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התפקיד†הסמוי†והחשוב†של†רופא†הילדים
פרופ†ßבועז†פורטר

כמו†לשמוע†את†זה†מרופא†הילדים†המוכרÆ
למרות†כל†הבעיות†האמיתיות†של†חוסר†זמן†ותגמול†לא†הולם¨
אנחנו†צריכים†לעמוד†זקופים†ולהראות†להורים†שאנו†יודעים†מה
הדבר†הנכון†לעשות†עבור†התינוק¨†יחד†עם†העברת†הרגשה†של
בטחון†להורה†שהוא†יכול†להיות†שותף†במהלך†לטפול†בצאצאיוÆ

החומר†שפורסם†הפעם†בפדיטון†נותן†הרבה†חומר†למחשבה
לגבי†תפקידינו†בתחום†של†רפואה†מונעתÆ
צריכים†לדבר†עם†ההורים†לגבי†ברית†המילה¨†צריכים†לבצע
בדיקת†עיניים†©לפחות†לראות†את†ה≠†®red reflexלתינוקות†ואולי
צריכים†לדבר†על†הסיכון†האפשרי†של†שדות†קרינה†Æכמו†כן¨†גם
לדבר†על†עישון†פאסיבי¨†על†מושבים†באוטו¨†על†החשיבות†של
חיסונים†כולל†שפעת†ולשמוע†אם†יש†דאגות†לגבי†התפתחות
התינוק†Æהמאמר†הנוסף†מראה†על†קשר†ישיר†בין†הזמן†שמוקדש
לביקור†של†התינוק†הבריא¨†איכות†התוכן†ושביעות†רצון†של
ההורים†Æמה†שלא†מופיע†היום†בסקירות†הוא†הכמות†הגדולה†של
מחקרים†שמוכיחים†שהקשבה†להורים†לגבי†בעיות†התנהגות
ומתן†עצות†בשלב†מוקדם¨†מקטין†בצורה†משמעותית†את†הסיכון
של †בעיות †בתחום †בריאות †הנפש †בהמשך †הדרךÆ

פסיכיאטר†הילדים†הדגול†אל†סולניט†כתב†מאמר†לפני†כ†40-שנה
על† ,THe Psychotherapeutic Role of the Pediatricianבו†הוא†מדגיש
את†התפקיד†החשוב†של†רופא†הילדים†כגורם†מרגיע†ותומך†להורים
של†הילדים†Æרופא†הילדים†הראשוני†חייב†להיות†מומחה†שמכיר
את†המחלות†ודרכי†מניעה†של†כל†טווח†התחום†של†בריאות†הילדÆ
ההורים†זקוקים†למומחיות†זו†הרבה†מכל†תת†התמחות†פדיאטרי
אחרÆ

אז†מי†הוא†©או†היא®†הסופרמן†שיספיק†לעשות†את†כל†זה†בזמן
ביקור†שגרתי†במשרד†הרופא†או†בטיפת†חלבø
זה†אנחנו¨†ציבור†רופאי†הילדים†שאמורים†לעשות†את†זה†Æנכון¨
אחות†טיפת†חלב†מתייחסת†לחלק†מהדברים†הנ¢ל¨†אבל†אין

ובסוף¨†פנייה†אליכם†≠†פדיטון†זה†הוא†לא†רק†שלי†ושל†אנשי
המערכת¨†אלא†של†כולנו†Æאשמח†לקבל†סקירה†מעניינת†מכל
אחד†מכם¨†לא†יותר†מ† 350-400-מילים¨†שיהיה†מעניין†ורלבנטי
ולשלוח†בצירוף†תמונת†פספורטÆ

לכל
סימפטום
פתרון
עם
יתרון
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חשיפה†לשדות†קרינה†מגנטית†של†נשים†בהריון†והקשר†לסיכון†לאסטמה†בצאצאים
Maternal Exposure to Magnetic Fields During Pregnancy in Relation to the Risk of Asthma in
Offspring De-Kun L et al Arch Pediatr Adolesc Med 165,10 Oct 2011 945-961

פרופ†ßבועז†פורטר

מטרות∫†לקבוע†האם†חשיפת†נשים†לרמות†גבוהות†של†שדות
מגנטים †בזמן †ההריון †קשור †לסיכון †לאסטמה †בצאצאיםÆ

אלה†עם†חשיפה†נמוכה†לקרינהÆ
מסקנות∫†הממצאים†מספקים†עדות†אפידמיולוגית†חדשה†שחשיפה
לרמות†גבוהות†של†קרינה†בזמן†ההריון†עלולה†להגביר†את†הסיכון
לאסטמה†אצל†צאצאיםÆ

שיטה∫†מחקר†קוהורט†פרוספקטיביÆ
מיקום∫†קייזר†פרמננטה†צפון†קליפורניהÆ
משתתפים∫ †חברי †קייזר †בהריון †באיזור †סן †פרנסיסקוÆ
תוצאות†מדדים†עיקריים∫†נעשתה†אבחנה†קלינית†של†אסטמה
אצל††626ילדים†אחרי†מעקב†עד††13שנים†Æכל†המשתתפים†נשאו
מד†קרינה†למדידת†רמת†הקרינה†בזמן†ההריוןÆ
תוצאות∫†אחרי†תיקון†עבור†משתנים†מתערבים†©®confounders
נמצא†קשר†סטטיסטי†ליניארי†מובהק†בין†חשיפה†עולה†לקרינה
בהריון†וסיכון†מוגבר†לאסטמה†בצאצאים†Æלאמהות†עם†חשיפה
גבוהה†לקרינה†©†®mG<†2.0היה†שיעור†פי†††3.5של†אסטמה†לעומת

הערות†הסוקר∫†מאמר†שפורץ†דרך†לחשיבה†חדשה†לגבי†גורמי
סיכון†לאסטמה†Æהנתונים†מרשימים†וצריכים†לספק†עוד†חומר
למחשבה†לגבי†הסכנות†הקשורות†לקרינה†מגנטית†Æיש†הרבה
פרסומים†בתקשורת†לגבי†הסיכון†לסרטן¨†שעדיין†אין†נתונים
מדעיים†טובים†Æהמחקר†שנסקר†כאן†פותח†תיבת†פנדורה†חדשהÆ
ברור††שצריכים†לראות†עוד†מחקרים†שתומכים†במסקנות†שהובאו¨
אבל†בינתיים†אולי†אנשי†בריאות†הסביבה†והרופאים†בשטח
צריכים†להתחיל†דיאלוג†לגבי†צעדי†מניעה†Æאגב¨†לשים†לב
שמחקר †זה †בוצע †ע¢י †ארגון †של †רפואה †בקהילהÆ

אורך†של†הביקור†השגרתי∫†הקשר†עם†תוכן¨†מיקוד†במשפחה†ושביעות†רצון
Duration of a Well-Child Visit: Association with Content, Family-Centerdness and
Satisfaction Halfon N et al Pediatrics Vol128 No 4 October 1,2011, 657-664
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רקע∫†ממחקרים†ברפואת†ילדים†ראשונית†עולה†שזמן†הוא†מרכיב
מגביל†לגבי†מתן†של†שירותי†רפואה†מונעת†מומלצים†Æלאור
הלחץ†ההולך†וגובר†בפרקטיקה†פדיאטרית¨†יש†צורך†מוגבר
לניטור†של†אורך†הביקורים†אצל†רופא†הילדים¨†הקשר†בין†אורך
הביקור†עם†התוכן¨†המיקוד†המשפחתי†ושביעות†רצון†של†ההורים
מהטיפולÆ
מטרה∫†לבחון†את†אורך†הביקור†השגרתי†©†®Well baby visitsוהקשר
בין†אורך†הביקור†עם†תוכן¨†מיקוד†טיפול†משפחתי†ושביעות†רצון
ההורים†בתוך†מדגם†לאומי†של†ילדיםÆ
שיטות∫†נעשה†סקר†טלפוני†עם†חתך†רוחב†של†הורים†לילדים
בגילאי††4עד††35חודש¨†מתוך†הסקר†הלאומי†של†בריאות†בגיל
הרך†©Æ®n=2068

תוצאות∫†שליש†מההורים†דיווחו†על†ביקורים†של†פחות†מ10-דקות¨
בערך†חצי†©†®47%דיווחו†על†ביקורים†של†בן†† 11-20דקות¨†ו205-
היו†יותר†מ†20-דקות†Æהביקורים†הארוכים†יותר†היו†קשורים†יותר
ליעוץ †והכוונה †©† ¨®anticipatory guidanceיותר †סיקור †לסיכון
פסיכו≠סוציאלי†והערכות†גבהות†יותר†לגבי†מיקוד†משפחתי
בטיפולÆ
הביקור†שערך†יותר†מ† 20-דקות†היה†קשור†לסיכוי†גדול†יותר
שתתבצע†הערכה†התפתחותית¨†סיכוי†גדול†יותר†שההורים†ימליצו
על†הרופא¨†וכמעט†סיכוי†פי††®°©† 10שיהיה†זמן†לשאול†שאלותÆ
מסקנות∫†הרבה†בדיקות†שגרה†של†תינוקות†הן†קצרות¨†עם†ירידה
בתוכן†איכות†הטיפול†ושביעות†רצון†של†ההורים†מהביקור†Æמאמצים
לשפר†שירותי†רפואה†מונעת†ידרשו†אסטרטגיות†שמתייחסות
לזמן†המוקדש†לטיפול†שגרתי†©Æ®well child care

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

הערות†הסוקר∫†מעניין†לראות†בתוך†המאמר†את†הפרטים†הרלבנטיים†Æלמשל¨†עם†הארכת†זמן†הביקור¨†התוכן†התרחב†לכלול∫†התנוחה
בשינה¨†נושאים†קשורים†להאכלה¨†איך†ילדים†מתקשרים¨†מושבים†לאוטו†ועישון†אצל†ההורים†Æלפי†הסקר¨†בוצעו†הערכות†התפתחות
בכ†50%-מהביקורים†הקצרים†וב 70%-של†הביקורים†הארוכים†יותר†Æכותבי†המאמר†מדגישים†את†החשיבות†להשארת†זמן†מענה†לשאלות
ודאגות†של†ההוריםÆ

בדיקת†סקר†עיניים†מומלצת†לתינוקות
PEDIATRICS ON LINE - OCT 3 2011

סקר∫†ד¢ר†שמואל†גרוס

חקר†מקרה†של†תינוק†בן†שנתיים†שאובחן†כלוקה†ברטינובלסטומה
לאחר†בדיקת†עיניים†סקירתית†ומבחן†רפרקציה†עצמית¨†מעלה
את†השאלה†לגבי†ההנחיות†המתוקנות†של†הוועדה†לשירותים
מניעתיים†בארה¢ב†©United States Preventive Services Task
Æ®Force-USPSTF
ההנחיות†החדשות†של†ה†≠†††USPSTFטוענות†שאין†מספיק†עדות
להמליץ†על†בדיקת†ראיה†אצל†ילדים†בגיל†פחות†מ≠† 3שניםÆ
הנחיות†אלו†אינן†מתייחסות†לערך†של†מבחן†הרפלקס†האדום
בבדיקת†תינוקותÆ
 Donahueוחבריו†מאוניברסיטת†ונדבליט¨†נשוויל†טנסי¨†טוענים
שקיימת†חשיבות†קריטית†לבדיקת†הרפלקס†האדום†בעיניים
בתינוקות¨†אצל†רופא†הילדים†הראשוני¨†כדי†לאבחן†אפשרות
של†הליך†ממאיר†בעיניים†כמו†רטינוסלסטומה.
המדיניות†של†האקדמיה†לרפואת†ילדים†בארה¢ב¨†ממליצה†על
בדיקת†הרפלקס†האדום†בעיניים¨†כחלק†שיגרתי†בבדיקת†התינוק
הבריא† Æבדיקה †ראשונה †בשחרור †הילוד †מביה¢חÆ
רטינובלסטומה†היא†נדירה¨†אבל†היא†סוג†הממאירות†השכיח
ביותר†בעיניים†אצל†ילדים†Æבארה¢ב†מאובחנים†כל†שנה†כ300-
מקרים†חדשיםÆ
הגיל†הממוצע†באבחנה†הוא††18חודשים¨†התסמינים†השכיחים
ביותר†הם†©רפלקציה†לבנה†מן†הרטינה≠†®LEUCOCORIAופזילהÆ
אבל¨†תסמינים†של†רטינובלסטומה†אינם†מתגלים†תמיד†בשימוש
הרגיל†של†מבחני†העינייםÆ
 Donahueמדגיש†שהנחיות†ה≠† UPSTFהקודמות†כללו†בדיקות
סקר†לעיניים†גם†לגילאים†צעירים†מ≠†† 3שנים¨†אבל†ההנחיות
האחרונות†משמיטות†המלצה†זו†Æהוא†חושב†שהשמטה†של†הנחיה
זו†היא†טעות†Æהמקרה†הנדון†מוכיח†זאת.
מפרשת†המקרה∫††תינוק††בן†שנתיים†נבדק†ע¢י†רופא†הילדים
ולא†מצא†שום†בעיה†Æחודש†לאחר†מכן†עבר†בדיקת†עיניים
שגרתית†בגן†כולל†מבחן†©† AHTOREFRACTORמכשיר†הבודק

תרכובת†חדשה
טעם†משופר

את†המרחק†הדרוש†לפוקוס†העיניים®†Æהבדיקה†הייתה†תקינה
בכל†עיןÆ
† 6חודשים†לאחר†בדיקה†זו¨†הילד†הובא†לרופא†הילדים†בגלל
רפלקציה†לבנה†באישון†העין†) (LEUCOCORIAהילד†הופנה†לרופא
עינייםÆ
רופא†העיניים†מצא†עין†ימנית†תקינה¨†אבל†בעין†שמאל†גוש
מהפריפריה†הנזלית†עד†לציר†הראיה†השמאלי†Æהרפלקס†האדום
בעין†שמאל†היה†באופן†ברור†לא†תקין†CT†Æשל†ארובות†העין†מצא
קלציפיקציות†בגוש†המתאימות†לרטינובלסטומה†שאושרה†גם
בבדיקה†ההסטולוגית†Æהתינוק†עבר†ניתוח†והמהלך†לאחר†מכן
היה†תקיןÆ
לדברי††¨DR. DONAHUEההמלצות†המתוקנות†של†ה≠†USPSTFהן
מוטעות†Æהשמטת†בדיקת†הרפלקס†האדום†בעיניים†במסגרת
הבדיקה†השגרתית†של†תינוקות†היא†מוטעית¨†עלולה†לעכב†את
האבחון †של †קטרקט †ורטינובלסטומה †בעיניים †אצל †ילדיםÆ
מבחן†הרפלקס†האדום†חייב†להתבצע†בכל†תינוק†ע¢י†רופאי
הילדים†כמבחן†פשוט†ושגרתיÆ
הוא†אמור†להתבצע†גם†אצל†ילדים†בגיל†הגן†לצורך†שלילת
רטינובלסטומה†שאיננה†נחשפת†בבדיקת†העיניים†השגרתית
המתבצעת†בגן†או†בטיפת†חלבÆ
גם †ד¢ר †רובן¨ †יו¢ר †הוועדה †לאופתלמולוגיה †של †האקדמיה
האמריקאית†לרפואת†ילדים†מדגיש†את†החשיבות†הגדולה†של
מבחן†הרפלקס†האדום†בתינוקותÆ
המבחן†הוא†אובייקטיבי†ולא†סובייקטיבי†Æהוא†יעיל†קל†ומהיר
לביצוע†ואינו†דורש†ציוד†יקר†ומסובךÆ
ד¢ר†רובן†נשאל†להערכתו†לגבי†מספר†רופאי†הילדים†המבצעים
את†הבדיקה†Æלדבריו†אין†מחקרים†שבדקו†את†זה†Æהוא†ממליץ
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