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תקציריםשלחלקמןההרצאותשיינתנו
במושביםבכינוסחיפ"א27ביוני,2007
מלוןדן פנורמה,תלאביב
טיפולאמבולטוריבדלקתריאותבמרכזלרפואהדחופה
דצימרמן ,נקובלסקי,פקרול,ספילדס טרםמרכזיםלרפואהדחופה,רחובהמ"ג,7ירושלים
רקע :דלקת ריאות היא אבחנת שחרור שכיחה
בילדיםבמרכזיטרם,ומהווהאתאבחנתהשחרור
הרביעיתאוהחמישיתבשכיחותה.בשנת,2005
5%מכללהביקוריםשלילדיםמתחתלגיל10היו
מסיבהזו 14%.מביקוריםאלההסתיימובהפניה
לבית חולים .טיפול תוך-ורידי אמבולטורי הוא
שיטה שכיחה בטר"מ למספר מצבים קליניים.
המטופלים חותמים על טופס הסכמה מדעת
לטיפול המוצג כאפשרות במקום הפניה לבית
חולים.מטרתהמחקרהייתהלקבועאתהתוצאה
שלטיפולאנטיביוטיתוך-ורידיאמבולטוריבילדים
שאובחנוכסובליםמדלקתריאות.
חומריםושיטות :מיקום:טרם -מרכזיםלרפואה
דחופה היא חברה בבעלות פרטית המפעילה
מרפאותעצמאיותלרפואהדחופה.מרפאתטרם
המרכזית,השוכנתלידהכניסהלירושלים,פתוחה
24שעותביממה365,יוםבשנה.שירותימעבדה
ורדיולוגיה אבחנתית זמינים במהלך כל שעות
הפעילות.
מקורותמידע :טר"ממשתמשתבמערכתרשומה
רפואיתאלקטרוניתמפיתוחעצמיהמתעדתפרטים
דמוגרפיים,מהלךקליני,בדיקותמעבדהוצילומי

העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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רנטגן.ניתןלשלוףנתוניםהכולליםפרטיםאלה
דרךמאגרהנתונים )(data warehouseשלהמערכת.
אוכולוסייתהמחקר :הרשומותשלכללהמטופלים
בניפחותמ10-שניםעםאבחנהשלדלקתריאות
שהגיעולטר"מביןה01/01/2005-ל30/06/2006-
וחתמועלטופסהסכמהמדעתלטיפולתוך-ורידי
ממושך נשלפו ממאגר הנתונים ) .( n=129
איסוף המידע :הרשומות הממוחשבות של כל
הביקוריםשהשתתפובמחקרנבדקולגביתלונה
עיקריתבקבלה,גילהמטופל,טיפולתרופתישניתן
)סוגומספרהמנות(,תסמיניםבקבלה)חום,ריווי
חמצןבדם,וכלסימןלמצוקהנשימתית(,פענוח
צילומיהרנטגן,כמוגםצילומיהרנטגןעצמם.נעשה
ניסיוןליצורקשרטלפוניעםכללמטופליהמחקר
כדילברר(1):האםנזקקלאשפוזבביתחוליםבתוך
שבועמהשחרור?,ו(2)-אםכן,איזהטיפולהתקבל
בביתהחולים?

תוצאות :נוצרקשרעם80%המטופלים),(103/129
מתוכםרק)7 (6.7%אושפזובתוךשבועמהטיפול
הראשוניבטרם5.מתוכםאושפזול3-ימים,אחד
לשבוע שלם ואחד לשבועיים .אף לא אחד
מהמאושפזיםנזקקלחמצןבמהלךהאשפוז.רק
אחד מהמטופלים טופל באינהלציות במהלך
אשפוזו.הסבירותלצורךבטיפולבאשפוזהייתה
גבוהה באופן מובהק )   ( p<0.001בילדים עם
היסטוריהשלאסטמה.
מסקנות :ניתןלטפלבאופןבטוחבמרביתהילדים
המאובחנים כסובלים מדלקת ריאות עם צורך
בטיפולאנטיביוטיתוך-ורידיבצורהאמבולטורית.
מרכזיםעצמאייםלרפואהדחופהמהוויםמיקום
נוחלתתשירותכזהמאחרוהםעובדיםבשעות
הערבוהלילהובסופישבוע.
ילדיםעםהיסטוריהשלאסטמהמהוויםקבוצת
סיכוןלצורךבטיפולבאשפוז.

תפקודשלפוחיתהשתןשלילדיםשלאהגיבו
לטיפולהתנייתיו/אותרופתיבהרטבותלילה.
ע .אלקיים   ,א הרמן-כהן ,א .זליג ,ח .חבצלת ,ר .נדלר ,ג .פומרנץ ,ע .קסלר ,א .פומרנץ
היחידהלמחלותכליהויתרלחץדםוהמרפאתלהרטבותלילהבילדים,שלהמרכזהרפואיספיר,ביתחולים
מאירכפרסבאוהמרכזלבריאותהילדבפתח-תקווה.
נפחתפקודי)(FBCקטןשלשלפוחיתבשילוביצורשתןמוגברבמהלךהלילה)(NPוהפרעהביקיצההינם
הגורמיםהמרכזייםלהרטבותלילהבילדים.הסיבותלכשלוןהטיפוליבהרטבהאינוברור.ההצלחההטיפולית
קטנהככלשהFBC-נמוךיותר.טיפוליםבפעמוניתוטיפולתרופתיאנטיכולינרגימקובליםכמשפיעיםעל
הנפחהתפקודישלשלפוחיתהשתן.בספרותהרפואיתידועששימושבפעמוניתגורםלהגדלתהנפח
התפקודישלהשלפוחית,אולםאיןמידעעלתפקודהשלפוחיתבילדיםשלאהגיבולטיפול.בעבודהזו
בדקנואתהשפעתהטיפוליםהשוניםעלהנפחהתפקודישלשלפוחיתהשתןבילדיםשלאהגיבולטיפול
בהרטבתלילהתרופתיאוהתנייתי.
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שלפוחיתצפוי)(EFBCחושבבהתאמהלגילושל
הילד .היחס בין נפח תפקודי שנמדד לבין נפח
תפקודיצפוילגילהילדחושבבאחוזים),(% FBC
היחסבין MBCל EFBC-חושבגםהואבאחוזים
).(%MBC

שיטות :תפקודשלפוחיתשתןנבדקבשיטהלא
פולשניתבילדיםשלאהגיבולטיפולתרופתיאו
התנייתיבהשוואהלקבוצתהביקורת.הילדיםחולקו
ל4-תתקבוצות:טיפולבפעמונית,טיפולבמינירין,
טיפוליםאחרים)כוללטיפולאנטיכולינרגי(וקבוצת
הביקורת.נמדדנפחתפקודישלשלפוחית)(FBC
אחת לשבוע במשך   4שבועות עוקבים .נפח
שלפוחיתמקסימלית)(MBCושאריתשתן)(RV
נמדדובעזרתמכשיר BladderScan@BVI 3000 .נפח

% FBCבבניםובנותהיה 34.5+17.9ו35.7+15.6-

אחוזמהצפוילנפחשלפוחיתהמותאםלגילבבנים
ובנותבהתאמה.הילדיםחולקול 4-תתקבוצות.
נתוניםעלגילהילדים,מיןFBC %, MBC,,FBC,
MBC %וRV-מופיעיםבטבלה.

תוצאות 239 :ילדיםשסבלומהרטבתלילהבגיל
ממוצעשל9.23+3.14שנים,מהם149בנים)בגיל
 9.4+3.0שנים(ו 90-בנות)בגיל 8.8+3.2שנים(.
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ביקורת

76.3 + 40.3

264.2+205.9 82.6+70.9
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32.3+16.1
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10.5+3.4

24
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13
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NS
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מסקנות:לאנמצאהבדלמשמעותיבFBC-שלבניםלעומתבנותהסובליםמהרטבתלילהואינםמגיביםלטיפול.לאנמצאהבדלמשמעותיבנפחיהשלפוחיתשל
ילדיםהסובליםמהרטבתלילהלפניואחריכישלוןטיפוליבפעמוניתו/אובמיניריןו/אובטיפולתרופתיאחר.ממצאיםאלומצביעיםעלכךשבילדיםהחוויםכשלון
טיפוליבפעמוניתנפחישלפוחית FBC, %FBC,MBC , %MBC:וRV -לאמשתניםבאופןמשמעותי.ממצאזהיכוללהסביראתהכשלוןהטיפוליבפעמוניתבחלק
מהילדיםשלאמגיביםלטיפולבהרטבותלילה.

תסמונתחלוקהלבןבילדים:ניטורלחץדםמרפאתיביתיוממושךבילדים
בגילאיםהשונים
ג.פומרנץ ,י.נוביצקי,ע.אלקיים,ר.נדלר,צ.דון,א.הרמןכהן,א.פומרנץ
היחידהלמחלותכליהויתרלחץדםבילדיםשלביתחוליםמאיר,מרכזהרפואיספירבכפרסבא,והמרכזלבריאותהילדפתחתקווה.
ניטוראמבולטורירציףשיפראתדיוקהקריאהשל
לחץהדםבמבוגריםוילדים,רופאיהילדיםצריכים
להסתמךעלבדיקותאקראיותשללחץדםבמרפאה
ברובההחלטותהרפואיותשלהם.במטרהלשפר
אתרמתהדיוקשלבדיקתלחץדםאקראיתהJoint
Detection, Evaluation National Committee on

)and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VI

המליץעלשתיבדיקותאקראיותשללחץדםבכל
מפגשרפואי.לאחרונההופיעודיווחיםבמבוגרים
עלרגישותשל 99%בקריאתלחץהדםבמידה
ומוסיפים קריאה נוספת של לחץ דם .מדידה
מדויקתשללחץהדםבילדיםלאפחותחשובה
ממבוגרים,במיוחדבמילניוםהנוכחיבוישעליה
חדה ב   BMIבילדים ומבוגרים ובמקביל עליה
בתחלואה הלבבית ובשכיחות של יתר לחץ דם
בילדיםומבוגרים.

שיטות :במטרהלבדוקאתשכיחותתסמונתואו
השפעתהחלוקהלבןבילדיםבמדידותאקראיות
במרפאהוהקשרשלהלגילומיןשלהילד,בוצעו
בדיקותעוקבותשללחץדםבמרפאה,בניטורביתי
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ובבדיקתלחץדםאמבולטורירציף.בדקנו1231
ילדיםשהופנולמרפאותאמבולטוריותילדיםשל
ביתחוליםמאירולקהילה.קבוצהראשונה1000:
ילדיםבגילאיםשלשנהעדגיל20שנה.לחץהדם
נמדדעלידימכשיר,Critikon Dinamap Pro 100
בוצעו 4קריאותשללחץדםלכלנבדק.קבוצה
שניה 51:ילדיםבגילאי 11.3+2.9שנים,הילדים
מדדולחץדםבבוקרבצהריםובערבבמשךשבעה
ימים.בכלבדיקהובדיקהלחץהדםנמדד3פעמים.
מדידתלחץהדםהביתיתהחלהלאחר3מדידות
שללחץדםשבוצעובביתושלהנבדקעלידיהרופא
החוקרעםאותומכשיר.קבוצהשלישית186:
ילדיםשהשלימוניטורביתירציף.לפניתחילת
הניטור בוצעו   4קריאות ידניות של לחץ דם
אמבולטוריתוךשימושבמכשירה.Space lab-
9020לחץדםיומיממוצעחושב.לפניניתוקהנבדק
מהמכשיר,לאחר24שעותשלניטוררציףבוצעה
קריאה נוספת של לחץ דם-קריאה אחרונה.

תוצאות:ניטוראקראישללחץהדם:לחץהדם
סיסטוליודיאסטוליבקריאהראשונהואחרונה
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מתוך4קריאותעוקבותהיה113.8+15.4/61.8+9.9:
ממכ"סבקריאהראשונהו108.5+13.5/57.0+9.4
בקריאה אחרונה) ,.(p<0.001הירידה בלחץ דם

סיסטולי דיאסטולי וקצב הלב היתה קבועה
ומשמעותיתמבחינהסטטיסטית.לאנמצאהבדל
משמעותיבלחץדםביןקריאהשלישיתלרביעית
הירידהבלחץהדםלאהושפעהמגיל,מיןהילדים
ו.BMI
ניטורביתישללחץדם:בוצעו63קריאותלחץדם
במהלךהשבועל51-ילדים,לחץדםממוצעשלכל
הקריאות 110.3+13.0/67.2+9.7ממכ"ס.לחץדם
בשלושהקריאותהיה76.9+10.0/ 10.5+122.9
ממכ"ס בקריאה ראשונה בנוכחות רופא בבית
הנבדקו 68.4+6.5/ 112.2+10.9ממכ"סבקריאה
אחרונה).(p<0.05לאנמצאהבדלמשמעותיבלחץ
דםביתיממוצעלביןקריאהאקראיתאחרונה.
ניטור אמבולטורי רציף במהלך היום :ערכים
ממוצעיםשללחץדםרציףיוםבניטוראמבולטורי
רציףיוםהיו122.6+19.6/72.2+9.0:ממכ"ס,לפני
ביצועהניטורהרציףבוצעוארבעקריאותאקראיות
שללחץדםבמרפאה.בקריאהאקראיתראשונה

נמדד לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי של
125.5+19.3/77.7+15.0ממכ"סובקריאהאחרונה
נמדד לחץ דם סיסטולי דיאסטולי של קריאה
אחרונהלפניחיבור120.0+22.1/72.5+13.0ממכ"ס
)(p<0.001קריאהאחרונהשללחץדםלפניניתוק
ממכשירהראתה121.7+19.6/73.4+15.9ממכ"ס.

מסקנות :ניטורלחץדםאקראיהמבוצעבידיבודק
מיומןבצורהנכונהשדוגםלפחות4פעמיםאתלחץ
הדם,וניטורביתילמשך48שעותכשבכלקריאה
וקריאהמבוצעותלפחות 4מדידותשללחץדם
יכוליםלהיותיעילבילדיםבגילאיםהשוניםלא
פחותמניטורלחץדםרציףיוםבילדים.תגובת

הדחקלמדידתלחץדםלאמשתנהעםהגילואינה
מושפעתממספרהבדיקותשבוצעולכןבכלמפגש
ישלבדוקלפחות 4פעמיםאתלחץהדםבילדים
בגילאיםהשונים.

מיפוימחלותתורשתיות,פיגורהתפתחותיותסמונות
כרומוסומליותבילדים,בכפרערביבישראל
ק.כיאל ,מ.מחאגנה,נ.צלניק,ח.ביבי
מחלקתילדיםמרכזרפואיכרמל,מכוןלהתפתחותהילדחיפה
רקע:האוכלוסייההערביתבישראלמהווהכ20%
מכללאזרחימדינתישראל.בניגודלמצבלפני40

שנה )בו המחלות זיהומיות היו הגורם העיקרי
לתמותת תינוקות( הגורמים המובילים כיום
לתמותת תינוקות הם מומים מולדים )ב40%-
מהמקרים(וסיבוכיפגות)ב 20%-מהמקרים(.
השכיחותהגבוההשלמומיםמלידהנובעתבעיקר
בגללשיעורגבוהשלנשואיקרוביםגבוהשמגיע
עד25%בקרוביםמדרגה,I-וב45%מהזוגותקיימת
קירבהכלשהי.אתהמחלותהתורשתיותהשכיחות
בקרבהאוכלוסייההערביתניתןלסווגלתתקבוצות
מחלותהנפוצותבכללהאוכלוסייה,מחלותהנפוצות
באזוריםגיאוגרפיםמוגבליםומחלותששכיחותן
גבוהה מאוד בכפר אחד ,שבט או במשפחה
מורחבת.
כלהתיאוריםעלשכיחותמומיםנעשועלבסיס
מידע ממרפאות מקצועיות ומבתי חולים.
למרות השכיחות הגבוהה של מומים מולדים
המרוכזיםלפימקוםמגורים,לאנעשתהעדכה
עבודהבמקוםהמגוריםלבדיקתשכיחותהמומים
המולדיםבמגזרהערבי.
מטרתהעבודה:בדיקתשכיחותמחלותתורשתיות,
פיגורהתפתחותיותסמונותכרומוסומליותבשטח
-במקוםהמגורים.

שיטות:בעבודהנסקרהאוכלוסייתהילדיםבכפר
ערביאחדבגליל.נבדקוכלהילדיםשניתןלקבל
עליהםמידעאשרסובליםממחלותתורשתיות
וכרומוזומליותעםדגשעלמעורבותשלמערכת
העצבים.תוצאות:מכללאוכלוסייהשל4,166ילדים
ונוערעדגיל 18ש'אותרו 180ילדיםעםמחלות
תורשתיות)עםדגשעלמעורבותמערכתהעצבים(
או מחלות אחרות שיש להם ביטויים קליניים
נוירולוגיים.
מדוברבשיעורשל) 4.3%לעומתטווחשל2-3%
מתוךהמקובלבספרות(.מתוךקבוצהזוכ19-
ילדיםנפטרו,ב 5-ילדיםקשההיהלקבועאת
האבחנה,ילדהאחתעברהלגורבישובאחר,ויתר
155הילדים)86זכרים,56%-ו69-נקבות(44%-
חולקולקבוצותלפיקריטריוניםאבחנתיים.73
ילדיםנמצאוכסובליםמפיגורבינוניעדקשה1.75%,
מתוך 4166הילדיםמגיל 0עד 18שחייםבאותו
ישוב,יותרמפי 3משיעורהפיגורהשכליהבינוני
עדקשהשקייםבכללהאוכלוסייה.בקבוצתהילדים
עםפיגורבינוניאוקשההגיעאחוזנשואיהקרובים
ל.85%אצלאלהשלאנמצאהאטיולוגיהתורשתית,
כגוןמחלותעםנזקמוחינרכש(,בעיקרמצבים
לאחרטראומהאותשניק)שיעורנשואיקרובים
היהנמוךיותרונעבין41%ל56%.-בכפרזהאותרו
מספר מחלות תורשתיות ספציפיות במספר

משפחות,כגוןneuronal ceroid lipofuscinoses,:
  b e t a ox i d a t i o n d e fe c t ,וm i c r o - a n d -
anophthalmus.

לסיכום :הנתונים אשר נמצאו בכפר ערבי אחד
מצביעיםשלמרותהתכניתלמניעתמומיםמולדים
ישעדייןשיעורגבוהשלמחלותתורשתיות,פיגור
התפתחותי ותסמונות  כרומוסומליות  במגזר
הערבי.פעולותהכרחיותלהקטנתהשיעורהן:
.1הסברהמגילצעירבמסגרותחינוךלבריאות
והגברתהמודעותשלהאוכלוסייהלקשרביןמחלות
תורשתיותונשואיקרובים.2בניתתוכניתסקר
התואמת את שכיחות התחלואה לכל
כפר/אוכלוסייה,כדוגמתהסקירהלמחלתKRABBE
באחדהכפריםבגליל  .3השלמתוהטמעתהתוכנית
הלאומית שמטרתה רישום מקומי ומרוכז של
מחלותתורשתיות,איסוףמידע,הפחתתנישואים
של זוגות צעירים שהם קרובי משפחה תסייע
במניעתמומיםמולדים.4יותרהשקעהבאבחון
גנטישלמחלותהאופייניותלאוכלוסייה,עידוד
שיטותלאבחוןמוקדםאשרעשויותלהפחיתאת
התחלואה הקשורה במומים מולדים ומחלות
תורשתיות.

האםשיעוללילישלילדיםבהתקףחדשלאסתמהשונהבמאפייניו
משיעוללילישלילדיםמצוננים?השוואהשלהקלטתשיעולבזמןשינה.
י.אורקין 1,4,5,י.ישי,4,5נ.בילנקו,5,6י.בר-דוד,2,4,5א.גזלה,2,4,5א.שחק,2,4,5א.מיכאלובסקי,2,4ו.לפידוס,7א.כהן

7

מרפאות שרותי בריאות כללית במחוז הדרום 1  :מרכז בריאות הילד ,אופקים;   2מרכז בריאות הילד ,באר-שבע;   3מרפאת יסקי ,באר-שבע.
 4המרכזהרפואיהאוניברסיטאיסורוקה,חטיבתהילדים.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,ת.ד , 653  .באר-שבע 5  :הפקולטה למדעי הבריאות;   6המחלקה לאפידמיולוגיה;   7המחלקה להנדסת חשמל.
רקע:שיעולהואסימפטוםנפוץהקשהלהערכה.
הקלטת שיעול במהלך לילה וניתוח מאפייניו
עשוייםלעזורבאבחון,טיפולומעקבשלילדיםעם
אסתמהוהצטננות.באוניברסיטתבן-גוריוןבנגב
פותחמכשיראלקטרוניהמזההומקליטקולות
שיעול,תוךסינוןקולותרקעאחרים.

∞∑≠±∏∞∞≠≤≤≠∂¥

מטרה:לבחון,בעזרתהמכשירהנ"להאםמאפייני
שיעוללילישלילדיםבהתקףחדשלאסתמהשונים
ממאפיינישיעוללילישלילדיםשאינםאסתמטיים,
אשרלקובהצטננותחדה.
שיטה :הקלטהבחדרהשינה,במהלךלילהאחד,
שלילדיםאשראובחנובאותויוםעםהתקףחדשל
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אסתמהאוהצטננות.לאנכללוילדיםעםמחלות
שיעולמסיבותאחרותאוילדיםשקבלותרופות
מדכאותשיעולאושנזקקולטיפולאנטיביוטי.ילד
עםהתקףחדשלאסתמהשהתחילבעתהצטננות,
נכללבקבוצתהאסתמה.תיקוףאותותשיעולשזוהו
על-ידיהמכשירהאלקטרוניבוצעבאמצעותהאזנה

להקלטהעל-ידיאחדהחוקרים".שיעול"הוגדר
כקולבודדהנגרםמפתיחהחדהשלמיתריהקול,
המלווהבצלילקצר,נבחני".פרץ"הוגדרכרצףשל
קולותשיעול.
תוצאות:נבדקו49ילדיםבגילאי9-2שנים27.ילדים
עםהתקףחדשלאסתמהו22-עםהצטננות.ילדים
עםאסתמההשתעלובממוצע126שיעוליםבלילה,
לעומת68שיעוליםאצלילדיםמצוננים).(p<0.05
ילדיםעםאסתמההשתעלובממוצע 124שניות
במהלךהלילה,לעומת 51שניותבילדיםמצוננים

).(p<0.01לילדיםעםאסתמההיובממוצע36פרצי
שיעול,לעומת19לילדיםמצוננים).(p<0.05קצב
השיעולים בתוך תקופת פרץ נמוך משמעותית
בילדיםעםאסתמה,לעומתילדיםמצוננים;1.07
שיעוליםבשנייהלעומת 1.36שיעוליםבשנייה,
בהתאמה).(p<0.001ילדיםאסתמטייםהשתעלו
יותרפעמיםביןהשעות 23:00ל,01:00-לעומת
ילדיםמצוננים;ממוצעשל55שיעוליםלעומת,10
בהתאמה).(p<0.001

יותרפעמיםבלילהמאשרילדיםעםהצטננותחדה.
בילדיםאלהישיותרפרצישיעול,אשרמאופיינים
בקצב שיעול איטי ,יחסית לשיעול של ילדים
מצוננים.הקלטתשיעוללילישלילדיםמשתעלים
עשויהלסייעבאבחוןוטיפולבילדיםעםאסתמה.

מסקנות:ילדיםבהתקףחדשלאסתמהמשתעלים

בדיקותלחדותראיה האםהןאמינות?
בדיקתסקרקבוצתיתבתלמידיישראל,כדוגמא.
ד"רשמואלגרוס,לשכתהבריאותנפתהשרון,משרדהבריאות
רקע:קיימתחשיבותרבהלגילוימוקדםשלליקוי
בחדותהראיהלתלמידיבתיהספר,מןהסיבות:
מניעת קשיים בלימודים ,קשיים בתחום
הספורטיבי,קשייםחברתייםוקשייםריגשיים,
לתלמידלקויהראיה.
לבדיקתחדותהראיהקיימותדרישותתקניות:לוח,
תאורה,מרחק,הליךתקניוניקודאחיד.מצדשני,
קיימותהדרישותלמבחןסינון:פשטות,מקובלעל
הנבדקים,מדויק,מהימן,תקףויעיל.
במדינתישראלנהגהבדיקתסקרקבוצתיתלחדות
ראיהבתלמידיבתיהספר.הבדיקהחוסכתבזמן
אחות.
מטרת המחקר   :בדיקת התקפות של המבחן
הקבוצתילחדותראיה.
הליך:אחותמיומנתעםניסיוןרבשניםבביצוע
בדיקתהראיההקבוצתיתבבתיהספר.העבירהאת
הבדיקהבשיטההקבוצתיתועפ"יהנוהלשלמשרד
הבריאות.

כלים .1 :לוחות   SNELLENתקניות של משרד
הבריאות.
 .2חדריכתההגדוליםמ5-מטר.עםתאורתחשמל
פתוחה,בנוסףלתאורההטבעית.
נבדקו 432תלמידיםבכיתותג'ו-ה'.פעםאחת
בשיטההקבוצתיתופעםשניהבשיטההפרטנית.
תוצאות:

טבלה :מבחן תקפות בדיקה ראיה קבוצתית
במספריםמוחלטים
פרטני:

+
+
-

-

113 71
216 32
329 103

כינוסחיפ"א27,ביוני,2007מלוןדן-פנורמה,תלאביב
תכנית:
9:00-8:00

9:30-9:00

התכנסותורישום
מליאה
יו"ר :ד"רשמואלגרוס
ד"רזאבצנטנר
ברכות:
ד"ריורםבלשר -יו"רהר"י
פרופ 'פרנסיסמימוני -יו"ראיגודרופאיהילדים
ד"רשמואלגור -יו"רחיפ"א

לקוי(+):סגוליות0.66%:
לקוי(-):רגישות0.70%:

הרגישותשלהמבחןהקבוצתיהוא70%והסגוליות
.66%

מסקנות   :בשיטת הבדיקה הקבוצתית אנו
מפספסים)שלילישגוי(7%מןהנבדקים.לעומת
 26%אותםאנומעמיסיםעלהמערכתלבדיקה
נוספתמאחרוהםשגוייםחיוביים.זאתתמורת
חיסכוןשל 10.800שעותאחותלשנה,לבדיקת2
שנתוניםמתלמידיביה"ס)כיתותג'ו-ה',המהווים
כיום כ 240,000  -תלמידים במדינת ישראל(.

184
248
432
לנוחותמשתתפיהכינוסאנומארגניםהסעותבאוטובוסיםמ:

.1בארשבע
מרחבתתחנתהרכבתשלידביה"חסורוקה-בשעה.6:45
בתחנהמידלאחרהרמזוריםבקריתגת-בשעה.7:15
בצומתקריתמלאכי-בשעה.7:30

10:00-9:30

הילדהלוקהבצליעה
מרצה:ד"רשלמהפורת ,מרכזרפואיהדסהעיןכרם ,ירושלים

.2ירושלים

10:30-10:00

גילוימוקדםשלהפרעהבמערכתהראיה
מרצה:פרופ 'אברהםשפירר ,בי"חע"ששיב"א ,תלהשומר

ברחבתבנייניהאומה-בשעה.7:00
בצריפין-בשעה.7:45

11:00-10:30

הילדשאיננומדבר
מרצה:גב 'טובהבןארצי ,קלינאיתתקשורתארצית ,שירותיבריאותכללית

.3נצרת

11:15-11:00
11:45-11:15
12:45-11:45
13:00-12:45
14:00-13:00
14:00

הענקתאותיקירחיפ"אלפרופ'יונהאמיתימנהלהמח'לאם,
לילדולמתבגר,משרדהבריאות.
הענקתפרסיהתקציריםהנבחרים
הפסקתקפהועוגה+ביקורבתערוכה
מושביהבוקר - 3אולמות
הפסקה
מושביהצהריים - 3אולמות
ארוחתצהריים
הכינוסיתקייםביוםרביעי,ה 27.6.07 -במלוןדןפנורמה ,ת"א.
אנאציינותאריךזהביומנכם.
ההשתתפותלסטודנטיםומתמחים -ללאתשלום.

מרביתהתורהברפואתילדים -ביוםאחד!

מתחםמגה-בשעה.6:30
צומתגולני-בשעה.6:45
בבי"חהעמק-בשעה.7:15
.4חיפה
מתחםמפרציתחיפה-בשעה.6:45
צומתחדרה-בשעה.7:15
צומתנתניה-בשעה.7:30

