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חבריםיקרים,
בכנסהקיץהאחרוןשלחיפ"אנבחרווועדויו"רוועדחדשים.תודהליו"רולחבריהוועדהיוצאים
עלהמאמציםשהשקיעוופעילותםהמבורכתואיחוליהצלחהרבהבתפקידליו"רולחבריהוועד
החדשים.תודהגםמקרבלבלפרופסורמשהברנטעלעזרתובעריכההמקצועיתשלהפדיטון
ולד"ר דני מירון על שהסכים לעזור בעריכה המקצועית של העיתון מעתה.
הפדיטוןהפעםיכלולשלושהנושאים:דבריו"רוועדחיפ"אהנכנס,פרופסוריונהאמיתיובו
קויםמנחיםלתכניתהפעילותודגשיםלעבודתהוועדהחדש.מאמרבנושא"מגפותאסטמה"שלחודשספטמברמאתפרופ'
בןציוןגרטי.שניתקציריםשהוצגובכנסהאחרוןהאחד,שלד"רל.וג.קורשייאבנושאמחסורבויטמיןDבקרבילדיישראל,
והשני-עלמערכתהבריאותבישראללהיערךלמתןטיפולרפואיהולםלילדיםהלוקיםבהפרעתקשבוריכוזבשילוברופאי
הילדיםבקהילהשלד"רש.ענתבי.
קריאהמהנהלכולנו.דר'הדרירדני–עורכתראשית.
דבריו"רחיפ"א
חברותוחבריםיקרים,
ברצונילהודותלכםעלהאימוןוהזכות
שנתתםליולחבריהוועדלשרתאתכם,
ולהוביל את חיפ"א בקדנציה הבאה
לאופקחדש.להלןשמותחבריהוועד
ותפקידיהם:ד"ראליגזלה-מזכיר,ד"ר
חןשטיין-זמיר–גזברית,ד"רהדרירדני
עורכתהפדיטון,ד"רדינהצימרמן-רכזתאתרהאינטרנט,פרופ'בועזפורטר-
אחראיעלקשריחוץ,ד"רזאבחורב-רכז
מחקר.
מערכת הפדיטון
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון-יעוץמקצועי
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חיפ"א היום הוא ארגון חזק ,דינמי
ויוקרתי.בזכותיושביהראשהקודמים,
חברי הוועד ופעילים נוספים .ברכה
מיוחדתשלוחהליו"רהועדהיוצא,ד"ר
שמואלגורולחבריהוועדעלפועלם,על
כינוסים מרשימים ,כולל כנס הקיץ
שאורגןע"יד"רהדרירדניוד"רדנימירון,
ויוזמות נוספות ,כמו הספר" :גדילת
ילדים"בעריכתפרופ'פיליפוד"רגור
שהוענקכשילמשתתפיהכנס.בנוסף
לכינוסיםמתקיימתפעילותענפהכגון
ביטאוןהפדיטוןואתרהאינטרנט.לצד
חיפ"א פועלת רשת מחקר מרשימה
שהוקמהע"יד"רצחיגרוסמן,אדםעתיר
זכויות שתרם רבות לקידום חיפ"א.
קבלנולידינוארגוןיוצאמהכללעםמאזן
כספימרשיםשל 1,2מיליון,₪בזכות
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כישוריוהמיוחדיםשלד"רשמואלגרוס,
גזבר הוועד היוצא .נבנתה תשתית
ופלטפורמהמעולהלפעילותבעתיד.היום
ניתנתלנוההזדמנותלהשפיעעלעתיד
חיפ"א,ובריאותהילדיםבישראל.הגיע
הזמן לעלות מדרגה ,להציב אתגרים
חדשים,ולמנףאתפעילותחיפ"אאל
מחוץ לארגון ,לציבור הרחב לממסד
הרפואיולאקדמיה.שאלתיאתעצמי
למהזהכלכךחשוב?מהישבחיפ"א
שמושךלפעילותולמוטיבציהלהובלת
הארגון?התשובהברורה:ישלמעלהמ-
 100חברות רפואיות בהר"י ,אבל רק
ארגוניםבודדיםיכוליםלהשפיעלעומק
עלרובהציבורבישראל 2,500.רופאי
הילדים בקהילה יכולים להשפיע על
מחציתמאוכלוסייתישראל,כ3-מיליון

ילדים והוריהם!! ביכולתנו לעצב את
בריאותהדורהבא,ואתפניהחברה.ילדים
הם20%מהאוכלוסייהבישראלו100%-
מהעתידשלה.
מבלי לגרוע מזכויות של רופאי בתי
החולים,היכולתליצורהשפעהמתמשכת
עלאורחחייםוהרגליבריאות,היאבידיו
שלהרופאהראשוני,היוצרקשררציף
עםהילדוהוריו,מהווהדמותמשמעותית
בחייהםויכוללעצבאתהתנהגותוועתידו
של הילד .זה הקסם של הרפואה
הראשונית ,וזו גם הסיבה שלאחר
שמלאתי תפקידים רבים במערכת
הבריאותבישראל,בחרתילחזורלמגרש
הפעילותהחשובהזה.
האתגריםהגדוליםבבריאותהילדמעבר
לטיפולהשוטף,הםהמצביםשמשפיעים
על הבריאות בטווח הארוך :הפרעות
אכילה,השמנה,הפרעותקשבוריכוז,
עישוןאלכוהול,סמים.הטיפולבADHD-
זהלארקלרשוםתרופה.כמהפעמים
שאלנו את עצמנו אם הילד לא יכול
להשתפרגםעםהפחתתהצריכהשל
צבעי מאכל וחומרים משמרים במזון
וממתקים.
מעברליכולתהרופאהבודדלהשפיעזוהי
יכולתו וחובתו המוסרית של חיפ"א
להשפיעעלבריאותהילדיםוהמתבגרים
בישראלברמההלאומית,וזהאפשרי.
עלינו להעביר את מרכז הכובד של

הפעילותלמגרשהמשחקיםשבוניתן
להשפיע על הציבור הרחב :מקבלי
ההחלטות ,מוקדי השליטה במערכת
הבריאות והאוצר ,קופות החולים,
האקדמיה ,ויותר מכל-התקשורת.
האתגרים האמיתיים הנם :שוויוניות
צמצום פערים בין המגזרים ,המרכז
והפריפריה,ענייםועשירים.כלפעםשאנו
מסביריםלהוריםכמהחשובלתתחיסון
לרוטה-וירוסבמאותשקלים,ואנויודעים
שאיןלהםכסףלגמוראתהחודש-נחמץ
הלב!עלינולהיאבקעלשיפורהרפואה
הציבוריתוהקהילתית,כיעדמרכזישל
חיפ"א.היכולתליצורהשפעהממשית
בתחומיםאלההיאבשילובידייםבין
חיפ"א,אגודרופאיהילדים,הר"י,וועדות
הכנסת והתקשורת ,כולל אינטרנט.
חיפ"א חייב להתנחל בלבבות של כל
משפחהעםילדיםומתבגריםבישראל
ולהפוך למותג יוקרתי בציבור הרחב.
כיווניהפעולהוהיעדיםהעיקרייםשל
חיפ"אלקדנציההבאה:
.1נפעללשיפורתדמיתומעמדרופאי
הילדיםבקהילההשתכרותמתאימה,
מספרסבירשלילדיםרשומיםשיאפשר
ברורמקיףשלבעיותהילד,כוללבעיות
הפוגעותבאיכותהחיים.המצבשבועל
הרופא"לראות"כלילדב 5-דקותהוא
בלתינסבל!
.2לרופאבקהילהחייבלהיותמספיקזמן

לפעילותאקדמית:הוראתסטודנטים,
מתן התמחות ומחקר .נפעל לקידום
ופיתוח המחקר במרפאות בקהילה
ולהגברת הפעילות האקדמית.
.3פיתוחמקצועי:נמשיךבמסורתהיפה
של כינוסים ,הפקת הפדיטון ואתר
האינטרנט.נפעללשדרוגפעילותהאתר
בראשובראשונהלרופאים,ונפתחאתר
המכווןלציבורהרחב.
 .4בניית דור העתיד :נשאף לטפח
סטודנטים ומתמחים עם אוריינטציה
לרפואת ילדים בקהילה ,ולשלב את
ההתמחות בפדיאטריה אמבולטורית
בהתמחותברפואתילדים.
  .5יחסים בינלאומיים  -קשרי מדע,
מחקר ,כינוסים .המישור הבינלאומי
משווע לפעולה ,ויש פוטנציאל גדול
למימון פעילויות ,בעיקר בקהילה
האירופאית.נפעללפתחשיתופיפעולה
בינלאומייםביןחיפ"אלארגוניםמקבילים
בעולם.
להשגת מטרות אלה נדרשת חשיבה
יצירתית,חדשנותומעוף,עםאומץלב
ציבוריונחישותבמאבקעלשיפורעתיד
בריאותהילדיםבישראל,והעלאתקרנה
של רפואת הילדים הקהילתית.
אנימודהלכםשובעלאמונכםומבקש
את עזרתכם בביצוע פעילויות אלה,
לטובתחבריחיפ"א,הילדיםוהוריהם.
פרופ'יונהאמיתי

"מגפותאסטמה"שלחודשספטמבר

פרופ'בןציוןגרטימכוןקיפרלאלרגיהואימונולוגיהומנהלמחלקתילדיםב'ביתחוליםשניידר
כפישידועלרובהקלינאים'שיעורהתקפי
האסטמהבילדיםהסובליםמהמחלה
איננהקבועהבמשךהשנה.ישתקופות
עםשיעורהתקפיםגבוהוישעםשיעור
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נמוך .בחודשי החורף ,למשל ,שיעור
ההתקפים  גבוה בילדים עם אסטמה
אולםבתקופהזוישגםשיעורגבוהשל
מחלותצפצופיםשלילדיםללאאסטמה
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והואמיוחסלריבוישלמחלותוירליות
בחורף.גורמיםנוספיםשיכוליםלגרום
לשיעור  התקפים  גבוה בילדים עם
אסטמה  הם זיהום אויר ,חשיפה

לאלרגנים ושינויים במזג האויר.
מזהכ15-שניםאנחנועוקביםבבית
חולים שניידר אחרי שינויים
אפידמיולוגיים בשיעור התקפי
האסטמה בילדים .בעבודה שעשינו
שפורסמה בשנת   ( 1 ) 1998מצאנו
שכיחותיתרשלאשפוזיםועליהחריגה
וחדהבפניותלמיוןבחודשספטמבר,
עםהחזרהלביתהספרולגניהילדים.
עליהזולאהוסברהע"יגורמיםאחרים
)כגוןמזגהאוויר,אלרגיותאוזיהום
אויר(.
יחסנואת"מגפתהאסטמהשלחודש
ספטמבר"לזיהומיםצולביםביןהילדים
ו "מתח נפשי" הכרוך בתחילת בתי
הספרוהגנים.מצאנוסימוכיןלתצפית
שלנובעבודהבודדתמבורמותאנגליה
)(2שבהנצפתהתופעהדומה.עקבנו
אחרי ההופעה של מגפת אסטמה
בספטמברוהיאחזרהבביתהחולים
שלנומידישנהבמשך15שנים)למעט
שנהאחת(.
בשניםהאחרונותבוצעועבודותנוספות
שחקרואת"אפקטספטמבר"עלילדים
עםאסטמהוהתגלהשהתופעההיא
כלל עולמית .עליה בשכיחות של
התקפיאסטמהנצפתהבשבוע4- 2
לאחרתחילתשנתהלימודיםבארה"ב,
בריטניה,מלטה,קנדה,פינלנד,תאילנד
ועוד)(3מעניןשבחציהכדורהדרומי,
באוסטרליה וניו זילנד ,שבהן שנת
הלימודיםמתחילהבפברוארהעלייה
בתחלואה באסטמה מתרחשת
בפברואר).(4
בעבודהשבצענולאחרונהב 7-בתי
חוליםשלשרותיבריאותכלליתבדקנו
אתשיעוריהאשפוזיםעקבאסטמה
במשך3שנים)(5)(2003-2005בתקופה
זו היו  408,242אשפוזים ב  7 -בתי
החוליםומהםהיו) 104,046כ(25%-
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אשפוזיםשלילדים)בגילאים2-18שנים(.
באותהתקופההיו8011אשפוזיםבגלל
אסטמה4091:שלמבוגרים)1.3%מכלל
האשפוזים של מבוגרים( .ו 3920  -
אשפוזיםשלילדיםעקבאסטמה)3.8%
מכלל האשפוזים של ילדים( .הייתה
רבגוניותרבהבשיעוריהאשפוזשלחולים
עםהתקףאסטמהבמשךחודשיהשנה.
בחודשיהחורף,כ–4%מכללהאשפוזים
)בילדים ובמבוגרים( היו בגלל התקף
אסטמה,לעומת2%בלבדבחודשיהקיץ.
בספטמברנצפהשיאשלאשפוזיםשל
ילדים עקב אסטמה )  6%מכלל
האשפוזים( .תופעה זו לא נצפתה
במבוגרים.
מסקנתנוהיאשקימתעליהבתחלואה
שלילדיםעםאסטמהבחודשספטמבר
בכלהארץ.ודברזהקשורקרובלוודאי
לחזרהלבתיהספרולגניהילדיםבחודש
זה,ולראיהאיןעליהדומהבתחלואהשל
מבוגריםעםאסטמה.
מהן הסיבות ל "מגפת ספטמבר" של
חוליםעםאסטמה?
סיבהדומיננטיתהיאכנראהזיהומים
וירלייםצולביםבביתהספרובגניהילדים
בתחילתשנתהלימודים.במקביללעליה
בשכיחותשלהתקפיאסטמה,נצפתה
עליה בזיהומים נגיפיים של  דרכי
הנשימהבילדיםובעיקרכאלהשנגרמו
ע"ינגיפיםמקבוצתה–"רינווירוס")(3
סיבותנוספותלעליהבתחלואהבאסטמה
בספטמבריכולותלהיותגם"לחץנפשי"
הקשורבתחילתשנתהלימודים,אוחוסר
הקפדהעלהטיפולמונעבחודשיהקיץ
"בחופשהגדול").(1,2,3
חשובהמודעותשלהרופאיםהמטפלים
בילדים עם אסטמה לגבי "אפקט
ספטמבר".אנוממליציםלשקוללתת
טיפוליםמונעיםבילדיםעםאסטמה
לפני חזרתם לכיתות ולגני הילדים.
בעבודה ראשונית שבוצעה בקנדה,
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נצפתההפחתההבמדדיהתחלואהשל
ילדיםעםאסטמהבחודשבספטמברע"י
תגבור הטיפול המונע בחודש זה ).(6
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הערתהמערכת:התצפיתשלפרופ'גרטי
מקוריתומעניינת,עםמסרמעשילרופאי
הילדים בקהילה  .מתחזק הרושם כי
זיהוםנגיפיהינוהשכיחמביןכלהגורמים
להתלקחות התקפי אסתמה בילדים
)אלרגיה,מאמץוזיהום(.ה1-בספטמבר
מצייןאת"פגישתהמחזור"שלהנגיפים.
הילדיםשזהעתהסיימואתחופשתקיץ,
חוזריםלכתותסגורותולקרבהפיזית
המאפשרתהדבקה.בוזמנית,מתחילים
הצינה ורוחות הסתיו ליצור גירויים
להפרשותבמערכתהנשימה,ונוצרים
תנאיםמקומייםאופטימאלייםלדגירת
נגיפיםוחיידקיםבדרכיהנשימה.בשילוב
שלגורמיםאלה-האסתמה"חוגגת".
הטיפ המעשי במאמר הוא הצורך
בהתחלת  טיפול  מונע בילדים  עם
אסתמה בתחילת שנת הלימודים
הנמצאתלפתחנו.מענייןיהיהלראותאם
יישום המלצה זו יתבטא כבר השנה
בירידה בהתקפי אסתמה בילדים
במרפאותשיאמצוגישהזו.

מחסורבויטמיןDבקרבילדיישראל":מגפהנסתרת"?
ג.קורשייא  ,ל.קורשייא רופאיילדיםבקופתחוליםמאוחדתבירושלים.
רקע:כיוםידועשמחסורבויטמיןDנפוץ
ביותר בעולם .בישראל ,דיווחו מספר
מחקריםעלמחסורבויטציןDבקרב40
80%מהאוכלוסייה,אךהעבודותנעשובאוכלוסיותסלקטיביותכמוקשישים,
חרדיות ובדואים .בעבודה זו בדקנו
אוכלוסייהצעירהבשתימרפאותילדים
בירושלים.
שיטה :נכללובמחקרצעיריםשהגיעו
בחודשאפריל) 2008סוףהחורף(ל2-
מרפאותילדיםבירושלים,האחתבשכונה
חרדית,קריתצאנז,והשנייהבשכונה
הפתוחהלכלהמגזרים,בקעה.נבדקה
רמת ויטמין   O H D 2 5בשיטת
CHEMILUMINESCENT .Automated

 antibody-basedהערכיםתקינים: 30-60

+
16.25_10.26
בשכונתהחרדיתהיהng/ml

ng/ml.ללוקיםברמהנמוכהמng/ml20-

+
26.40_16.30
ובשכונה שאינה חרדית 

ניתןטיפולבויטמיןD IU 2000:ליממה,
ותוספתסידן mg1200ליממהמגיל10
שנים,במשךחודשיים.לאחרמכן,בוצעה
מדידה חוזרת ותושאלו הצעירים על
סימפטומיםשוניםעלמנתלבדוקאם
חלשיפור.

.ng/mlחלשיפורב95%-מהסימפטומים:
עייפותוכאבים.

תוצאות:נבדקו59ילדיםמגיל3חודשים
עד19שנה.הגילהממוצע10:שנים.רמת
ויטמין Dבממוצעשלכללהאוכלוסייה
+
18.56_12.39ng/ml
שנבדקה היא של 
לתינוקותעדגילשנתייםהיהממוצעשל
+ ng/ml
49.37_7.54מעלגילשנתיים,נמצא
מחסורב98.11%-מהמקרים.הממוצע

דיון ומסקנות :לכל התינוקות עד גיל
שנתייםהייתהרמהטובהשלויטמין,D
קרובלוודאימשוםשהםמקבליםתוספת
ויטמין  Dבשנה הראשונה של חייהם
)בנוסףלחלבמועשרבויטמין .(Dתוצאות
חלקיותאלומראותמחסורחמורונפוץ
בקרבהאוכלוסייההנבדקת.אלונתונים
ראשונייםמעבודהמוגבלתבזמן.ראוי
לבצעמחקריםיסודייםיותרבקהילהעל
מנתלאשראתהמגפהבארץועלמנת
לקבוע הוראות חדשות בדחיפות.

עלמערכתהבריאותבישראללהיערךלמתןטיפולרפואיהולם
לילדיםהלוקיםבהפרעתקשבוריכוזבשילוברופאיהילדיםבקהילה.
ד"רש.ענתבירופאילדיםעצמאיבקהילה

רקע :הפרעתקשבוריכוזהפכהלבעיה
מרכזית ברפואה הציבורית ,לאור
שכיחותה ,מורכבותה ,והשלכותיה
העתידיות על הילדים ,משפחותיהם
והחברה.נבדקהאםמערכתהרפואה
הציבוריתבישראלערוכהלתתמענה
הולםלילדי,ADHDוהאםדרוששילוב
רופאיילדיםבטיפול.
שיטות :מעקב רופא ילדים בקהילה,
במשך5שנים,אחר260ילדי.ADHD 90
ילדיםאיבחןנוירולוג20,פסיכיאטר)110
קבוצה א'( 150 ,איבחן רופא הילדים
)קבוצה ב'( .השוואת שתי הקבוצות:
בתקינות אבחון    ADHDוהפרעות
פסיכיאטריותנלוות,מעקבאחרהטיפול
ותוצאותיו וזמינותו ,ושביעות רצון
המטופלים.

תוצאות :קבוצה א'  64%עברו תהליך
אבחוןעפ"יקריטריוניAAP 36%,לא150.
ילדיקבוצהב'אובחנוכנדרש.בהפרעה
פסיכיאטריתנלוויתאובחנו8%מקבוצה
א' 50% ,מקבוצה ב' .ממוצע ביקורים
בקבוצה א'   2לשנה ,ובקבוצה ב'  5
ביקורים .מטופלים בתרופות  , 74%
באוכלוסייהלאמבוססתמטופלים,91%
באוכלוסיהמבוססת,60%ומקבוצהב'-
.87%טיפולתרופתישיפרסימפטומים
50%מקבוצהא',ובקבוצהב'54%.75%
הוריםמקבוצהא'אינםמרוציםמתהליך
האבחון,מההסבריםוהמעקב.בקבוצה
ב'שביעותרצון.88%
דיון :שלישמקבוצהא'לאאובחנוכנדרש,
והשאלה האם הם לוקים  , ADHDאו
בהפרעהפסיכיאטריתנלוויתהמחמירה

ADHDומקשהעלהטיפולותוצאותיו8%.

מהילדיםאובחנובהפרעהפסיכיאטרית
נלוות,מצביעהעלליקויבאבחון.מספר
הביקורים בקבוצה א' קטן מהדרוש
למעקבראוי.הוריםחוששיםמטיפול
תרופתיכיאינםזוכיםלהסבר,הדרכה
ומעקבנאותים.
מסקנות:כיוםהטיפולבילדיADHDלוקה
וחסר.רופאילדיםמוביללשיפורניכר
באבחון,בטיפול,במעקבובשביעותרצון
המטופלים.עלהרפואההציבוריתלשלב
בצורהנכונהרופאיילדיםבקהילהלטיפול
בילדי ,ADHDאחרתאיןמזורלילדים
ומשפחותיהם,ותינזקגםהחברה.זה
אתגרומשימהלאומיתלעתידהקרוב.

