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מפרסם מידי שנה עדכונים לגבי לטיפול באסתמה GINA-ה
(1995משנת )

Guidelines  רבים מבוססים על ההנחיות הללו

אך...
  היישום של ההמלצות הוא חלקי מאד

שיעור חולי האסתמה המשיגים שליטה טובה נמוך

פורסם 2014-בMajor Revisionשל הנחיות ה-GINA

פורסם עדכון נוסף של ההנחיות2015-ב

להציג את השינויים בהנחיות העדכניות: מטרה

ההצגה חלקית בלבד...

רקע



לא מספיק לסכם את הידוע על המחלה

שטח"יש צורך בהנחיות ברורות ורלוונטיות על מנת שייושמו ב"

ההנחיות החדשות מנסות לתת לכך מענה באמצעות:

שפה פשוטה יותר

כלים קליניים להערכה ואלגוריתמים, טבלאות

...שינוי גישה



תיאור ואבחנה, הגדרה: 1פרק 



הרציונל:

אבחון ומצד שני אבחון יתר של אסתמה-יש תת

 מסובכת כולל פירוט תהליכים דלקתיים אופייניים  היתהההגדרה הקודמת

ודרשה הוכחה של תגובתיות יתר

קליניתלפשט ולאפשר להגיע לאבחנה -המטרה

שינוי בהגדרה

A chronic inflammatory disorder of the airways that is 

associated with reversible AW obstruction,  AW hyper-

responsiveness that leads to recurrent episodes of 

wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing

Asthma is a heterogeneous disease, usually characterized by 
chronic airway inflammation. It is defined by the history of 

respiratory symptoms such as wheeze, shortness of breath, chest 
tightness and cough that vary over time and in intensity, together 

with variable expiratory airflow limitation



 התחלת טיפוללפנילהשתדל להגיע לאבחנה יש

 טיפוללאשר את האבחנה גם בחולים שכבר מקבלים כדאי

טיפולי על מנת לתמוך באבחנהניסיון -בתינוקות וילדים קטנים-
שלושה-לחודשייםICSמינון נמוך של 

יש לתעד כיצד בוצעה האבחנה

אבחנה



אבחנה המבוססת על הסתברות  

הסיכוי  

שמדובר  

באסתמה

מהילדים  % 

המצפצפים  



אבחנה המבוססת על הסתברות  

הסיכוי  

שמדובר  

באסתמה

מהילדים  % 

המצפצפים  



שליטה בסימפטומים  

גורמי סיכון לתוצאות שליליות

  תפקודי הריאה משמשים להערכת סיכון ולא כחלק מהשליטה

בסימפטומים

  דרגת החומרה נקבעת רטרוספקטיבית מהטיפול הדרוש

להשיג שליטה

 להבדיל בין אסתמה עם שליטה לא טובה לבין"severe 
refractory asthma”

הערכה: 2פרק 



5שאלון שליטה וגורמי סיכון בילדים מתחת לגיל 
(GINA 2015-מבוסס על ה)הסובלים מאסתמה 

:דרגת השליטה באסתמה

0-שליטה טובה

1-2-שליטה חלקית

3-4-שליטה גרועה

השבועות האחרונים האם  4במהלך 
-ילדך סבל מ

סימפטומים במהלך היום שנמשכו  •
מפעם יותר , דקותיותר מכמה 

?בשבוע

?  הגבלה בפעילות בגלל אסתמה•
/ פחות מחבריוריצה או משחק )

בקלות בזמן הליכה או מתעייף 
(משחק

יותר סימפונותבמרחיביזקוק לטיפול •
?*מפעם בשבוע

בלילה בגלל  התעוררויותשיעול או •
?אסתמה

לא/כן

לא/כן

לא/כן

לא/כן

לפני ביצוע מאמציםסימפונותבמרחיבילא כולל שימוש -*



5שאלון שליטה וגורמי סיכון בילדים מתחת לגיל 
(GINA 2015-מבוסס על ה)הסובלים מאסתמה 

:גורמי סיכון לתוצאים שליליים

:גורמי סיכון להתקפים•
(ראה עמוד קודם)שליטה גרועה בסימפטומים של האסתמה –

התקף קשה אחד או יותר בשנה האחרונה–

כ סובל בה מהתקפים"התחלת העונה שהילד בד–

, קרדית)חשיפה לאלרגן בתוך הבית , (בתוך או מחוץ לבית)זיהום אוויר , עשן סיגריות: חשיפה–
ויראליםבייחוד עם זיהומים ( וכוחיות עובש 

אקונומיות קשות אצל הילד או במשפחתו-בעיות פסיכולוגיות או סוציו–

שימוש לא נכון במשאף או היענות נמוכה לטיפול מונע–

–FEV1נמוך

:גורמי סיכון לחסימה קבועה של דרכי הנשימה•
אסתמה קשה עם מספר אשפוזים–

בינקותברונכיוליטיסהיסטוריה של –

:גורמי סיכון לתופעות לוואי מהטיפול התרופתי•
במינון גבוהICSאו סיסטמיםתדירות גבוה של שימוש בסטרואידים : סיסטמי–

שימוש באינהלציה ללא הגנה על עור , טכניקה לא נכונה, ICSמינון בינוני עד גבוה של : מקומי–
הפנים והעיניים



טיפול



 באיזה מהמקרים הבאים תתחיל  , מאובחן עם אסתמה, שנים7בן
:ICS-טיפול מונע ב

פעמיים בחודש-פעםסימפונותמרחיבי1.

פעמיים בחודש-קשיי נשימה ליליים פעם2.

קשיי נשימה במהלך היום פעם בשבוע3.

חודשים6-התקף קשה לפני כ4.

אשפוז בטיפול נמרץ בגלל התקף אסתמה5.

1שאלה 



SABAהוספת לשקול -לפי הצורך אבלICSכטיפול מונע קבוע!

 אירועים בחודש וללא  2-רק חולים עם פחות מ: 5בילדים מעל גיל
תלונות ליליות כלל צריכים להישאר ללא טיפול מונע

 2הטיפול המועדף בשלב-ICSבמינון נמוך

  חשוב מאד לתעד את האינדיקציה להתחלת הטיפול המונע
!ולזמן לביקור מעקב

שינויים-טיפול



 טיפול כתובהתוכניתחובה שיהיה לילד ומשפחתו:

סימנים המצביעים על הדרדרות

תרופות לטיפול בהחמרה כולל דרכי מתן ומינון

  מתי לפנות לטיפול רפואי

 שבועות  3-6לקבוע פגישת מעקב לעוד

הפסקת טיפול



שינויים-הטיפול בהתקף

 להעלות בשלב מוקדם מינון של טיפול מונע  : 5בילדים מעל גיל
(ICS+LABAאו ICS)בשאיפה 

אין התייחסות למי שלא קיבל טיפול מונע

 זהירות בכל הקשור למתן עצמאי של  : 5בילדים מתחת לגיל
על ידי  סיסטמיםסטרואידים בשאיפה במינון גבוה או סטרואידים 

ההורים  

 סיסטמיםלסטרואידים מקסימליםמינונים

 (מעל גיל שנתיים)מתן מגנזיום סולפט בהתקפים קשים
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מניעת חשיפה לעשן סיגריות

לעודד לידות וגינליות

לעודד הנקה

 רחבות טווחואנטיביוטיקותלהימנע ככל האפשר מאקמול?

מניעה ראשונית



שינויים בהגדרה

אבחנה על פי סימפטומים וההסתברות שמדובר באסתמה

הערכת שליטה וגורמי סיכון לתוצאים שליליים

 להחמרותפעולה תוכניתטיפול מותאם לחולה כולל

השורה התחתונה



על ההקשבהתודה 


