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מסקנות
נשיםלקראתסיוםההריוןולאחרהלידהמחפשות
מידערפואיבאינטרנטלגביילדיהן.פרקזמןזה,
הסמוך ללידה והשנתיים הראשונות שלאחר
הלידה,הנןתקופותבהןישנהחשיבותרבהלמידע
המועבר .המשתמשות מעדיפות לקבל מידע
מאתריםהמנוהליםע"יבעלימקצועבתחוםוכן
מכאלההמאפשריםדושיחביןהורים.מכיוון
שישנםאתריםמרוביםהמספקיםמידעבתחום
הרפואה בכלל ורפואת הילדים בפרט ,ישנה
חשיבותעצומהלקיומהשלידמכוונתלגביאילו
אתריםהנםאמיניםומקצועייםואילואינםאמינים.
ישלהרחיבמחקרזהלקבוצותגדולותיותרוכן
לערבאבות.
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מטרותהמחקר
לחקורהיכןומדועמחפשותאמהותבתקופות
הללומידערפואיבאינטרנט,וכיצדהןמחליטות
האםהמידעאכןאמין.
שיטות :המחקרנערךבשנת 2001בעריםבדרום
מזרחארה"ב.נבדקוארבעקבוצותאימהות,מהן
שתייםשלנשיםעובדותושתייםשלנשיםשאינן

רקע
מחקריםהראושכ 60%-מההוריםבעליגישה
לאינטרנט מחפשים בו בקביעות מידע רפואי
בקשרלילדיהם.שיעורזהיעלהככלשיגדלמספר
המחוברים לאינטרנט וככל שממשיכים לצוץ
אתרים המספקים מידע בנושא רפואה בכלל
ורפואתילדיםבפרט.נמצאכיהתקופהשטרם
הלידהוזושמידאחריההןהתקופותהעיקריות
בהןהאמהותמחפשותמידערפואיממקורות
שונים,וביניהםבאינטרנט.אולם,קייםמידעמועט
לגביאופיהחיפושואופןקבלתהמידעהרפואי
מהאינטרנט.

עובדות.הקריטריוניםלהכללהבמחקרהיו:גיל
מעל18שנים,ילדאחדלפחותהצעירמגיל5שנים,
ושימושבאינטרנטבחציהשנההאחרונה.נערכה
חקירה מעמיקה של מנהגי גלישה ואמונות
הגולשותהמחפשותמידעבאתרירפואה,תוך
חלוקה לעקרות בית ועובדות מחוץ לבית.
תוצאות :במחקרהשתתפו 20אמהותבגילאים
 , 42-22שלמחציתן היה ילד אחד ו 90% -מהן
השתמשובאינטרנטביתי.רובהאימהותחפשו
מידעבזמןההריוןוכמעטכולןעשוזאתלאחר
הלידה.הסיבותלחיפושמידעהיו:קבלתאבחנה
אובירורטיפול,קבלתעצההקשורהלתקופה
שאחריהלידה,אושאלהבנושאהתפתחות.רוב
אימהות השתמשו באתרים ציבוריים לקבלת
המידעורובןהביעוחוסרשביעותרצוןמאמינות
המידעהמתקבל.

Bernhardt JM, Felter EM. Online Pediatric Information
Seeking Among Mothers of Young Children: Results From
a Qualitative Study Using Focus Groups. J Med Internet Res.
6(1) e7.

הערות
הכנסתהמחשבלשימושביתילשימושהקהל
הרחב הביאה למהפך גדול בתחום התקשורת
בכלל ,והתקשורת הבין אישית בפרט .אחד
השינוייםהגדוליםביותרשחלובנושאהאינטרנט
הואנגישותולציבוררחבמאד.התרומההרבהשל
האינטרנטלעולםהרפואהמתבטאתבזמינותשל
כמויותעצומותשלמידעויצירתבסיסלקשרים
חדשים בין אנשים  -בין חולים לרופאים ,בין
רופאיםלביןעצמםוביןחוליםלחוליםאחרים.
עדיין,ישנןשאלותרבותלגביכניסתהאינטרנט
לתחוםרפואתהילדים,איכותהמידעוהשירות.
הבעיההעיקריתהעומדתכיוםבפניהגולשאינה
כמות המידע הזמין אלא אמינותו .כל העת
מתווספתאינפורמציההמצביעהעלבעייתיות
בנושא השימוש באינטרנט לשם קבלת מידע
רפואי .דרך אחת לפתור את הבעיה היא
הקמתNational Electronic Library for . Healthזוהיבעצם
ספריהביןלאומיתמבוקרתהמספקתמידעעדכני
ואמין .בעזרת ספריה זו ניתן להגיע בקלות
ובמהירות לאתרי רפואה נבחרים בכל תחום
שמבוקש.איןספקשאנורופאיהילדיםצריכים
לתתאתהדעתבנושארפואתהילדיםבאינטרנט.

חיפושמידערפואיבאינטרנטעלידיאימהות.מחקרבקבוצותמיקוד

גיליוןמס' 129אוקטובר2006

הערותהמערכת
מחקריםקודמיםהראושההשפעהשלהחיסון
המוצמדכנגדפנאומוקוקוסעלהפחתתשיעור
דלקותהאוזנייםהחדותבילדיםאינהמשמעותית,
ומאידךהיאמשמעותיתיותרעלדלקותהריאה.

מסקנות
ישירידההמשמעותיתבשיעורהביקוריםעקב
דלקתהאוזןהתיכונהבקבוצתהילדיםשחוסנו.
ירידה זו מפחיתה משמעותית את העומס על
המרפאות ותורמת ליעילות ולחיסכון כספי.

Carlos G et al. National impact of universal childhood
immunization with pneumococcal conjugate vaccine on
outpatient medical care visits in the United States
Pediatrics 118: 865-873.
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כללי
התרכיבהמוצמדכנגדזיהוםפנוימוקוקי
PREVNARמקנההגנהבפני7זניםשלהמחוללהמעורביםבישראלב-
40-50%מהתחלואההנגרמתמזיהום
פנוימוקוקי פולשני .יתרונו בכך,
בהשוואה לחיסון הפוליסאכרידי -
) PNEUMOVAXהמכיל 23אנטיגנים(,
הואבכךששניתןלחסןבוולהשיגהגנה
בגילשלפחותמשנתיים)החיסוןניתן
כברהחלמגיל8שבועות(.החיסוןנרשם
לאחרונהבסלהתרופותלילדיםבגיל8
שב'5-שניםאשרמשתייכיםלקבוצות
הסיכון הבאות ללקות בזיהומים
פנאומוקוקלייםפולשניים:
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א  .הפרעות בפעילות הטחול )אנטומיות  או
תפקודיות(כגוןכריתתטחול,חוסרטחולמולד,
אנמיהחרמשית,וכד'.
ב.ליקוייםאימונולוגייםראשונייםאומשניים:
א.מחלותממאירות)כגוןלאוקמיהאולימפומה(.
ב .טיפול מדכא-חסינות ,כגון הקרנות,
ציטוטוקסיקה.
ג.זיהוםבHIV-
ד.כלמצברפואיאחרהמלווהבליקוייםבמערכת
חיסון,לפישיקולהרופאהמטפל.
ג.השתלתאיברים,כוללשתלקוכליארי)שבלול(
והשתלתמח-עצם
ד.דליפותנוזלחוטהשדרה,עםסיכוןלדלקת
עוצבהחוזרת
ה.איספיקתכליותכרונית,תסמונתנפרוטית,
טיפולבדיאליזה
ו .מחלה  ממושכת אחרת )כגון מחלת לב  או
ריאותממושכת(,לפישיקולדעתושלהרופא
המטפל.

הסעיפיםא'ועדה'נכלליםבסלהבריאות,וחובתו
שלכלרופאהמטפלבילדהשייךלקבוצתהסיכון
ליידעאתההוריםעלהאפשרותלחסןאתילדם.
החיסוןמתבצעבמסגרתקופתהחוליםלפיהוראות
שפורסמו על ידי  משרד  הבריאות לאחרונה.
בנוסףלכך,יכוללקבלאתהחיסוןכלילדמקבוצת
הסיכוןו',ותינוקותוילדיםבריאיםשאינםנכללים
בקבוצותהסיכון,החלמגיל8שבועותועדגיל59
חודשים)חיסוןראשוניאוהשלמתחיסון(.במקרה
זההחיסוןאינונמצאבסלוהואישולםעלידי
ההורים.

באחרונההוכנסלסלהבריאותהחיסוןהמוצמדכנגדפנאומוקוקיםלשימוש
בילדיםבגילשעד5שניםהמשתייכיםלקבוצותהסיכון.כמוכןהואקיים
עבורילדיםבגילאיםאלהאךלאבסל.להלןההוראותלמתןהחיסוןבישראל

הקדמה
עם החלת חיסון הילדים בשנת   2000בחיסון
פניאומוקוקלימצומדה7-ערכינצפתהירידהחדה
בשיעור התחלואה הפולשנית הנגרמת ע"י
פניאומוקוק.מטרתהמחקרהייתהלבדוקאת
שיעורההשפעהשלחיסוןזהעלשיעורההיארעות
שלדלקותריאהודלקותהאוזןהתיכונהבילדים.
שיטות :המחקר היה  רטרוספקטיבי .נעשתה
השוואהשלשיעוריהביקוריםעקבדלקותאוזניים
חדות ,זיהומי מערכת הנשימה ודלקות ריאה,
בשנים)1994-1999לפניתחילתהשימושבחיסון(
ובין השנים ) 2002-2003לאחר החלתו  בצורה
המונית(.נבדקושתימערכותרישום:ביקורים
במרפאותהקהילהוביקוריםבמרפאותהחוץשל
בתיהחולים.ע"מלבדוקאתהשפעתהחיסוןעצמו,
נבדקושתיקבוצותאוכלוסייה:ילדיםצעיריםעד
גילשנתיים,אוכלוסייתהיעדלחיסון,וילדיםבגיל
3-6שניםשלאחוסנו.
עבורקבוצתהילדיםבגילשעדשנתיים,חושב
ההבדלביןשיעוריהביקוריםשנערכובפועללבין
השיעורהמצופה.הפרשזהמשקףאתהשפעת
החיסון.

תוצאות
הממצאיםהצביעועלירידהשלכ 20%-בשיעור
הביקורים עקב דלקות אוזניים חדות בילדים
הצעיריםמגילשנתיים,בתקופתשאחריהחלת
החיסון.שיעורירידהזהמשקףהפחתהשל246
ביקוריםעקבדלקותאוזניים,לכלקבוצהשל1000
ילדיםבקבוצתהגילהזובפרקזמןשלשנה.מאידך,
בקבוצתגילזולאנמצאהבדלבשיעורהביקורים
עקבדלקותריאהאוזיהומימערכתהנשימהלפני
ואחריהחלתהחיסון.

עלכן,התוצאותשבמאמראינןמובנותלגמרי.יחד
עםזה,העבודההיארטרוספקטיביתומבוססת
עלרישומיהמרפאות,והיאעלכןמוגבלתמבחינת
איסוףהנתוניםואוליאףאמינותם.ראוילציין,
שחלקהארישלדלקותהריאהבגילאיםהצעירים
הןוירליות,ועובדהזוישבהכדילהסביראתאי
ההפחתהבשיעורדלקותהריאהוהזיהומיםבדרכי
הנשימהלאחרהחיסון.

השפעתחיסוןילדיםבחיסוןהמצומדכנגדפנאומוקוקוסעל
שיעורהביקוריםבמרפאותבארה"ב

מסקנות
לאור תוצאות מחקר זה ,נמצא שמרבית
הנפרולוגיםאוסריםעלהשתתפותבספורטמגע
 /התנגשות ,ובייחוד על השתתפות במשחקי
כדורגלאמריקאי,בילדיםעםכליהיחידהתקינה.

Matthew M et al Single kidney and sport participation:
perception versus reality
Pediatrics 118: 878-890.

הערתהמערכת
בולטכאןחוסרההתאמהביןהמלצותהמומחים
לנפרולוגיהוביןהנתוניםהאפידמיולוגייםבספרות.
הנפרולוגיםלאנשאלועלהסיבותלהמלצותיהם,
וייתכן שהן נובעות מזהירות יתר ,מאי ידיעת
העובדות,ואולימשילובשלשניהם.
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  .1סוג המחקר   :קוהורט רטרוספקטיבי ,ב 2-

שיטות

מטרתהמחקר
להעריךאתההשפעהשלהמלצהזובקבוצת
לידותתאומים.

רקע
עם ההנהגה של טכנולוגיות הפריון החדשות,
כשהבולטתביניהןהיאהפריהחוץגופית,חלה
עליהבמספרההריונותמרוביהעוברים.במגמה
לצמצםאתההריונותמרוביהעוברים,החליטו
המועצותהלאומיותלמיילדותולנאונטולוגיה
בישראל)יולי(2003להמליץעלהגבלתמספר
העובריםהמוחדריםלרחםלכדי2בלבד,עלמנת
למנועלידתשלישיותויותר.
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התקופות-לפניההמלצהואחריה.
.2אוכלוסייתהמחקרכללהשתיקבוצות:א.לידות
שלתאומיםשנהרולפניההמלצה)-(1.7.03זוהי
קבוצההחשופהלמדיניותלאמגבילהשל.IVFב.
לידותשלתאומיםשנהרואחריההמלצה-זוהי
הקבוצהשנחשפהלמדיניותמגבילהשלIVF. 3.
מדגם המחקר :תאומים שנולדו בתקופה
הרלבנטיתואשרטופלוב"35-טיפותהחלב"של
מחוז ת"א )חולון ,בת ים ,ר"ג ,ובני ברק(.4 .
השאלונים כללו את הפרקים הבאים :רקע:
סוציודמוגראפי  ,רפואי  כללי ,עבר מילדותי.
פרקליבה :פרטיההריוןהנוכחי:כוללפרטיםעל
טיפולי פוריות ,ובמקרי  - IVFמספר העוברים
שהוחזרולרחם.פרמטריםשלמהלךההיריון
והלידהוהסיבוכיםלאחרהלידה.5.פרקהתוצא:
פרמטריםשלהילודובעיותבתקופההניאונטלית.

תוצאות
המחקרכלל 183זוגותתאומים.לביצועהמחקר
הוגדרו2עוקבותמחקר-לפניה-1.7.2003ואחריו.
העוקבותכללו105זוגותתאומיםבקבוצה"לפני"
ו78זוגותתאומיםבקבוצה"אחרי".
נמצאכיבשאלותהליבה ,שיעורהריונות IVFבקרב
לידותתאומיםלפניההמלצההיה52.4%והשיעור
אחריההמלצהירדל.(P=0.041)37.2%-מדדהסיכון
ללידתתאומיםבעקבותIVFלאחרההמלצההראה
עלסיכוןמופחת .(CI 95%: 0.296-0.978) OR=0.538
בבדיקתהשתנותשיעורהIVF-מתוךכלללידות
התאומיםלאורךצירזמן,נמצאכישיעורהIVF-
לפניההמלצההיה 52.4%והשיעוראחריה,לפי
פרקי זמן עוקבים ,היה במגמת ירידה באופן
ליניאריבסדרהבא,25%,37.5%,54.5%:עםמגמה
מובהקתמבחינהסטטיסטית.

הפריהחוץגופיתכגורםשללידותמרובותעובריםלפניואחרי
המלצהשהתקבלהביוני2003עלהגבלתמספרהעוברים
המוחזריםהמערכהנגדפגותומשקללידהנמוך

שיטות
המחקרנערךבאמצעותשאלוןשהופץבקרב
נפרולוגיםפדיאטריים,ולפיונבחנוהמלצותיהם
לגביהשתתפותמטופליהםבעליכליהבודדת
תקינהבספורטמגע/התנגשות.נסקרההספרות
הרפואית,בעיקרזושלרפואתהספורט,לגבי
שיעוריהפגיעההכלייתית,פגיעותבעמודהחוליות
והפגיעהבלב-עםדגשעלסוגימקצועותהספורט
בהםנמצאהשכיחותמוגברתשלפגיעהכלייתית.

הקדמה
טווחההשקפותוהמלצותהרופאיםלגביהגישה
לילדיםומתבגריםעםכליהבודדתתקינהביחס
להשתתפות בספורט מגע או כזה הכרוך
בהתנגשותהוארחבביותרולאעקבי.השקפת
החוקריםהיאשמניעתהשתתפותםשלילדים
ומתבגריםעםכליהבודדת-בריאהבסוגיספורט
אלו,נובעתמתפישהבלבדוללאבסיסעובדתי
מוצק.מטרתהחוקריםהייתהלגבשהמלצותשל
נפרולוגיםפדיאטרייםהמתייחסותלעיסוקבסוגי
ספורטאלובקבוצתילדיםזו,ולקבועע"יסקירת
הספרות מהו שיעור הפגיעה הכלייתית בסוגי
הספורט השונים ,בהשוואה לפגיעה באברים
אחרים.

תוצאות
  62%מהנפרולוגים שענו לשאלון לא התירו
למטופליהםלהשתתףבספורטמגע/התנגשות
ו  86%-אסרו על השתתפות במשחקי כדורגל
אמריקאי 5%.בלבדאסרועלרכיבהבאופניים.
מרביתהנשאליםהצדיקואתהמלצותיהםבטענה
של חשש מטראומה שתוביל לאובדן תפקוד
הכליה.בסקירתהספרותלהערכתשיעורפגיעה
קשהבכליהבעתעיסוקבספורט,נמצאערךשל
0.4למיליוןילדיםלשנהבכלסוגיהספורט.שיעור
הפגיעההגבוהביותרנמצאבעתרכיבהעלאופניים
 עד פי  3בהשוואה לפגיעה הנובעת מעיסוקבספורטמגע/התנגשות.בסקירתסוגיהפגיעות
שנמצאובמשחקיכדורגלאמריקאי,נמצאשיעור
של פגיעות מוח אנושות בשיעור שנע ,0.9-5.3
פגיעותעמודשדרהבלתיהפיכותבשיעורשנע
בין7.3- 4.9ודוםלבבשכיחותשל 2.1-9.2למיליון
ילדיםבשנה,בהקבלה.

ברם,העובדותמצביעותעלכךשספורטכגוןרכיבה
על אופניים מסוכן הרבה יותר .כאשר נבדקה
שכיחותהפגיעההכלייתיתבכללסוגיהספורט,
שכיחותהנמוכהמשמעותיתבהשוואהלפגיעות
ראש,עמודשדרהאופגיעותלבביות.נתוניםאלה
מצביעיםעלכךשבקבוצתילדיםעםכליהבודדת
בריאה ,אין צורך ואין טעם בהגבלת הפעילות
הספורטיבית.

כליהיחידהופעילותספורטיביתאמונותמולמציאות

מסקנות
ההמלצהמיוני2003עלדברהגבלתמספרהעוברים
המועבריםלרחםבהפריהחוץגופיתמתחילה

ד"ראמנוןקירו,פרופ'אילנהשהם-ורדיופרופ'יונה
אמיתי  -משרד הבריאות ואונ' בן גוריון
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לפרטים והרשמה" :גל ספורט ונופש" ,טל'   , 036881441פקס'  036881439
אוe-mail: galsport@bezeqint.net

החברההישראליתלרפואתמתבגריםתקייםאתהכנסהמדעיהשנתישלה
ב911בנובמבר,2006במלוןנוףבחיפה.
בכנסייסקרוהיבטיםשוניםשלבריאותורפואתבנינוער.
ניתן להצטרף לתכנית המדעית ביום חמישי בערב ויום שישי בבוקר.

הזמנהלכנסהשנתישלהחברההישראליתלרפואתמתבגרים

לקבלתפרטיםנוספיםולהרשמהניתןלפנותלפרמהבסטבטלפון1-800-226470:

הסדנהתתקייםביוםרביעי15.11.2006במלוןדןפנורמהבתל-אביבביןהשעות.8:00-14:00
ההשתתפותללאתשלום-מספרהמקומותלכלסדנהמצומצםומוגבל.

"גסטרואנטרולוגיה,תזונה
ואימונולגיהבתינוקותוילדים"

פרמהבסטמיד-ג'ונסוןממשיכהבמסורתונותנתחסותה
לסדנההמתקיימתזוהשנההחמישיתבנושא:

רופאיםורופאותיקרים,

שיעורההחזרהשלמעל2עובריםלפניההמלצה
היהבשיעורשל,67%לעומתשיעורשל48%אחרי
ההמלצה)-P=0.08גבולי(.בבדיקתהסיכוילמס'
עוברים גדול מ  2-המועברים בהריונות לפני
ההמלצה לעומת אחרי ההמלצה ,נמצא סיכון
מוגברשל-CI 95% 0.95-7.5)OR=2.67גבולי(,בתיקנון
שלגורמיםרלבנטייםנוספים)מספרמחזורי
טיפולוגילהאם(במסגרתהבדיקההרבמשתנית
(Multi Variate- Analysis).הושווגםתוצאי2העוקבות:
משקלהלידה,בעיותאחריהלידהוהמעקב.כמו
כןהושוותוצאילידותIVFלעומתשארהלידות-
בבדיקותאלהלאנמצאוהבדליםמשמעותיים.

עיקריהתוצאות
בחינת המגמות הלאומיות מצביעה על ירידה
בהריונותמרוביעוברים.ישירידהמשמעותית
בשיעוריIVFבקרבלידותתאומיםאחריההמלצה
בהשוואהלתקופהלפניההמלצה,עםאפקטהולך
ומתחזקומגמהשלירידהבשיעוריה.IVFנמצאה
גם נטייה להעביר פחות עוברים מאז פרסום
ההמלצה.

להיותמקובלתעלהרופאיםהעוסקיםבטכנולוגיית
.IVFהדברבאלידיביטויבנתוניםהארצייםע"י
ירידהמשמעותיתשלמספרהלידותשלשלישיות,
ובצמצוםמשמעותישלמרכיבהIVF-בקרבלידות
תאומים.

