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   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יני בריאותהחטיבה לענ
  

  

מס 7/20017_:'חוזר

אב"ט,ירושלים ז"תשס,ז
2007,יולי31

מס 5/713/__:'תיק

הכללייםהחוליםבתימנהלי:אל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

המחוזות הבריאות–רופאי לשכות
והילדים הילודים מחלקות מנהלי
לאורתופדיה המחלקות מנהלי

ובתינוקותהירךמפרקיציבותאיאיתור:הנדון ביילודים

:כללי
הירךבדיקה מפרק של יציבות אי לאיתור קולית קליניתבדיקהעםזמניתבוהמשולבת,על

ווקליניהתוויותפיעללבצעיש,הירךמפרקישל .גורפתסקרכבדיקתלאת

ש בנושא ההנחיות ללהלן הלאומית המועצה המלצות בסיס על ובנדון בריאותפדיאטריה
:הילד

 :החוליםבביתילודבדיקת .1

שימושתוך,הירךמפרקשליציבותאילאיתורגופניתבדיקהיבדקילודכל .1.1
 .Ortolani / Barlowבמבחני

 
להפנותיש-גופניתבבדיקההירךמפרקשליציבותלאיסימניםקיימיםאם .1.2

הקלינייםהסימניםיצויינוהפניה/סיכוםבמכתב.אורתופדלבדיקתדהילואת
העל.שנמצאוהמחשידים הבדיקה לגבי יחליט האורתופד קולית-הרופא

הירכיים מפרקי .של

יותר,אולםגופניתבבדיקההירךמפרקיציבותלאיסימניםאיןאם .1.3 או אחד קיים
שלהלן הסיכון :מגורמי

_______________________________________________________  
  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים

  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו
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הירךשלמשפחתיסיפור .1 מפרק של מולד ;נקע
 
 ;עכוזבמצגלידה .2

שפירמיעוטמצבי .3  ;מי

 ;עובריםמרובההריון .4

רחמיתוךללחץביטוישהם,הרגליםבכפותעיוותים .5
 ;)adductionForefoot,Pes Calcaneovalgus:כגון(

 ;בברכייםמולדיםעיוותים .6

 ;)טורטיקוליסכגון(אחריםגוףבחלקיעיוותים .7

ל עליש בדיקה לביצוע היילוד את בגיל-הפנות הירך מפרק של 6קולית
ילדים,שבועות רופא ולמעקב אורתופד .לבדיקת

כאמור .1.4 סיכון גורמי אין גופנית בבדיקה הירך מפרק יציבות לאי סימנים אין אם
ב.1.3.בסעיף להיות התינוק בקהילהרופאמעקבעל לבריאותהילדים בתחנה או

.חודשים1-2גילבהמשפחה

:בקהילהתינוקותבדיקת.2

הירך.2.1 מפרק של יציבות אי לאיתור גופנית בדיקה להבדק תינוק כל תוךעל
שלהתפתחותיתדיספלזיהלאיתורOrtolani / Barlowבמבחנישימוש
הילודיםממחלקתחרורשלאחרבקהילההראשונהבבדיקההירךמפרק

רופא"עתינוקקתבדיבכלו .שנהגילעדי

עד(הירךמפרקשלקוליתעלבדיקתלביצועבהקדםהתינוקאתלהפנותיש.2.2
אורתופדולבדיקת)חדשים6גיללאחר(אגןלצילוםאו)חדשים6גיל

הבאים :במקרים

מפרקיציבותלאיהמחשידים)Ortolani / Barlow(יציבותאימבחני.2.2.1
;פיזיקליתבבדיקההירך

;בפיסוקהגבלה.2.2.2

;הרגליםבאורךשוויוןלאיחשד.2.2.3

;בקפליםאסימטריה.2.2.4

;צליעה.2.2.5

.1.3בסעיףהמפורטיםהסיכוןמגורמייותראואחדקיימיםאם.2.2.6
.לעיל

או/ואורטופדילייעוץוהפניהמעקבבדיקותלבצעיש,גבולייםבמקרים.2.3
.לנסיבותבהתאםדימותבדיקות



  3

אתאורטופד,בביצועהמיומןהרופאי"עתבוצעקוליתעלדימותבדיקת.3 ימשיך
בתינוק .הצורךבמידת,הטיפול

הרפואית.4 ברשומה :תיעוד

הרפואית.4.1 ברשומה לרשום ההריון,יש המשפחה,במעקב לבריאות ,בתחנה
משפחתי הירךסיפור פרק של התפתחותית דיספלזיה של .קודם

השחרור.4.2 במכתב ותוצאותיה היריכיים מפרקי יציבות בדיקת את לרשום יש
היילודים .ממחלקת

בכרטיס.4.3 מדוייק רישום לנהל חלב"יש הרפואית"טיפת וברשומה התינוק של
הקהילה תאריךבמרפאת בדיקות,הכולל או הקליניות הבדיקות תוצאות

.הדימות

מחלקותאתולהנחותבמוסדכםבדברהנוגעיםכללידיעתזהחוזרתוכןלהעביראבקשכם
יילודיםהלכלקוליתעלבדיקהלביצועלהוריםגורפתהמלצהממתןלהמנע,יילודיםה

.הילודיםממחלקותהמשתחררים

                                                      

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
לבריאו"יו המועצה ופדיאטריהר הילד ת
הילדים"יו רופאי איגוד ר
לאורתופדיה"יו האיגוד ר
לניאונטולוגיה"יו האיגוד ר
פדיאטרית"יו לאורטופדיה החברה ר
ברפואה"יו לאולטראסאונד הישראלית החברה ר

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור בריאות שרותי ראש

המשפטי תהיועצת
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

כללית לרפואה האגף מנהל
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל
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ולמתבגר לילד לאם המחלקה מנהל
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

הל המועצות אומיותמרכזת
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

הרפואית הספריה
ראשית הכללית"קופ–אחות ח

מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל
ענבל"מנכ חברת  ל

ענבל חברת סיכונים לניהול המחלקה מנהלת
הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד

בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון

)מ(8-00/10932

הא אתר וחוזריכתובת הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו ינטרנט
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


