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תקציריםנוספיםשלחלקמןההרצאותשיינתנו
במושביםבכינוסחיפ"א27ביוני,2007
מלוןדןפנורמה,תלאביב

היענותהוריםלהמלצותהשחרורממחלקתיילודים
נתנאלוסרטייל,1מתיארליכמן2ומיכאלש.שימל
1הפקולטהלמדעיהבריאותאוניברסיטתבןגוריון,בארשבע
3

מבוא
למעלהמ140,000יילודיםנולדיםבמדינתישראל
מידישנה.אחוזלאמבוטלמביניהםמשתחררעם
המלצותלהמשךבירוראומעקבבקהילה.מעטים
המחקריםהבודקיםאתהיענותההוריםלהמלצות
השחרורמביתחוליםורובםעוסקיםבהמלצות
השחרור מחדר מיון .ב"שערי צדק" )שע"צ(
ההנחיותבמכתבשחרורהיילודכוללותהמלצה
לביצועמעקבצהבתומשקלבתחנתאםוילדתוך
 4-2ימים.במקריםמסוימיםמוסיףרופאהילדים
המשחררהוראותנוספותבהסתמךעלממצאים
ממעקבההיריון,מלידותקודמות,ממצאיםאמהיים
וממצאים בבדיקות המתבצעות באופן שגרתי
במחלקתהיילודים.עםזאת,לאמתקייםמעקב
אחרביצועהוראותאלואואחרהעברתןלגורמים
הרפואייםבקהילה,ואלותלוייםבהיענותםשל
ההורים.בשלכךיתכןוחלקמההמלצותהחשובות
לבריאותושלהיילודלאתבוצענה.
מטרה
לבדוקאתהיענותהוריםלביצועהמלצותהניתנות
בעת שחרור היילוד ממחלקת יילודים.
שיטות
בוצעמחקררטרוספקטיבישכללאתאוכלוסיית
היילודיםבביה"חשע"צ,שנולדובחודשיםספטמבר

העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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2מחלקתילדיםמרכזרפואישעריצדקירושלים
3מחלקתיילודיםמרכזרפואישעריצדקירושלים

אוקטובר.2006במסגרתהסקרנכללויילודיהריון
יחיד ,שנולדו לאחר  37שבועות הריון וששהו
ביחידתהיילודיםהבריאים.הסקרבוצעעלידימלוי
שאלוןמפורט,בשיחהטלפוניתלהוריהיילוד5-3,
חודשיםלאחרהלידה.בשאלוןנבדקאםהורים
קוראים את מכתב השחרור ,האם הוא מועבר
לגורמים בקהילה והאם ההורים מבצעים את
ההמלצותהרשומות,הןהשגרתיותוהןההוראות
המיוחדות .נבדקה התפלגות הסיבות לחוסר
ההיענות,וכןאםקייםקשרביןההיענותלגורמים
שוניםכמו:סוגההמלצות,קבלתהסברמהצוות
בעת השחרור ,המחלקה המשחררת ,הקופה
המבטחת,גילהאם,מספרהלידה,מגזרושפה.
תוצאות
מתוך 2000מכתבישחרורשנבדקו(16%) 319,
נמצאו מכילים הוראות מיוחדות ומתאימים
לקריטריונים שהוזכרו למחקר .מתוכם מולאו
באמצעותתשאולההורים 252שאלונים).(79%
90.9%מההוריםהצהירושקראואתמכתבהשחרור.
48.4%ממכתביהשחרורהועברולתחנהלאםולילד,
 7.5%הועברו לרופא המטפל 19.8%  ,הועברו
לשניהם16.3%,נשמרובבית,ו-7.9%לאנשמרוולא
הועברולגורםכלשהו.
ההמלצההשגרתיתלביצועמעקבצהבתומשקל
בטיפתחלבבוצעהב,96.8%-אולםבאחוזגבוה
מהמקריםהיאנעשיתלאחרהזמןהמומלץבמכתב
השחרור )  34.1%בשבוע הראשון 8.7%  ,תוך
שבועיים 39.7% ,תוך חודש 5.2% ,לאחר יותר
מחודש- 3.2%,לאביצעואותהכלל.ב-9.11%
הבדיקה בוצעה בבית החלמה ליולדות(.
בבדיקתההיענותלביצועהוראותמיוחדותנמצא
כי90.9%מההוריםזכרואתכלהבדיקות6.7%,זכרו
חלק מהן ו  2.4%-לא זכרו אף בדיקה70.6%  .
מההוריםהיומרוציםמההסברשניתןלהםע"י
הצוותהרפואי/סיעודיבעתהשחרורוהגדירואותו
כהסברטוב10.3%.טענושההסברהיהלאמספק,
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ו15.5%-טענושלאקיבלוכלהסבר.
62.3%מההוריםביצעואתכלההמלצותבמכתב,
 4.8%מההוריםביצעוחלקמןההמלצותו4.8%-
טרם הספיקו לבצע את הבדיקות אך הצהירו
שתבוצענהבהמשך.הסיבותלחוסרביצועהיו:
ב27.1%-הרופאהמטפלהורהלוותרעלהבדיקה.
ב 24.3%-ההוריםטענושלאידעועליהן18.9%,
טרםהספיקולבצעוהצהירושמסיבותטכניות,
הבדיקות תבוצענה בהמשך 16.8%  .הסבירו
שהבדיקות לא נראו מספיק חשובות .בשאר
המקרים,ההוריםשכחומהבדיקות),(4.2%ויתרו
מחוסרזמן),(4.2%חששומהבדיקה)2.1%.(3.2%
בלבדהצהירושלאעשואתהבדיקהבגללחוסר
במידעובפרטיםאודותהבדיקה.
בסיווגההמלצותל 6-קבוצותעיקריות,נמצאכי
קיימת היענות של  93.3%להמלצות טיפוליות,
לבירור תוצאות בדיקות שנערכו טרם השחרור
ולביצועבדיקותלאחודרניות.נמצאההיענותשל
 79%למעקב רופא מקצועי ולמעקב במסגרת
מרפאתאםוילד.לעומתזאתנמצאההיענותשל
57.8%לביצועבדיקותחודרניותובניהןספירתדם.
נמצאכי 89.9%מתוצאותהבדיקותהועברולידי
גורםרפואיבקהילה)67.3%לרופאמטפל22.6%,
לתחנתאםוילד(.
מסקנות:
בסקר שבוצע נמצאה היענות גבוהה של הורי
היילודים להמלצות שניתנו בעת השחרור
מהמחלקה,אולםנמצאכיקיימתרתיעהמביצוע
המלצותלבדיקותחודרניות.הסיבותהעיקריות
לחוסרהיענותהיו:איידיעהעלקיומןשלההמלצות
וחוסרהבנהשלחשיבותן.
נראהלנושישלשאוףלהיענותמלאהוזאתע"י
שיפורבהעברתהמידעהרפואילגורמיםהעוקבים
בקהילהוכןע"יהדגשתחשיבותןשלהבדיקות,
כוללהבדיקותהחודרניות.

חשדלשאיפתגוףזרבילדים:מתיצריךלבצעברונכוסקופיה?
ש.כהן,א.אביטל,א.חברוני,ח.שפרינגר
מכוןהריאהביתהחוליםהאוניברסיטאיהדסהעיןכרםירושלים
כללי:האינדיקציותלביצועברונכוסקופיהלשלילית
שאיפתגוףזרבילדיםאינןחדמשמעיות.סיפור
מחשיד,תלונותהחולה,ממצאיםבבדיקההגופנית
אובהדמיה,כולםתומכיםבאבחנהאךאףאחדמהם
אינוחדמשמעי.
שיטות:מעקבפרוספקטיביבמשך3שנים.כלילד
אשרהגיעלביתהחוליםהדסהעםסיפורהמחשיד
לשאיפתגוףזרבחודשהאחרוןעברברונכוסקופיה
אבחנתיתתחתהרדמהכללית.לפניהבדיקהנסקרו
מחדש ההיסטוריה הרפואית ,הבדיקה גופנית
וצילוםהחזהעלידירופאריאותאואףאוזןגרון
בכירעםרופאילדים.

תוצאות:השתתפו 142ילדיםבגיל 3חודשיםעד
 14שנה)חציון 19.5שנים(.אצל 61ילדיםנמצא
בבדיקתהברונכוסקופיהגוףזרבדרכיהאוויר:אצל
42ילדים)69%מהילדיםעםגוףזר(הופיעובנוסף
לסיפורגםממצאיםפתולוגיםבבדיקההגופניתוכן
בהדמיה(ילדיםבסיכוןהגבוהלשאיפתגוףזר),אצל
17ילדים)(28%הופיעובנוסףלסיפורגםממצאים
בבדיקההגופניתאובהדמיה)ילדיםבסיכוןבינוני
לשאיפתגוףזר(,אצל 2ילדיםעםגוףזרבדרכי
האוויר),(3%לאהיוכללממצאיםבבדיקההגופנית
אובהדמיה)ילדיםבסיכוןנמוךלשאיפתגוףזר(.
בקבוצה האחרונה )ילדים בסיכון נמוך( ,תלונה
קליניתממושכת)לרובשיעול(,אשרהופיעהמיד

לאחרהאירועהחריףנמצאהכאינדיקציהמהימנה
להימצאות גוף זר בדרכי האוויר .גורמי הסיכון
לשאיפתגוףזרהיוגילהילדעד3שנים),(75%מין
זכר)(63%ומוצאערבי)סיכוןפי4מאצלילדיהודי(.
רובהאירועיםאירעובבית).(87%רבהגופיםהזרים
היופיצוחים).(67%
מסקנה:ההתוויותלביצועברונכוסקופיהבילדים
עםסיפורהמחשידלשאיפתגוףהנם-תלונהקלינית
ממושכתאשרהופיעהלאחרהאירועהחריףאו
ממצאפתולוגיבבדיקההגופניתאו ממצאפתולוגי
בהדמיה.

עונתיותשלחודשהלידהבילדיםעםדלקתעוראטופית
א.מריק ,1א.זבולונוב1,י.לוי2,ה.לוי3,צ.לרון
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1יחידתעורילדים2,מכוןקיפרלאימונולוגיהואלרגיה3,היחידהלחקראנדוקרינולוגיהוסוכרת,
מרכזשניידרלרפואתילדיםבישראל,פתח-תקוהוהפקולטהלרפואהע"שסאקלר,אוניברסיטתתל-אביב
רקע :דלקתעוראטופיתהינהמחלתעורשכיחה
בילדות,אשרבפתוגנזהשלהמעורביםגורמים
גנטייםאימונולוגייםוסביבתיים.העליהבשכיחות
המחלהמוסברתע"יתיאוריתההגיינהשבבסיסה
הסטתהמערכתהחיסוניתלכיווןמסלולTh-2וייצור
מוגבר של   IgEכתוצאה מההפחתה בגירויים
מיקרוביאליים שונים .התגובה של תאי  Th-1
אופינית למחלות אוטואימוניות ,כגון סוכרת
מטיפוס 1בההתגלתהמחזוריותבחודשהלידה
השונהמןהאוכלוסיההכללית.ייתכןוחשיפהלגורם
סביבתי עונתי משפיעה על התנהגות המערכת
החיסונית.
מטרות :מטרתהמחקרהינהלבדוקהאםקיימת
שכיחותמוגברתשלדלקתעוראטופיתבילדים
שנולדובחודשיהשנההשונים.

שיטות :אוכלוסית המחקר מנתה  781תינוקות
וילדיםעםדלקתעוראטופיתאשרטופלובמרפאות
עורואלרגיהבביה"ח"שניידר"במהלךהשנים2001-
.2005במהלךהעבודהבוצעהסקירהשלנתונים
דמוגרפייםוקליניים,כוללסיפורמשפחתיאטופי.
ניתוח הנתונים נעשה ע"י אנליזה ריתמית של
קוסינורושיטת tStudent's-test.נערכההשוואהשל
הנתונים עם מחזוריות לידות החי באוכלוסיה
הכלליתבאותואזורגיאוגרפי.

שונהשלחודשהלידה:שנישיאיםשללידותסביב
חודשיםינוארעדמרץוספטמברבבנים,ובחודשים
פברואר-מרץואוגוסטבבנות.
מסקנות:ממצאיהמחקרמרמזיםכיקיימתשונות
עונתיתבחשיפהלגורמיםסביבתייםאשריכולה
לתרוםלהתפתחותדלקתעוראטופיתבאוכלוסיות
בעלותהרקעהגנטיהמתאים,בדומהלממצאים
בסכרתמטיפוס.1

תוצאות:הוצאונתוניםשל 781ילדיםהסובלים
מדלקתעוראטופית.בניגודלאוכלוסיההכלליתבה
עונתיותחודשהלידהזההביןהמיניםכשהשיא
באוגוסט,בבנותעםדלקתעוראטופיתלאנמצאה
מחזוריות ,בעוד מחזוריות הבנים דומה לזו
שבאוכלוסייה הכללית .ילדים עם דלקת עור
אטופיתורקעמשפחתיאטופיהדגימועונתיות

התראהממוחשבתלשיפורהמשכיותהטיפולברפואתילדיםקהילתית
ב.ה.סטיוארט,ד.צימרמן ,נ.קובלסקי
טרםמרכזיםלרפואהדחופה,רחובדודינובסקי,6ירושלים.
רקע :המשכיותהטיפולהיאגורםהכרחיבכלענפי
הרפואההקלינית,בייחודברפואתילדיםקהילתית.
חלקמהותימהטיפוללאחרשעותהעבודהמסופק
על-ידימרפאותלרפואהדחופהשאינןמחוברות
למערכת הרשומה הרפואית בקופות החולים
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השונות.מאחרורביםמהביקוריםלאחרשעות
העבודההרגילותהםבשלמחלותזיהומיות,רבים
מהילדיםמקבליםטיפולאנטיביוטימבליידיעתו
שלהרופאהראשוני.אנומציגיםמערכתהתראה
ממוחשבת הנקראת רופא עמית טרם(ROAM),
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העובדתבתיאוםעםמערכתהרשומההרפואית
הממוחשבתשלנו,הנקראתפרפר .מערכתזאת
שולחתקישורבדואראלקטרונילרשומההרפואית
במרכזלרפואהדחופהישירותלרופאהראשוני.
הדבר מאפשר לרופא הראשוני ליצור קשר עם

המטופללמחרתהביקורולנהלאתהמשךהטיפול
בקהילה.
חומריםושיטות :טרםמרכזיםלרפואהדחופההיא
חברתשירותירפואהבבעלותפרטיתהמפעילה
מרכזיםעצמאייםלרפואהדחופה.המרכזהחדשה
ביותרברשת,פועלתמאזפברואר2005וממוקמת
בשכונתתלפיותבדרוםירושלים.פועלתבערבים
עדחצותובבוקריוםשישי.רופאיקהילההרוצים
להיותמיודעיםלגביביקוריםשלמטופליהםבמרכז
נרשמיםבאופןרשמיבאמצעותפקס,טלפוןאו
דואראלקטרוני.לאחרההרשמההרופאמקבלשם
משתמש וסיסמה המאפשרים גישה לרשומות
הממוחשבות ולצילומי הרנטגן של מטופליהם.
בהגעתולמרפאהנשאלהמטופלאםברצונושעותק
הביקורבמרפאהישלחלרופאהמטפל.אםכךהדבר

,פקידתהקבלהבוחרתאתשםהרופאמתוךתפריט
גלילההמהווהחלקמהממשקהראשישלתוכנת
פרפר .במהלךהלילה,תוכנתפרפר שולחתכלביקור
מתאיםלתיבתהדוארהאלקטרוניהרשומהשל
הרופאיםהמטפליםהשונים.לאחרקבלתהדואר
האלקטרוני ,הרופא המטפל משתמש בקישור
שנשלח ויכול לצפות בכל מרכיבי הרשומה
הממוחשבתכוללהתלונההעיקרית,האבחנה,מהלך
הטיפול ,הרופא המטפל בטרם ,צילומי רנטגן,
תוצאות תרביות ,בדיקות מעבדה וסריקה של
הגיליוןהרפואיהכתוב.
תוצאות :מערכת  ROAMעלתה לאוויר בשלהי
ספטמבר.2006מאז,המרכזטיפלהבממוצעשל
 462+99ביקוריילדים)גיל<(12לחודש.עדכה
נרשמולמערכת ROAM 88רופאיקהילה.המערכת

שלחהבממוצע35הודעותדואראלקטרוניכלחודש
מאז הפעלתה .בסקר מעקב שנעשה אצל  10
רופאיםהרשומיםבמערכת,כלהנשאליםהביעו
שביעותרצוןרבהמהמערכת.פיתוחהתוכנהדרש
42שעותעבודה.
מסקנות :עד שתתאפשר גישה לכלל הרופאים
למערכתרשומהרפואיתאוניברסליתאחת,יהיה
צורךלנווטבמערכותרשומהרפואיתממוחשבת
שונותשכלאחתמהןמכילהרקחלקמההיסטוריה
הרפואיתשלהמטופל.ניסיוננומראהשלכלהפחות,
התראהלגביביקוריםבמרפאותרפואהדחופה
עצמאיות יכולה להיות מיושמת בעלות נמוכה
וביעילותבאמצעותדואראלקטרוני.

סיבותנוירולוגיותלאירועמסכןחייםלכאורה)(ALTE
והבירורהנדרשהרצויוהמצוי.
י.גניזי,1ג.פילר,2ש.רביד ,1א.שחר
1היחידהלנוירולוגיתילדים2,המעבדהלרפואתשינה,ביתהחוליםלילדיםמאייר,מ.ר.רמב"ם,חיפה
1

מטרה:לבדוקאתשכיחותןשלבעיותנוירולוגיות
כאחראיותלאירועמסכןחייםלכאורה)(ALTEומהו
הבירורהיעילהנדרשלאבחונן.
שיטות :נערכהסקירהשלכלהילדיםעדגילשנה
אשראושפזובביתהחוליםמאיירלילדיםשע"י
מ.ר.רמב"םחיפה,תחתהאבחנותהרלוונטיותכולל:
,ALTEפרכוסים,החזרקיבתיושטי)(GERוהפסקת
נשימה,בששתהשניםהאחרונות.נערכהסריקה
יסודיתשלגליונותהאשפוז,כוללסיבתהפניה,
הבירורשבוצעותוצאותיו.
תוצאות:מתוךכחמשמאותתיקיםשנסקרו70,

ענועלההגדרהשלאירועמסכןחייםלכאורה)(ALTE
בגילשבועועדשמונהחודשים)ממוצע 65יום(.
התינוקותפנועקבהתלונותהבאותלפישכיחות:
הפסקתנשימה,28%השתנקות,27%שינויצבע
,23%חוסרתגובה,14%שינויבמצבהטונוס.9%
הבירור אשר בוצע כלל :ספירת דם  , 91%
אלקטרואנצפלוגרפיה),EEG 84%אק"ג,53%גזים
בדם,43%אקולב,41%הדמיהמוחית),CT/US 39%
בדיקות נוספות בוצעו באופן פרטני .אבחנות
השחרורלפימערכותהיו:לאידוע,44%מערכת
העיכול   , 30%מערכת העצבים   , 21%מערכת
הנשימה.4%מתוך15הילדיםאשרסבלומהפרעה
במערכת העצבים 13 ,אובחנו כפרכוס ,ושניים

כאפניאה מרכזית .רק בילד אחד מתוך הילדים
המפרכסיםבדיקתהאלקטרואנצפלוגרפיההייתה
פתולוגית,אךהאבחנהנעשתהלאורהסיפורהמכוון
אףללאתוצאתהבדיקה.ההדמיההמוחיתבכולם
הייתהתקינה.
מסקנות :אמנםפרכוסיםהינםגורםמשמעותי
לאירועמסכןחייםלכאורה),(ALTEאךישלהתייחס
לסיפור המכוון ואין צורך לבצע בדיקת
אלקטרואנצפלוגרפיה)( EEGובדיקתעק"ג)(US
בכלתינוק.

מסתגוףבבנינוערוהסיכוןלארועיםלבבייםולסוכרת
מסוג:2מעקבשל20שנה
תירושע,1.דובנוב-רזג,2.שוחטצ,.3.תירושא.
1מחלקתילדיםב',מרכזשניידרלרפואתילדיםבישראל,פתחתקווה; מחלקתילדים,בי"חהדסההרהצופים,ירושלים; חילהרפואה,צה"ל; מחלקהפנימית
א'+ג',מרכזרפואישיבא,תל-השומר
4

2

רקע:השכיחותשלהשמנתיתרבקרבילדיםובני
נוערגבוההוממשיכהלעלות,והשלכותיהארוכות
הטווחאינןידועותדיין.
מטרה:לבדוקאתהקשרשביןאינדקסמסתהגוף
) (BMIבגיל  17לבין הסיכון ללקות במחלת לב
איסכמית או בסוכרת מסוג   2בגיל הבגרות.
שיטה :כללמשרתיהקבעבצה"למתייצביםלהערכה
רפואיתמקיפהבמרכזלבדיקותתקופתיותשלחיל
הרפואהמדי3-5שנים,החלמגיל26ועדלשחרורם
מהשירותהצבאי.ההערכהכוללתמילוישאלון
מקיףאודותאורחחיים,כוללהרגליהתזונה,פעילות
גופנית,עישוןועוד,וכןבדיקהגופנית,מדידתגובה,
משקלול"ד,בדיקותדם,אק"ג,ובדיקותנוספות
לפי הצורך .למטרת מחקר זה ,נבדקו נתוניהם
הרפואייםשל 11,891משרתיקבעבגיוסולאורך
שרותם.
תוצאות:נתוניהנבדקיםחולקולחמישונים)Q1-
,(Q5בסדרעולה,ע"פערכי BMIבגיל)17ממוצעי

החמישוניםסטיותהתקן0.4,19.60.4,17.90.8:
25.62.5,22.20.5,20.8ק"ג/מ.(2לאחרכ-20שנות
מעקב,נמצאכיעלייהבחמישוניBMIבגיל17היתה
קשורהבאופןמובהקעםעלייהבערכי,BMIבלחץ

דםסיסטוליודיאסטולי,ברמתהסוכרבדםבצום,
ברמותטריגליצרידים,כולסטרולוLDL, -ועםירידה
ברמות.HDL
לאורך 20שנותהמעקבו 233,302-שנותאדם,
אובחנו 127נבדקיםכחולימחלתלבאיסכמיתו-
 252נבדקים כחולי סוכרת מסוג   . 2במודל
רב-משתנים,שכללקיבועלגיל,סיפורמשפחתי
שלמחלתלב,לחץדם,עישון,פעילותגופנית,
כולסטרול)כולל LDLויחסכולסטרולל,(HDL-
נמצאקשרלינאריבין BMIבגיל,17לביןהסיכון
ללקותבמחלתלבאיסכמיתעדגילממוצעשל.37
עבור,Q4הסיכוןהיחסיהיה) 2.23רווחבר-סמך
של,(1.03-4.86:95%ועבורQ5היההסיכוןהיחסי
)4.09רווחברסמך,(1.95-8.58:לעומת.Q1באופן
דומה,הסיכוןללקותבסוכרתמסוג2עלהגםהוא

3

4

באופןמובהקעםהעלייהבחמישוני,BMIעדערך
של) 2.98רווחברסמך(2.08-4.26:ל Q5-לעומת
.Q1
מסקנות : BMIמעל 21.5ק"ג/מ 2בגיל 17מכפיל
אתהסיכוןלאבחנתמחלתלבאיסכמיתכעבור20
שנה,וBMI-מעל23.2ק"ג/מ2בגיל17מכפילאת
הסיכוןלאבחנתסוכרתמסוג,2ומעלהפי 4את
הסיכוןלאבחנתמחלתלבאיסכמית,כעבור20שנה.
ערכיםאלונמצאיםעלקוויאחוזון 50ו 75-של
עקומות BMIלגיל,בהתאמה .מנתוניםאלועולה
תמונהמדאיגה,כיישנוסיכוןמוגברלפתחמחלות
כרוניותכברעדלעשורהרביעילחייםכתלותבמסת
הגוףבגילההתבגרות,וזאתעודבתוךטווחBMI
אשרנראהכתקין.למעשה,מחציתמבניהנוער
נמצאים בסיכון .למרות שהסף שמעליו מוגדר
משקלעודףבילדיםעומדעלאחוזוןBMIשל,85%
ישלהתיחסגםאלערכיםנמוכיםיותרכמגבירי
סיכון להשמנה ולסיבוכיה בעתיד הלא-רחוק.

סימפטקטומיהטורקוסקופיתבמתבגריםעםהזעתיתרבכפותהידיים

-

אחתעשרהשנותנסיון
ד.קרברושיץ,ע.סמוק,א.פיגין,א.דלוגי,ר.שטיינברג,א.בעזוב,נ.פרויד
מחלקהלכירוגיתילדים,מרכזשניידרלרפואתילדים,פתחתקוה

רקע:
הזעתיתרבכפותהידייםבמתבגריםעלולהלגרום
למוגבלותומבוכהחברתיתבקרבמתבגרים.קיימים
טיפוליםשמרנייםקצריטווחכגוןמשחות,זריקות
בוטוקסואיונופרזיסאךהגישההכירורגיתתופסת
מקוםהולךוגוברבקבוצתגילזו.
שיטות:
ביןהשניםינואר1995ודצמבר(66 M,148,2006

) 82 F, mean age13.8 SD + 4.0 yמטופליםעברו
סמפטקטומיהטורקסקופיתבגישהאקסילרית
דרך פתח בודד ) 12מ"מ( ,עם חיתוך הסיבים
הסמפטטים בגובה  T2ו  T3על ידי דיאטרמיה
מונופולרית.נאספונתוניהמטופליםמתוךהתיקים
הרפואייםונתוניהמעקבבכדילבדוקאתתוצאות
הניתוחויעילותו.

תוצאות:
זמןממוצעלניתוחהיה18דקותלכלצד.באףלא
אחד מהמקרים חל מעבר לגישה פתוחה95% .
מהמטופלים שוחררו למחרת הניתוח לביתם.
סיבוכיםכללוHorner's syndrome:חדצדדיחולף
בחולהאחד),(0.67%חזהאוירשאריתישדרש
ניקוזב2חולים)(1.35%ותמטסגמנטלישלהריאה
שטופלשמרניתב7-חולים).(4.72%הקלהמלאה
בהזעתהיתרנצפתהבכלהחולים.
 (mean follow-up 5.03 SD +1.76 y).ב38%מהחולים
הופיעההזעתיתרקומפנסטוריתבחומרותשונות.

אשפוזקצר.למרותששיעורשביעותהרצוןבקרב
המטופליםוהוריהםהינוגבוה,ישליידעםאודות
השיעורהגבוהיחסיתשלהזעתיתרקומפנסטורית.

מסקנות:
סמפטקוטמיהטורקוסקופיתדרךנתיבבודדמראה
תוצאותמצוינותקליניתוקוסמטיתבחוליםעם
הזעתיתרבכפותהידיים,שיעורסיבוכיםנמוךומשך

כינוסחיפ"א27,ביוני,2007מלוןדן-פנורמה,תלאביב

לנוחותמשתתפיהכינוסאנומארגניםהסעותבאוטובוסיםמ:

תכנית:
9:00-8:00

9:30-9:00

התכנסותורישום
מליאה
יו"ר :ד"רשמואלגרוס
ד"רזאבצנטנר
ברכות:
ד"ריורםבלשר -יו"רהר"י
פרופ 'פרנסיסמימוני -יו"ראיגודרופאיהילדים
ד"רשמואלגור -יו"רחיפ"א

10:00-9:30

הילדהלוקהבצליעה
מרצה:ד"רשלמהפורת ,מרכזרפואיהדסהעיןכרם ,ירושלים

10:30-10:00

גילוימוקדםשלהפרעהבמערכתהראיה
מרצה:פרופ' אברהםשפירר,בי"חע"ששיב"א ,תלהשומר

11:00-10:30

הילדשאיננומדבר
מרצה:גב' טובהבןארצי,קלינאיתתקשורתארצית,שירותיבריאותכללית

11:15-11:00
11:45-11:15
12:45-11:45
13:00-12:45
14:00-13:00
14:00

הענקתאותיקירחיפ"אלפרופ'יונהאמיתימנהלהמח'לאם,
לילדולמתבגר,משרדהבריאות.
הענקתפרסיהתקציריםהנבחרים
הפסקתקפהועוגה+ביקורבתערוכה
מושביהבוקר 3 -אולמות
הפסקה
מושביהצהריים 3 -אולמות
ארוחתצהריים
הכינוסיתקייםביוםרביעי,ה 27.6.07 -במלוןדןפנורמה ,ת"א.
אנאציינותאריךזהביומנכם.
ההשתתפותלסטודנטיםומתמחים -ללאתשלום.

מרביתהתורהברפואתילדים -ביוםאחד!

.1בארשבע
מרחבתתחנתהרכבתשלידביה"חסורוקה-בשעה.6:45
בתחנהמידלאחרהרמזוריםבקריתגת-בשעה.7:15
בצומתקריתמלאכי-בשעה.7:30
.2ירושלים
ברחבתבנייניהאומה-בשעה.7:00
בצריפין-בשעה.7:45
.3נצרת
מתחםמגה-בשעה.6:30
צומתגולני-בשעה.6:45
בבי"חהעמק-בשעה.7:15
.4חיפה
מתחםתחנתלבהמפרץ-בשעה.6:45
תחנתחוףכרמל-בשעה.6:45
צומתחדרה-בשעה.7:15
צומתנתניה-בשעה.7:30

