תרומתחלב

גים

5.1
משקל

השימוש המ־
$TS1$המבוקר$TS1$
ועוד) .כך,
חלבונים
פגים עד
$DN2$המבוקר $DN2$בחלב אם מבנק חלב עבור שנולדו לפני
בוקר
הסובלים
פגים אשר אינם ניזונים מחלב

בישראל*

אמם עשוילמנוע תחלואה ותמו־
$TS1$ותמותה$TS1$,

ממצאיםעדכניים מראים כי הזנה כחלב
מתורמת עדיפה עלתחליפיחלב ,בייחוד עבור
למנוע תחלואה ותמותה .לשם כך
פגים ,ומסייעת
ישלהקים בישראל בנק חלב אם רשמי ומפוקח
אם

קובי

טיף

לתינוק

אם

הוא המזון

ויתרונותיו

המיטבי

השתן,

להיריון ,שז־
$TS1$שזקוקים$TS1$
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 $DN2$,לא מסוגלים לינוק
לים,
מכיוון

באופן

במשך תקופה ארוכה .זאת

שעד

שבוע

34

מנגנון

הקואורדינציהמציצה־בליעה־
$TS1מציצהבליעהנשימה$TS1$

בדרכי

ומדלקת מעי

(המאפיינתפגים).

בנקים

בדרכי
הנשימה

נמקית
2012

34
(זעירים)

בשנת

להזנת

AAP

כי

שבוע

מספר

תינוקות הוא:

הנקה,

חלב

הפגים
$DN2$שנזקקים$DN2$
זקקים

(עד
5.1קילו)
שנפטרו

סדר העדיפויות

שאוב של האם
הביולוגית ,חלב
ותמ״ל
מתורמת
מפוסטר
(תרכובת
לתינוקות) .בשנת  2013לא־
$TS1$לאחר$TS1$
מזון

שאינם

אשפוז

ולחסוך

נמצאים בפיקוח או

השגחה ,ומדי שנה מאות פגים שנ־
$TS1$שנזקקים$TS1$

קבע איגוד רופאיהילדים האמרי־
$TS1$האמריקאי$TS1$

קאי
$DN2$האמריקאי$DN2$
אף יותר מתינוקות דגי־
$TS1$דגילים$TS1$,

אקטיבי

מזיהומים

הבריאותיים העליונות

ידועים זה זמן רב .פגים רבים ,הנו־
$TS1$הנולדים$TS1$

ים$DN2$לפני
לדים
וקים $DN2$לו
קוקים

בשנה

מספר הפגים

פגיםשנולדולפני

מספר הפגים

(שנולדו
שלקו

בשבוע
03-53
בזיהום

ק״ג

תינוקות

שבוע 32

של

מתסמונות

איסבילותלתמ״ל,

$DN2$ותמותה $DN2$,לקצר
תה,
רכת
הוצאותטיפול .לאור
$DN2$במערכת $DN2$החיסון ,תינוקות הסובלים
הנ״ל ,במה־
$TS1$במהלך$TS1$
לך
$DN2$במהלך $DN2$השנים הוקמו למעלה מ200 -
העיכול,
ממומיםמולדים במערכת
העולם .בי־
$TS1$בישראל$TS1$
בנקי חלב אם ברחבי
והוריות רפואיות נוספות לחלב
אם על פי החלטת המנהל הרפואי
$DN2$בישראל$DN2$לעומת זאת לא קיים בנק
שראל
של
כמה
רק
אלא
ומפוקח,
רשמי
חלב
הבנק;
ימי

חודשים ,ובהם פגים ,פחות סוב־
$TS1$סובלים$TS1$

$DN2$סובלים $DN2$מזיהומים ,מדלקות
לים

חלב

מספרלידות

תת־ספיגה או

או כאלו

למנוע

לתרומת חלב

אשר עשויה

זיהומים רבים ומחלת מעי

תינוקותהסובלים
מליקויים במע־
$TS1$במערכת$TS1$

ובעדיפות שנייה :פגים

מפורטיםלעיל,
לינוק,
מצליחים
לאימוץ

שאינם

תינוקות
תינוקות

שלא

שנמסרו

אונולדו כלידה פונד־
$TS1$פונדקאית$TS1$,

$DN2$פונדקאית $DN2$,תינוקות שלא מצליחים
קאית,
נמקית אינה זוכים לה.
בנק חלב צריך להיות צמוד לינוק בשל מחלה של אמם או תי־
$TS1$תינוקות$TS1$
נוקות
$DN2$תינוקות$DN2$
חולים .גיוס האימהות ,שתו־
$TS1$שתורמות$TS1$
לבית

לעולמה .בחו־
$TS1$בחודש$TS1$
שאמם הלכה

$DN2$בחודש $DN2$שעבר נידון נושא
דש
$DN2$שתורמות $DN2$את עודפי החלב בלבד ללא
רמות

תמורה ,ייעשה במחלקת
יולדות,
טיפת חלב וכדומה .התורמות ימ־
$TS1$ימלאו$TS1$

חלב

אם בין

גרמן ויו״ר

יעברו ראיון,לניאונטולוגיה,

שרת

הקמת בנק

הבריאותיעל

האיגוד

הישראלי

$DN2$ימלאו $DN2$שאלון רפואי,
לאו
המחקריות
הראיות
בחינת
חר
$DN2$לאחר$DN2$
נשימה $DN2$אינו מפותח דיו .כך ,אלא
נשימה
השנים
חוזרים לאשפוז ב-
הראשונות
פגים
מתור
בדיקות דםלםרולוגיה
פרסמה החברה האירו־
$TS1$האירופית$TS1$
הקיימות,
אם כן אמהותיהםמחליטות לשאוב
לתיים בטל זיהום הגורם לדלקת ריאות
בטבוע
(שנולדו
אפשרות להקים
$DN2$הבריאות $DN2$לשקול
ריאות
ולאחר מכן הדרכה לשאיבת הח־
$TS1$החלב$TS1$
וגםט־
$TS1$וגםטרואנטרולוגיה$TS1$
$DN2$האירופית $DN2$לתזונת ילדים
פית
את החלב כאופן קבוע ולתתו מב־
$TS1$מבקבוק$TS1$,
פי נויילודים רגילים
03-53
בנק חלב אם בפריפריה אולקיים
לב
$DN2$החלב$DN2$
 espghanכי
בוק $DN2$,הם אינם נהנים מיתרונותיה רואנטרולוגיה
$DN2$וגםטרואנטרולוגיה$DN2$
קבוק,
ולסידורי המשלוחלבנק .תרו־
$TS1$תרומת$TS1$
*נתוניסל2012 -
$DN2$תרומת $DN2$חלב לאמוגבלת לתורמת אחת פיילוט שכזה בשני בתיחולים.
מת
מפוסטר
הזנת פגים בחלב אם
ישלציין כי חלק מן האימהות לא
יום המודעותלפגים יצוין הש־
$TS1$השנה$TS1$
להגיע מתורמות שונות .כך
ויכולה
מתורמת עדיפה על פני הזנתם
יכולות או רוצותלשאוב ,ופעמים
$DN2$השנה $DN2$בכנסת ב 18 -בנובמבר בהובלת
נה
חלבון לקטופרין שמסוגל לדכא יכול התינוק לקבל סוגי נוגדנים
$TS1$מסופק $TS1$פועלים נגדמחולליהמחלות.
רבות גם חלק מאלו שמחליטות בתמ״ל ,וזאת בתנאי שהחלב מסו־
״הפורום למען הפגים בישראל״
רבים יותר וחלב עשיר יותר מב־
$TS1$מבחינה$TS1$
שגשוג חיידקים ופטריות והימ־
$TS1$והימצאות$TS1$
שהראו מחקרים,
בנוסף ,כפי
פק
מתייאשות ומפסיקות.
לשאוב
$DN2$מסופק $DN2$בבנק חלב אם מוסדר ,עובר
מהאיגוד הישראלי
המורכב
$DN2$מבחינה $DN2$תזונתית.למשל ,חלב אם של
חינה
אברונים המפ־
$TS1$המפרקים$TS1$
ליזוזומים
צאות
$DN2$והימצאות$DN2$
גם לאחר תהליך פסטור והקפאה
פסטור ומאוחסן בהקפאה .חלב
(מולקולות חל־
$TS1$חלבון$TS1$
כשל הנוגדנים
תורמת אחתיכוללהכילחלבון רבלניאונטולוגיה ,מעמותת לה״ב
רקים
הנקשרותלגורמים זרים הפו־
$TS1$הפולשים$TS1$
בון
ן$DN2$
אנזימים מבנים
$DN2$המפרקים $DN2$בעזרת
אם אמנםעלוללהכיל גם פתוגנים (שבו מושמדים חלק מןהפתוגנים)
לוי־אבקסים.
והיו״ר ח״כאורלי
יותר משל אחרת.
תאיים מזיקים ,פגומים או לא־
$TS1$לאתקינים)$TS1$
נשמרים יתרונותיו הבריאותיים הן
כגון חיידקים ,פטריות ונגיפים,
ים $DN2$לגוף
לשים
ומשמידות אותם)
אוכלוסיית היעד לקבלת חלב
תזונתית
מבחינה
$DN2$לאתקינים) $DN2$והן
מבחינת
אר כאמור הוא מכיל גם נוגדנים
הקיימים בחלב האם ,נמצא כי תי־
$TS1$תינוקות$TS1$
$TS1$והפעילות $TS1$תקינים)
פעילות הנוגדניםוהפעי־
ניאונטולוג בכיר
ד״ר קובי שיף הוא
ויילודים בבית חוליםלניאדו
במחלקת פגים
מבנק חלב היא בעדיפות ראשונה
(הימצאות ויטמינים ,מינרלים,
(כגון הימצאות
$DN2$והפעילות $DN2$החיסונית שלו
ותאים של מערכת החיסון אשר לות
וקות $DN2$היונקים לפחות שלושה
נוקות
קשה
$DN2$ביקשה$DN2$
נגיפית

ובסיכום הדיון בי־
$TS1$ביקשה$TS1$

משרד הב־
$TS1$הבריאות$TS1$
השרה ממנכ״ל

