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לילד†ואמו†בכמה†דקותÆ
ואיזו†אבחנה†נרשום†במחשב†øמתן†חיוך†וחיבוק†לילד¨†ומילות†עידוד†להורה†øלא†יכול†להזיקÆÆÆÆÆ

שינה†של†תינוקות†אחרי†קבלת†חיסון∫†ניסוי†אקראי†מבוקר†של†מתן††Acetaminophenפרופילקטי
Infant Sleep after Immunization: Randomized Controlled Trial of Prophylactic Acetaminophen
Franck L et al. Pediatrics 2011;128:1100-1108
פרופ†ßבועז†פורטר
מטרה∫†לקבוע†ההשפעות†של†אצטאמינופן†וחום†בית†השחי†על
אורך†השינה†של†תינוקות†אחרי†קבלת†חיסון
שיטות∫ †נעשה †ניסוי †פרוספקטיבי †אקראי †מבוקר¨ †להשוות

השינה†של†† 70תינוקות†עם†ניטור†ע¢י†) Ankle actigraphyשיטה
למדידת†אורך†ואיכות†השינה®†במשך††24שעות†לפני†ואחרי†סדרת
החיסונים †הראשונה †בגיל †חדשיים† Æאמהות †של †תינוקות
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סימפטום
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בקבוצת†הביקורת†קיבלו†הנחיה†שגרתית†מהגורם†הרפואי†לגבי
מתן†אצטאמינופן†לפי†הצורך¨†ואלה†בקבוצת†ההתערבות†קיבלו
אצטאמינופן†במינון†שנקבע†מראש¨†ונאמר†להם†לתת†מנה†30
דקות†לפני†החיסון†וכל††4שעות†אחרי¨†עד†סך†של††5מנות†Æנעשתה
הערכה†לפי†גיל†התינוק¨†משקל†לידה¨†זמן†מתן†האצטאמינופן
ושינויים†בשינה†של†התינוק†אחרי†מתן†החיסון.
תוצאות∫†אורך†השינה†במשך††24השעות†הראשונות†אחרי†החיסון
הוארך†במיוחד†אצל†אלה†שקיבלו†את†החיסון†אחרי†השעה†¨13:30
ועבור†אלה†עם†עליות†חום†בתגובה†לחיסון†Æאצל†התינוקות†שקיבלו
אצטאמינופן†בזמן†או†אחרי†מתן†החיסון¨†העלייה†באורך†השינה
הייתה†פחותה†לעומת†אלה†שלא†קיבלו†Æאצטאמינופן†לא†היה
גורם†מנבא†לאורך†השינה¨†אחרי†בקרה†למשתנים†אחריםÆ

מסקנות∫†הממצאים†מצביעים†על†אפשרות†של†קשר†בין†הזמן
בו†ניתן†החיסון¨†הארכת†זמן†השינה†ותגובות†נוגדנים†Æיתכן†שכדאי
להמליץ†על†מתן†חיסונים†בצהריים†לאפשר†הארכת†זמן†שינה
ב†24-שעות†אחרי†מתן†החיסון¨†ללא†קשר†למתן†תכשירים†להורדת
החוםÆ
הערות†הסוקר∫†זה†מחקר†יפה¨†שמנסה†לבדוק†נושא†כמעט†שולי¨
בצורה†מדעית†ומבוקרת†Æהמסקנות†הן†לא†מרשימות†ביותר¨†אבל
מוסיפות†מידע†לגבי†תהליך†שכיח†וחשוב†≠†תגובת†גוף†התינוק
למתן†חיסון†Æבעצם†אומרים†לנו†ולאמהות†¢לא†צריכים†לעשות
כלום†אחרי†מתן†חיסון†≠†התינוק†ישן†קצת†יותר¨†דבר†שמצביע
על†תגובה†טובה†לחיסון†¨¢ולא†חייבים†לתת†תרופה†Æהמסקנה
האחרונה†קצת†יותר†מסבכת¨†שכדאי†לחסן†בצהריים†ÆÆÆזה†לא
יתקבל†בהתלהבות†ע¢י†שירותי†הבריאותÆ

ילדים†ושעות†מסך
Children and Television Exposure
Arch Pediatr Adolesc Med 165 (11) Nov 2011
סקר∫†ד¢ר†יעקב†אורקין

בארצות†הברית†ילדים†צופים†בטלויזיה†כ≠†† 4שעות†ביממהÆ
המלצות†איגוד†רופאי†הילדים†האמריקאי†כוללות†המנעות†מוחלטת
מצפיה†בטלויזיה†לפעוטות†הקטנים†מגיל†שנתיים†והגבלת†צפיה
לשעתיים†ביום†של†שעת†מסך†©†כולל†טלויזיה¨††מחשב†ומשחקי
מחשב®†לשאר†הגילים†Æהסיבות†העיקריות†להמלצות†אלה†כוללות∫
†®1שעות†מסך†הם†על†חשבון†פעילות†גופנית†®2†Æפעילות†גופנית
נמוכה†תורמת†להשמנה††®3התכנים†עלולים†להשפיעה†על
התנהגות†שאיננה†בריאותית†כצריכת†חטיפים¨†צריכת†אלכוהול
ועישון††®4נמצא†קשר†בין†צפיה†מרובה†לבין†עיכוב†שפתי†והתנהגות
אגרסיביתÆ
ההתערבות†בנושא†זה†צריכה†להיות†מול†ההורים†Æמניעת†או
הפחתה†של†זמן†מסך†הם†חלק†מהרפואה†המונעת†לצעיריםÆ
מה †הם †העצות †שאנחנו †יכולים †לתת †להורים †בנושאø
†®1יש†לקבוע†חוקים†ברורים†בבית†לגבי†זמן†מסך†Æחשוב†למדוד
כראוי†שהחוקים†מתקיימיםÆ
†®2יש†לקבוע†מראש†ולידע†את†הילד†מה†התוצאות†של†חריגה
מהמותרÆ
† ®3אפשר †לעודד †את †הילד †לעשות †פעילות †גופנית †בעת
שהטלויזיה†מופעלת†©מתיחות†וכדÆ®ß
† ®4לא †לאפשר †מכשיר †טלויזיה †בחדרו †הפרטי †של †הילדÆ
†®5יש†להציע†ולעודד†פעילות†חלופית†כ∫†חוגי†ספורט¨†קריאה¨
משחקי†חשיבה¨†אומניות¨†עזרה†בעבודות†הבית†והחצר¨†פעילות
קהילתיתÆ

הערת†סוקר∫
אהבתי†במיוחד†את†ההמלצה†שהילד†יעזור†בעבודות†הבית
והחצר†Æאני†רק†צריך†להחליט†כעת†אם†לצחוק†או†לבכות†Æמסיבה
לא†ברורה†ההמלצות†לא†מתייחסות†לסכנות†של†תכנים†באינטרנט
והדרכים†להתמודד†איתם†Æלפחות†בגיל†בית†ספר†יש†ללמד†את
הילדים†להשתמש†בצורה†מושכלת†במקורות†המידע†שבאינטרנט
וכיצד†להיזהר†מחשיפה†לגורמים†זדוניים†Æיש†במקביל†ללמד†את
ההורים†לדעת†על†תכנים†שאליהם†נחשפים†הילדים†והדרכים
למנוע†חשיפה†כזאת†Æבנוסף†יש†לעודד†את†הילדים†לדווח†להורים
ולגורמים†מוסמכים†על†תכנים†הגורמים†להם†אי†נוחות†או†פגיעה
או†פחדÆ
לאלה†שאינם†ישנים†טוב†בגלל†הטכנולוגיות†הקשורות†במחשב
התווסף†לאחרונה†מאמר†הטוען†ששימוש†במחשב†† laptopעל
ברכי†גברים†גורם†לפגיעה†בתנועתיות†תאי†זרע†ולשבירה†של
מקטעי†† DNAכאשר†משתמשים†בטכנולוגיה†©† Wi-Fiאינטרנט
אלחוטי®†Æכנראה†שקרינה†אלקטרומגנטית†הקרובה†לאשכים
גורמת†לשינויים†אלה†Æעכשיו†נותר†רק†לשכנע†את†כולם†שיותר
מידי†שעות†מסך†יפגעו†לא†רק†בראש†אלא†גם†במה†שנמצא
בתחתוניםÆ
לסיום†לא†ניתן†להתעלם†מהמגמה†הגוברת†של†בתי†הספר†לתת
לתלמידים†שעורי†בית†הדורשים†הרבה†שעות†עבודה†במחשב
ולשימוש†הנרחב†של†ילדי†בית†ספר†בתוכנות†† Facebookככלי
תקשורת†חברתי††Æהמושג†¢מחשב†לכל†ילד†¢אננו†חלום†אלא†חזון
המתגשם†ואתו†הגולם†הקם†על†יוצרוÆ

כשהורים†מחפשים†עזרה†רפואית†לתינוק†פולט
שלב†±
לשימוש†החל

הידעת†שיש†לנו†פתרון†ø
אנפמיל†AR LIPIL

לתינוקות†פולטים†)”®”Happy Spitters
ולתינוקות†עם†GER/D

מהלידה†עד
גיל†∂†חודשים

שלב†≤
לשימוש†מגיל
∂†חודשים
ומעלה

כאבי†ראש†לאחר†חבלת†ראש†בילדים
Headache After Pediatric Traumatic Brain Injury: A Cohort Stud
סקר∫†ד¢ר†שמואל†גרוס
Heidi K. Blume, Monica S. Vavilala, Kenneth M. Jaffe, Thomas D. Koepsell, JinWang, Nancy Temkin, Dennis Durbin, Andrea Dorsch and
Frederick P. Rivara Pediatrics; originally published online December 5, 2011; DOI: 10.1542/peds.2011-1742

הן†בקבוצת†חבלת†הראש†והן†בקבוצת†החבלה†בגפיים†העליונותÆ
אין†עדיין†הסבר†להבדל†והשוני†בין†המינים†Æלדברי†ד¢ר†בלום¨
ילדות†נוטות†להתלונן†יותר†על†כאבי†ראש¨†אבל†ספק†אם†כל
ההבדל†במינים†הוא†תלוי†דיווחÆ
נשים†וילדות†נוטות†יותר†לסבול†ממיגרנה†מאשר†גברים†וילדיםÆ
ההסבר†יכול†להיות†ברמות†הורמונליות†שונות¨†יתכן†ולהורמונים
יש†תפקוד†בכאבי†ראש†שלאחר†החבלהÆ
הסיכוי†הגדול†יותר†לפתח†כאבי†ראש†אצל†ילדות†מושפע†כנראה
מהבדלים †בדרך †בה †מתפתח †המוח †הנקבי †לעומת †הזכריÆ
האתגר†בילדים†הסובלים†מכאבי†ראש†לאחר†חבלת†ראש¨†הוא
בשיטות†הטיפול†בהם†Æבעת†הנוכחית¨†אין†מחקרים†המצביעים
על†דרכי†הטיפול†בכאבי†ראש†לאחר†חבלה†Æמנוחה†והידרציה
טובה†אלו†הטיפולים†המומלצים†בדרך†כלל†Æלהמלצות†אלו†אין
גיבוי†במחקרים†מדעייםÆ
למזלנו¨†נראה†ש†≠†† 12חודשים†לאחר†חבלת†ראש¨†הכאבים
חוזרים†לאותה†הרמה†של†ילדים†שנפגעו†בגפיים†העליונותÆ
הערת†העורך∫†אין†ספק†שלאחר†חבלת†ראש¨†ישנן†תלונות†שכיחות
של†כאבי†ראש†אצל†ילדים¨†ללא†ממצא†פתולוגי†הדורש†טיפול
חודרני†Æאבל†אצל†ילדים†אלו†מתבצעות†בדיקות†הדמיה†רבות
שלפעמים†מיותרות¨†וגם†עלולות†להיות†מזיקות†©כמו†קרינה†של
Æ®CT
לכן†צריך†לשקול†היטב†אם†לאחר†בדיקה†נוירולוגית†וקרקעית
עינים†תקינה¨†יש†צורך†בהדמיה†נוספת†למרות†הלחץ†של†ההוריםÆ
תופעה†חשובה†בהימשכות†כאבי†ראש†¢קשים†¨¢הפרעה†בריכוז
והפרעות†שינה†אצל†ילדים†שעברו†חבלת†ראש¨†עלולה†להיות
הרווח†המשני¨†במיוחד†אם†החבלה†היא†תוצאה†של†תאונת†דרכים
או†חבלה†בגלל†רשלנות†צד†שלישיÆ

ד¢ר†בלום†וחבריה†מהמכון†למחקר†בילדים¨†בסיאטל†ארה¢ב¨
מדווחת†שיותר†מחצי†מליון†ילדים†מבקרים†מדי†שנה†בבתי†החולים
בארה¢ב†בגלל†חבלת†ראשÆ
ד¢ר†בלום†וחבריה†עקבו†אחרי††462ילדים¨†אשר†הגיעו†לחדר†מיון
בגלל†חבלה†בראש¨††402מהם†היו†בגלל†חבלה†קלה†ו†≠††60מהם
היו†בגלל†פגיעת†ראש†בינונית†עד†קשהÆ
החוקרים†השוו†את†מקרי†חבלת†הראש†האלו†לילדים†שהגיעו
לחדר†מיון††בגלל†חבלה†בגפיים†העליונות†Æהם†ביקשו†מן†ההורים
למלא†יומן†בו†הם†מדווחים†תלונות†על†כאבי†ראש†במשך†שנהÆ
לאחר†† 3חודשים†•† 43מן†הילדים†שסבלו†מחבלת†ראש†קלה
ו†≠†•†37מן†הילדים†שנחבלו†בצורה†בינונית†עד†קשה¨†התלוננו
על†כאבי†ראש†לעומת†•†26מן†הילדים†שנחבלו†בגפיים†העליונותÆ
לא†ברור†מדוע†הילדים†עם†החבלה†הקלה¨†נטו†להתלונן†יותר
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