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מועד, אופיר

מבוא
שמונים אחוזים מהילדים הלוקים במחלה ממארת שורדים ממחלתם, 

אך עדיין 20% מהילדים אינם שורדים ועוברים תקופה מורכבת 

 .)Postovsky & Moaed, 2007( ומסובכת בשלב הסופני לחייהם

במחלקתנו מתקבלים מדי שנה כשמונים ילדים חדשים הסובלים 

ממחלה ממארת וכעשרים מהם נפטרים. השלב הסופני בחיי הילד 

מלווה בתסמינים רבים ובמצבי חרום שונים, אשר פוגעים באיכות 

חייו של הילד ומשפחתו. לתקופת סוף החיים בילדים שסובלים 

מממאירות מספר מאפיינים:

תקופה שיכולה להימשך ממספר שבועות ועד חודשים רבים,  1 .

כאשר כל הטיפולים המרפאים הופסקו והילד ממשיך בחייו 

עד מותו. 

סבל רב כתוצאה מהתקדמות המחלה, שאינה מגיבה לטיפולים  2 .

ומתופעות הלוואי של הטיפולים השונים. 

בעיות נפשיות ורגשיות שמתעצמות בד בבד עם התקדמות  3 .

המחלה. 

בעיות חברתיות הנובעות כתוצאה מהבידוד הממושך של הילד  4 .

.)Postovsky & Ben Arush, 2004( ומשפחתו

כדי לאבחן בעיות הקשורות למחלה ממארת מתקדמת ולטפל בהן, 

יש להשתמש בבדיקות הדמיה. בבדיקה מעמיקה של הספרות לא 

נמצאו עבודות בילדים שבדקו את התפלגות בדיקות ההדמיה, סוגי 

הבדיקות, הסיבות לביצוען, עלותן ותועלתן, ובדיקת הנושא מנקודת 

מבטם של ההורים ושל הצוות הרב מקצועי המטפל בילד הסופני 

ומשפחתו. נמצא מספר מועט של עבודות, שבדקו את השימוש 

והיעילות של בדיקת הדמיה בחולה המבוגר הסופני. 

 (2005) Arai, Satake, Inaba, Aramaki, & Matsueda במחקרם של

תואר, ששימוש בבדיקות הדמיה עשוי לשפר את הטיפול בבעיות 

שונות שמתמודד איתן החולה הסופני, ולהפחית התערבויות כירורגיות 

גדולות.

עבודה אחרת של Mark and Murray  (2007) עוסקת בשימוש בבדיקות 

הדמיה בטיפול הפליאטיבי, כגון הכנסת צנתר מרכזי, אבחון וטיפול 

במצבי חרום שונים )חסימת מעי, אבצס, קריש דם, אגירת נוזלים 

וכדומה(, שמאפשרות שיטות טיפול פחות חודרניות, התאוששות 

מהירה של החולה הסופני ושליחתו לסביבתו הטבעית. לדעתם, 

מטרות הטיפול הפליאטיבי הן שיפור איכות החיים והארכת חיי 

החולה. לכן על הצוות הרפואי להשתמש בבדיקות הדמיה לשם 

בדיקות הדמיה בקרב הילד חולה הסרטן  
הנוטה למות - האם הכרחיות?

בלאל מועד, רות אופיר

תקופת סוף החיים בילדים שסובלים מסרקומות הינה מורכבת, ת

ומחייבת ביצוע בדיקות הדמיה מרובות. זיהוי המחלה והגדרתה 

מוקדם ככל האפשר כחשוכת מרפא, עשויים להפחית באופן 

משמעותי את הצורך בביצוע בדיקות הדמיה, את הסבל ואי 

הנוחות הנובעים מביצוע בדיקות עודפות, ואף לשפר את 

איכות חייהם של ילדים הנמצאים בשלב סופני. 

מטרת הסקר הנוכחי לבחון את התפלגות בדיקות ההדמיה, 

לבדוק את הסיבות לביצוען, לבחון עלות, תועלת והערכתם 

מנקודת מבטם של הצוות הפליאטיבי במחלקה וההורים 

לילדים שסבלו מגידולים מוצקים. נמצא כי  בוצעו 279 בדיקות 

הדמיה שונות ל- 65 ילדים. כל ילד עבר בממוצע 4.3 בדיקות 

הדמיה בשלושת החודשים האחרונים לחייו, 52% מהבדיקות 

לשם הערכת התקדמות המחלה, 26% מהן בוצעו עקב מצבי 

חרום, ורק 22% לצורך התערבות טיפולית. עלות הבדיקות 

שבוצעו הייתה 286,539 ₪, ורק 10.5% מהעלות הייתה לשם 

התוויית טיפול. מנקודת מבט הצוות הרפואי, ההחלטה על 

ביצוע בדיקות הדמיה בסוף חייו של הילד צריכה להתקבל 

לאחר דיון של הצוות הרב מקצועי בשיתוף הוריו. 

ההורים סברו כי ביצוע בדיקות הדמיה בסוף החיים צריך להיות 

ממוקד לצורך הטיפולי, במטרה להפחית את התסמינים 

השונים, להקל על סבלם של הילדים ולשפר את איכות 

חייהם. 

בלאל מועד - RN, BA,מתאם טיפול פליאטיבי במחלקה להמטו-אונקולוגיה 
ילדים בי"ח מאייר, רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם

  b_moaed@rambam.health.gov.il

רות אופיר - RN, MA, אחות אחראית מחלקה המטו-אונקולוגיה ילדים 
בי"ח מאייר, רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם.
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התערבות וביצוע פעולות, במידה והם חושבים ומאמינים שהדבר 

עשוי לסייע לחולה בהשגת אחת משתי מטרות אלו.                                                                                 

עבודה אחרת מדגימה את יעילות השימוש ב-MRI  מתקדם וממוקד 

לטיפול בכאב שנגרם כתוצאה מגרורות בעצמות, בחולים שהטיפול 

השגרתי לא הועיל או שהוא בלתי אפשרי. שיטה זאת אינה חודרנית, 

 Gianfelice, Gupta,( יעילה ובטיחותית עם מעט מאוד תחלואה

.)Kucharczyk, Bret, Havill, & Clemons, 2008

מאידך, במחקרם של Allan  ועמיתים )2009( נבדקה יעילות אבחון 

מוקדם של לחץ על חוט שדרה בגלל ממאירות על-ידי שימוש ב 

MRI, בחולים שסובלים מממאירות עם הופעת תסמינים חדשים כמו 

כאב גב חריף עם או ללא כאב חריף בשורש העצב. נמצא שביצוע 

זריז של MRI לחולים שבסיכון גבוה לפתח לחץ על חוט שדרה, עשוי 

להפחית מהזמן שבין הופעת התסמינים הראשונים עד לאבחון, 

ולשפר את הניידות בחולים האלה.

מטרות הסקר
הערכת בדיקות ההדמיה שעברו ילדים שסבלו מגידולים  1 .

מוצקים, בשלושת החודשים האחרונים לחייהם.

בדיקת הסיבות לביצוע בדיקות ההדמיה בשלב הסופני. 2 .

בחינת עלות ביצוע בדיקות ההדמיה. 3 .

הערכת נחיצות בדיקות ההדמיה מנקודת מבטם של הצוות  4 .

במערך הפליאטיבי במחלקה, וההורים לילדים שסבלו מגידולים 

מוצקים.

שיטת המחקר
מדגם: נבדקו רשומות ותיקים רפואיים של 65 ילדים, אשר טופלו 

ונפטרו  ילדים  להמטו-אונקולוגיה  במחלקה  הפליאטיבי  במערך 

בשנים 2008-2003. מתוכם 25 בנות שממוצע הגיל שלהם 12.7 

שנה )טווח: 6 חודשים- 27 שנים(, 40 בנים שממוצע הגיל שלהם 

10.5 שנה )טווח: 3 שנים - 22 שנים(. 26 ילדים סבלו מגידולי מוח, 

24 ילדים סבלו מסרקומות, 10 ילדים סבלו מנוירובלסטומה ו-5 

ילדים סבלו מקרצינומות שונות.

הצוות  של  מבטם  מנקודת  הנושא  הערכת  המחקר: לשם  כלי 

הפליאטיבי במחלקה וההורים לילדים הנוטים למות, נבנה שאלון 

על-ידי עורכי הסקר, עליו נתבקשו לענות ההורים והצוות. מטרת 

השאלון הייתה לבדוק את עמדות ההורים והצוות הפליאטיבי, ביחס 

לביצוע בדיקות הדמיה בשלב הפליאטיבי ונחיצותן. השאלונים היו 

שונים האחד מהאחר, אך בשניהם היו חמש שאלות פתוחות כגון, 

את  לעבור  לילדם  לתת  אחרים  להורים  ממליצים  הייתם  "האם 

הבדיקות שילדכם עבר בשלב הסופני?". דוגמה לשאלה שנשאל 

לביצוע  משפחתו  ו/או  הילד  לבקשת  נענה  אתה  "האם  הצוות: 

בדיקות הדמיה לבירור התקדמות המחלה?".

הליך: מהבדיקה ברשומות ובתיקים הרפואיים תועדו סוגי הגידולים 

שמהם סבלו הילדים, תועדו מספר בדיקות ההדמיה שבוצעו בשלושת 

החודשים האחרונים לחייהם של הילדים, סוגי בדיקות ההדמיה השונות 

שבוצעו, הסיבות לביצוען וההתפלגות שלהם לפי האבחנות. כמו 

כן נבדקו עלויות ביצוע בדיקות ההדמיה השונות, בעזרת מחלקת 

ההדמיה של בית החולים. הפנייה לרוב ההורים נעשתה חודש עד 

חודשיים לאחר מות ילדם, ולחלקם לאחר חצי שנה.

תוצאות
ל- 65 ילדים בוצעו 279 בדיקות הדמיה שונות בשלושת החודשים 

האחרונים לחייהם, כגון צילום רנטגן, סונאר, טומוגרפיה ממוחשבת, 

ותהודה מגנטית. כל ילד עבר בממוצע 4.3 בדיקות הדמיה בשלושת 

החודשים האחרונים לחייו )טווח 0 – 18 בדיקות(.

שלושה ילדים שסבלו מסרקומה ותשעה ילדים שסבלו מגידולי מוח 

לא עברו בדיקות הדמיה כלל, בשלושת  החודשים האחרונים לחייהם. 

תרשים 1: התפלגות בדיקות ההדמיה לפי האבחנות

   

מתוך 279 בדיקות ההדמיה, 115 )41%( בדיקות בוצעו לילדים 

שסבלו מסרקומה. כל ילד בשלב הסופני שסבל מסרקומה עבר 

בממוצע 4.8 בדיקות הדמיה, בשלושת החודשים האחרונים לחייו. 

ילדים שסבלו מגידולי מוח עברו 56 )20%( בדיקות הדמיה, בממוצע 

כל ילד עבר 2.2 בדיקות הדמיה בשלושת החודשים האחרונים לחייו. 

הממוצע הכללי היה 4.3 )תרשים 1(.

הסיבות לביצוע בדיקות הדמיה בשלב הסופני היו )תרשים 2(:

לשם הערכת התקדמות המחלה. 1 .

עקב הופעת מצבי חרום שונים, כגון לחץ על חוט שדרה, פרכוסים,  2 .

דימום,  הידרדרות נשימתית, חסימת מעיים ועוד.

לצורך התערבות טיפולית להקלת סימפטומים ושיפור איכות  3 .

החיים, כמו החדרת עירוי מרכזי, ניקור פלויראלי, ניקור בטני וכדומה. 

תרשים 2: התפלגות בדיקות ההדמיה לפי הסיבות לביצוע
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עלות בדיקות ההדמיה

מבדיקה שנערכה בשיתוף עם מחלקת ההדמיה בבית החולים עולה, 

כי 279 בדיקות ההדמיה שבוצעו לילדים הנוטים למות בשלושת 

החודשים האחרונים לחייהם, היו בעלות של 286,539 ₪. עלות 

בדיקות ההדמיה לפי סיבת הביצוע מופיעה בתרשים 3, ועלות בדיקות 

ההדמיה לפי סוג הבדיקה מופיעה בתרשים 4.

תרשים 3: עלות בדיקות ההדמיה באחוזים לפי הסיבה לביצוע

לרוב בשלב הסופני בוצעו בדיקות הדמיה חלופיות, כמו טומוגרפיה 

ממוחשבת )40%(, צילום רנטגן )28%(, במקום בדיקות הדמיה יקרות 

 PET  ,)5%( מיפוי עצמות ,)כמו סונאר )14%(, תהודה מגנטית )6%

CT )4%( ואקו לב )3%(. 

תרשים 5 משקף את התפלגות בדיקות ההדמיה לפי הסוג.

תפיסת הורי הילדים

ביצוע בדיקת הדמיה לילד, נעשית לאחר קבלת הסכמתו והסכמת 

הוריו, לא כל שכן ההחלטה על ביצוע בדיקות הדמיה לילד הנוטה 

למות, אשר מתקבלת בשיתוף הילד ומשפחתו ביחד עם הצוות הרב 

מקצועי בתהליך קבלת החלטות. 

תוצאות הסקר מגלות, שלדעת רוב ההורים לילדים הנוטים למות 

שסבלו מגידולים מוצקים, ילדיהם לא עברו בדיקות הדמיה מרובות 

בסוף חייהם. כמו כן לדעת רוב ההורים, ביצוע בדיקות הדמיה בסוף 

חיי ילדיהם לא סייעו להם, בעיקר בדיקות שבוצעו לשם הערכת 

התקדמות המחלה שתוצאותיהן גרמו לייאוש ולדיכאון. בנוסף, 

מחצית מההורים דיווחו כי היו ממליצים להורים אחרים לתת לילדיהם 

לעבור בדיקות אלה, כי תמיד יש תקווה ולו גם הקטנה ביותר. יתר 

ההורים המליצו להתרכז בשיפור איכות חייו של הילד, לאחר שנודע 

שאין עבורו טיפול מרפא.      

מועד, אופיר

תרשים 4:  עלות בדיקות ההדמיה לפי סוג הבדיקה
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תפיסת הצוות הרפואי

צוות הרופאים שנשאל לגבי ביצוע בדיקות ההדמיה בילד הנוטה למות 

שסובל מגידול מוצק, כלל רופאים מומחים עם וותק מעל 11 שנים 

בהמטו-אונקולוגיה ילדים, ועם ניסיון רב במתן טיפול תומך לילד 

הנוטה למות ומשפחתו. עמדותיהם בנושא הינן כדלקמן: 

מחציתם חשבו שהילד הנוטה למות עובר בדיקות הדמיה מרובות   •
בסוף חייו.

רובם חשבו שלעיתים בדיקות הדמיה משפרות את איכות חייו   •
של הילד ומשפחתו.

כשליש מהם נענים לבקשת ההורים ו/או הילד ומבצעים בדיקות   •
הדמיה, ולדעתם הדבר מסייע להם לעבור את השלב הסופני.

רוב הרופאים חושבים, שכדאי להשקיע את הכסף המושקע   •
בביצוע בדיקות הדמיה בשיטות טיפול אחרות, לצורך שיפור 

איכות החיים.

בשלב הסופני עדיף לבצע בדיקות הדמיה חלופיות, כמו רנטגן   •
 PET או MRI  וטומוגרפיה ממוחשבת במקום בדיקות יקרות כמו

.CT

האחיות והאחים שענו על השאלון, היו עם וותק מעל 9 שנים בהמטו-

אונקולוגיה ילדים, ומרכזים את הטיפול בילד הנוטה למות במחלקה. 

להלן עמדותיהם:

הילד הנוטה למות עובר בדיקות הדמיה מרובות, תלוי ברופא   •
המטפל.

ביצוע בדיקות הדמיה בסוף החיים אינו תורם לשיפור איכות חייו   •
של הילד ומשפחתו, ולעיתים אף נגרם סבל רב בעקבות תהליך 

ביצוע הבדיקה וההתמודדות עם התוצאות.

ההיענות לבקשת ההורים ו/או הילד לביצוע בדיקות הדמיה מובילה   •
אותנו כאנשי מקצוע לבצע זאת, לשם הוכחת התקדמות המחלה 

והקרבה לסוף החיים.

רוב הצוות חושב שיש להשקיע את ההוצאות שמושקעות בביצוע   •
בדיקות הדמיה בסוף החיים בשיטות טיפול אחרות, לצורך שיפור 

איכות חייו של הילד ומשפחתו. 

מסקנות והמלצות
תקופת סוף החיים בילדים שסובלים מסרקומה הינה מורכבת, 

ומאופיינת בהופעת תסמינים מרובים ומצבי חירום, כגון קשיי נשימה, 

הופעת נוזל פלויראלי, כאב חריף, פגיעה בניידות ואי שליטה על סוגרים 

כתוצאה מלחץ על חוט השדרה. זאת כתוצאה מפיזור גרורתי של 

המחלה במקומות שונים ורגישים. מורכבות המחלה והתסמינים 

מחייבים ביצוע בדיקות הדמיה מרובות. 

מתוצאות הסקר עולה, שרוב הילדים שסבלו מסרקומה עברו  

בדיקות הדמיה פי שתיים מהממוצע בילדים הנוטים למות שסבלו 

מגידולים מוצקים אחרים, ורק אחוז קטן מהילדים הנוטים למות 

שסבלו מסרקומה לא עבר בדיקות הדמיה כלשהן בשלושת החודשים 

האחרונים לחייהם. מתוך כך ניתן לציין, שזיהוי והגדרת המחלה מוקדם 

ככל האפשר כחשוכת מרפא, יכולה להפחית באופן משמעותי את 

הצורך בביצוע בדיקות הדמיה, להקל על הסבל ואי הנוחות הנובעים 

מכך ולשפר את איכות חייהם.

כמו כן, החלטה על ביצוע בדיקות הדמיה בסוף חייו של הילד צריכה 

הערכת נחיצות בדיקות ההדמיה מנקודת מבטם של הצוות הפליאטיבי 

במחלקה וההורים לילדים שסבלו מגידולים מוצקים

תרשים 5: התפלגות בדיקות ההדמיה לפי הסוג

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
CT X-RAy US MRI PET ECObone

scan

40%

28%

14%

6% 5% 4% 3%

ת
מו

 ל
ה

ט
נו

ה
טן 

סר
ה

ה 
ול

ח
ד 

יל
ה

ב 
קר

ב
ה 

מי
הד

ת 
קו

די
ב



30 | בטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך י"ט חוברת מס' 1 | מרץ 2010 |

להתקבל לאחר דיון של הצוות הרב מקצועי, וכן באמצעות שיתוף 

הילד ו/או הוריו  המעוניינים בשליטה על מצבו של הילד ומעורבים 

באופן פעיל בתהליך קבלת ההחלטות. במקרים אלו טובת הילד היא 

הסוגיה העיקרית שיש לשקול בתהליך קבלת ההחלטות.

מנקודת מבטם של ההורים לילדים הנוטים למות שסבלו מגידולים 

מוצקים, ביצוע בדיקות הדמיה בסוף החיים צריך להיות ממוקד לצורך 

הטיפולי, במטרה להפחית את התסמינים השונים, להקל על סבלם 

של הילדים ולשפר את איכות חייהם. ביצוע בדיקות הדמיה לשם בירור 

התקדמות המחלה אינה תורמת לשיפור איכות חייהם של ילדים 

בשלב הסופני )לצורך כך ניתן להשתמש בשיטות אבחון אחרות(. 

בדרך כלל תשובות הבדיקות גורמות לילד ומשפחתו תחושת ייאוש 

ומגבירות את הפחד והחרדה, מאחר שהתקדמות המחלה נתפסת 

בעיני ההורים כהתקדמות לעבר המוות. 

מכאן עולה החשיבות בביצוע מחקרים השוואתיים בנושא, בין ילדים 

בשלב סופני שעברו בדיקות הדמיה בשלושת החודשים האחרונים 

לחייהם, לבין ילדים בשלב סופני שסובלים מאותה ממאירות ולא עברו 

כלל בדיקות הדמיה באותה תקופה. בנוסף, ישנה חשיבות לבדוק 

את השפעתם של גורמים שונים על תהליך קבלת ההחלטות, כמו 

אמונה, מצב משפחתי וגיל הילד. שאלות נוספות שיש לבחון הן, 

האם על הטיפול הפליאטיבי לכלול בדיקות הדמיה ומהי העלות של 

הטיפול בתופעות הלוואי מהן.
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