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יש†לי†חלום°
לפני†כמה†ימים†הזכירו†ביום†השנה†למותו†של†מרתין†לותר†קינג†את†הנאום†המבריק†שלו¨†שהתחיל†את†המהפיכה†הגדולה†בנושא
הגזענות†בארה¢בÆ
אחרי†העריכה†של†הפדיטון†החדש¨†הכולל†נושאים†של†טכנולוגיה†חדשה†לרופא†בקהילה¨†מחקר†השוואתי†על†שימוש†בשירותי†בריאות¨
השימוש†במערכות†ממוחשבות†באיבחון†ומעקב†אחרי†ילדים†עם††ADHDוהממצא†של†עלייה†בבעיות†התפתחות≠התנהגות†אצל†ילדים
עם†אסטמה¨†כן¨†גם†לי†יש†חלום†Æהחלום†שההתמחות†ברפואת†ילדים†תכלול†הכשרה†רצינית†בתחום†של†רפואה†קהילתית¨†שרופאי
ילדים†בקהילה†יטפלו†בספקטרום†המלא†של†בעיות†המשפיעות†על†בריאות†הילד†ויקבלו†תגמול†הולם†עבור†זה†Æהחלום†שהממסד
הרפואי†והקהילה†האקדמית†בפדיאטריה†יכירו†בעובדה†שרוב†רובה†של†רפואת†הילדים†מתבצעת†בקהילה†ושמנהלי†המחלקות
והיחידות†השונות†בבתי†חולים†יתנו†את†התמיכה†לרופאים†בקהילה†ויכללו†אותם†בפעילות†שלהם†בבתי†חולים†Æכמו†כן¨†יתנו†להם
לקחת†חלק†פעיל†בנעשה†בתוך†המחלקות†Æאני†חולם†על†הרגע†בו†יתנו†מובילי†התחום†הפדיאטרי†לרופאים†בקהילה†את†ההכרה
האקדמית†לעבודתם¨†עם†תמיכה†לביצוע†מחקרים†משותפים†וקידום†אקדמי†כהכרה†לעבודתםÆ
יש†לי†חלום†שיבוא†היום†שרופאי†ילדים†בקהילה†יוכלו†לתפקד†ברמת†הפרט†עם†מתן†טיפול†מונע†וקורטיבי†על†ידי†אותו†הצוות¨
שרופאי†ילדים†בקהילה†יעבדו†בשיתוף†עם†מערכת†החינוך†והרווחה†ויגיעו†לפורומים†של†הממשל†המקומי†והלאומי†כסנגורים†חשובים
של†הילדיםÆ
נו¨†בטח†אתם†אומרים¨†תתעורר†מהחלום†שלך†Æככה†הם†הדברים†ולא†הולך†להשתנות†כלוםÆ
אני†טוען†שהרגע†הגיע¨†שיש†מסה†קריטית†של†רופאי†ילדים†מצויינים¨†שיכולים†לגרום†לשינוי†Æאני†חושב†שהולך†וגדל†מספר†מנהלי
המחלקות†שמבינים†שכולם†ירוויחו†משינויי†פנים†של†רפואת†ילדים†כפי†שציינתי†Æאבל†השינויים†לא†יבואו†מלמעלה†≠†לא†ממשרד
הבריאות¨†לא†מהמועצה†המדעית¨†לא†ממנהלי†בתי†החולים†ולא†מהקופות†Æהשינוי†יתחיל†לקרות†ברגע†שכמות†רצינית†של†רופאי
ילדים†יתחילו†להתארגן†ולדרוש†את†השינויים†בצורה†מאורגנת†ומתוכננת†Æאני†זורק†את†הכפפה†לאיגוד†רופאי†הילדים¨†לחיפ¢א
ולחיפ¢ק †≠ †תתחילו †לשבת †יחד †כעמיתים †באותו †מקצוע †ותייצרו †מפה †חדשה †לרפואת †ילדים †בישראלÆ
זה†יהיה††win-winלכולם†≠†לרופאי†הילדים†בבתי†החולים¨†לרופאי†הילדים†בקהילה†ובעיקר†ידידיי†≠†לילדים†ולחברה†כולה†בישראלÆ
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השפעת†השימוש†בבדיקת†בילירובין†עורי†על†עלויות†טיפול†בצהבת†ילוד
Impact of a transcutaneous bilirubinometery program on resource utilization and sever
hyperbiliribinemia. Wainer S. et al. Pediatrics 129(1) 2012.
סקר∫†ד¢ר†יעקב†אורקין

רקע†ומטרה∫††צהבת†בילוד†היא†תופעה†פיזיולוגית†נפוצה†Æחלק
קטן†מהילודים†נזקקים†להתערבות†טיפולית†בגלל†רמות†בילירובין
גבוהות†במיוחד†Æהערכת†רמת†הבילירובין†על†סמך†הסתכלות
על†עור†התינוק†עלולה†להיות†מאוד†מוטעת†Æבדיקת†רמות†בילירובין
באמצעות†גלאי†עורי†©†®TcBהיא†שיטה†נוחה†ובלתי†חודרניתÆ
מטרת†המחקר†היתה†לבדוק†באיזה†מידה†השימוש†במכשיר
לבדיקת†בילירובין†עורי†השפיע†על†שימוש†באמצעי†בריאות
אחריםÆ
שיטה∫†המחקר†השווה†תוצאות†שימוש†בבדיקת†בילירובין†עורי
בבית†חולים†ובקהילה†ב≠††14,796ילודים†שנולדו†מהשבוע†ה36-
ומעלה†בהשוואה†ל≠††14,112ילודים†אשר†בעבר†הוערכה†מידת

הצהבת†שלהם†על†ידי†הסתכלות†בלבדÆ
תוצאות∫†בקבוצת††TcBנלקחו†דגימות†דם†ורידי†לרמת†בילירובין
בארעות†של†† 103לכל†† 1000תינוקות†לעומת†† 134בקבוצת
ההסתכלות†בלבד†©†Æ®OR=1.33רמות†הבילירובין†הורידי†היו†נמוכות
יותר†בקבוצת†ה††ÆTcBהצורך†לפוטותרפיה†היה†נמוך†יותר†בקבוצת
ה≠††,4.3%†TcBלעומת††Æ5.3%קבוצת†התינוקות†שניזקקו†לאישפוז
היו†בגיל†צעיר†יותר¨†נזקקו†לפותותרפיה†לתקופה†קצרה†יותר
והיו†להם†פחות†אישפוזים†חוזרים†Æלקבוצת†ה≠†† TcBהיה†גם

קשר†מוקדם†יותר†עם†אחיות†בריאות†הציבורÆ
מסקנת†החוקרים∫†שימוש†ב≠† TcBבמסגרת†בית†חולים†וקהילה
בסביבה†שבה†יש†שרותי†אחיות†בריאות†הציבור†הביא†לשיפור
בשימוש†באמצעים†של†מערכת†הבריאות†ובבטיחות†המטופליםÆ
הערת†סוקר∫†הטכנולוגיה†של†אבחונים†בלתי†חודרנים†מהווה
הקלה†רבה††לצוות†המטפל†ולמטופלים†Æהמהפכה†של†ניטור
רוויון†חמצן†עורי†ובילירובין†עורי†אינה†זקוקה†להוכחה†Æהמחקר
הנוכחי†קשור†מאוד†למה†שקורה†בקהילה†Æניטור†בילירובין†עורי
מתבקש†יותר†בתקופה†בה†משחוררים†ילודים†מבית†החולים†בגיל
יומיים†Æהמחקר†הדגים†שמעקב†מוקדם†של†בילירובין†חוסך†כנראה
איבחון†מאוחר†של†רמות†גבוהות†אשר†לא†אותרו†בהערכה†על
ידי†הסתכלות†בלבד†ולכן†נזקקו†לאישפוז†וטיפול†יותר†ממושך
בפוטותרפיה†Æיש†לזכור†שהמחקר†השווה†שתי†תקופות†היסטוריות
שונות†Æבתקופה†שבה†לא†היה†בנמצא†מכשיר†לבדיקת†בילירובין
עורי†ייתכן†שהיו†גם†הבדלים†אחרים†במעקב†אחרי†ילודים††Æלגבי
רופאי†הקהילה†המסר†הוא†שגישה†לבדיקת†בילירובין†עורי†צריכה
להיות†זמינה†ומיידית†בכל†מרפאת†ילדיםÆ

גורמים†המשפיעים†על†שימוש†בשירותי†בריאות†לילדים†ביפן
Factors Affecting Health Care Utilization for Children in Japan
Ishida Y et al. Pediatrics 129,1:113-129, January 2012
פרופ†ßבועז†פורטר

רקע†ומטרה∫†מחקרים†לגבי†האקולוגיה†של†שירותי†בריאות†בילדים
פורסמו†עד†כה†רק†מארה¢ב†Æמטרת†המחקר†לתאר†מאפיינים
של†שימוש†בשירותי†בריאות†לילדים†ביפןÆ
שיטות∫†דגימה†אקראית†של†האוכלוסייה†מתוך†דגימה†מייצגת
של†בתי†אב††להעריך†מספר†הסימפטומים¨†מנות†של†תרופות
ללא†מרשם†ושיעור†השימוש†בשירותי†בריאות†לחודש†Æנבדקו†גם
שינויים †לפי †גיל¨ †מין¨ †מצב †סוציו≠אקונומי †ומקום †מגוריםÆ

תוצאות∫†ב≠†† 1,286בתי†אב†שנסקרו¨†השיעור†©ל≠†† 1,000ילדים
לחודש®†היה∫†ל≠† 872לפחות†סימפטום†אחד¨ † 335ביקרו†אצל
רופא¨††82הגיעו†למרפאות†חוץ†של†בית†חולים¨††21הגיעו†לחדר
מיון†ו† 2-הגיעו†למרפאות†חוץ†של†בית†חולים†אוניברסיטאי≤†Æ
אושפזו†ו†4-קיבלו†טיפול†מקצועי†בתוך†הבית†Æלילדים†היו†פי†≤
ביקורים†אצל†הרופא†ופי†≥†ביקורים†במיון†לעומת†מבוגרים†ביפן
ולילדים†יפניים†היו†פי††2.5יותר†ביקורים†אצל†רופא†ופי††11ביקורים
במרפאות†חוץ†לעומת†ילדים†בארה¢ב†Æהייתה†השפעה†גדולה
של†גיל¨†אך†לא†של†הכנסה†או†מקום†מגוריםÆ

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

מסקנות∫†בהשוואה†לארה¢ב¨†יותר†ילדים†יפניים†מבקרים†אצל
רופאים†בקהילה†ומרפאות†חוץ†Æתוצאות†אלה†יעזרו†לגבי†תיעוד
ותכנון†של†שימוש†בשרותי†בריאות†של†ילדים†ביפן†במערכת
הבריאות†הייחודית†שלהÆ
הערות†הסוקר∫†מאמר†השוואתי†מעניין¨†כתוב†בשפה†הזהירה†של
אפידמיולוגים†Æיש†לשים†לב†ש≠††82מבקרים†במרפאת†חוץ†של

בית†חולים¨†אבל†רק††5מבקרים†במרפאת†חוץ†של†בית†חולים
אוניברסיטאי¨†כלומר†רק†במקרים†מיוחדים†כנראה†יכולים†ילדים
להגיע†לבית†חולים†אוניברסיטאי¨†למרות†קיומו†של†ביטוח†בריאות
ממלכתי†Æהתעלומה†הגדולה†היא†≠†איך†ניתן†להסביר¨†שלמרות
שימוש†היתר†בשירותים†לעומת†ארה¢ב¨†היפנים†מוציאים†8%
לעומת††16%בהוצאה†הלאומית†לבריאות†Æאולי†ההוצאה†על†ילדים
הרבה†יותר†גדולה†לעומת†קבוצות†גיל†אחרותø

פעילות†פיזית†ותפקוד†בבית†הספר
Physical Activity and Performance at School
פרופ†ßבועז†פורטר
Sing A et al Arch Pediatr Adolesc Med 166,1:49-55, January 2012

מטרה∫†לתאר†את†הקשר†הפרוספקטיבי†בין†פעילות†פיזית†ותפקוד
אקדמיÆ
מקורות †מידע∫ †מחקרים †פרוספקטיביים †אותרו †מחיפושים
ב≠† PubMed, PsycINFO, Cochrane Centralו≠Sportdiscus n-1990
מ†-1990-עד†Æ2010
דרכי†בחירה†של†מחקרים∫†נסקרו†הכותרות†והתקצירים¨†ניתן†ציון
לגבי †האיכות †המתודולוגית †של †המחקרים †והוצאו †נתוניםÆ
חשיפה†עיקרית∫†המחקרים†היו†צריכים†לדווח†על†לפחות†פעילות
פיזית†אחת†או†מדידה†של†כושר†פיזי†בגיל†הילדות†או†ההתבגרותÆ
מדדי†תוצאים†עיקריים∫†נדרש†ציון†של†מדד†אחד†של†תפקוד
אקדמי †או †מדד †קוגניטיבי †במשך †ילדות †או †התבגרותÆ
תוצאות∫†אותרו††10מחקרים†תצפיתיים†©†®observational studiesו4-
מחקרים†התערבותיים†©†Æ®Intervention studiesרק†שני†מחקרים

קיבלו†ציון†איכות†גבוה†Æמדדי†איכות†מתודולוגיים†היו†נמוכים
במיוחד†לגבי†המהימנות†והתקיפות†של†כלי†המדידה†Æנמצא†קשר
חיובי†בין†פעילות†פיזית†ותפקוד†אקדמיÆ

מסקנות∫†קיים†קשר†חיובי†בין†השתתפות†בפעילות†פיזית†והישגים
אקדמיים†בילדים†Æהיות†ונמצאו†רק†שני†מחקרים†עם†איכות
גבוהה¨†יש†צורך†בביצוע†מחקרים†נוספים†לאמת†הממצאים
במחקר†זה†Æמחקרים†אלה†צריכים†לבדוק†את†הקשר†של†מינון
©†®dose-response relationshipבין†פעילות†פיזית†ותפקוד†אקדמי¨
וגם†צריכים†לחפש†הסברים†לקשר†זהÆ
הערות†הסוקר∫†מחקר†המלמד†הרבה†לגבי†החשיבות†של†בדיקה
קפדנית†של†שיטות†מחקר†כשרוצים†לבחון†נושא†מחקר†דרך
סקירת†ספרות†Æבסקירה†זאת††נמצאו††844פרסומים†ובסוף¨†אחרי
מתן†ציונים†לשיטות†המתודולוגיות¨†נמצאו†רק †2מחקרים†≠†אחד
התערבותי†ואחד†תצפיתי†שהיו†באיכות†מספקת†לתמוך†בקשר
משמעותי†בין†פעילות†פיזית†ותיפקוד†אקדמי†Æברור†שצריכים
לחכות†לעוד†מחקרים†טובים¨†אבל†בינתיים†כנראה†יש†בסיס
מדעי†סביר†להוסיף†פעילות†פיזית†בבתי†הספר†לרשימה†הארוכה
של†פעילויות†לקידום†בריאות†בילדיםÆ

שימוש†בפורטל†האינטרנט†לשיפור†הטיפול†ב≠†ADHDבקהילה
Use of an Internet Portal to Improve Community-Based Pediatric ADHD Care:
A Cluster Randomized Trial
פרופ†ßבועז†פורטר
Epstein J N et al. Pediatrics Vol 128,5 pps. e1201- 1208, November1 2011

מטרה∫†לקבוע†את†היעילות†של†תכנית†לשיפור†איכות†אצל†רופאי
הילדים†ושיפור†ההצמדות†להנחיות†הקיימות¨†מבוססות†מידע
לגבי†.ADHD
תרכובת†חדשה
טעם†משופר

שיטות∫††† 49רופאי†ילדים†מ≠†† 8מרפאות†השתתפו†במחקר
אשכולות≠אקראי†©†Æ®cluster-randomizedהתיקים†הרפואיים†ממדגם
אקראי†של†חולי†† ADHDלכל†רופא†נבדקו†בתחילת†המחקרÆ
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