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בגללההתנגדותהגוברתשהוריםמגליםלחסןילדיהם,1איגודרופאיהילדיםיזםמבצעהסברה
במטרהלהילחםבשולליחיסוניםולהעלותאתמודעותהקהלהרחבלנחיצותמתןחיסוניםלילדים.

סירובקבלתחיסוניםאינוסוגיהייחודיתלמדינתישראל.במאמרמיוחדשפורסםלאחרונה2המחברים
מתאריםאתהתופעהבארה"ב,תוךהדגשהשחיסוניםנמניםעםהאמצעיםהתרפאוטייםהיעיליםביותר,ושלרופאיםישתפקיד
חיוניבהחלטותההוריםהאםלחסןאתילדיהם.אנומביאיםכאןחלקיםעיקרייםמהמאמר.
ילדיםלאמחוסניםנמצאיםבסיכוןמוגברלהידבקממחלותאותןניתןלמנועבאמצעותחיסון.בנוסף,אימתןחיסוןמגביראתהסיכון
למגיפהשתפגעבאוכלוסייהבכללובאלהשהתכוונולהתחסןועדיןלאהגיעולגילהחיסוןבפרט.כךלמשלדווחלאחרונהעלהסיכון
המוגבר של יל דים לא מחוסנים לחלות בשעלת  3ובארץ חווים התפרצויות של חצבת באוכלוסיות לא מחוסנות.
אנויודעיםשכתוצאהממתןחיסון,מחלותזיהומיותשפעםנחשבוכ"הכרחיות",חלפואוכמעטחלפומןהעולם,והתמותהוהתחלואה
מהןירדהבאופןדרמטי.צפוישבעקבותהכנסתהחיסוניםהחדשים)נגדאבעבועותרוח,חיידקהפניומוקוקונגיףהרוטה(תמהיל
המחלותשבגללםמגיעיםלטיפוללרופאהילדיםישתנהללאהכר.
מיהםההוריםשמסרביםחיסוןומדועהםמסרבים??ע"פהספרות,מדוברבהוריםשמחזיקיםבדעהשילדיהםנמצאיםבסיכוןנמוך
לחלותממחלותאלו,שמחלותאלואינןקשות,שהיעילותוהבטיחותשלהחיסוניםאינןגבוהות,אושילדיםמקבליםיותרמדיחיסונים.
אלוהוריםשנוטיםלפנותלרפואהאלטרנטיבית,שמקבליםאתהמידעדרךהאינטרנטאומקבוצותהמתנגדותלחיסונים.אולםברקע
שלהסירובנמצאתהדאגהשחיסוניםעלוליםלהזיקלילדיהם.
כיצ דלהילחםבסירובלמתןחיסון??ישהמציעיםשבתיהספרלאיקבלוילדיםלאמחוסניםכפישנהוגבארה"ב,וישהמציעיםשרופא
ילדיםיסרבלקבללטיפולוילדיםאלו.ישנןבעיותאתיותוחברתיותכבדותמשקלבהצעותהאלה.
מחקריםמראיםשהצוותהרפואימהווההמקורהעיקרישלהמידעשהוריםמקבליםבענייןחיסונים.לכן,עלרופאיהילדיםלהתייחס
לדאגותההוריםביחסלחיסוניםולדוןאיתםעלהסכנותשלאי–מתןחיסון.חשובשרופאיםהמטפליםבילדיםיבינואתהיתרונות
והסיכוניםבמתןחיסוניםושהםיקדימושאלותשהוריםעשוייםלשאולבענייןבטיחותהחיסונים.
1. http://www.chisunim.co.il
2. Omer SB et al. Vaccine Refusal, Mandatory Immunization, and the Risks of Vaccine-Preventable Diseases.
N Engl J Med 2009; 360: 1981-8
3. Glanz J et al. Parental Refusal of Pertussis Vaccination Is Associated With an Increased Risk of Pertussis Infection in Children.
Pediatrics 2009; 123: 1446- 51
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האפי דמיולוגיה של אשך טמיר מול ד ונרכש

ֻרThe Descriptive Epidemiology of Congenital and Acquired Cryptorchidism in a UK Infant Cohort
סקר :ד"ר יעקב אורקין
Acerini CL et al. Arch Dis Child. Jun 2009;doi:10.1136/adc.2008.150219

רקע :אשך טמיר נחשב למום מולד במערכת הרבייה .הטיפול
בו מתחייב עקב הסיכונים הקשורים בו .יתכן ששכיחות הבעיה
השתנתה.
מטרה :לבדוק את שכיחות אשך טמיר במעקב של שנתיים
מהלידה.
שיטות 742 :ילודים נבדקו על ידי אחיות שעברו הכשרה מיוחדת
לכך .התינוקות נבדקו בלידה ובגיל  18 ,12 ,3ו  24חודשים
) 393 ,462 ,615ו  326ילדים בהתאמה (.אשך רטרקטילי לא
נחשב כאשך טמיר.
תוצ אות :אשך טמיר אובחן ב  5.9%מהילודים .ל  45%מהם
הבעיה הייתה דו צדדית .גורמי רקע שהיו קשורים בשכיחות
גבוה לאשך טמיר :פגות )  ,(14%ומשקל לידה נמוך ).(29.6%
שכיחות אשך טמיר במועדי המעקב הבאים היו 5.6%,6.7% ,2.4%
ו  4.3%בהתאמה .ל  30תינוקות נמצא אשך טמיר בבדיקות
המעקב אשר לא אובחן בבדיקות קודמות.
מסקנות החוקרים :אשך טמיר נמצא בשכיחות גבוהה מהמצופה.
הופעה של אשך טמיר נרכש רק בבדיקות עוקבות

הוגדר כחידוש מפתיע .לדעתם אשך שהיה בעמדה גבוהה אך
בכיס האשכים עלול להימצא בהמשך בתעלה בדומה לאשך טמיר
מולד.
הערת סוקר)" :הערה זאת אינה משקפת את דעתן של ועד
חיפ"א או של כל מערכת "פדיטון"( .במחקר זה יש בעיקר שני
חידושים לגבינו .הראשון ,שבדיקה לקיומם של אשכים בשק
צריכה להתבצע מספר פעמים במהלך השנתיים הראשונות
לחיים .הדבר דומה לצורך לבצע בדיקות נשנות של החזר אור
אדום ומפרקי ירכיים בתינוקות .השני ,שאחיות ביצעו את הבדיקה
הגופנית של התינוקות .בהתייחס למצוקת הרופאים בטיפות
חלב ,והצפי שעוד תתגבר ,אולי הגיע הזמן להכשיר אחיות לבצע
תפקידים שנשמרו עד כה רק לרופאים .לגבי היעלמותו של אשך
אשר היה בכיס בוודאות ,סביר שרבים ירימו גבה .לספקנים
מצאתי מחקר נוסף המצוטט להלן.

Guven A, Kogan BA. J Pediatr Surg 2008: 43: 1700-4

מגמות בתמותת ילדים עקב פגיעות בסקוטלנד
Varying gender pattern of childhood injury mortality over time in Scotland. Pearson J et al. Arch Dis Child 2009; 94: 524-30.

סקר :ד"ר יעקב אורקין

רקע :תמותת ילדים עקב תאונות היא קצה הקרחון של הנזק
הנגרם עקב תאונות .תחלואה ,נכות ,שיקום הם תוצאות נפוצות
של תאונות והעלות שלהם היא עצומה.
מטרה :לבחון את המגמות בתמותת ילדים עקב תאונות תוך
השוואה בין המינים.
שיטות :המחקר בחן את הנתונים ברשומה הלאומית בסקוטלנד
לגבי יל דים בגיל  0-14שנים לתקופה שבין  1982עד

 .2006המשתנים העיקריים במחקר היו :גיל ,מין ,גורם התאונה,
שנת התאונה.
תוצאות :בכל הגילים יותר בנים מתו עקב תאונות מאשר בנות
)פי  (2-3למעט מקרי המוות שנגרמו עקב שריפה .במהלך השנים,
שלגביהם בוצע המחקר ,הפער בין הבנים לבנות הלך והצטמצם.
מסקנות :החוקרים לא יודעים להסביר מדוע חל שינוי ביחס בנים
לבנות בתמותה מתאונות במהלך השנים.
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הערתהסוקר:לכאורהמחקרמסקוטלנדאינוקשוראלינואבלילדיםנפגעיםבכלמקוםובמידהרבהמידיגםאצלנו.תאונותדרכים,
נפילות,הרעלותוהתאבדותמהוויםגורמיתמותהעיקרייםבילדים.מניעתתאונותלסוגיהםהשוניםהיאמטרהחשובהבחינוך
לבריאות.רופאיהילדיםצריכיםלעסוקבנושאזהבכלהמסגרותשבהןהםפועלים.לפימחקרשפרסםארגון"בטרם",נפטרים
בישראל כ   150יל דים כל שנה מתאונות .רובם כהולכי רגל או כנוסעים ברכב שהיה מעורב בתאונות דרכים.
Findling L et al Child Injuries in Israel: 'Beterem' National Report 2008.
'Beterem - Safe Kids Israel', Publication No. 1054, Apr. 2009

מגמותשכיחותשלסוכרתטיפוס1באירופהבין1989-2003ומקריםחזויים2005-2020

מחקררישוםפרוספקטיבירבמרכזי
פרופ'רפאלגורודישר

Incidence Trends for Childhood Type 1 Diabetes in Europe During 1989- 2003 and Predicted New Cases
2005-20: a Multicenter Prospective Registration Study.
Patterson CC, Lancet 2009: 373: 2027- 33
רקע::השכיחותשלסוכרתמטיפוס 1בילדיםצעיריםמ–15

שנהנמצאתבעליה.מטרתהעבודההייתהלקבועמגמותשל
שכיחותסוכרתמטיפוס 1במרכזיםאירופייםבמשך 15שנה
ולחזות המעמסה העתידית של סוכרת נעורים באירופה.

שיטות::ב–registries20מבוססיאוכלוסיהב–17מדינותנרשמו
29,311מקריםחדשיםשלסוכרתמטיפוס1שאובחנולפניגיל
15שנהבמשךתקופהשל15שנה.1989-2003:חושבאומדן
שיעוריהעלייהבשכיחותב– 5אזוריםגיאוגרפייםכדילחזות
כמהמקריםחדשיםיהיובאירופהב–2015,2010,2005ו–.2020
תוצאות::כלה–registriesפרטל–2הראועליהשנתיתמובהקת
בשכיחות,בין0.6ל–.9.3%סה"כהעליההשנתיתהייתה,3.9%
והעליהבקבוצותגיל0-4שנים5-9,שניםו–10-14שניםהייתה
 4.3% ,5.4%ו–  2.9%בהתאמה .מספר המקרים החדשים
באירופהב–2005נאמד.15,000לפיהתחזית,מספרהמקרים
החדשיםבשנת2020יהיה,24,400עםעליהשלפישנייםבילדים
מתחתלגיל5שנים.היארעותמתחתלגיל15שנהתעלהמ–
94,000בשנת2005ל–160,000ב–.2020

מסקנות::אםתמשךהמגמההנוכחית,צפוישמספרהמקרים
החדשיםשלסוכרתטיפוס1יוכפלבין2005ו–2020והיארעות
שלהמקריםמתחתלגיל 15שנהתעלהב–.70%ישצורך
להתאיםאתמשאבישירותיהבריאותכדילהתמודדעםהצרכים
הבריאותייםהאלושלהילדים.
הערותהסוקר::התחזיתהנ"למתייחסתלאירופה,אבלאיןכל
סיבהלחשובשבישראל,כמובכלהעולםהמערבילפחות,לא
נראהמגמהדומה.
נראהכיהעלייהבשכיחותנובעתמסיבותסביבתיות,אבללא
ברורמהן.הועלותיאוריותשקושרותאותהלתזונתהתינוקות,
לזיהוםנגיפיואףלניתוחיםקיסריים.במאמרמערכתבאותו
גיליון1המחברתמציינתא.שהופעתהמחלהבגילצעירמלווה
יותרבקטואצידוזיס,ב.שחשיפהלמחלההחלמגילצעיריותר
תעלהאתהסיכוןשלסיבוכיםוסקולריים,ג.העלייהשלמספר
הילדיםעםסוכרתמטיפוס 1תהווהעומסתחלואהקשהעל
התקציבשלשירותיהבריאות.
1) Dabalea D. The accelerating epidemic of childhood diabetes.
Lancet 2009; 373: 1999-2000

קי דוםבריאותבגילצעירותוצאותיול אורךמסלולהחיים
Early Childhood Health Promotion and Its Life Course Health Consequences
Guyer B et al, Academic Pediatrics 2009; 9: 142-9
סקר:פרופ'בועזפורטר

מטרה::לבחוןהאםמאמציםבתחוםשלקידוםבריאותמכוונים
לילדיםבגילטרום–ביתספריכוליםלשפרהבריאותלאורך
החיים ולשפר התשואות הכלכליות העתידיות לחברה

שיטות::נבחרוארבעהנושאיםלסקירה:חשיפהלעישון,פגיעה
לאמכוונת),(unintentional injuryהשמנהובריאותהנפש–עקב
חשיבותםמבחינהאפידמיולוגית,הםמדגימיםאתהאופיהמורכב
של בעיות בריאות בשלב מוקדם של החיים .סקירת
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הספרותבדקהאתהעדותלגביההשפעהלטווחהקצרוהארוך
שלקידוםבריאותוהתערבויותלמניעתמחלותבילדיםמגיל0
עד 5שנים.סקירהזוניסתהלאמודאתהעולהכלכליכאשר
בריאותהילדירודה,וההשלכותהכלכליותשלמניעהוטפול
בבעיות בריאות אצל יל דים באמצעות התערבויות.

הערות הסוקר::מידיפעםמופיעמאמרעםמסקנותחשובות
עבורכלציבוררופאיהילדים.כותביסקירהזועשועבודהחשובה
לגביהשאלותהחשובותוהדרךלענותעליהן.המאמרמסכםאת
הנושאבצורהטובה,ובומסוכמיםבטבלהנתוניהספרותשנסקרה
לפיהשאלה,מבנהשלהמחקר,האוכלוסייה,התוצאותוהמסקנות.

תוצ אות::הספרותשנסקרהסיפקהעדותמשכנעתשארבעת
הנושאיםשנבחרומהוויםעולמשמעותילגביבריאותילדיםוגם
מנבאים בעיות בריאות משמעותיות  לאורך החיים .העדות
למשמעותהכלכליתשלבעיותאלההיאחזקה,אךפחותה
מהעדותהאפידמיולוגית.היעילותשלהתערבויותבגילזההייתה
ה כ י  ח ז ק ה  ל ג ב י  מ נ י ע ת  ח ש י פ ה  ל ע יש ו ן  ו ה פ ג י ע ו ת .
התועלתהייתהמוגבלתלגביהתערבויותקליניותבתחוםבריאות
הנפש ,והיתה הכי חלשה לגבי המאמצים למניעת השמנה.

אםאנחנומאמיניםלכותביהמאמר,מהעלינולעשותבמרפאות
שלנו?קודםכל,צריכיםלהמשיךאתהמאמציםלשכנעהורים
להיגמלמעישוןודרכיםלמנועתאונות)האםאנומקפידיםלדבר
עםהוריםעלסוגהמושבעבורהילדיםבמכונית?(.כדאילנו
ללמודהתערבויותפשוטותלגביבעיותהתנהגותשכיחותבגיל
הרך)איךלטפלבהתקפיזעם,העמדתגבולותלילד,איךלטפל
בבעיותשינה(.ולבסוףעלכולנולחשובעלהשמנה,ולהודות
שמדידתה–BMIוהפנייתהילדלדיאטניתאינןהפיתרוןלבעיה.

מסקנות::המחקרהקייםהיוםמצדיקביצועהתערבויותמקדמות
בריאותבתקופהטרוםלידהעדטרוםביתספר–במיוחדבהקטנת
חשיפהלעישוןולמניעתהיפגעות.ישצורךדחוףבמחקרמכוון
וקפדנילבחוןאתהתועלתלטווחהארוךולספקנתוניםכלכליים
מוצקיםיותרעלמנתלעזורלקובעימדיניותלהפניםשהחברה
כולהתרוויחמהשקעהמושכלתלשיפורמצבהבריאותשלילדים
בגילטרוםביתספרושלמשפחותיהם.

לראשונה,מאמרזהמספקלנוevidence baseרצינילגבימהכן
ומהלאכדאילעסוקבנושאקידוםבריאות.המסרהחשובביותר
שכולנו צריכים להעביר לתקשורת ,לפוליטיקאים ולמוסדות
הפדיאטרייםהשוניםײַהתערבותבגילטרוםביתספרהיאיעילה
וכדאיתמבחינהכלכלית.גםאםלאפשוטלישמה,לפחותאנו
צריכיםלהאמיןשכךראוי.

שפעתA/H1N1
ת)34/09ב'(17.8.09,הנוגעלהערכותלשפעתA/H1N1בילדים.
להלןתמציתחוזרמנכ"למשר דהבריאות
מומלץלעייןבחוזרהמקוריובעדכוניוהתקופתייםhttp://www.health.gov.il/h1n1/hozrim.asp:
מקרה חשוד מוגדר כל חולה עם חום מעל ל–  380ואחד או יותר מאלו :נזלת ,כאב גרון ,שיעול ,כאב שרירים ,קוצר נשימה.
החלטהלאבחןמעבדתיתרקלחוליםמאושפזים.
תקופהמידבקת:מעתהופעתהתסמיניםועד24שעותלאחרשחלפו.
טיפולאנטיוירלייינתןלחולהחשודששייךלקבוצתסיכוןאולאלההסובליםמתסמיניםקשים.איןצורךלתתטיפולמונעלמגעים.
חוליםבקבוצתסיכוןהנםבעלי:הריוןבטרימסטרשניושלישי,מחלתריאהכרונית,אסתמה)שמקבלטיפולמונעקבוע,שאינהבשליטה
מלאה(,מחלתלבמשמעותיתכרונית,מחלותחסרחיסוני)סרטן,איידס,אחריהשתלה,טיפולאימונוסופרסיבי,טיפולבסטרואידים,
לפחותשבועייםועדשבועייםלאחרהפסקתהטיפול(,סוכרת,מחלותמטבוליות,מחלתכליותכרונית,המוגלובינופתיות,אפילפסיה,
מחלותנוירומוסקולריותונוירוקוגניטיביות,השמנהחולניתקיצונית,טיפולבאספירין.
חוליםעםתסמיניםקשים:טכיפנאה,תת–חום,לחץדםנמוך,כיחלון,חיוורון,רתיעותבביתהחזה,אנחות,צפצופיםאוממצאיםאזנתיים
שלדלקתריאות,ירידהברוויוןחמצן,בלבול,לתרגיה,סימניםנוירולוגיים,ירידהבתפקוד,אי–שתייה,הקאהחוזרת.בנוסף,לפישיקול
הדעתשלהרופא.
מומלץלומרלחולהעםשפעתקלהובמיוחדלמעשנים,לחולי,OSAהשמנתיתר,להוריהילדיםמתחתלגיל,5ולנערותבהריוןשהמחלה
עלולהלהחמירוכיאםיפתחותסמיניםקשיםעליהםלשובמידלבדיקתרפואית.
ישצורךלדאוגלהשלמתחיסוןנגדהחיידקהפנאומוקוקולקייםפעילותחינוךלבריאותבנושאמניעתמחלותמדבקותוהיגיינהאישית.
הטיפול ב– )” Oseltamivir (”Tamifluניתן למשך  5ימים .המינון המומלץ לפי משקל וגיל ,יילודים  2-3מג' /קג'  x 2ביום,
פחותמ–3חודשים12:מג'X 2ביום3-5,חודשים20:מג'X 2ביום6-12,חודש25:מג'X 2ביום,מגילשנהופחותמ–15קג'30:מג'
X 2ביום15-23,קג'45:מג'X 2ביום24-40,קג'60מג'X 2ביום,מעלל–40קג'75:מג'X 2ביום.ישלהתחילהטיפולמוקדםככל
האפשרותוך48שעותמתחילתהסימנים.
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