
11 גובשו1ההתאמות1והתיקונים1שיש1לערוך1בתכנית1להעברת1.
האחריות1על1בריאות1הנפש1לקופות1החולים.

21 נידונו1הסוגיות1הפסיכיאטריות1הייחודיות1בהסכם1.
הרופאים,1כגון1מסוכנות1ושחיקה,1המצריכות1מציאת1

פתרונות,1וכן1נידון1הצורך1בהכרה1במקצוע1הפסיכיאטריה1
כולו1כמקצוע1במצוקה.

31 הוצג1ערעורה1של1ההסתדרות1הרפואית1על1ההחלטה1שלא1.
לכלול1את1הפסיכיאטריה1במסגרת1המקצועות1שבהם1

רופאים1עובדי1המדינה1רשאים1לתת1חוות1דעת1רפואית1
בהליכים1נגד1המדינה1ללא1צורך1בקבלת1היתר1מוועדת1
החריגים.1סוכם1כי1האיגוד1לא1יפנה1ללשכה1המשפטית1

בהר"י1להמשך1הטיפול1בנושא.

41 גובשה1התכנית1המדעית1לכינוס1האיגוד1התלת1יומי1ב–2012..

51 הוצגו1בקשות1האיגוד1שהוגשו1לשכת1האתיקה1של1הר"י1.
בעניין1הצורך1להגביל1את1הפרסום1של1תלונות1שלא1

נבדקו1נגד1רופאים1וכן1להגביל1את1פרסום1הפרוטוקולים1
המפורטים1של1דיוני1הוועדה.1סוכם1כי1תועבר1ללשכת1

האתיקה1דרישה1שתלונות1נגד1פסיכיאטרים1יידונו1במסגרת1
ועדת1האתיקה1של1האיגוד1בלבד.

61 הוצגו1הישגי191החברים1שיוענק1להם1"אות1מפעל1חיים"1.
בכנס1הפסיכיאטריה1ב–2012.

71 דווח1על1התחלת1התהליך1לבחירת1הוועדים1המקומיים1ועל1.
הצגת1המועמדות1ל"יו"ר1הנבחר"1לקראת1הכנס1הקרוב.

81 המשתתפים1בישיבה1עודכנו1בדבר1כוונתו1של1מנכ"ל1משרד1.
הבריאות1להעביר1את1האחריות1הביטוחית1על1בריאות1

הנפש1לקופות1החולים1בצו1שיינתן1על1ידי1שר1הבריאות1ושר1
האוצר1עד1מרץ20121.

91 בישיבת1הוועד1הקרובה1יידונו1הנושאים1הבאים:.

• היבטים1מקצועיים1בטיפול1האמבולטורי1יוצגו1על1ידי1נציג1	
פורום1המרפאות,1אשר1ישתתף1באופן1קבוע1בישיבות1

הוועד1המרכזי.

• סוגיית1האזוריות1בפסיכיאטריה1ומשמעויותיה.	

• העברת1מידע1לגבי1תופעות1הלוואי1מתרופות1	
פסיכיאטריות1למטופלים.

• משמעות1הפגיעה1ברופאים1הגמלאים1תוצג1על1ידי1נציג1	
הגמלאים1בוועד.
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להתנהגות1מתפרצת.
שהופנו1 118-5 בני1 ילדים1 1911 של1 ומורים1 הורים1 שיטה: 
למרפאה1הפסיכיאטרית1מילאו1שאלונים.1הילדים1עברו1הערכה1
השאלונים.1 לממצאי1 מודע1 היה1 שהבודק1 מבלי1 פסיכיאטרית,1
ילדים,1 1431( זעם1 מהתפרצויות1 סובלים1 הם1 כי1 שדווח1 לילדים1
קליניים1 משתנים1 נמדדו1 לאבחנה,1 הערכה1 נעשתה1 1)47.2%

ונלקחה1היסטוריה1משפחתית.1
בנות.1 היו1 126.5% שנים;1 1)3.6( 112 בני1 היו1 הילדים1 תוצאות: 
הפרעה1דו–קוטבית1הייתה1נדירה1במדגם1זה1)11.2%(,1אולם1אצל1
זעם1 התפרצויות1 על1 דיווחו1 ההורים1 וגם1 המורים1 שגם1 ילדים1
שלהם,1הפרעה1קשה1בוויסות1מצב1הרוח1הייתה1נפוצה1)54.4%(.1
בקרב1ילדים1שרק1הוריהם1דיווחו1על1התפרצויות1זעם1האבחנה1
שרק1 ילדים1 בקרב1 1.)40.6%( חרדה1 של1 הייתה1 ביותר1 הנפוצה1
המורים1דיווחו1על1התפרצויות1זעם1שלהם,1לקות1שפתית1ולקות1

למידה1היו1האבחנה1הנפוצה1ביותר1)46%(.
יכולה1 הזעם1 התפרצויות1 קורות1 שבה1 הסביבה1 מסקנה: 
את1 מסבירה1 אינה1 לבדה1 האבחנה1 אולם1 האבחנה,1 על1 להעיד1

הקושי1ואת1ההפרעה1בהתנהגות.

מעבר לדוגמה: מחילוקי דעות אבחנתיים לנתונים 
על הפרעה דו־קוטבית בקרב ילדים ואיריטבליות 

כרונית הכוללת הפרעה בוויסות מצב הרוח
ד.פ. דיקשטיין וא. לייבנלופט, מזרח פרובידנס, ארה"ב

מחקרים1רבים1הראו1שמאמצע1שנות1התשעים1ועד1היום1חלה1
המאובחנים1 והמתבגרים1 הילדים1 במספר1 משמעותית1 עלייה1

כלוקים1בהפרעה1דו–קוטבית.
את1 ובעיקר1 לכך,1 אפשריים1 הסברים1 כמה1 בוחן1 זה1 מאמר1
הקשר1 ואת1 מאני1 מצב1 של1 לאבחנה1 בקריטריונים1 אי–הבהירות1
בינה1לבין1האבחנה1של1ילדים1הסובלים1מאיריטביליות1המובילה1
מחקריות1 גישות1 מוצגות1 במאמר1 כן,1 כמו1 בתפקוד.1 להפרעה1
הנוירו–מדעי,1 1- והאפקטיבי1 הפנומנולוגי1 בתחום1 עכשוויות1

לשם1אפיון1הילדים1הללו1בצורה1הטובה1ביותר.

צעירים1 אצל1 דו–קוטבית1 שהפרעה1 עולה1 אלו1 ממחקרים1
שונה1בכמה1מדדים1מההפרעה1של1איריטביליות1כרונית1הכוללת1
חוסר1ויסות1קשה1של1מצב1הרוח,1אף1על1פי1שיש1חסרים1אחדים1

המופיעים1בשתי1ההפרעות1הללו.

 MRS) Magnetic Resonance Spectroscopy(ו
)ACC(נAnterior Cingulate Cortexב־ 

אצל צעירים הסובלים מחוסר ויסות רגשי
 ג'. ווזניאק, א. גוננץ', י. בידרמן, ס. מור, ג. ג'וסי, 

 א. ג'ורגיאופולוס, פ. המרנס, ה. מק קילופ, ש.א. לוקאס 
וא. הנין, קיימברידג', ארה"ב

רקע: המטרה1העיקרית1של1מחקר1זה1היא1להשתמש1בפרוטון1
רגשי1 ויסות1 לחוסר1 במוח1 ביולוגיים1 סמנים1 לזהות1 כדי1 1MRS

.CBCL–אצל1צעירים,1כפי1שמצב1זה1נמדד1בתתי–סקלות1של1ה
נבדקים1 137 של1 1ACC–ב גלוטמט1 של1 ריכוזים1 נמדדו1 שיטות:1
צעירים1)בני117-61שנים(.1השתמשנו1בפרוטון1MRS1בעצמה1של1
בשלוש1 משולבים1 1T ערכי1 בסיס1 על1 קובצו1 הנבדקים1 טלסה.1 140
1,CBCL–ה של1 וקשב(1 תוקפנות1 )חרדה/דיכאון,1 תתי–סקלות1
שנמצא1לפני1כן1כי1הן1קשורות1לחסרים1בוויסות1הרגשי.1הנבדקים1
משתתפים1 110 נכללו1 אחת1 בקבוצה1 1- קבוצות1 לשתי1 חולקו1
שנמצאו1אצלם1ערכים1גבוהיםN=10(1)180>(1(1ובקבוצה1השנייה1

נכללו1271משתתפים1שנמצאו1אצלם1ערכים1נמוכים1)>180(.
הגילים1 טווח1 הקטן,1 המדגם1 הן1 המחקר1 מגבלות1 מגבלות:1
נבדקים1 שכמה1 העובדה1 וכן1 בלבד1 1ACC–ב ההתמקדות1 הגדול,1

קיבלו1טיפול1תרופתי1פסיכיאטרי.
רמת1 בין1 סטטיסטית1 מובהקת1 קורלציה1 נמצאה1 תוצאות: 
גלוטמט1ב–1ACCלבין1ערכים1גבוהים1בפרופיל1של1חוסר1ויסות1

.CBCL–רגשי1כפי1שנמדד1באמצעות1ה
ויסות1 שחוסר1 כך1 על1 מצביעות1 אלו1 תוצאות1 מסקנות:1
גלוטמטרגי1באזור1ה–1ACCיכול1להיות1סמן1ביולוגי1טוב1לחוסר1
בתחום1 נוספים1 מחקרים1 נדרשים1 צעירים.1 אצל1 רגשי1 ויסות1

הנסיבתיות,1המהלך1והתועלת1של1בדיקה1זו1כמדד1לניבוי.
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תקצירים

 שכיחות, ביטוי קליני ואבחנה מבדלת 
של הפרעה דו־קוטבית בקרב ילדים

ב.א. גולדשטיין וב. בירמהר, טורונטו, קנדה
לאורך1עשרים1השנים1האחרונות1הצטבר1מידע1רב1בנוגע1 רקע: 
העיסוק1 התמקד1 כך1 בשל1 ילדים.1 בקרב1 דו–קוטבית1 להפרעה1

בתחום1בשכיחות1התופעה1ובאבחנה1מבדלת.
שיטה: סקירת1ספרות1סלקטיבית.

קריטריוני1 ידי1 על1 שהוגדרה1 דו–קוטבית1 הפרעה1 תוצאות: 
ובעיקר1 ילדים1 אצל1 רבות1 במדינות1 נמצאה1 נוקשים,1 אבחנה1
במרכזי1 ההפרעה1 באבחנת1 לעלייה1 בניגוד1 מתבגרים.1 אצל1
במחקרים1 האבחנה1 בשכיחות1 שינוי1 נמצא1 לא1 קליניים,1 טיפול1
צעירים1 אצל1 הדו–קוטבי1 הרצף1 על1 מצבים1 אפידמיולוגיים.1
למעבר1 גבוה1 סיכון1 על1 ומעידים1 בתפקוד1 להפרעה1 מובילים1
צעירים1 אצל1 למבוגרים,1 בהשוואה1 1.II–ו 1I דו–קוטבית1 להפרעה1
סימפטומים1 יותר1 נראים1 דו–קוטבית1 מהפרעה1 הסובלים1
יותר1 גם1 הם1 קרובות1 לעתים1 הרוח.1 במצב1 קוטביות1 ויותר1
סימפטומטיים1והפרוגנוזה1שלהם1גרועה1יותר.1מהלך1ההפרעה,1
המדדים1 בשאר1 דומים1 הנלווית1 והתחלואה1 הקליניים1 אפיוניה1
הלוקים1 רבים1 צעירים1 זאת1 למרות1 בקרב1מבוגרים.1 זו1 להפרעה1
בהפרעה1הדו–קוטבית1אינם1מטופלים1כלל1ורבים1אינם1מקבלים1

טיפול1ספציפי1להפרעה.
בתוקף1 תומך1 אשר1 שמצטבר,1 המידע1 למרות1 מסקנה: 
בין1 הפער1 צעירים,1 בקרב1 דו–קוטבית1 הפרעה1 של1 אבחנה1 של1
על1 מצביע1 האפידמיולוגיים1 לממצאים1 הקליניים1 הממצאים1
שכיחות1 במקביל,1 מספקת.1 לא1 אבחנה1 של1 גבוהה1 שכיחות1
נמוכה1של1טיפול1ספציפי1מרמזת1על1הימנעות1ממתן1אבחנה.1על1
לשפר1 כדי1 האבחנה1 קריטריוני1 את1 בקפדנות1 ליישם1 הקלינאים1

את1דיוק1האבחנות1ולהבטיח1טיפול1הולם.

 הערכה מבוססת ראיות של 
מחלות דו־קוטביות בקרב ילדים

 א. א. יאנגסטרום, מ. מקאוון ג'נקינס, א. ג'נסן־דוס, 
וג'. קוגוס יאנגסטרום, צ'אפל היל, ארה"ב

בקרב1 דו–קוטביות1 מחלות1 של1 הראיות1 מבוססת1 ההערכה1
ועברה1 האחרונים,1 העשורים1 בשני1 במהירות1 התקדמה1 ילדים1
רשימת1 הכוללות1 שיטות1 של1 לקובץ1 בודדים,1 מקרה1 מתיאורי1
מובנים1חלקית,1סולמות1 ראיונות1 רבים,1 סימפטומים1ממקורות1

הרוח1 מצב1 אחר1 מעקב1 המאפשרות1 וטכנולוגיות1 חומרה1 של1
ביקורתי1 באופן1 מתייחסת1 זו1 סקירה1 טיפול.1 במהלך1 והאנרגיה1
של1 בהערכה1 הצורך1 )א(1 זה:1 מסוג1 בהערכה1 תחומים1 לכמה1
רגיל.1 קליני1 מטיפול1 נפרד1 בלתי1 כחלק1 דו–קוטביות1 מחלות1
)ג(1 המחלה.1 של1 בהערכה1 הצורך1 את1 שמעלים1 מצבים1 )ב(1
את1 להפעיל1 מתאים1 הכי1 והטיפול1 האבחנה1 במהלך1 מתי1
ומבטיחות.1 חדשות1 הערכה1 שיטות1 )ד(1 השונות.1 1השיטות1
מבוססות1 משיטות1 הלקוחה1 החלטות,1 לקבלת1 מסגרת1 מוצגת1
השונות1 השיטות1 הפעלת1 סדר1 בבחירת1 לסייע1 שנועדה1 ראיות,1
התקפות1 בעלות1 השיטות1 מודגשות1 מטופל.1 ממוקדת1 בגישה1
שיטות1 הקליניים.1 המצבים1 ברוב1 ביותר1 הגבוהות1 וההיתכנות1
ונוגעות1בנושאים1רבים,1שיש1לגביהם1 אלו1מגבירות1את1הדיוק1

חילוקי1דעות,1הקשורים1לאבחנת1דו–קוטביות1בקרב1ילדים.1

 עדות ביולוגית לקיום מודל נוירו־התפתחותי 
של הפרעה דו־קוטבית בקרב ילדים

 ד.ג'. רויבל, מ.ק. סינג', ו.א. קוסגרוב, מ. האווי, ר. קלי, 
נ. ברנע־גורלי וק.ד. צ'נג, סטנפורד, ארה"ב

סובלים1 בה1 שהלוקים1 כרונית1 מחלה1 היא1 דו–קוטבית1 הפרעה1
גבוהים.1מהלך1המחלה1 נלווית1ומשיעורי1תמותה1 גם1מתחלואה1
של1הפרעה1דו–קוטבית1המתחילה1בגיל1הילדות1הוא1קשה1יותר1
ובמקרים1אלו1נראות1חזרות1רבות1יותר1של1התקפים1ומאובחנת1
בשלבים1 התערבות1 דרכי1 מציאת1 פסיכו–סוציאלית.1 הפרעה1
למניעת1 ביותר1 חשובה1 צעירים1 בקרב1 המחלה1 של1 המוקדמים1
החיים.1 במהלך1 התפקוד1 ולשיפור1 במלואה1 המחלה1 התבטאות1
חשוב1מאוד1להבין1את1מנגנון1התפתחות1המחלה1על1מנת1לאתר1
המחלה,1 להתפתחות1 גבוה1 בסיכון1 שנמצאים1 הצעירים1 את1

ולזהות1סמנים1ביולוגיים1לשם1התערבות1מוקדמת.
דו– להפרעה1 נוירו–התפתחותי1 מודל1 מוצע1 זה1 לצורך1

על1 המצביע1 קיים1 מידע1 על1 המבוסס1 ילדים,1 בקרב1 קוטבית1
שנגרמת1 הפרה–פרונטלי–סבקורטיקלי1 במארג1 תפקודית1 פגיעה1
פתולוגית1 בתגובה1 המופעלת1 קיימת1 גנטית1 רגישות1 בעקבות1

לעקה1ולתהליכים1דלקתיים1כרוניים.

 השלכות אבחנתיות במקרים של אי 
 הסכמה בדיווח על התפרצויות זעם: 

הפרעה דו־קוטבית או מצבים אחרים?
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רקע: הסכמה1חלקית1בין1הורים1למורים1בנוגע1להתנהגות1הילד1
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