבים.להלןמספרהמלצותבמטרהלמזעראת
הסיכוילפגיעהכזו:
*הסברעלמהלךהבדיקהלילד/ה,לפניביצועה.
* יש לתת לילד/ה את האפשרות לבצע את
הפעולותבעצמו/ה,עדכמהשניתן.
*ישלאפשרלילד/הלבחורהאםהמשךהבדיקה
תעשהעלידירופאהאורופא.
מספרשאלותמנחותיכולותלסייעבהבהרתחשד
בנוגעלפגיעהמיניתבעברהשלהילדה.ישלשאול
אתהשאלותבעדינותוברגישות,עםאוללא
נוכחותההורים.
*אימוץגישהשלשאלותפתוחות":ומהקרהאז?";
"האםקרהעודמשהו?".
* "האם יש משהו שקשור לגוף שלך ,שאת
מתביישתבו,אומתביישתלספר?"
*"האםקורה/קרהבעברמשהושהייתמעדיפה
שלאיקרה?"
*"האםמישהונגעבגופךבצורהשלאהייתרוצה
שיגע?"
*"האםישבגופךאזוריםשהם"רקשלך"?האם
יש אזורים בגופך שגם אחרים נוגעים בהם?"
*"האםאתאוהבתלהתקלח?כן/לא/למה?"
*ישלשאולאתההוריםעלהרגליהילדה:האם
חלושינוייםבהרגליהמקלחתשלה;האםמגלה
בעייתיות בנוגע להחלפת בגדים; האם הבחינו
בנסיגההתנהגותיתאצלילדתם.
במידה שמתעורר חשד שאינו ברור לרופא,
מומלץבמידתהאפשרלחזוראלהילדהכעבור
זמןמה,לבדיקה/שיחהנוספת.
את השיחה ניתן להתחיל בדיבור על נושאים
כלליים כדי לבנות אמון מצד הילדה ,ואז
לנסות ולהתחקות אחר סימני הפגיעה
כמוזכרלעיל.
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מה לעשות אם נחשף הסוד?
במידהשבמהלךבדיקהאוטיפולבילד/הנחשפת
פגיעהמינית,תגובהתומכת תוביללהתמודדות
מוצלחתיותרשלהילד/הבהמשך.לרופאהמטפל
ישהשפעהקריטיתבנקודהזו.חשובמאדשלא
יציגהלםקיצוניולאחוסראמוןבמידעשאליונחשף.
חשובשלאיירתעמגילויהסוד,לאיתעלםולא
יכחיש מידע המתקבל מצד הילד .הימנעות
מחשיפתהפגיעההמיניתתביאלסגירתהסודאצל
הילד ,שהיא בגדר טראומה נוספת עבורו.
יש לזכור שבמקרה שנחשפה פגיעה מינית בילד/ה
קיימת חובת דיווח לרשויות מצד הרופא או כל גורם
מקצועי המעורב בטיפול בילד.
ישלעודדאתהילדואתההורההמלווהאותולפנות
לעזרהמקצועיתבטווחהזמןהמיידי .עזרהראשונה
נפשיתלנפגעיתקיפהמיניתניתןלקבלבאופן
אנונימי במרכזי הסיוע .קווי החירום הארציים
פועלים24שעותביממה:
קולנשים1202:
קולנערים1203:

קו לנשים ערביות04-6566813  :
קו לנשים דתיות02-  6730002  :
קו באמהרית1 - 8 0 0 - 2 2 0 - 2 3 0  :

בנוסףלהפניהלהמשךטיפולו/אולמרכזיהסיוע,
מומלץלקייםמעקבטלפוניאחרהפונהבטווחשל
שבועעדכחודשלאחרהגילוי-במטרהלוודאהאם
באמתפנהלהמשךטיפול.

למידע נוסף ניתן לפנות לאתרים הבאים:
מקום:מידעוסיועלקורבנותולמטפליםבתקיפה
מיניתhttp://www.macom.org.il/childsigns.asp:
http://www.macom.org.il/longterm.asp
טראומהודיסוסיאציהבישראלhttp://www.tdil.org

האיגודלסיועלקורבנותתקיפהמיניתבישראל

http://www.1202.org.il
Trauma- pages: http://www.traumapages.com/ts-warng.htm

