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אזהרתה:FDAהחומרהנרקוטיHydrocodoneאינומאושר
בתרופתמרשםהמיועדותלטיפולבשיעול
ה FDA-עדכן את הרופאים והמטופלים
בדברכוונתולנקוטפעולהכנגדחברות
המשווקותתרופותמרשםלאמאושרות
המכילות   hydrocodone,חומר נרקוטי
הנמצאבשימושנרחבבתרופותנגדשיעול
ולדיכויכאב.תכשירזה,בשימושלאנכון,
עלוללגרוםלתחלואהקשה,לפציעה,או
למות.מינוןיתרשל hydrocodoneעלול
לגרוםלבעיותנשימתיותאולדוםלב,ועלול
לשבש את שיקול הדעת של הנוהגים.
ה FDA-קבלדיווחיםעלטעויותבטיפול
העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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התרופתיהקשורותבשינויהפורמולציה
במוצרים לא מאושרים המכילים
hydrocodoneודיווחיםעלחוסרבהירות,
שעלול לגרום לטעויות קשות ,הנובע
מהדמיוןביןשמותהתרופותהמאושרות
לשמותהתרופותהבלתימאושרות.יש
לציין כי רוב התכשירים המכילים
hydrocodoneהמשווקיםכיוםהמיועדים
להקלה על שיעול אינם מאושרים.
ה FDA-מודאג במיוחד באשר לתוויות
המוצריםהבלתימאושריםלטיפולבשיעול
הניתנים לילדים )הנקראים גם
,(antitussivesוהסיכוןשלטעויותבמתן
תרופותהכרוךבמוצריםבלתימאושרים.
אף תרופה לדיכוי שיעול המכילה
 hydrocodoneלא הוכחה כיעילה עבור
ילדים מתחת לגיל  6וחלק מהמוצרים
שאינם מאושרים  נושאים תוויות עם
מינוניםמומלציםלילדיםבגילשנתיים.
עדה31-באוקטובר,2007יופסקוהייצור
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וההפצהשלכלהמוצריםהלאמאושרים
המכילים hydrocodoneשהתוויותשלהן
מציינותשהנןלשימוששלילדיםמתחת
לגיל.6ייצורכלהתכשיריםהאחריםהבלתי
מאושריםייפסקעדה31-בדצמבר,2007,
וייאסרו השיווק וההפצה שלהם עד 31
במרץ.2008אמצעיםמשפטייםיינקטו
כנגדהחברותשלאיפסיקואתהפעילות
במועדשנקבע.
קיימותמספרתרופותחלופיותלטיפול
בשיעול.עלהחוליםלהיוועץעםהרופא
המטפל באשר לאופציות הטיפוליות.
הערתהעורך:איןספקשישלהימנעממתן
תרופותנוגדותשיעוללילדיםמתחתלגיל
6שניםאיךעומדיםבלחץשלההורים.
Hydrocodone in Unapproved Prescription
Products
Audience: Healthcare professionals,
pediatricians, consumers
[Posted 09/28/2007] FDA
][September 28, 2007 - News Release - FDA

Chest physiotherapy in acute bronchiolitis
Perrotta C, Ortiz Z, Roque M. Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients
between 0 Nd 24 months old. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art
No. :CD004873. DOI: 10.1002/14651858. CD004873. pub3.

ברוניכיוליטיסחריףהואזיהוםנשימתי
נגיפישכיחבתינוקותמתחתלגילשנתיים;
הואהגורםהעיקרילמצביחרוםרפואיים
בחורףבקרבתינוקות.מרביתהתינוקות
סובליםממחלהיחסיתקלהואינםזקוקים
לאישפוז.באלהשכןזקוקיםלאישפוזאחת
הבעיות המטרידות אותם היא קושי
בהסרתליחהוהפרשותסמיכותמדרכי
הנשימה.
הוצעשפיזיותרפיהשלהחזהתעזורלהם
להשתחרר מהפרשות אלה ,תשפר את
הנשימותותקטיןאתמאמץהנשימתי.
סקירהזאתבדקהאתיעילותפיזיותרפיה
של החזה בברונכיוליטיס חריפה..
הסקירההתבססהעלהרשימההמרכזית
של   Cochraneלנסויים מבוקרים
) ,(CENTRALעל   MEDLINE, EMBASEו-
..CINAHL

נבדקומחקריםאקראייםמבוקרים)(RCTs
בהםהושוותהפיזיותרפיתהחזהלעומת
שוםהתערבותאוסוגאחרשלפיזיותרפיה,
בחוליםמתחתלגיל24חודש.
התוצאההראשוניתשנבדקההיתהניקוד
חומרהקלינית,והתוצאותהשניוניותהיו
 משך האשפוז ,משך הטיפול בחמצן,והשימושבמרחיביסינפונותוסטרוידים.
שלושהמחקריםענולקריטריונים.כולם
בדקו שיטות של רטט והקשה לילדים
בתנוחות ניקוז לעומת שום התערבות.
המטופלים שנבדקו היו תינוקות
מאושפזים עם אבחנה קלינית של
ברונכיוליטיס.
תוצאות :לאנצפושוםהבדליםבחומרת
הניקודהקליניביום,5בכלאחדמחמשת
ימיהניסוי,אועדהשחרורמביתחולים.
לאהיוהבדליםבמשךהאישפוזבצריכת

החמצןביןהתינוקותשטופלובפיזיותרפיה
לעומת אלה שלא טופלו בפיזיותרפיה.
מסקנה:מסקנתהמחבריםהמבוססתעל
 RCTs 3היאשפיזיותרפיתהחזה)ניקוש
ורטט(אינהמקטינהאתמשךהאישפוז
אוצריכתהחמצן,ואינהמשפרתאתניקוד
החומרה הקלינית בתינוקות עם
ברונכיוליטיסחריף.מדוברבתינוקותשלא
טופלובהנשמהמלאכותית,ושלאסבלו
ממחלותנלוות.
הערתהעורך:הנהשיטהמצויינתלעמידה
בלחץההוריםלמתןתרופהנוגדתשיעול.

ניטורתחלואהדמויתשפעתבישראל
דוחעדכוןשבועיהמעודכןלשבועהמסתייםב17.11.07
המרכז הלאומי לבקרת מחלות :היחידה חניטור תחלואה חריגהף ,מכון גרטנר ,מרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.
תחלואה :לא חלו שינויים משמעותיים
בשיעורי הפניות לרופאי הקהילה בשל
תחלואה דמוית שפעת ,דלקת ריאות
ודלקתחדהבדרכיהנשימההעליונותאשר
נותרו נמוכים .כמו כן ,לא חלו שינויים
משמעותייםבסךהפניותלמיוןפנימיבשל
דלקתריאותובסךהפניותלמיוניםבשל
דלקת חדה בדרכי הנשימה העליונות
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לעומתזאת,נמשכתהעלייהבסךהפניות
למיון ילדים בשל דלקת ריאות .קיימת
מגמת ירידה קלה בשלושת השבועות
האחרונים באחוז תפוסת המיטות
במחלקותהפנימיותכךשהואנמוךבמעט
בהשוואהלאחוזהתפוסהבשבועהמקביל
בשנתייםהאחרונות.לעומתזאת,לאחל
שינוימשמעותיבאחוזהתפוסהבמחלקות
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הילדים.עלייהקלהחלהבאחוזהמונשמים,
כך שהוא דומה לאחוז הנצפה בשבוע
המקבילבחורף,2006/07אךגבוהמזה
הנצפהבחורף2005/06.
תמותה:בשבועייםהאחרוניםחלהעלייה
באחוז התמותה מדלקת ריאות מכלל
התמותהמכלהסיבות,אךהואעדייןנע

סביב הצפי העונתי .זאת לפי נתוני
המחלקהלאפידמיולוגיההמעודכניםעד
לשבועשהסתייםב.-13/10/07
בשבועשעברנאספו13

ניטורמעבדתי:
דגימותלבידודנגיףהשפעתעלידירשת
הניטור אשר נמצאו שליליות לנגיף
השפעת.
שפעתבעולם :מדיווחיה CDC-והEISS-

עולהכיפעילותהשפעתבארה"בובאירופה
בשבועהמסתייםב 17-18.11.07-נותרה
נמוכה,כאשרנמצאובידודיםמעטיםשל
נגיףהשפעתמסוגBומתתסוג)A (H1וA)-
.(H3
תחלואה
פניותלמרפאותבקהילהשל"מכבישירותי
בריאות")תרשימים :(1-4לאחלושינויים
משמעותיים בשיעור הפניות לרופאי
הקהילה בשל תחלואה דמוית שפעת
ודלקתריאותאשרנותרונמוכיםכצפוי
לתקופהזו.כמוכן,לאחלשינוימשמעותי
בשיעורהפניותבשלדלקתחדהבדרכי
הנשימההעליונות,כךשהואנמוךבהשוואה
לשבוע המקביל בשנתיים האחרונות.
פניותלמיונים בבתיחוליםשל"שירותי
בריאותכללית")תרשימים :(5-6נמשכת

העלייה בסך הפניות למיון ילדים בשל
דלקתריאות,כךשהואדומהלרמהאשר
נצפתה בשבוע המקביל בשנתיים
האחרונות.לעומתזאת,בסךהפניותלמיון
פנימי בשל אבחנה זו לא חל שינוי
משמעותי ,כך שהוא דומה לרמה אשר
נצפתה בחורף  ,2005/06אך נמוך מזה
שבחורף.2006/07כמוכן,לאנצפושינויים
משמעותייםבסךהפניותלמיוניםבשל
דלקתחדהבדרכיהנשימההעליונותוהוא
נותרנמוך,כצפוילתקופהזו.
אשפוזים)תרשימים :(7-8קיימתמגמת
ירידהקלהבשלושתהשבועותהאחרונים
באחוז תפוסת המיטות במחלקות
הפנימיותכךשהואנמוךבמעטבהשוואה
לאחוזהתפוסהבשבועהמקבילבשנתיים
האחרונות.לעומתזאת,בהשוואהלשבוע
שעבר לא חל שינוי משמעותי באחוז
התפוסהבמחלקותהילדיםוהואדומה
לאחוזהתפוסהבשבועהמקבילבשנתיים
האחרונות .חלה עלייה קלה באחוז
המונשמים,כךשהואדומהלאחוזהנצפה
בשבועהמקבילבחורף,2006/07אךגבוה
מזההנצפהבחורף.2005/06

חריגהבהיקףהתמותהבמחוזתל-אביב.
תמותהארציתמדלקתריאותבהתבססעל
מודלצפיעונתי)תרשים :(10בשבועיים
האחרונים חלה עלייה באחוז התמותה
מדלקת ריאות מכלל התמותה מכל
הסיבות ,אך הוא עדיין נע סביב הצפי
העונתי .זאת לפי נתוני המחלקה
לאפידמיולוגיה המעודכנים עד לשבוע
שהסתייםב.13/10/07-
בידודהנגיףבמעבדה
אבחנתשפעתבמעבדה)תרשימים11-
 :(12בשבוע שעבר נאספו  13דגימות
לבידודנגיףהשפעתעלידירשתהניטור
אשר נמצאו שליליות לנגיף השפעת.
פעילותשפעתבעולם מדיווחיהCDC-וה-
 EISSעולה כי פעילות השפעת בארה"ב
ובאירופהבשבועהמסתייםב17-18.11.07-
נותרהנמוכה,כאשרנמצאובידודיםמעטים
שלנגיףהשפעתמסוגBומתתסוג)A (H1
וA (H3)-

תמותה
מקריתמותהבקהילהמכלהסיבות,מחוז
ת"א)תרשים :(9לאניתןלהצביעעלמגמה

הודעותועדחיפ"א
כינוסהחורףשלהחברההישראליתלרפואתילדיםבקהילה)חיפ"א(
יתקייםבסוףשבוע:
2624בינואר,2008במלוןדןאילת.
אנאציינותאריךזהביומנכם.
תכניתופרטיםמדוייקיםיופיעובהמשך.

∞∑≠±∏∞∞≠≤≤≠∂¥

ÌÂËÙÓÈÒ†ÏÎÏ
ÔÂ¯˙È†ÌÚ†ÔÂ¯˙Ù

דףעמדה

הנושא:צריכתחלבומוצריובקרבתינוקות,ילדיםומתבגרים
.1חלבאםהינוההזנההמיטביתלתינוקות.
חלבהאםמספקאתכמותהאנרגיהורכיבי
התזונהבכמותובאיכותהדרושותלתינוק
עדגיל6חדשים.
 .2לתינוק שאינו יונק ,או יונק חלקית,
משמשתתרכובתמזוןלתינוקות)תמ"ל(
מזון ,במקום חלב האם ,עד גיל שנה.
במקרהזה,תמ"לעלבסיסחלבפרההיא
המזוןהמועדףלתינוקותבריאים.תמ"ל
עלבסיסחלבוןסויהמומלץרקלתינוקות
שאינםיכוליםלצרוךתמ"לעלבסיסחלב
פרה.
 .3בתום החודש התשיעי לחיי התינוק
אפשרלהוסיףלתפריטהתינוקגבינות
ומוצריחלבניגר)לבן,אשל,יוגורט,מעדני
חלב ,ריוויון ועוד( .חלב שתייה אפשר
להוסיףמגילשנהואילך.
.4הסידןהואמינרלבעלתפקידמפתח
בהשגהובשמירהעלמסתעצם.רובהסידן,
בתזונתתינוקות,ילדיםומתבגרים,מקורו
בחלבומוצריו.
קיימים ממצאים רבים המצביעים על
צריכתסידןנמוכהבקרבילדיםומתבגרים,
מצבהעלוללגרוםלפגיעהבצבירתמסת
עצם ,ולדלדולה ,בגיל מוקדם יחסית.
חלבומוצריומהוויםמקורעיקרילסידן
בגילהילדותוההתבגרות.ישלעודדבקרב
ילדים ומתבגרים צריכת חלב ומוצריו
לצבירתמסתהעצםולחיזוקה.
.5לתופעותלהלןאיןקשרלצריכתחלב
ומוצריו,ואינןסיבהלהפסיקאולהפחית
אתהשימושבהם:
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א .דלקות חוזרות של האוזן התיכונה
ב.אסטמה
ג.שיעולכרוני
ד.נזלתכרונית
ה.ליחה.
 .6אין להגביל או להפסיק צריכת חלב
ומוצריובמצביםשלשלשולחריףבילדים.
.7איןעדותלקשרשביןצריכתחלבומוצריו
לעלייהבמשקלבקרבילדיםומתבגרים.
.8עידודצריכתחלבומוצריותפחיתאת
השימוש בתחליפים בריאים פחות
ומשמיניםיותר.
  .9אלרגיה לחלבון החלב אינה תופעה
שכיחה ,במקרה של חשד לאלרגיה יש
לעבור אבחון מדויק ולנהוג בהתאם.
.10אלרגיהלחלבוןחלבואיסבילותללקטוז
הןשתיתגובותשונותמהותיתזומזו.לכל
אחת מהן סיבות ,שכיחות ומאפיינים
משלהן .אבחנה ביניהן הכרחית לצורך
טיפולמתאיםוהורדתשיעוריההימנעות
המיותרתממוצריחלב.
ההמלצהללוקיםבאיסבילותללקטוזהיא
לבחור מתוך קבוצת החלב ומוצריו את
המוצריםהמתאימיםלהם,אולחלופין,
להשתמשבאנזיםלקטאזלפניהאכילה.
איןלוותרעלקבוצתמוצריהחלבבתפריט.
 .11אין להתחיל בחלב דל שומן )פחות
מ(3%-לפניגילשנתיים.חלבזהאינו
מספקאתחומצותהשומןהחיוניותוהוא
בעלערךקלורינמוך1,14.
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עלהחתום:
ד"רשמואלגור-יו"רהוועדה
פרופ'יונהאמיתי-חברהוועדה
פרופ'צביביסטריצר-חברהוועדה
ד"רשמואלגרוס-חברהוועדה
פרופ'יהודהדנון-חברהוועדה
פרופ'יצחקכץ-חברהוועדה
ד"רמנואלכץ-חברהוועדה
פרופ' אהרון לרנר  -חבר הוועדה
פרופ'צביצדיק-חברהוועדה
הואיל ולא פרסמנו את הספרות כמו
שמופיע במקור ,אין צורך במספרים
ברשימתהספרותד"רגרוס

