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רפואתהילדיםבקהילה:
שינוייםותמורותבמסגרת
הקדמה
השרותהרפואילילדיםעובר
שינויים בגלל הטכנולוגיה
המתקדמת ,כמו חיסונים
ומניעת מחלות זיהומיות
ק ש ו ת   ,וב ג ל ל  ש י ע ו ר
המומחים ברפואת הילדים
ההולךוגדלבקהילה.כובד
המשקל של השרות עובר
מבתי החולים לקהילה.
מצבזהיוצרמספרמצוקות
במערכת:
העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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.1רופאהילדיםבקהילה

.2קופותהחולים

רופאשעובד"בודד"במרפאה,עםקשרים
מינימאלייםלעמיתים.

א .עדיין מרבית המומחים ברפואת ילדים
מעדיפיםלהישארבבתיהחוליםאולחילופין
מחפשים התמחות במקצועות העל ,בגלל
האמורבפרקהקודם.לקופותקשהלמצוא
רופאי ילדים מומחים להעסקה בקהילה.
ב.רמתרופאהילדיםהמומחהבקהילההולכת
ופוחתתלאורךהשנים.אילכך,למרותשכובד
המשקל  של השרות ברפואת ילדים עבר
לקהילה,איכותהשירותאינהנשמרתברמה
הנדרשת.
על הקופות לתגבר את מערכת הרפואה
הראשונית בקהילה כדי שזו תינתן ברמה
שניונית.

ג.איןאוירה,תמריץ,תחרותלהוראה,קריאה
וכתיבה.ככלשקצבההתחדשות ברפואההולך
ומתקדם,כךאותורופאילדיםבודדבמערכת
נשארמאחור.

.3אוניברסיטאות

עםהצורךלראותמספרגדולשלילדים,בשעה
וביום עבודה ,בשל לחץ  אדמיניסטרטיבי
)זמינותוהכנסה(.דברהיוצראצלהרופאמספר
תופעותשליליותלאורךהזמן.
א .תחושת שחיקה וחוסר עניין במקצוע.
ב.חוסרענייןבהשתלמות,חוסרהתעדכנות
ורענוןמקצועי.

ד.הרופאהופךלהיותלמרכזהפניותלרופאים
מומחיםבמקצועותהעל,ללאכלענייןומעקב
אחרהחולים)"הלקוחות"?(הנמצאיםבטיפולו.
ה.איכותהשירותוהענייןשלוברפואתהילדים
הולךופוחת.
כלהאמורלעילפוגעבאיכותהשרותברפואת
הילדיםוהוצאהגבוההלקופותהחוליםעבור
בדיקות ,הפניות ואשפוזים מיותרים.
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ההוראהברפואהמתבצעתכיום,כמעטכולה,
בכותליבתיהחוליםוזאתבעיקרמשיקולים
תקציביים)שפעלועדכה(ומשיקוליםשל
הכשרתכוחהאדםלהוראהומחקרהקיימת
בינתיים רק בבתי החולים ,שהם עד כה
היחידים המסונפים לאוניברסיטאות.
יחדעםזאת,עםהגדלתמספרהסטודנטים
לרפואה,והתרחבותהרפואהבקהילה,קיים
צורךבמתקניהוראהוהדרכהגםמחוץלבתי
החולים.במיוחדברפואתהילדים,ישלחשוף
אתהסטודנטיםוהמתמחים,לארקלרפואה
בבתי החולים ,אלא כמה שיותר לרפואת
הילדים בקהילה ,שלשם נועדו מרביתם.

הצעהלארגוןמחדששלרפואתהילדיםבקהילה
כדילשמורעלהאווירהשלקידום,רענון,אי
שחיקה,הרגשתהשתייכותועבודהבצוות,
על קופות החולים המעוניינות לשפר את
האיכותשלרמתהשרותשלהןברפואתילדים,
לעשותשינויבמסגרתהשרות.
הקופותחייבותליצורבקהילה,מסגרותשל
שירותבמתכונתשל"מחלקות"הילדיםבבית
החולים.
בכלאזורגיאוגרפייפעלמרכזלטיפולבילדים.
במרכז זה ישרתו מספר רופאים מומחים
ושאינםמומחים)בשלבראשון(,כאשרהמרכז
יצויד בציוד המתאים לטיפול שניוני ואף
להשהייתילדים.

מנהלהמרכזלבריאותהילד,יהיהרופאילדים
בכיר אשר ישמש גם כמנהל "המחלקה"
האזורית.הואירכזסביבלמרכזאתרופאי
הילדיםה"בודדים"ויארגנם:לקידוםאיכות
הטיפולהרפואי,לדיוניםמשותפיםJournal
 , clubתיאור מקרים ,התייעצות במקרים
חריגים,הוראהופעולותמחקריות,וקידום
אקדמי.

שלתחרותביןהרופאים,עםאפשרותלקידום
אקדמי ,לעודד הוראה וכתיבת מחקרים
במסגרת האזור ולפקח על איכות השירות
הרפואי,באזורלוהואאחראי,בדיוקכמומנהל
המחלקהבביתהחולים.

מרכזאזוריכזהיכוללשמשלהוראתסטודנטים
והכשרתמתמחיםברפואתילדיםבקהילה.על
כלהמרכזיםלבריאותהילד,באזוריםהשונים
שלקופותהחולים,יפקחרופאילדיםראשי
או הממונה על רפואת הילדים בקופה.
תפקידושלהרופאהאזורי,לשמורעלאוירה

קופ"ח
רופאילדיםראשי

רופאילדיםמחוזי

רופאילדיםמחוזי

רופאילדיםמחוזי

רופאילדיםמחוזי

מנהלאזורילבריאותהילד
רופאילדיםבמרפאות

מרכזבריאותהילד

*בקופות הקטנות אפשר לוותר על דרג רופא הילדים המחוזי.

.2עלהמועצההמדעיתשלהר"ילהכיר
באזורים אלו )לאחר בדיקה ובקרה(
כאתרהמוכרלמתןהתמחותלמשך1
שנה ,לרופאים המתמחים ברפואת
ילדים.
.3עלהאוניברסיטאותלהכירבאזורים
אלו)לאחרבדיקהובקרה(כאתרהמוכר
להוראתסטודנטים.
.4קופותהחוליםחייבותבמימוןסינוף
אתריםקהילתייםאלולאוניברסיטאות.
מימוןכמו:מינוייםאקדמיים,תקנים
נוספיםלמחלקותהילדיםלצורךעבודת
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המתמחיםבמשךשנהבקהילה)מימון
זהיתקזזמנפשותהרשומותלמתמחה(
ומימוןלהעלאתהרמההאקדמיתשל
האתרכמו:ספריהועוד.

סטטיסטיקאים העומדים לרשות
החוקרים בקהילה ,עורכים מיומנים
לכתיבת הצעות מחקר ,תקצירים
ומאמרים.

 .5מן הראוי שרבים מן המחקרים
המתבצעיםברפואתילדיםיהיומתוך
הקהילה ,משום שכיום מחקרים
המבוצעיםבבתיהחוליםלאניתנים
להכללהבאוכלוסייתהילדיםהגדולה
הנמצאת בטיפול בקהילה .יש צורך
שהקופותיקימומערךלוגיסטילסיוע
בביצועמחקריםקהילתיים:
ועדת הלסינקי קהילתית ,צוות

כל קופה אשר תעמוד בתנאי הארגון
מחדש של השרות ברפואת ילדים
בקהילה ,תוכר ע"י הר"י והחברה
הישראלית לרפואת ילדים בקהילה
כקופההנותנתשירותאיכותילילדים.
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רשם:ד"רשמואלגרוס

טביעהבילדים
עםפתיחתעונתהרחצה,כדאילתתאתהדעת
עלנושאשכמעטולאמטופלמבחינהמניעתית
בארץ ,למרות שמוזכר בתקשורת ,נושא
הטביעהבילדים.
טביעההיאבעיהבריאותיתמרכזיתלמרות
שלעיתיםמוזנחת.שיעורהתמותההעולמי
מטביעה,הוא 6.8לכל 100,000אישבשנה.
ביןגורמיהמוותמתאונהלאמכוונת,נתוןזה
מציבאתהטביעה,במקוםהשניאחריתאונות
דרכים.מעלממחציתהמקריםשלטביעה
בעולם,קוריםבילדיםצעיריםמגיל 15שנה.
בנוסף 97%,ממקריהמוותקוריםבמדינות
בהןהמצבהסוציואקונומינמוךאובינוני.
בחלקים המזרחיים והדרום מזרחיים של
העולם ,מתים יותר ילדים מטביעה מאשר
משעלת,חצבת,דיפתריה,צרעת,כולרה,קדחת
דינגיוטיפואידביחד.מספרמחקריםבוצעו
בנושא בישראל .במחקרים אלו נמצא כי
כשמדוברבמוותכתוצאהמתאונהלאמכוונת,
תאונותדרכיםוטביעההםשניגורמיהתמותה
המובילים.התמותהמטביעהבישראל,מוערכת
כ1-ל.100,000-בעצםלאבצעוסטטיסטיקות
לגביתמותההנובעתמטביעהבישראלעד
תחילתשנותהתשעים.בשנת1992-1990
ניסולנתחאתמקריהטביעהבישראללפי
קבוצותסיכון,מגמות,ושוניביןישראללארצות
אחרות.נמצאכיביןהשניםהללוהיו1.2קרי
מוות

מטביעהל 100,000לשנה.השיעורהגבוה
ביותרנמצאבקרבלאיהודיםבגילאים24-15
) ,(7.8/100,000ומבוגרים יהודים
)89%.(3.5/100,000מכלמקריהמוותנגרמו
עקבטביעהבשגגה10%,הוגדרוכהתאבדות.
שיעורהפגיעהבבניםגדולפי3מבנות,בקרב
המגזרהערביםשיעורהפגיעהגדולפי2.4
מאשרביהודים.מרביתמקריהטביעהבישראל
קרובים.
ארגוןהבריאותהעולמיהגדירבשנת2002
מחדש את מושג הטביעה .במינוח החדש,
הגדרתהטביעהכוללתבתוכהמקרימוותאך
גםמקריםשלאהסתיימובמוות":טביעההיא
תהליךבוחווההאדםליקויבנשימהכתוצאה
משקיעהבנוזל,ותוצאותיוניתנותלסיווגכ:
מוות,תחלואהואיתחלואה".בארצותעםמצב
סוציואקונומיגבוה,הצליחולהפחיתאתשיעור
התמותהמטביעה.בהולנדלמשל,ירדשיעור
הטביעהל 100,000אישבשנה,ביןהשנים
,1900-2000מ(14.4-זהומספרהזההלמצב
במדינותאפריקה,היום(ל.0.6-ירידהזו
התאפשרה בזכות תוכניות מניעה ,ושיפור
מקומותהשחייההציבוריים.

A New Definition of Drowning: Towards
Documentation and Prevention of a
Global Public Health Problem. Van Beeck,
EF., Branche, CM. Bulletin of the World
Health Organization, 2005; 83(11): 853856.
Trends in adolescent injury mortality in
Israel. Morad M, Vardi G, Int J Adolesc Med
Health. 2004 Jul-Sep;16(3):279-83
Childhood injuries in Israel: status and
prevention strategies. Hemmo-Lotem M,
Danon Y. Harefuah. 2003 Sep;142(8-9):60911, 646, 645.
Drowning in Israel--1990-1992. Goldman
R, Kaplan G, Harefuah. 1998 Apr
1;134(7):576-80, 591, 590.
Childhood mortality from accidents in
Israel, 1980-84. Barell V, Isr J Med Sci. 1990
)Mar;26(3
:150-7.

הערתהעורך:כלהמצילנפשאחתכאילוהציל
עולםומלואו.

רשמה:ד"רהדרירדני

מהחדשבדלקתהאוזןהתיכונה?
 AOMהיאמחלהנפוצהבילדים,לעיתיםעם
השלכותארוכותטווח,וטיפוליםמורכבים.
למרותהחששמהתגברותזניםעמידים,יש
לטפלבאנטיביוטיקה-amoxicillin-בכלילד
מתחתלגילשנתייםעםAOMבעלתמאפיינים
שלזיהוםחיידקי,כדילמנועסיבוכיהמחלה
והישנותה .מומלץ לשלוח דגימות
נזופרינגיאליותלמציאתחיידקיםווירוסיםכדי
להחליט טוב יותר על הטיפול הדרוש.
הגישהשל"נחכהונראה"בדלקתחריפהבאוזן
התיכונה) ,( Acute Otitis Media–AOMלפיה
ישלדחותאתהטיפולהאנטיביוטילכמהימים,
נבעה מהצורך להילחם בעלייה בעמידות
החיידקיםבזיהומימערכתהנשימה.גישהזו
איננהמוצדקת
בטיפולבילדיםמתחתלגילשנתיים,וזאת
מכמהסיבות.ראשיתAOM,היאדלקתחריפה
של האוזן התיכונה שנגרמת ב 70% -ע"י
חיידקים.אדמומיותובלטשלעורהתוףהם
סימניםאפיינייםל AOM-חיידקית.שנית,
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 AOMנמצאת בזיקה לפגיעה ארוכת-טווח
בתעלה ע"ש אוסטכיוס )ET- Eustachian
,(Tubeבעיקרבילדיםמתחתלגילשנתיים.
בגילזה,קוטרההקטןשלהתעלה,כמוגם
כיוונההאופקי,גורמותלפגיעהבסילוקגורמים
זריםממנה,ולפגיעהבאוורורובהגנהעלהאוזן
התיכונה .שלישית ,מספר מחקרים
פרוספקטיביים שפורסמו לאחרונה הראו
פרוגנוזהגרועהבטווחהארוךבילדיםמתחת
לגילשנתיים,עםשיעורחזרהשללפחות,50%
ודלקת מתמשכת של האוזן התיכונה עם
הפרשה)(OME - Otitis Media with Effusion
בכ 35%  -לאחר   6חודשים מתום מחלת
ה.AOM-
וירוסים הם הגורם ל AOM  -בכ30%  -
מהילדים.מהלךממושךיותרשלAOMנצפה
כאשרהזיהוםהואמשולב-חיידקיוגםויראלי
–כיווןשזיהוםויראליבדרךכללמופיעעם
פגיעהבתפקודהET-בילדיםצעירים.בדיקת
דגימה מהנוזל הנזופרינגיאלי לחיידקים
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ווירוסיםהיאכלימצוייןהןלתחילתטיפולוהן
לאבחנתהישנותהמחלה.
טיפולאנטיביוטיבAOM-הואהכרחבילדים
מתחתלגילשנתיים,להורדתהדלקתבאוזן
התיכונה כמו גם ב , ET  -בעיקר במהלך
האפיזודה הראשונה .הבחירה הטיפולית
הטובהביותרהיא amoxicillinבשלחדירתה
הטובה לאוזן התיכונהStreptococcus  .
 pneumoniaeעםעמידותחלקיתלפניצילין
בעיקרקשורלAOM-חוזר.כיווןשכך,מינון
הamoxicillin-צריךלהיות90מ"גלק"גליום,
מחולקלשלושמנות.בAOM-חוזרעםמתגים
מייצרי בטא-לקטמאז ,יש להוסיף ל-
amoxicillinגםclavulinic acidבמינוןשל6.4
מ"גלק"גליום.משךהטיפולאינומוגדרדיו,
אך 10ימיםהםזמןטיפולסבירלאפיזודה
ראשונהשל.AOM
)(OME (Otitis Media with effusionעשוי
להוותסמןראשוןלהתהוותשל,AOMאךגם
סיבוך של זה האחרון OME .מצריך גישת

המתנהדרוכה).(watchful waitingכאשר
המחלהמופיעהעםחרשותשל2-3חודשים
בילדיםמתחתלגילשנתיים,אנטיביוטיקה
צריכהלהינתןע"פעמידויותהחיידקבדגימה
הנזופרינגיאלית.השיעורהגבוהשלסיבוכי
ניתוחכפתורים)(tubetympanostomyגובר
עלההשפעההמיטיבהעלאבדןהשמיעה.
התוצאותהירודותשלפרוצדורהזונובעות
מהיעדרהשפעהעלתפקודה.ET-לחיסוןנגד
פנאומוקוק יש השפעה מועטה על  AOM
חוזרת ,ושימוש בו בילדים דורש מחקרים

נוספים.ישלטפלבamoxilcillin-בכלהילדים
מתחתלגילשנתייםעםאפיזודהראשונהשל
,AOMאשרמסתמנתכאדמומיותובלטשל
עורהתוף.ישלהתחילטיפולבamoxicillin-
בשילובעםclavulinic acidבחוליםעםחידקים
מייצריבטא-לקטמאז.משךהטיפולמוערך
בלפחות   10ימים ,בתלות בממצאים
בפנאומואוטוסקופיהוטימפנומטריה.בדיקות
מיקרוביולוגיות של דגימת הנאזופרינקס
לחיידקיםווירוסיםמומלצותבחום,בעיקר
בילדים המטופלים במעונות יום ,וכמו-כן

לבדיקותמעקבשגרתיות.שיעורהחזרההגבוה
נובע מהפרעה תפקודית ארוכת-טווח של
התעלהע"שאוסטכיוסובשלחוסרהבשלות
החיסונית של ילדים מתחת לגיל שנתיים.
הערתהעורך:עודדיעהמנירבות!
?What is new in otitis media
Corbeel L
Eur J Pediatr 2007 Jun;166(6):511-9

מחלותיתומות
לאחרונהמתגלותיותרויותרמחלותנדירות
הנקראותמחלותיתומות.
"מחלהיתומה"-הנהמחלהפיסיולוגיתאו
נפשית,המוכרתעלידיהסתדרותהרופאים
בישראל,ואשרחוליםבהפחותמאדםאחד
לכל 10,000תושביםבמדינתישראל,אוכל
מחלהאשרחוליםבהיותרמאדםאחדלכל
 10,000תושביםבמדינתישראל,ואשריצור
אושיווקתרופהעבורמחלתם,לאיכסהאת
עלויותהייצור,השיווק,המחקרוהפיתוחשל

תרופהזו".תרופהיתומה"-כלתרופהאשר
אושרהעלידיהמנהללטיפולבמחלהיתומה.
סוגיית התרופות היתומות טומנת בחובה
דילמותמוסריותהנוגעותלמחויבותהמדינה
לרווחתאזרחיה.העדרהגדרהברורהבישראל
למחלה יתומה והעדר קריטריונים ברורים
לבחינת תרופות יתומות בתהליך הכנסת
תרופותלסלהבריאותמונעיםלעתיםהכללת
תרופותאלובסלהבריאות.בהיעדרמימון
ציבורילתרופותאלו,החוליםנדרשיםלממן

אתמלואהטיפול.החוליםמתקשיםברכישת
התרופותהאלהוכךנמנעמהםטיפולרפואי
הולם גם כאשר יש תרופות מתאימות
למחלתם.לאחרונהנתגלתהואושרהתרופה
לטיפולבמחלתהנטר.תסמונתהנטר,מאד
נדירה,אךקיימיםמספרחוליםבישראל.עלות
התרופהיקרהמאד,והעמדתהמולהתועלת,
מוטלתלפחותמבחינתיבספק.

Hunter Diseaseכדוגמא
מחלתהנטרMUCOPOLYSACCHARIODOSIS
T YPE II IDURONATE SULFATASE
DEFICIENCY

נקראתע"שרופאסקוטיצ'ארלסא.הנטר
שגילה את המחלה )בקנדה( בשנת .1917
העברה X - linked recessive :נדירבבנות.
שכיחות 1:ל65,000-לידותעד1ל.132,000-
גורם :חסרבאנזיםאידורונטסולפט).(I2S
תפוצה :ניתןלמצואאתהמחלהבכלקבוצה
אתית,ומעטיותרביהודיםתושביישראל.
בשנת1994פרסמהקבוצהמירושליםמחקר
שבצעוב 14משפחות)לאקשורותגנטית(.
הםהצליחולאתראתהמוטציותב 8מהן.
Ben Simon-Schiff E Mutation analysis of
Jewish Hunter patients in Israel. Hum
Mutat. 1994;4(4):263-70
מדיווחיםמהעולםעולהכיישכ2,000חולים
בכלהעולם,מתוכם500בארה"ב.

הקשה):(TYPE Aמתגלהבגיל3-1.5שנים.
מתאפיינתבראשגדול,פניםגסות,פיגורשכלי
בולט ,ספסטיות ,התנהגות אלימה והיפר
אקטיבית,קשיוןמפרקים.מוותבגיל20-10
שנה.
התחלהמאוחרת-אוהצורההבינונית:מתגלה
בבגרות.סימניםמאוחריםיותרופחותקשים.
בדרךכללמנתמשכלתקינה.מוותבגיל-20
60שנה.
בבדיקהגופנית:
ישלחשודבמחלהכשמגיעילדעםסימנים
אלו :קומה נמוכה ,מבנה פנים גס,
הפטוספלנומגליה ,הרניה מפשעתית,
ספסטיות,איספיקהשלמסתמילבואוושה,
מחלת ריאה חסימתית ,קונטרקטורות
במפרקים ,כתמי עור ,חירשות מתקדמת,
רטיניטיס פיגמנטוזה ,בעיות ראיה ,פיגור
והידרדרותשכלית.

בישראל,עלפימידעמד"רמרשהזיגלרהדסה
ירושלים ) :(2007ידוע על  6חולים חיים,
ברשומותישנםעוד4חוליםשנעלמוממעקב
ולכןלאידועבאםעדייןחיים.כלהמקרים
המדווחיםבישראלהםשלזכרים.

מעבדה:
ניתן למדוד הפרשת הפרן ודרמטן סולפט
בשתן.ירידהבכמותהאנזיםבדםאובתאים.
בדיקהגנטיתלמוטציה.צילוםשלדאופייני.

התבטאות:
התחלהמוקדמת–הצורההקלאסית,הנה
הצורה

טיפול:
במחקר שבוצע במדריד נבדקה התרופה
תחילהבעכברים,ולאחרמכןבחולים.בעכברים
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נמצא כי הטיפול הפחית את כמות
הגליקוסמינוגליקנאזבשתןוברקמה.במחקר
סמיותכפולהנבדקו 12מטופליםהסובלים
מהנטר,נמצאכיהתרופהבטוחה,וכןנצפתה
הפחתהבהפרשתהגליקוסמינוגליקאז.לאחר
סיוםתקופתהמחקר,המשיכוהחוליםלקבל
את הטיפול במשך שנתיים נוספות.
ב 24/07/2006אושרטיפולאנזימיתחליפי
ע"י ה .FDA: (IDURSULFASE) ELAPRASE
התרופהאושרהבעקבותפרסוםמחקרשכלל
96מטופליםהסובליםמהנטר.המחקרהראה
כיהתרופהמשפרתאתהתפקודהמוטורישל
החולים.בסוףתקופתהמחקרשנמשכה53
שבועות,שפרוהמטופליםאתיכולתהצעידה,
ובבדיקהשערכה  6דקות,הצליחולצעוד38
יארדיותר,מקבוצתבקורתשלאקבלהטיפול.
תופעותהלוואיהקשותביותרהיונדירותוכללו
בעיקררגישותיתרלתכשירוהתבטאובמצוקת
נשימה,ירידהבלחץדם,ופרכוסים.תופעות
לוואייותרשכיחותופחותקשותכללוחום,
כאביראשוכאבישרירים.
עלות:
הערכתעלותבארה"ב300-אלףדולרלאדם
לשנה
רשמה:ד"רהדרירדני

