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הקדמה
ניהול והערכה של כאב הם צורך נפוץ בטיפול בבריאות הילד. במאמר 
סקירה שפורסם בשנת 1991, נמצא כי קרוב ל–15% מהילדים חיים 
עם כאב כרוני ]1[. בסקירה שיטתית מעודכנת שבוצעה על שכיחות 
כאב כרוני בקרב ילדים ומתבגרים נמצאו אף שיעורים גבוהים יותר 
ובעלי טווח רחב יותר: כאבי בטן - 4%-53%, כאבי גב - 14%-24%, 
כאבי שריר-שלד - 4%-40%, כאבים מרובים - 4%-49% וכאבים 

אחרים - 5%-88% ]2[.
ילדים החווים כאב כרוני מתמשך או חוזר ונשנה עשויים להיעדר 
מבית הספר, לפרוש מפעילות חברתית ולסבול מתסמינים של דיכאון 
כתגובה לכאב הבלתי מאוזן ]5-3[. ילדים הסובלים מכאב ממושך או 
נשנה מטופלים לעיתים קרובות בבית ללא פנייה למערכות הבריאות. 
אך גם ילדים שמגיעים למערכות הבריאות עוברים מרופא לרופא, 
לעיתים קרובות ללא קבלת מענה מתאים ]6[. ילדים הסובלים מכאב 
כרוני אינם מגיעים לטיפול נכון מכמה סיבות: כאב כרוני בילדים 
מאובחן לעיתים קרובות מאוחר יותר מאשר במבוגרים ]1[; קיימת 
נטייה להמעיט בכאב שהילד טוען לו - גם על ידי ההורים וגם על ידי 
המערכת הרפואית; בגילאים הנמוכים התקשורת עם הילד לקויה 
ולכן אין אנו יודעים כמה הוא סובל; אובדן פעילות הילד הסובל 

מכאב אינו נמדד באובדן הכנסה ותפוקה ]6[.
בשנת 1993 נערך ב–Gargonza שבאיטליה כנס ביוזמת ארגון 
הבריאות העולמי יחד עם האגודה הבינלאומית לחקר הכאב 

)IASP(. בכנס זה הגיעו להסכמה, כי יש להתייחס לשיכוך כאב 
כאל מרכיב חיוני בטיפול בסרטן בילדים. כמו כן הוסכם, כי רוב 
הילדים חולי הסרטן ברחבי העולם צריכים לקבל הן טיפול להקלה 

בכאב והן טיפול פליאטיבי, גם אם ריפוי אינו אפשרי ]7[.
אופיואידים נחשבים כאבני הפינה בטיפול בכאב כרוני )ממקור 
סרטני או ממקור שאינו סרטני(. מידת צריכת המורפין של כל 
מדינה מהווה על פי ארגון הבריאות העולמי סמן חשוב לאיכות 
הטיפול בשיכוך הכאב. בקרב כמחצית ממדינות העולם יש צריכה 
נמוכה ואף אפסית של מורפין לצרכים רפואיים, במיוחד בקרב 

ילדים ]8[.

מטרות
בגילאי 18-0 שנים,  ילדים  בקרב  באופיואידים  לבחון את הטיפול 
מבוטחי שירותי בריאות כללית )שב"כ1(, במשך עשור )2010-2001( 

בישראל.

שיטות המחקר
אוכלוסיית המחקר: מערכת הבריאות הראשונית בישראל מנוהלת 
בארבע קופות חולים. בזמן ביצוע המחקר 54% מאוכלוסיית ישראל 

 עשור של צריכת אופיואידים 
בקרב ילדים )2010-2001(

הקדמה: אופיואידים נחשבים לאבני היסוד בטיפול בכאב. בקרב כמחצית ממדינות העולם 
ישנה צריכה נמוכה ואף אפסית של אופיואידים, במיוחד בקרב ילדים.

מטרה: לבחון את הטיפול באופיואידים בקרב ילדים בגילים 18-0 שנים, מבוטחי שירותי 
בריאות כללית, במשך עשור )2010-2001( בישראל.

שיטות: ממאגרי המידע המחשביים )ממוחשבים( של שירותי בריאות כללית הופקו נתוני 
ניפוק של תכשירי האופיואידים המאושרים לטיפול רפואי בישראל. הופקו גם נתונים 
דמוגרפיים של החולה ונתונים על תחלואה בסרטן. בניתוח הנתונים נעשה תרגום לשווה 
ערך מינון מורפין הניטל דרך הפה )Oral morphine equivalents( כדי שניתן יהיה להשוות 
 Fentanyl patch, Oxycodone, Methadone,( את צריכת האופיואידים של התרופות השונות

 .)Hydromorphone, Oral transmucosal fentanyl

תוצאות: סך הכול 1,098 ילדים ומתבגרים רכשו לפחות מירשם אחד לאופיואידים במהלך 
תקופת המחקר. מתוכם, 27.3% אובחנו כחולי סרטן ו־55% היו בנות. נמצאה ירידה של 
42% בסך מ"ג המורפין הנרכש, מ־209,443 מ"ג בשנת 2001 ל־122,048 מ"ג בשנת 2010. 
לא נמצאה מגמה כלשהי במספר הילדים והמתבגרים אשר רכשו לפחות מירשם אחד של 
אופיואידים במהלך תקופת המחקר. מתוך הילדים ללא אבחנה של סרטן, 86.5% רכשו 

אופיואידים במשך חודש אחד בלבד.
מסקנות: נמצא שיעור נמוך ולא קבוע של רכישת אופיואידים בקרב ילדים ומתבגרים מבוטחי 
שב"כ. יש צורך במחקרים נוספים לבירור הסיבות לשיעור צריכת האופיואידים הנמוך בקרב 

אוכלוסייה זו.

אופיואידים; ילדים; צריכה; כאב סרטני; כאב לא סרטני.
.Opioids; Children; Consumption; Cancer pain; Non-cancer pain

מילות מפתח:
:KEY WORDS

תמר פרויד1
מיכאל שרף3

ארז בטט3
דניאל ורדי4,1

פסח שורצמן3,1,1

1מרכז סיאל למחקר ברפואת משפחה ורפואה 

ראשונית, המחלקה לרפואת המשפחה, החטיבה 
לבריאות בקהילה, הפקולטה למדעי הבריאות, 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
2היחידה לטיפול בכאב וטיפול פליאטיבי, שירותי 

בריאות כללית מחוז דרום, הפקולטה למדעי 
 הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

 3שירותי בריאות כללית, הנהלה ראשית, תל אביב

4לאומית שירותי בריאות, תל אביב

תקציר:

1שב"כ - שירותי בריאות כללית
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 3,990,700( )שב"כ(  כללית  בריאות  בשירותי  מבוטחת  הייתה 
כל  את  כללה  המחקר  אוכלוסיית   .]9[  )2010 בשנת  מבוטחים 
רכשו  מבוטחים( אשר   1,098( שנים  בגילאי 18-0  מבוטחי שב"כ 
אופיואידים  מסוג  כאב  לשיכוך  תרופות  של  אחד  מירשם  לפחות 

במהלך עשר שנות המחקר )2010-2001(.
מקורות מידע: נכללו במחקר כל תכשירי האופיואידים רבי 
העוצמה - Opioid analgesic drugs המאושרים לטיפול בישראל: 
 Fentanyl )Transdermal, ampules(, Buprenorphine )tablets( Methadone
 )solution(, Morphine )tablets: immediate/controlled release,
 ampules(, Oxycodone )tablets: immediate/controlled release, syrup(,
 Hydromorphone )ampules(, and oral Transmucosal fentanyl )lozenge(.
Mepridine נרכש לעיתים רחוקות בלבד. הוא הוצא מניתוח הנתונים 
מכיוון שהוא אינו מותווה לטיפול בכאב כרוני והוא ניתן רק לחולים 
המאושפזים בבתי חולים. הנתונים כללו אופיואידים שנרשמו 
במירפאות הראשוניות בקהילה, במירפאות חוץ של בתי החולים, 
בבתי מרקחת בקהילה וביחידות לטיפולי בית. לא נכללו ניפוקים 
שנעשו בזמן אשפוז. אופיואידים ניתנים בחינם לחולי סרטן כחלק 

מסל התרופות.
נתוני הניפוק הופקו ממאגרי מידע מחשביים של מערכת 
רומ"ח2 )רוקח מחוזי( של שירותי בריאות כללית. הנתונים מכילים: 
שם התרופה, כמות מונפקת, תאריך הניפוק וקבוצה פרמקולוגית. 
בנוסף, הופקו נתונים דמוגרפיים של החולה )מין, גיל, ישוב מגורים, 

ארץ לידה( ונתונים על אבחון מחלת הסרטן.
ניתוח הנתונים: מורפין הוא אב הטיפוס של משכך הכאבים 
הסטנדרטי לביצוע השוואה בין תכשירי אופיואידים שונים ]10[. 
כדי שניתן יהיה להשוות את צריכת האופיואידים של החולים 
במחקר זה, בוצע ניתוח הנתונים על ידי תרגום לשווה ערך משכך 
 Oral morphine( של מורפין הניטל בדרך פומית )כאב )אנלגטי
equivalents(נ]12,11[. חלק מהחולים רכשו אופיואידים במשך יותר 
משנה אחת. חישוב גיל החולה נעשה על פי הגיל המבוגר ביותר 

שנמצא בבסיס הנתונים.

המשתנים שנבדקו:
- סך הכול שנתי של צריכת אופיואידים 	  למירשם  מורפין  מ"ג 

מתורגמת לשווה ערך מורפין לחלק למספר המירשמים.
אופיואידים 	  צריכת  של  שנתי  הכול  סך   - לנפש  מורפין  מ"ג 

מתורגמת לשווה ערך מורפין לחלק למספר הילדים הכללי בקופה 
באותה שנה קלנדרית. 

לחלק 	  למירשם  מורפין  מ"ג   - ממוצע  יומי  אופיואידים  מינון 
למספר ימי המירשם. משתנה זה מייצג את המינון היומי הממוצע 
של אופיואידים עבור כל חולה שרכש אופיואידים לפחות פעם 

אחת. 
משך צריכת אופיואידים - סך כל החודשים שבהם רכש החולה 	 

אופיואידים.
החולים 	  כל  סך   - אופיואידים  רכישת  של  שנתית  הימצאות 

שרכשו אופיואידים לפחות פעם אחת לחלק לסך כל המבוטחים 
בשב"כ בגילאי 18-0 שנים באותה שנה קלנדרית.

אחד 	  מירשם  שרכש  חולה   - סרטני  ממקור  כאב  עם  חולים 
לפחות של אופיואידים ורשומה לו אבחנה של סרטן. 

המחקר קיבל את אישור ועדת הלסינקי של בית חולים מאיר, כפר • 
סבא )אישור מספר: ק 0057-2010(.

תוצאות
אוכלוסיית המחקר:

במהלך תקופת המחקר, 1,098 מבוטחי שב"כ בגילאי 18-0 שנים 
רכשו אופיואידים לפחות פעם אחת )0.09% ממבוטחי שב"כ בגילאי 
18-0(. מתוכם, 55.5% היו בנות, גיל ממוצע 12.3±5.1 שנים, 91.7% 
אופיואידים  רכשו   5.2% חודשים,   3-1 במשך  אופיואידים  רכשו 
מ–7  יותר  במשך  אופיואידים  רכשו  ו–3.2%  חודשים   6-4 במשך 
חודשים. בקרב רוכשי האופיואידים, ל–27.3% נקבעה אבחנה של 
היה  אופיואידים  שרכשו  הסרטן  חולי  של  הממוצע  הגיל  סרטן. 
 )p=0.059 ,12.5±5.2 נמוך מזה של שאר החולים )11.8±4.9 לעומת
והם אף רכשו אופיואידים למשך זמן ארוך יותר )ממוצע חודשים 

2.9±6.1 לעומת p<0.0001 ,1.3±1.2( )טבלה 1(. 

צריכת אופיואידים:
המבוטחים  במספר   2.3% של  עלייה  חלה  המחקר  בתקופת 
בגילאי 18-0 שנים שהם חברי שב"כ )מ–1,247,529 בשנת 2001 
ל–1,276,957 בשנת 2010(. בנוסף, מספר המבוטחים בגילים 18-0 
שנים אשר אובחנו כחולים בסרטן גדל כמעט פי שלושה )מ–1,171 
בשנת 2001 ל–3,319 בשנת 2010(. למרות זאת, נמצאה ירידה של 
42% בסך הכול מ"ג שווה ערך מורפין שנרכש בתקופת המחקר 

)מ–209,443 מ"ג בשנת 2001 ל–122,048 מ"ג בשנת 2010(. 2רומ"ח - מערכת רוקח מחוזי

חולים עם כאב 
סה"כשאר החוליםממקור סרטני*

P value N%N%N%

0.540מגדר

12943.0%36045.1%48944.5%זכר

17157.0%43854.9%60955.5%נקבה

3007981098סה״כ

0.005גיל )שנים(

3-0206.7%678.4%877.9%

10-49732.3%18222.8%27925.4%

18-1118361.0%54968.8%73266.7%

3007981098סה״כ

11.84±4.9112.46±5.1712.29±5.11ממוצע ± סטיית תקן

0-180-180-18טווח

>0.0001משך צריכת אופיואידים )חודשים(

115451.3%69086.5%84476.9%

3-28227.3%8010.0%16214.8%

6-44013.3%172.1%575.2%

12-7186.0%101.3%282.6%

13+62.0%10.1%70.6%

3007981098סה״כ

2.98±6.061.32±1.221.77±3.41ממוצע ± סטיית תקן

1-801-161-80טווח

טבלה 1:
מאפיינים סוציו–דמוגרפיים של רוכשי אופיואידים )בגילאי 18-0 שנים( בין השנים 

 2010-2001

Basal cell carcinoma חולים שנרשם להם אופיואיד ואובחנו כחולי סרטן, לא כולל*
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בתרשימים 1 א' ו–1 ב' מובא שיעור האופיואידים שנרכשו 
לאחר המרתם לשווה ערך מ"ג מורפין/100 נפשות לשנה על ידי 
חולי סרטן ועל ידי שאר החולים, בהתאמה. בשנת 2001 חולי 
סרטן רכשו סך של 13,084.3 מ"ג מורפין/100 נפשות; ערך זה 
ירד לאורך השנים והגיע לסך של 2,188.2 מ"ג מורפין/100 נפשות 
בשנת 2010. בקרב שאר החולים נמצאה תנודתיות לאורך השנים 
בסך מ"ג מורפין/100 נפשות )4.5 מ"ג בשנת 2001; 3.8 מ"ג בשנת 
2010(, כאשר נצפתה מגמת עלייה כללית בשבע השנים האחרונות. 
במהלך תקופת המחקר נמצאה עלייה במספר החולים שרכשו 
אופיואידים לטווח קצר הן בקרב קבוצת חולי הסרטן )מ–36.1% 
בשנת 2001 ל–59.5% בשנת 2010( והן בקרב שאר החולים )מ–51.0% 
בשנת 2001 ל–73.3% בשנת 2010(. בניגוד לכך, נמצאה מגמת ירידה 
בשיעור החולים שרכשו אופיואידים ארוכי טווח ובשיעור החולים 
שרכשו אופיואידים משולבים )קצרי טווח וארוכי טווח( הן בקרב 

החולים בסרטן והן בקרב שאר החולים )תרשימים 2 א' ו–2 ב'(.
בניתוח נתוני צריכת אופיואידים על פי סוג התרופה הגנרי נמצאה 
 Oxycod 10mg/5ml syrup,( לטווח קצר Oxycodone עלייה ברכישה של
Percocet, Percodan( מ–95 )28.5%( מירשמים בשנת 2001 ל–155 
)57.6%( בשנת 2010. ירידה נמצאה ברכישה של Oxycodone לטווח 
ארוך )Oxycontin 10, 20, 40, 80 mg tab( מ–85 )25.5%( מירשמים 
בשנת 2001 ל– 52 מירשמים )19.3%( בשנת 2010. נצפתה ירידה גם 

.Morphine–ו Fentanyl במספר המירשמים שנרכשו עבור
צריכת שווה ערך מורפין באופן יומי פחתה מ–69.1 מ"ג/

יום בשנת 2001 ל–46.4 מ"ג/יום בשנת 2010. במשך כל תקופת 
המחקר קיבלו חולי הסרטן מינון יומי גבוה יותר בהשוואה לשאר 

החולים )תרשים 3(. השיעור השנתי של רכישת אופיואידים נותר 
נמוך ויציב לאורך כל תקופת המחקר ועמד על 0.011%.

דיון ומסקנות
ילדים  בקרב  האופיואידים  רכישת  שיעורי  הוערכו  זה  במחקר 
ומתבגרים בגילים 18-0 שנים, מבוטחי שב"כ, במשך תקופה של 
בנושא,  שלנו  קודמים  במחקרים   .2010-2001 השנים  בין  עשור 
נמצאה עליה משמעותית בצריכת אופיואידים בקרב כלל מבוטחי 
בשנת  מורפין  ערך  שווה  ק"ג  מ–56.4  מבוגרים(  )שעיקרם  שב"כ 
ק"ג  ל–110.6  עלייה  ו–96%   ]13[  2004 בשנת  ק"ג  ל–94.5   2000
בשנת 2006 )14[. כן נמצא, כי מ"ג שווה ערך מורפין לנפש עלה 
בניגוד   .]14[  2006 בשנת  מ"ג  ל–29.3   2000 בשנת  מ"ג  מ–15.7 
לעלייה שנצפתה בצריכת האופיואידים בקרב כלל מבוטחי שב"כ, 
מורפין  ערך  שווה  מ"ג  בסך  ירידה   42% מצאנו  הנוכחי  במחקר 

השנתי הנרכש על ידי ילדים ומתבגרים בין השנים 2010-2001.
נבדקו השינויים בסך מרשמי  בנורבגיה,  במחקר שנערך 
האופיואידים שנופקו לילדים ומתבגרים על פי הרישום במאגר 
מידע נורבגי מרכזי של כלל המירשמים המנופקים ]15[. צריכת 
ידי מטופלים ששהו באשפוז או במוסדות  אופיואידים על 
סיעודיים ומירשמים שסופקו למירפאות של רופאים הוצאו 
בצריכת   35% גידול של  הנתונים. החוקרים מצאו  מניתוח 
אופיואידים בין השנים 2007-2005. בהתאמה, נמצא גידול 
בשיעור הרכישה השנתי של אופיואידים מ–0.59% ל–0.79%. 
במחקר הנוכחי, שיעור הרכישה השנתי של אופיואידים היה נמוך 
ויציב בכל תקופת המחקר ונע על פני טווח של 0.012%-0.07%. 
החוקרים הנורבגים מצאו, כי 95% בקירוב מהנכללים במחקר 
קיבלו רק מירשם אחד או שניים לשנה במשך תקופת המחקר. 
מימצא זה מעיד ככל הנראה על כך שאופיואידים נרשמו בעיקר 
לטיפול בכאב חד )Acute pain(נ]15[. במחקר הנוכחי, מצאנו 
תוצאות דומות בקרב החולים שאינם חולי סרטן. בקרב חולים 
אלה 96.5% רכשו אופיואידים במשך 3-1 חודשים בלבד. במחקר 
הנורבגי נמצא, כי 28%-38% מהחולים קיבלו כל שנה אופיואידים 
במירשם שחויב עם קוד החזר של טיפול פליאטיבי למחלה 
ממאירה ]15[. במחקר הנוכחי מצאנו, כי 27.3% מהחולים שרכשו 

אופיואידים לפחות פעם אחת אובחנו כחולי סרטן.
כמו כן, נמצא גידול בשיעור החולים שרכשו אופיואידים 
לטווח קצר, מ–47% מהחולים בשנת 2001 ל–69.7% מהחולים 
בשנת 2010. מימצאים דומים עלו במחקר אחר שנבחנו בו 
מגמות לאורך הזמן של טיפול באופיואידים לכאב שאינו סרטני 
בין השנים 2005-2001 בשתי אוכלוסיות מתבגרים לא דומות: 
אוכלוסייה המבוטחת בביטוח מסחרי ואוכלוסייה המבוטחת 
בתוכנית Medicaid ממשלתית. הגידול במספר המירשמים בין 
השנים 2005-2001 נבע בעיקר מהגידול בטיפול באופיואידים 
לטווח קצר ]16[. מימצאי המחקר שלנו ומימצאים אלו יכולים 
להעיד על גידול בטיפול באופיואידים לכאב חד או על ניסיון 
להימנע מטיפול באופיואידים לטווח ארוך, כדי להימנע מסיבוכים 
פוטנציאליים. במחקר זה לא בדקנו רישום אופיואידים במהלך 

אשפוז. 
קיימת אפשרות שאחת הסיבות לירידה ברישום אופיואידים 
היא שילדים עם עוצמת כאב משמעותית אינם מטופלים 
אמבולטורית אלא תוך כדי אשפוז. כך לדוגמה, ילדים העוברים 
התערבויות טיפוליות ואבחוניות מקבלים טיפול משכך כאב 
)אנלגטי( בזמן האשפוז ומשתחררים לביתם, לרוב ללא תוספת 
טיפול אופיואידי. מניסיוננו עם ילדים חולי סרטן, בקרב רבים 

תרשים 1:
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מהם הכאב הוא על רקע הטיפולים ולא על רקע המחלה. כך, 
קיימת אפשרות שהילדים מטופלים באופיואידים תוך כדי אשפוז, 
ומאחר שהכאב ממנו הם סובלים הוא קצר טווח, הרי שברובם 

טיפול זה מופסק למעשה לקראת שחרורם מבית החולים. 
בנוסף, ילדים הסובלים מכאב כרוני בעיקר על רקע סרטני 
מסיימים את חייהם לעיתים קרובות בין כותלי בית החולים, כך 
שהטיפול האופיואידי ארוך הטווח ניתן להם בסוף החיים במסגרת 
אשפוז - זאת בניגוד למבוגרים, אשר חלק גדול מהם זוכים לטיפול 
ביחידות הוספיס בקהילה. במחקר מארה"ב שנבחנו בו ביקורים 
אמבולטוריים שבוצעו על ידי מתבגרים ומבוגרים צעירים, נמצא 
כי בין השנים 2007-1994 נמצאה עלייה בשיעור הביקורים שבהם 
נרשמו תרופות בפיקוח )Controlled medications( למתבגרים 
)6.4%-11.2%( ולמבוגרים צעירים )p<0.001( )16.1%-8.3(נ]17[. 
במחקר הנוכחי מצאנו, כי הסך הכולל של מרשמי אופיואידים 
פחת במשך תקופת המחקר מ–303 מירשמים בשנת 2001 ל–263 

מירשמים בשנת 2010.

חששות שונים ותפיסות מוטעות עלולים להוביל לשיכוך 
כאב לקוי בקרב ילדים ]7[:

פחד מ"התמכרות" שמוביל למתן מוגבל של אופיואידים לשיכוך • 
כאב. האופיואידים נרשמים לעיתים קרובות כמוצא האחרון, כך 
שהילדים אינם מקבלים תרופות אשר יכולות להקל ביעילות על 

כאב חמור ממחלה ממאירה.
חוסר הבנה של הפרמקודינמיקה והפרמקוקינטיקה של אופיואידים • 

בקרב ילדים. כתוצאה מכך ניתנים מינונים לא מספקים, במרווחי 
שלא  כואבות  או  יעילות  פחות  מתן  בדרכי  מתאימים,  לא  זמן 

לצורך.
חוסר בידע לגבי תפיסת הכאב והחולי בקרב ילדים. חוסר זה מוביל • 

לכך שיש מטפלים בילדים חולי סרטן אשר נכשלים, הן בהערכת 
הגורמים המובילים או התורמים לכאב והן בטיפול בכאב.

טכניקות •  לגבי  הרפואה  בתחום  מקצוע  אנשי  של  בידע  חוסר 
התנהגות, טכניקות קוגניטיביות וטכניקות תמיכה פשוטות אשר 
ללמד את  ניתן  לכך שלא  גורם  זה  חוסר  כאב.  להפחית  יכולות 
הילדים או את בני משפחותיהם את הטכניקות הפשוטות הללו 

להתמודדות עם כאב.
במחקר שתוצאותיו פורסמו לאחרונה, נבחנו העמדות והתפיסות 
לגבי  סרטן  נגד  טיפול  המקבלים  סרטן  חולי  לילדים  הורים  של 
תרופות לשיכוך כאב. להורים רבים היו תפיסות מוטעות בנוגע 
לסוגיות של ניהול כאב. תפיסות מוטעות אלו הקשורות להיבטים 
שונים של טמפרמנט בילדים, עלולות להוביל לתת טיפול בכאב 

.]18[
כל הפחדים והתפיסות המוטעות שציינו עלולים להוביל 
לשיעור הטיפול הנמוך באופיואידים שנמצאו במחקר זה בקרב 
ילדים ומתבגרים מבוטחי שב"כ. למרבה הצער, לא יכולנו לזהות 
הוריות סגוליות )Specific indications( עבור רכישת אופיואידים 

בקרב חולים שאינם חולי סרטן.
השקעה בחינוך רפואי )הן במסגרת תוכניות ההוראה של בתי 
הספר לרפואה והן במסגרת תוכניות ללימודי המשך ברפואה(, 
והעלאת המודעות למתן טיפול נאות לשיכוך כאב בקרב הילדים 
החולים ובני משפחותיהם יכולים להוביל לשיפור הטיפול בשיכוך 
כאב בקרב ילדים ומתבגרים. בנוסף, קיים מחסור ברופאי ילדים 
ורופאי משפחה אשר עברו התמחות או קיבלו הכשרה נאותה 
אחרת בתחום של רפואה פליאטיבית בילדים. שילוב של רופאי 
ילדים ורופאי משפחה עם הכשרה בתחום בתוך הצוותים של 
שב"כ הנותנים מענה למטופלים הנמצאים בבית וממשיכים לקבל 

תרשים 2:
שינוי בשיעור השנתי של החולים אשר רכשו אופיואידים על פי טווח הפעולה 
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 אופיואידים לטווח משולב:
רכשו גם אופיואידים לטווח קצר וגם אופיואידים לטווח ארוך

MIR 15, 30 mg tab; Morphine HCL 10, 20mg amp; MSP 5,10, 20 mg supp; Morphine inj 100 mg/5ml; 
Nopan tab, Fentanyl (Beatryl) inj 0.5mg/10ml; Oxycod 10mg/5ml syr; Percocet, Percodan, Actiq loz 
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MCR UNO 30, 60, 120, 200 mg cap; Morphex 30mg tab; Butrans 5, 10, 20 mg pat; Oxycontin 10, 20, 
40, 80 mg tab; Adolan SOL 0.04% BOT 100ml.
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אופיואידים, יכול לשפר את השירות הניתן לחולים פליאטיביים 
בצורה משמעותית.

ניטור הטיפול באופיואידים מהווה מדד חשוב בהתקדמות 
ניהול הכאב ברמה המוסדית או הלאומית. נדרשים מחקרים 
עתידיים אשר יאפשרו להבהיר את הסיבות לצריכה הנמוכה של 

אופיואידים בקבוצת אוכלוסייה זו. • 
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כרוניקה

בעשור האחרון התגברה תופעת הזיהומים בבתי חולים, ואף 
שיעור התמותה בעקבות זאת עלה. לדוגמה, שיעור התמותה 
עקב זיהומים בחיידק קלוסטרידיום דיפיצילה עלה ב־400 אחוזים. 
חיידק זה מנצל שינויים בפלורה של המעי הנגרמים עקב סיבות 

שונות, אם בעיקר עקב נטילת אנטיביוטיקה. 
אבט וחב' מספקים הסבר כיצד המאכסן מגן על עצמו בפני פולש 

זה. החוקרים ערכו ניסויים בחיידק זה בעכברים ומצאו כי העכברים 
נדרשו לתאים לימפואידיים )ILC( כדי לשרוד את ההדבקה. דרך 
פעולת התאים הלימפואידיים לא הייתה על ידי הקטנת המעמס 
החיידקי, אלא על ידי הגבלת התופעות הפתולוגיות וההתפשטות 
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