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 רציונל לבחירת הנושא

התקדם והתפתח מאד בשנים האחרונות. יתרה מכך, ניתוחים בריאטריים מסוגים  תחום הניתוחים הבריאטריים

שונים קיימים להיצע עבור קהל דורשים פוטנציאליים. בשנים עברו דובר בבחירה בניתוח כיון שדיאטה שמרנית לא 

ה טיפולית זו צלחה אצל מטופל זה או אחר. כיום, בסוגי ניתוחים בריאטריים מסוימים, יש המלצה לבחירה באופצי

  . כפיתרון יעיל הן לבעיית עודף משקל והן לבעיות תחלואה נלוות דוגמאת מחלת הסכרת

באוכלוסיה הבוגרת עולה, וכששיעור הפונים לשימוש בדרך טיפולית להשמנה  OBESITY –כששיעור הסובלים מ 

בקרב בני הנוער  OBESITY -עולה; וכשבמקביל, כששיעור ה –ולתחלואה נלווית באמצעות ניתוחים בריאטריים 

עולה, שיעור תחלואה נלווית עולה במקביל לירידת גיל החולים, וכשהסיכון להמשך תחלואה נלווית בהמשך החיים 

שאלת בעד או נגד ניתוחים בריאטריים היא חשובה  וראויה לבדיקה מאד,  הגבוה  OBESE  עבור בני נוער שהם 

 בספרות של השנים האחרונות. 

על רקע ארבעת מקרי המוות . לגבי כן או לא ניתוחים בריאטריים קימת עבור האוכלוסיה הבוגרתההתלבטות 

 24תוך כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" ע"מ מזאת בלבד בארץ ) 2/42לאחר ניתוח בריאטרי שאירעו במהלך 

נוער אף עשויה לקבל מקום חשוב יותר בשיח הציבורי -בבני , שאלת הניתוחים הבריאטריים(2/41לינואר  22מיום 

הבחירה  ובודאי, בשיח המקצועי בין עמיתים שונים מהתחום. לפיכך, ראויה למבחן וראויה לבדיקה באם רצויה

שיטות שמרניות יותר שאולי הוכחו כלא יעילות ולעיתים, בהשוואה ל נוער-בניתוח בריאטרי כאופציה טיפולית בבני

 פך, כמדרדרות את המצב עוד יותר? אף ההי

כיון שבני הנוער של היום הם המבוגרים של החברה שלנו מחר, יש מקום חשוב לבדיקת נושא הניתוחים 

 נוער בראי הספרות המקצועית העדכנית בנושא.  -הבריאטריים בבני
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 רקע

על פי נתוני איגוד הבריאות  בהתמדה. בשנים האחרונות, שיעור עודף המשקל המסוכן לבריאות הולך ועולה

)נכון לשנת  2גדל פי  בקרב האוכלוסיה הבוגרת הכלל עולמי  OBESE -שיעור ה /429מאז   ,WHOהעולמי, 

עולה בהתמדה. הצורך  4כתוצאה מכך, שיעור תחלואה נלווית כגון סכרת ומחלות קרדיווסקולריות .  4(9//2

כירורגית -במקביל לשיטות הטיפול השמרניות יותר ויותר מטופלים פונים לשיטת הטיפול הפולשנית. בפתרון דחוף

 בצורת ניתוחים בריאטריים. 

בשיעור עולה בשנים האחרונות נמצאת בדומה למתרחש בקרב האוכלוסיה הבוגרת, מגמת עודף משקל והשמנה 

לנוכח היקף  2"אפידמית" אף נוער ובילדים-ייש המכנים את עודף המשקל בבנ.  4גם בקרב ילדים ומתבגרים

בעיית ההשמנה ועודף המשקל  .  4התופעה הכלל עולמית, הן בחברות השפע והן בקרב מדינות העולם השלישי

NIH ational N -ועמיתיה מה 2ע"פ קרוקר. אך היא מחמירה עם השנים נוער איננה חדשה-בילדים ובבני

Institution of Health,  2נוער בארה"ב עלה פי שלושה-האחרונים שיעור ההשמנה בקרב ילדים ובניבעשורים  .)!(

כי יש צורך בשינוי.  . מן הנתונים עולהעד כה, לא הוכיחו עצמןשננקטו ליות ונראה כי הגישה או הגישות הטיפ

שמה לעצמה  ///2 -שנות ה שהונהגה בארה"ב בתחילת HEALTHY PEOPLE 2/4/  "1" –למשל, תכנית ה 

נתוני הסקר נוער בארה"ב. -ף המשקל וההשמנה בקרב ילדים ובנידבין אחת ממטרותיה, להביא לירידה בשיעור עו

בעצם  /2/4הראו כי תכנית  PREVALENCE OF OBESITY IN THE US  5הנערכים בארה"ב אחת לעשור

-נוער ביחס למשקל שכן שיעורי עודף משקל והשמנה בקרב ילדים ובני-נכשלה בהשגת מטרתה עבור ילדים ובני

מגמת עודף . 6 2//2-/2/4ביחס לשנים  4222-///2נוער נשארו ללא שינוי ע"פ תוצאות הסקר של השנים 

 "ב  ולא רק בה, נמצאת בעלייה במימדים מדאיגיםנוער בדומה למתרחש בארה-בקרב בני OBESITY -המשקל ו

ת היתר בקרב ילדים בגילאי ביה"ס בין הכיתות א' בישראל, ע"פ נתוני סקר מדדי ההשמנה והשמנ .4בכל העולם

מן הילדים נמצאים בקטגורית השמנת היתר ללא שינוי בשנים האחרונות )עדכני עד כולל שנת  %9 -עד כולל ט', כ

2/44)7  .  

: בשנים   4לא רק השמנה נמצאת במגמת עלייה אלא גם תחלואה נלווית המוכרת כתופעת לוואי להשמנה      

נוער, גיל הופעת תחלואה נלווית כגון סכרת ותחלואה -האחרונות, במקביל לשיעורי השמנה עולים בקרב בני

  נוער וילדים צעירים יותר ויותר. -וביחס הפוך לגיל המטופלים: בקרב בנינמצאים בשיעורים עולים  –לבבית 

נוער בעודף משקל או הסובלים מהשמנה הופכים למבוגרים הסובלים ממשקל -מן המחקרים עולה כי בני       

-ם בבני. לאור הנתונים הללו, יש הגורסים כי טיפול אגרסיבי דוגמאת ניתוחים בריאטריי2-4עודף ותחלואה נלווית

נוער נחוץ ויעיל לצורך הבטחת בריאותם העתידית כמבוגרים. מאידך גיסא, בניתוחים בריאטריים טמונים סיכונים 

עבודה זו לסקור על פי פרסומים עדכניים של  ה, באללולטווח הקרוב והרחוק כולל סיכון לתמותה. לאור העובדות ה

 . נוער-בריאטריים בבניהאחרונות, טיעונים בעד ונגד ניתוחים  השנים
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 דיון

 נוער-ת עודף משקל בבניוהגדר

קימות מספר דרכים להגדרת עודף משקל והשמנת יתר בילדים ומתבגרים. להלן מספר הגדרות הנמצאות 

 : 6בשימוש בספרות המקצועית של השנים האחרונות

   CDC – Centers for disease control and prevention( ע"פ 4

 למין וגיל 95אחוזון  ≤ BMIעודף משקל: 

 למין וגיל   25 אחוזון≤  BMIהשמנת יתר: 

2)z score  BMIהגדרת מס. מקומות סטיית התקן מעל או מתחת ל ;- BMI ממוצע ביחס למין וגיל 

 זהו מדד רגיש יותר בעיקר עבור מצבי הקיצון )ובכלל זה השמנת יתר(. 

  BMI z scores  ≥  4./1עודף משקל:  

 BMI z scores    ≥4.61השמנת יתר: 

   BMI z scores    ≥2.22השמנת יתר חמורה: 

 

  : נוער -בילדים ובנייתר חמורה -השמנתהגדרת 

 : 2יתר חמורה –להשמנת  BMIפדיאטרי האמריקאי, מדדי -ע"פ האיגוד הפדיאטרי האמריקאי והאיגוד הכירורגי

BMI ≥ 25  :נשימה בשינה -; דום2סכרת מסוג + תחלואה נלווית )כגוןSLEEP APNEA היפרליפידמיה; הפרעות ;

 מטבוליות(

 ללא קשר לתחלואה נלווית /BMI ≥ 1  -או

 

 :בריאטריים ניתוחים בצורת פולשני -כירורגי לטיפולהמתאימים  נוער-גדרת בניה

נוער המתאימים לטיפול באמצעות  -יש שתי קטגוריות של בני 6האקדמיה )האמריקאית(  לתזונה ודיאטטיקהפי על 

 ניתוח בריאטרי: 

; SLEEP APNEA בשינה נשימה-דום; 2 מסוג סכרת: כגון) נלווית תחלואה+  BMI ≥ 40קטגוריה א': 

חודשים  6ולאחר ניסיון של שינוי הרגלי אכילה ושילוב פ"ג שלא צלח במשך  (מטבוליות הפרעות; היפרליפידמיה

 -לפחות , או

 צלח שלא ג"פ ושילוב אכילה הרגלי שינוי של ניסיון ולאחר נלווית לתחלואה קשר ללא BMI ≥ 50קטגוריה ב': 

 .לפחות חודשים 6 במשך

 פדיאטרי-הכירורגי והאיגוד האמריקאי הפדיאטרי האיגודע"פ האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה וע"פ  כלומר, 

, על פי כל המקורות הללו, ניתן לשקול טיפול באמצעות ניתוח בריאטרי עבור מטופלים שאינם בגירים האמריקאי

רק לאחר כישלון של תכנית טיפול שמרנית  –( במקרים של השמנת יתר עם או בלי תחלואה נלווית 49)תחת גיל 

, 2חודשים 6מסוג זה הוא לפחות  מן המוקצה לניסיון טיפול שמרניזהמתבססת על שינוי הרגלי אכילה ופ"ג. משך ה

2 ,6 . 
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קריטריונים חמורים פחות ביחס לחומרת השמנת  9השוודי  StudyAMOS, Adolescents Morbid Obesity ע"פ 

 הונהגו כקריטריון לניתוח בריאטרי: היתר 

BMI ≥ 40 או-  

BMI ≥ 35   כאבי  ;בסרום לנורמה מעל ליפידים רמות; דום נשימה; 2+ תחלואה נלווית )שהוגדרה כ: סכרת מסוג

פרקים(. במקרה זה לא צוינה התייחסות לנסיונות טיפול שמרניים קודמים וקריטריוני הניתוח לא כללו חובת ניסיום 

 חודשים לפחות.  6טיפולי שמרני במשך 

תלויים : מהם הקריטריונים הטובים ביותר? האם הקריטריונים להלן מספר תהיות לאור הקריטריונים השונים

הנוער המצויים בקטגוריה זו או אחרת של השמנת יתר או שמע חומרת התחלואה הנלווית עשויה  -באחוז בני

האם יש צורך בקרטריונים שונים במדינות שונות בהתחשב להוביל בהכרעת הקריטריונים לניתוחים בריאטריים? 

ים לכלול התייחסות לניסיון טיפול שמרני ובנוסף לכך, האם על הקריטריונבמוצא שונה או אולי גנטיקה שונה? 

 היכול לספק להן מענה.  מבוסס מדעית קודם? שאלות אלו נותרות פתוחות בשלב זה כיון שחסר מידע מקצועי

 

 ומהי מידת השימוש בהם לאורך השנים? מתי החלו נוער:-ניתוחים בריאטריים בבני

. 2נוער-בריאטריים כאמצעי לטיפול בהשמנת יתר קיצונית בבנימציינות את תחילת השימוש בניתוחים  /9 -שנות ה

שנים. השימוש בניתוח  42-/4נוער הוגדרו עבור טווח הגילאים  -מבחינה מחקרית ועל פי התיעוד האמריקאי, בני 

בוגרת הסובלת מעודף משקל קיצוני בצד  נוער נעשה בעקבות ניסיון ניתוחי נרכש בקרב אוכלוסיה -כטיפול בבני

בטיפול בבעיית השמנת  ,אם בכלל ,אכזבה משיטות טיפול שמרניות לא ניתוחיות אשר הראו אפקטיביות דלה

השימוש באופציה ניתוחית אודות  NIHפורסמה חוות דעת של  4224בשנת . 2נוער-היתר הקיצונית בקרב בני

נעשה שימוש בניתוחים בריאטריים  ,/2 -ה בשנות. כתוצאה מכך, נוער –לטיפול בהשמנת יתר קיצונית בקרב בני 

היעדר ניסיון והן בשל שימוש . זאת בשל באופן מוגבל בלבדנוער אך  –כצורת טיפול להשמנת יתר קיצונית בבני 

. 2עתידייםבפרוצדורות הכרוכות בסיכונים למטופלים כולל שיעור סיבוכים גבוה יותר וסיכון לחסרים תזונתיים 

אף נוער בארה"ב, בכל המדינה.  –חלה עלייה ניכרת בשיעור הניתוחים הבריאטריים בבני  2//2-///2בשנים 

בהשוואה לשיעורם בשנת  2//2בתוך השנים הללו חל שינוי ניכר: מס' הניתוחים הבריאטריים שולש בשנת 

 . 2וי, שיעור הניתוחים נותר ללא שינ2//2עד  2//2. אולם, בשנים  2///2

 

 ?מדובר ניתוחים סוגי באילונוער: -ניתוחים בריאטריים בבני

נוער בין -סקירה אודות הטרנדים לניתוחים בריאטריים בארה"ב בבני 7//2פרסמו בשנת  2, אינגה ועמיתיהםטסיי

אשר  . הנתונים הוצאו מתוך דיווחי בתי החולים בכלל ארה"ב ביחס לניתוחים בריאטריים2//2 -ל 4226השנים 

 בוצעו בתנאי אשפוז בביה"ח.  סוגי הניתוחים אשר בוצעו בארה"ב כוללים: 

Gastric Bypass; Vertical Banded Gastroplasty; Adjustable Gastric Banding  

טומן בחובו סכנה לחסר בויטמינים ומינראלים בשל המעקף המדלג על ספיגה   Bypassניתוח בריאטרי מסוג 

ישירות למעי הדק. שתי השיטות הניתוחיות האחרות אינן טומנות סכנה לחסרים  המזון תבסוף הקיבה והעבר

קצב  אולם,בויטמינים ומינראלים כיון שהן מתבססות על צמצום היקף תכולת המזון והפחתת מסה נוטריאנטית. 

 . 2הירידה המשקלית בהן איטי באופן משמעותי בהשוואה לשיטת המעקף
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בחנו במה שנראה כ"מחקר המשך"  למחקרם של טסיי ועמיתיו, את המגמות בניתוחים בריאטריים  2קלר ועמיתיו

סוגי הניתוחים הבריאטריים . 22//2עד  ///2חולים מכלל המדינה, בין השנים -נוער בארה"ב בקרב בתי-בבני

 ///2 -ות הנלפני ש אשר בוצעו בשנים הללו בארה"ב היו מעט שונים בהשוואה לניתוחים אשר בוצעו קודם לכן,

 והם כללו את סוגי הניתוחים הבאים: 

RYGB, Roux-en-Y Gastric Bypass; Gastric restriction procedures; LAGB, Laparoscopic 

Adjustable Gastric Bypass.  

, מירב הניתוחים בוצעו בשנים האחרונות בשיטה זו. שיטת במהלך השנים ועם התפתחות השיטה הלפרסקופית   

נוער -מהניתוחים הבריאטריים בארה"ב בבני 67.6%  -בוצע ב RYGB 2//2 -. ב RYGBהניתוח הבולטת היא 

 הלפרסקופית אף היא.  LAGB -והשאר בוצעו בשיטת ה

עבור פרוצדורות המתבצעות  RYGBמציינים אף הם את השימוש בשיטת ניתוח מסוג  9גוטנברג ועמיתיו השוודים

 .באירופה בשנים האחרונות

הלפרסקופיות אשר מקצרות , כצפוי, הן בשנים האחרונות ניתן לסכם ולאמר כי השיטות הניתוחיות הנפוצות ביותר

את הצורך באשפוז לאחר הניתוח, ההחלמה הניתוחית מהירה הרבה יותר ומידת הסיכון לסיבוכים במהלך הניתוח 

 .  RYGBנוער היא -פחותה הרבה יותר. שיטת הניתוח המובילה ע"פ הספרות המקצועית ביחס לבניולאחריו 

 : מהן הסכנות בטווח הקרוב והרחוק? OBESITY -תחלואה נלווית ל

; 2מבין המחלות הנלוות המוכרות ביותר בקרב בני נוער הסובלים מהשמנת יתר קיצונית ניתן למנות: סכרת מסוג 

-בנוסף ניתן למצוא הופעת כבד שומני לא. i; Severe steatohepatitis tumor cerebri-Pseudo6דום נשימה; 

-אלו הן הסכנות אשר קיימות לטווח הקרוב בהשמנת. 2היפרליפידמיהו 2(, ואף צירוזיס NAFLDאלכוהולי )

נוער, כאשר הכוונה ב"טווח קרוב" היא הופעת התסמינים הנלווים להשמנה כבר -יתר קיצונית עבור בני

 בשנות ההתבגרות. 

הנוער כבוגרים, והן ברמת הכלל -סכנות הטווח הרחוק מתייחסות הן לרמת הפרט ביחס לחיי בני

עיקר הבעיה בתחלואה הנלווית להשמנת או בעשורים הבאים.  יה בעשורבהתייחסות לכלל האוכלוס

מן התחלואה  םהנוער הסובלי-היתר הקיצונית היא הופעת תחלואה אופיינית בגילאים צעירים ביותר. בני

הנלווית, נושאים איתם את המחלות הללו לשנות חייהם הבוגרות. בכך, הם מגדילים את רמת הסיכון 

 או מחלת כליות ותחלואה קרדיווסקלארית 2סכרת מסוג  רספת )דוגמאת הקשלתחלואה נלווית נו

. התחלואה הנלווית להשמנת יתר לא תמיד נעלמת ( ESRD, End Stage Renal Disease  מתקדמת

עתידית הסובלת  בחיי המתבגרים בהגיעם לחייהם הבוגרים. ובכך, עולה הסיכון באופן כללי לאוכלוסיה

יתר  - מתסמינים נלווים להשמנה כגון תחלואה כרונית והיבטים פסיכולוגיים שליליים הקשורים בהשמנת

אשר בסופו של דבר יביאו לאיכות חיים נמוכה יותר בעתיד, להגדלת הסיכון לתמותה ולקיצור תוחלת 

 . 2,2 24 -החיים באופן כללי, בהשוואה לתוחלת החיים במאה ה
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 נוער: ייתרונות לתהליך-בעד ניתוחים בריאטריים בבני

, יש מקום לשקול ניתוחים בריאטריים AND6לתזונה ודיאטטיקה,  (האמריקאית)העמדה של האקדמיה  רניי ע"פ

ולאחר כישלון של נסיונות קודמים להפחתת משקל בדרכים כאופציה טיפולית במקרים של עודף משקל קיצוני  

הפחתת משקל ניכרת כתוצאה מניתוח בריאטרי "פ סקירת מחקרים של השנים האחרונות, נראה כי עשמרניות. 

. השיפור הוא נלוויתהתחלואה השיפור במדדי לגם  ,אלא ,במשקל המטופל הצעיר ירידה דרמטיתמביאה לא רק ל

, יתר לחץ 2רת מסוג לעיתים עד כדי היעלמות מחלות נלוות שהופיעו בעקבות השמנת היתר, לדוגמא, סכ דרמטי, 

, בהשוואה בין שיטות שמרניות לבין ניתוח בריאטרי, הניתוח /4ע"פ גלוי ועמיתיו.  2נשימה-ודום , צואה שומניתדם

שיעורים גבוהים יותר של היעלמות סכרת וסינדרום מטבולי ניצפו הבריאטרי יעיל יותר לצורך ירידה במשקל; 

 באיכות חיי המטופלים לאחר הניתוח וכן אפשרות –לטובה  –שיפור דרמטי יותר נצפה לאחר הניתוח )בהדרגה(; 

 .  /4שומנים בדם -יתר לחץ דם ואנטי -סכרתי, אנטי -אנטי מן הסוגים הבאים: טיפול תרופתי תלהפחתטובה יותר 

פחות סיבוכים באופן כללי  נוער לבין ניתוחים בריאטריים במבוגרים, ניצפו-בהשוואה בין ניתוחים בריאטריים בבני

. כמו כן, שיעור התמותה לאחר הניתוח היה נמוך יותר בקרב בני נוער, בהשוואה נוער -בקרב בני  לאחר הניתוח

בנוסף, נצפה שיפור באופן כללי בממדי סרום המטופלים . /4מבוגרים לאחר ניתוחים בריאטריים תר תמותולשיע

 מו לו. לאחר ניתוח בהשוואה לבדיקות הסרום שקד

בהשוואה בין טיפול שמרני לבין טיפול ניתוחי, בשיטת הטיפול הניתוחית, למטופלים שעברו ניתוח היו תוצאות 

 .  /4בהשוואה למטופלים בטיפול שמרני  טובות יותר LDLCבדיקות סרום במדדי סוכר, טריגליצרידים ורמות 

יותר במשקל מושגת באמצעות ניתוחים בריאטריים בהשוואה  ע"פ הספרות הנוכחית נראה כי הירידה הדרמטית 

מאמרים  44אנליזה אשר נערכה עבור -הנתונים הללו לקוחים מתוך מטא.  /4לשיטות טיפול אחרות שמרניות יותר

העוסקים בדיווח אודות תוצאות ניתוחים בריאטריים אשר בוצעו במספר מדינות בהן: אוסטרליה, ארה"ב, איטליה, 

 ק"ג בשנה הראשונה שלאחר הניתוח.  26ין, ברזיל וטייואן. בממוצע, דווח במאמרים על ירידה של דנמרק, ס

 /4 2, 2נצפה כפופולארי ביותר לשימוש RYGBמבין הניתוחים הבריאטריים הקיימים היום בשוק, הניתוח מסוג 

שלהם בהשוואה לכל ניתוח או  BMIיטה זו חוו ירידה דרמטית יותר במשקלם ובמדדי שומטופלים אשר נותחו ב

   .אופציה טיפולית אחרת

מירים לאחר ניתוח חולבסוף, בעניין פוריות לאחר ניתוחים בריאטריים: האם הסיכוי והסיכון משופרים או מ

-בבני מהניתוחים הבריאטריים %/5 -בריאטרי? העיסוק בעניין הפוריות הוא חשוב בשל העובדה כי למעלה מ

את השלכות הניתוחים הבריאטריים על פוריות, מהלך ההיריון בחנו  44נוער מתבצעים בבנות. מגרד ועמיתיו

. ממצאיהם 5//2 – 4229שעברו ניתוחים בריאטריים בארה"ב בין השנים  בגיל ההתבגרות והלידה של בנות

הראו כי הירידה במשקל בעקבות הניתוח היא גורם חיובי המביא לשיפור במדדי פוריות הנשים הצעירות לאחר 

כזה או אחר. יתרה מכך, נשים צעירות שעברו  בריאטרי הניתוח הבריאטרי. לא ניצפו בעיות פוריות בשל ניתוח

( לעודף משקל )דוגמאת סכרת הריונית, י.ל.ד בהיריון וכדומהבוכי היריון הנלווים יניתוח בריאטרי חשופות פחות לס

ובלבד ששמרו לאחר הניתוח על הישג הירידה במשקל. חסרים תזונתיים לאם ולילד ע"פ המחקרים הינם 

הלך ממינימאליים ותוצאות ההיריון והלידה לאם ולתינוק הן טובות בתנאי שהאם לקחה את כל התחליפים ב

 . 44צפו סיבוכים פרוצדוראליים בלידה על רקע ניתוח בריאטריכנדרש. לא נ –ההיריון 
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 נוער: –להלן סיכום תמציתי לייתרונות ניתוחים בריאטריים בבני 

 ומדדי  הפחתת משקל גוףBMI  במידה ניכרת 

  לאחר מס' חודשים – 2שיפור ניכר / ללא סכרת מסוג 

  לאחר מס' חודשים –שיפור ניכר / ללא יתר לחץ דם 

  לאחר מס' חודשים –שיפור ניכר / ללא דום נשימה 

  לאחר מס' חודשים –שיפור ניכר / ללא צואה שומנית 

  לאחר מס' חודשים –שיפור ניכר / ללא סינדרום מטבולי 

  לאחר מס' חודשים –שיפור ניכר / ללא היפרליפדמיה 

 ללא טיפול תרופתי מתאים טיפול תרופתי הפחתת / 

 שיפור באיכות החיים 

 שיפור במדדי פוריות עבור נשים צעירות לאחר ניתוח בריאטרי 

 הפחתת סיבוכי היריון ולידה  

  שיעורי תמותה יחסית נמוכים, ונמוכים ביחס לשיעורי תמותה בקרב אוכלוסיית המנותחים הבריאטריים

 המבוגרים

 נוער: חסרונות וסכנות-נגד ניתוחים בריאטריים בבני

המיידיות הנשקפות מניתוח בריאטרי הן סכנות האופייניות למהלך הניתוחי בראש ובראשונה, הסכנות 

ריאות, והחרפת התהליך -באופן כללי, כפי שניתן למצוא עבור כל פרוצדורה ניתוחית, בהן, זיהום, דלקת

עד כדי זיהום מפושט )ספסיס(. מצבים נוספים המהווים לעיתים סיכון חיים כוללים תסחיפים ריאתיים. 

וספות הנלוות לניתוחים מסוג זה הם דליפות מאיזור הניתוח וגרימת סיבוכים בדרגות שונות או סכנות נ

 . 2חסימות מעיים בדרגות שונות

אחד החסרונות, או אולי, הגדרה טובה יותר תהה, אחד הסיכונים הגדולים ביותר הכרוכים בניתוחים 

 ל המנותחים הצעירים בשל סוג הבריאטריים של השנים האחרונות, היא סכנת הפגיעה בגדילה ש

הם הניתוחים הפופולאריים הלפרסקופיים הניתוחים הבריאטריים  : 2ולהלן ההסבר ניתוח המבוצעה

בו נעשה מעקף לקצה  RYGBניתוח מסוג הפופולארי ביותר, הוא הביותר בשנים האחרונות, ומביניהם, 

, בצד הקיבה תוך יצירת "כיס" קיבה מצומצם וחיבור ישיר למעי הדק. הסכנה כתוצאה מהניתוח היא

צמצום נוטריאנטים מהמזון, חסר בויטמינים ומינראלים בשל שינויים באתרי הספיגה במע' העיכול. הללו 

. 2ימום פוטנציאל הגדילה שלהםיכולים לפגוע בפוטנציאל הגובה של המטופלים כך שלא ימצו את מקס

 בעיות, ובנוסף ניתוחית נצפתה אף היא-ספיגת נוטריאנטים בתקופה הפוסט-אנמיה על רקע תת

 , ניצפו אף הם.  2ותיאמין פולאט,  B12 של חסרים רקע על להיוצר עלולותאשר  נוירולוגיות

  . /4חסרים בברזלבלא קשר לבעיות נוירולוגיות, בטווח של שנתיים לאחר הניתוח נצפו 
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מקצועי כולל הדרכה תזונתית  -תמיכה משפחתית ותמיכת צוות רבבהתייחס לניתוחים בריאטריים, 

ופסיכולוגית מתאימה נדרשים לפני ואחרי הניתוח לצורך הצלחה. במידה ואין מערך שכזה, בבית 

המשקלית ושיפור ובסביבה, סיכויי ההצלחה נמוכים יותר וקשה יהיה לשמר לאורך זמן את הירידה 

 . 2המדדים הנלווים לירידה דרמטית במשקל

בני הצעירים מסה"כ המנותחים  %9 -כ /4ועמיתיו GLOYהצורך בניתוח חוזר הוא חיסרון גדול. ע"פ 

הניתוח. יש להתייחס הנוער נזקקים לניתוח חוזר )לאחר עלייה ניכרת במשקל( בתוך שנתיים מיום 

ניתוחי כיון -לעובדה זו בזהירות, כיון שמשך המחקרים הנסקרים מוגבל לשנתיים בלבד בשלב הפוסט

-שהשימוש בפרוצדורות הלפרוסקופיות הוא יחסית חדש. בנוסף, אין בנמצא בספרות הקיימת מטא

במילים אחרות, תוח. לאחר הנישאנליזות אשר סוקרות את המצב אצל המטופלים מעבר לטווח השנתיים 

מצבים בהם החזרה למשקל גבוה אירעה בטווח אשר למעלה משנתיים לאחר הניתוח, אינם מדווחים 

בספרות העדכנית הקימת. ייתכן כי מצוי בידנו מידע חלקי בלבד על שיעור המקרים בהם החזירו 

 לאחר שהצליחו להסירם בעקבות ניתוח בריאטרי.  –מטופלים ק"ג רבים למשקלם 

, הוא נוער אשר עברו ניתוח בריאטרי –, אשר נצפה בקרב בני בניתוח ביותר החמור הסיכון,  יעור התמותהש

 לאו דוקא בריאטרי.  2ולא יותר מאשר בכל ניתוח אחר ,יחסית נמוך

נוער לאחר ניתוחים בריאטריים מכל הסוגים, בהשוואה -אגב, ראויה לציון העובדה כי פחות מקרי מוות ניצפו בבני

 . /4, 2מבוגריםשיעור מקרי המוות שנצפה בל

 

 :נוער – בבני בריאטריים ניתוחים לחסרונות וסכנות תמציתי סיכום להלן

 זיהום 

 דלקת ריאות 

 ספסיס 

 תסחיפים ריאתיים 

 דלף ניתוחי 

 חסימת מעיים 

 פגיעה בפוטנציאל הגדילה הטבעי 

 חסר בברזל 

 אנמיה 

 בעיות נוירולוגיות 

 צורך בניתוח חוזר 

  לתמותה )אם כי נמוך בהשוואה לשיעור הסיכון בקרב מבוגרים(סיכון 
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 חוות דעת אישיתוכום יס

הנוער הללו -הרי שבני ,בלא התייחסות מתאימהשאלת הניתוחים הבריאטריים מהווה דילמה קשה ורבת פנים. 

נדונים ללקות בהחמרת המצב הקיים, בהתפתחות תחלואה נלווית אשר תביא לירידה נוספת באיכות חייהם אשר 

יתר קיצונית יגדלו להיות  - נוער הסובלים מהשמנת-טובה. ברור כי בני –בלאו הכי מוגבלת ואיננה, לכל הדיעות 

נוער הסובלים מהשמנת יתר קיצונית נמצאים בסיכון גבוה ביותר  –. בני חולנית -מבוגרים הסובלים מהשמנת יתר

בהשוואה למבוגרים הסובלים מהשמנת יתר  ,מוקדם הרבה יותר לעודף משקל קיצוני תחלואה הנלוויתב ללקות

יותר בהשוואה לחבריהם שאינם סובלים מבעיית משקל   קיצונית. איכות ותוחלת חייהם תהה נמוכה וקצרה

 . קיצונית

הללו מוסיפים נדבך נוסף חשוב ביותר בבחינת לגבי ההיבטים הנפשיים, החברתיים והסביבתיים להשמנה?  ומה

נוער. ומן הצד השני, האם לא עדיפים הללו, בכל זאת, על פני תמותה על רקע -תמונת ההשמנה הכוללת בבני

ני ועורי ההצלחה ומהם קריטריניתוחי, עיכוב בגדילה או הוספת תחלואה נגררת כתופעת לוואי לניתוח? מהם שי

ההצלחה לניתוח בריאטרי בבני נוער? ואולי, השאלה החשובה ביותר, האם זה כדאי? על כל אלו, אנסה לענות, 

 לפחות חלקית, בפרק זה.  

 

 עובדות לאור המידע העדכני מתוך הספרות: לתת את הדעת בעת בחינת האנסה ישנם מספר נושאים עליהם 

 יש לשקול אופציה ניתוחית? א( מהן הנסיבות בהן

 ב( מהן ההגדרות המתאימות לביצוע ניתוח?

 ג( אלו נושאים אינם נדונים בספרות הקימת?

 מספקת מענה מתאים לבעיה שלשמה נערכה? –בראי הנתונים הקיימים  –ד( האם אכן האופציה הניתוחית 

 ניתוחית –ה( התקופה הפוסט 

 ו( סיכום דיעה אישית לאור הנתונים

 

 ?ניתוחית אופציה לשקול יש בהן הנסיבות מהן

 המוצג הוא בין   BMI - על פי הספרות העדכנית, יש מספר הגדרות למצב בו יש לשקול אופציה ניתוחית. טווח ה

 25 ≤ BMI  5  -ל/  ≤BMI . יש לתת את הדעת לגביBMI 35 ≤   האם אין זה קריטריון נמוך מדי לצורך שימוש :

 דוגמאת ניתוח בגיל צעיר? באופציה פולשנית 

 

  ?הקימת בספרות נדונים אינם נושאים אלוו ניתוח לביצוע המתאימות ההגדרות מהן

בכל הסקירות מצוין כי יש התחשבות בתחלואה נלווית להשמנה כך שהקריטריון מתייחס לתחלואה נלווית במצב 

BMI  נמוך יותר. אולם, לא מצוין כמה מדדי תחלואה נלווית ואלו במיוחד יש לכלול במדדי תחלואה נלווית המהווים

(, האם זהו קריטריון מחייב ו/או חשוב באותה SLEEPUPNEAנשימה בשינה )-קריטריון לניתוח. למשל: דום

 ? 2המידה כמו צואה שומנית? סכרת מסוג 
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ר מדדי התחלואה הנלווית ההכרחיים כקריטריון בסיס לשקילת אופציה ניתוחית נראה כי יש צורך להתייחס למספ

שקילת מידת תוך וכמו כן, יש להתייחס לתחלואה עצמה תוך התחשבות בדרגת הסיכון שמהווה כל סוג תחלואה 

לואה הסיכון המיידי והנגרר הנשקפים ממנה. במילים אחרות, לדעתי, יש צורך בהחלטה על מדד בסיסי כיותר מתח

דירוג המחלות הנלוות אליהם יש להתייחס ע"פ מידת הסיכון המיידית שהן . כמו כן, יש צורך בנלווית אחת לפחות

 מהוות ובהתייחס לתחלואה הנלווית אליהן בנוסף. 

 

ניסיון קודם סקירות של השנים האחרונות ועל פי מס' איגודים מובילי דיעה, היתה התייחסות מחיבת להבחלק מן 

שמרני טרם שקילת אופציה ניתוחית, עם או בלי הגבלת זמן מינימום לניסיון השמרני. יש בהחלט מקום  בטיפול

ק"ג לירידה  Xהתייחס לטיפול שמרני בהגבלת מינימום זמן מחייב ובקביעת קריטריוני בסיס להצלחה או כישלון )ל

 הגבלת זמן...(.  Y -במשקל ב

 בעקבות קריטריון ברור לכישלון טיפול שמרני, ניתן יהיה לשקול טיפול באופציה ניתוחית. רק 

ניתוחי. בשל העובדה כי ניתוח בריאטרי -לא נמצא כשלב מחייב בשלבי הטיפול הטרום טיפול תרופתייתרה מכך, 

ס הסיכון לתמותה הקיים הוא האופציה הטיפולית הטומנת בחובה את הסיכון הגבוה ביותר למטופל, ולו רק על בסי

, קרי, טיפול תרופתי לאחר טיפול בכל ניתוח באשר הוא, יש לנסות ולמצות כל אמצעי טיפולי המסוכן פחות מניתוח

 . שמרני תזונתי בשילוב פ"ג, טרם ה"קפיצה" לטיפול באופציה ניתוחית

 נים קלילים מדי. קריטריוני שקילת טיפול ניתוחי כפי שקיימים בראי הספרות, הם קרטריו ,לדעתי

. כוונתי היא להצעת אלגוריתם הכולל נראה כי יש מקום להתייחס לשלבי טיפול ע"פ אלגוריתם מובנה מראש

  שלושה שלבים ברורים: 

יש ניסיון טיפולי שמרני קלאסי הכולל שילוב חינוך תזונתי, תפריט אישי ופ"ג ברמת הפרט  בשלב ראשון     

 והמשפחה. 

, לאחר הגדרת זמן ניסיון הכרחי עם הגדרת תוצאות חיוביות מול כישלון טיפולי, יש לעבור לטיפול שניבשלב ה     

תרופתי ובדומה, להגביל ניסיון הכרחי למינימום זמן נדרש בקטגוריות תרופתיות שונות והגדרת הצלחה או כישלון 

 בהתאם. 

בשני השלבים  –שכשל – המוגדר על פני פרק זמן נדרש ובתום ניסיון טיפולי  אחרוןשלישי וכשלב רק      

  בקריטריונים מתאימים.  יש לשקול מעבר לשימוש באופציה ניתוחיתהקודמים, 

 

נושאים נוספים אשר אינם זוכים לדיון מעמיק בספרות הנוכחית הקימת הם: סוג הניתוח הבריאטרי; כמה ק"ג 

 –לירידה יוגדרו כהצלחה או כישלון וכן הגבלת הזמן הנדרשת לביצוע ניתוח חוזר  BMIירידה במשקל או מס' מדדי 

 במידת הצורך. 

נוער, דוקא באופציה הניתוחית  –בראש ובראשונה, מעט תמוהה העובדה כי יש שימוש נרחב ביותר עבור בני      

ים ומינראלים ולא רק מגביל את פוגע בספיגת ויטמינ RYGB -. ניתוח הRYGBניתוח מסוג  קר, ב המסוכנת יותר,

כמות הנוטריאנטים המוכנסים לגוף. בכך, הוא מהווה סיכון לרשימת תוצאות לוואי שליליות לתהליך, כאשר 

החמורות מביניהן הן פגיעה בפוטנציאל הגדילה של המטופלים ו/או בעיות נוירולוגיות. הייתרון של אופציה זו היא 
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(. עולה השאלה, האם לנוכח רמת הסיכונים  BMIמדדי בגם ועל יוצא, הירידה הדרמטית יותר במשקל )וכפ

 מבלי לשלם מחירים נלווים כה כבדים? -כטריגר להמשך –הנלווים, אין מקום להעדיף ירידה מצומצמת יותר 

כמו כן, לא ברור מן המידע המבוסס מדעית הנוכחי, כמה ק"ג מינוס מוגדרים כהצלחה לניתוח? האם כל ירידה      

ירידה המלווה  לחילופין, האם מוגדרת כהצלחה? האם ירידה המלווה בשיפור תחלואה נלווית תוגדר כהצלחה? או

בהיעלמות תחלואה נלווית להשמנה, תוגדר כהצלחה? האם הצלחה מחיבת הפסקת טיפול תרופתי לתחלואה 

 ע מענה בספרות. נלווית, כן או לא? על כל השאלות הללו ביחס למשקל ולתחלואה נלווית, אין כרג

בהתייחס לזמן ביצוע ניתוח חוזר, לא קימת התייחסות לזמן מינימאלי בין ניתוח לניתוח, חיוב טיפול או סוגי      

 טיפולים אחרים בין לבין ניתוח, ו/או דיון בהשלכות ביצוע פרוצדורה חוזרת על רקע עלייה מסיבית במשקל.  

רת סוג הניתוח; הגדרת הצלחה או כישלון וכן, בחינת אופציה על כל הללו יש צורך לתת את הדעת בעת בחי

 ניתוחית חוזרת במטופלים צעירים. 

 

  ?לבעיה מתאים מענה מספקת – הקיימים הנתונים בראי – הניתוחית האופציה אכן האם

. כלומר, ניתן לאמר 9%נוער בטווח של שנתיים עומד על -ע"פ הנתונים הקיימים, שיעור הניתוחים החוזרים בבני

 . , בפרק זמן של שנתייםמהמנותחים לא פתרו את בעייתם בעקבות הניתוח הראשון, לפחות 9% -בודאות כי כ

יתר הקיצונית. יתרה מכך, על פי מספר ע"פ הנתונים, האופציה הניתוחית יעילה כנגד תחלואה נלווית להשמנת ה

איגודים מקצועיים מובילי דיעה בתחום, ביניהם, האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה, איגוד רופאי הילדים האמריקאי 

( מהווים אינדיקציה 25גבוהים )<   BMIואיגוד הכירורגים הפדיאטריים האמריקאי, קיום תחלואה נלווית במדדי 

אין ייתרון מובהק , שלא לדבר על תוחית יכולה להביא לשיפור במדדים הללו? האם לניתוח. האם רק אופציה ני

, ושילוב פ"ג הפחתת סיכונים משמעותית, בעת שימוש באמצעי טיפול שמרניים דוגמאת שינויי הרגלי אכילה וחיים

, צואה 2ג בכדי להביא לירידה במשקל כזו אשר גוררת שיפור ניכר במדדי תחלואה נלווית דוגמאת סכרת מסו

 שומנית, יתר לחץ דם ו/או דום נשימה?

בעיניי, התשובה ברורה: מסגרת טיפולית המשלבת עבודה והתאמה אישית לצרכי כל מטופל תוך שילוב פ"ג,  

לימוד והקניית הרגלי אכילה וחיים בריאים ושילוב המשפחה הקרובה בטיפול, עשויים בהרבה מקרים להביא 

 טרית. בריא-לתוצאות השוות לפחות לתוצאות המוצגות כייתרון לשיטת הטיפול הניתוחית

אולם, נדמה כי אופציה ניתוח בריאטרית מהווה מעין מפלט מן הבעיה העמוקה, הקשה יותר הניצבת בפנינו 

נוער והיא, הבעיה החברתית הכרוכה ושזורה בנושא. על רקע -כמטפלים בבעיית השמנת היתר הקיצונית בבני

עם השמנה", יש מקום לשאול  העיסוק הנרחב ב"שפת הדיאטה"  במהלך קורס "הגישות החדשות להתמודדות

האם ניתוח מספיק לצורך פיתרון הבעיה? אילו בעיות נפתרות באמצעות ניתוח, כלום לא מדובר  שאלות:מספר 

, אינו עוסק בלבד ? הרי הניתוח, העוסק בפיזיולוגיהרק בבעיה החיצונית? בבעיות העוטפות את הבעיה העיקרית

עד למצב הקיצוני, המסוכן כל כך מבחינה בקרב המטופלים ה מצב ההשמנ הביאו את במהות, בסיבות, אשר

אם אין פיתרון המוצע לשורש הבעיה, מי יכול להבטיח שלא תהיה חזרה למצב ההשמנה הקיצונית?  .בריאותית

בהיעדר חדירה לעומק והבנה ממה נובעת הבעיה, נראה כי טיפול חיצוני, פולשני ככל שיהיה, לא מבטיח פיתרון 

. והיבט נוסף חשוב ביותר על רקע הנתונים מן הספרות בצד הגישות החדשות להתמודדות עם מעמיק לבעיה

 ההשמנה: מה קורה לאחר הניתוח? 
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 ניתוחית – הפוסט התקופה

המשך הטיפול במנותחים. מי ינחה אותם לאחר הניתוח? הרי ברור לי הצגה לע"פ הספרות העדכנית, אין כל 

כדיאטנית, כי במידה ואין הדרכה מתאימה ע"י איש מקצוע מיומן לנער או הנערה שעברו את הניתוח הבריאטרי 

לסגל לעצמם הרגלי המטופלים לא יוכלו יקשה עליהם ביותר עד כי במקרים רבים, במשולב עם בני משפחותיהם, 

ה וחיים בריאים. יתרה מכך, ללא הדרכה מתאימה, גדל הסיכוי כי יימצאו עצמם בתוך שנתיים ומעלה במצב אכיל

 בשל החזרה להרגלים הקודמים טרם הניתוח....  –המצריך ניתוח חוזר 

ניתוחי. אלגוריתם שכזה יכלול -ניתוחי, יש צורך בבניית אלגוריתם פוסט-בדומה לצורך בבניית אלגוריתם טרום

-ניתוחיים, בצד חובת השתתפות בתכנית ליווי תזונתית-רבות רפואית ומעקב אחר המדדים הקליניים הפוסטמעו

שמרנית המותאמת אישית לכל מטופל הכוללת תפריט אישי והתאמת פ"ג מתאימה בצד לימוד עקרונות אכילה 

היתר  - ת חזרת השמנתהחיים הנדרשים למניע-בריאה ושיתוף המשפחה הקרובה בתהליך הלימוד ושינויי אורח

 הקיצונית. 

ובנוסף, יש צורך בבחינת תוצאים בפרק זמן ממושך יותר. לא ברור מדוע שימוש באופציות ניתוחיות הקיימות החל 

 2//2ספקטיבית עד לשנת -ניתוחי בנתונים המתייחסים רטרו-, אינו מאפשר מעקב פוסט///2 -מתחילת שנות ה

? יש צורך דחוף בקיום מעקב רציף, ארוך הרבה מעבר לשנתיים, 2/42במחקרים המתפרסמים בשנת  2/44או 

נוער. נראה כי יש צורך לביצוע מחקרים מסוג -אחר מטופלים שעברו ניתוח בריאטרי, במיוחד כשמדובר בבני

החולים המספקים שירות ניתוחים -יחידות טיפוליות בבתישנים ויותר, במסגרת  /4קוהורט, בטווחים של 

במסגרת קיום מעקבים ממושכים על פני שנים אודות מנותחים צעירים, תוך ליווי נוער ובכלל. -בניבריאטריים ב

המטופלים ובני משפחותיהם בהמשך טיפול שמרני לכל המשך חייהם, ניתן יהיה לתת תשובה ברורה יותר בעתיד, 

 היתר הקיצונית.   - שמנתלבעיית היעיל )או לא..( האם ניתוחים בריאטריים בבני נוער אכן נותנים פיתרון 

 

 סיכום דיעה אישית

נוער, -עולמית ביחס לקיום ניתוחים בריאטריים בבני-הנתונים הקיימים כיום בספרות מעידים על מגמת פלאטו כלל

ובהתקדמות  המדעית זוהי עובדה מעניינת מאד, בהתחשב בקפיצה .2//2ולפחות עד לשנת  2//2 החל משנת 

בנוסף, החל מתחילת העשור האחרון, מתפתחת  האופיניים לשנים האחרונות.  ושכלול האמצעים הניתוחיים

ומתרחבת מגמת החינוך התזונתי. חינוך תזונתי אינו מוגבל עוד לטיפול ברמה אישית או במסגרת מוסדות 

לא שהחינוך התזונתי מקבל התייחסות רפואיים כאלה ואחרים )דוגמאת בתי חולים, מרפאות וקופות חולים(, א

כוללת ומועבר במסגרות שונות בהן המערכת הקהילתית, המערכת העירונית, המדיה הציבורית ומערכת החינוך 

 בכללותה על כל רבדיה. 

יש ליצור מערכת הכוונה מתאימה אשר תביא לגיבוש עקרונות מנחים לחינוך תזונתי. בעיקר חשוב ליזום מערכת 

ורכב מאנשי מקצוע ובראשם, דיאטנים ישראלים, בכדי לתת מענה אמיתי לבעיית ההשמנה בחברה שכזו אשר ת

הישראלית. במיוחד, יש לתת דגש על חינוך הדור הצעיר בתחום התזונתי. יש צורך ביד מכוונת מתאימה, כזו אשר 

מתבססת על הקניית הואיננה משרתת אינטרסים אישיים, תעשייתיים, כספיים, איננה ניזונה מ"שפת הדיאטה" 
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קליני, -במסגרת זו, יש גם צורך בהכשרת מטפלים מקצועיים בעלי רקע תזונתי ערכי בסיס תזונתיים אמיתיים. 

 נוער. -בניבלעיסוק ייחודי בתחום השמנת יתר בילדים ו

נוסו ונכשלו  באופן אישי, אינני שוללת שימוש באמצעי הפולשני של ניתוח בריאטרי. אולם, יש להבטיח כי אכן     

גנטית  -לחלוטין כל האופציות הטיפוליות האחרות, המסוכנות פחות )בהתחשב כי לא מדובר בהפרעה פיזיולוגית 

בעבור כל מטופל ומטופל. כמו כן, יש להבטיח מערכת טיפולית תומכת ומתאימה המלווה את המטופל  כלשהי(

ם בלבד... יש להבטיח כי השימוש באופציה ניתוחית לפרק זמן ארוך, הרבה מעבר לשנתיי-בתקופה הפוסט

הניתוחית יישמר עבור המטופלים הקשים ביותר, ולא תהיה "יד קלה" על סכין הניתוחים או ששיקולים אחרים 

 נוער צעירים.  -עבור מקרים של בניב)כלכליים לדוגמא( ישפיעו על ההחלטה לנתח, במיוחד 

יפול המכונה שמרני, המערב מטופל צעיר ובני משפחה אחד או יותר לאור נסיוני הטיפולי האישי, אני מאמינה כי ט

במהלך טיפולי צמוד וקרוב, המקנה ערכי לימוד והטמעת הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הם יעילים במיוחד, 

 ובלבד שמדובר "בתפירת חליפת טיפול אישית" בעבור כל מטופל ומטופלת. רצוי לפרגן זמן טיפולי מעט ארוך יותר

ולתת הזדמנות נרחבת יותר לטיפול השמרני טרם בחירת האופציה הניתוחית. חודשים(  6)מעבר להגבלת 

בראייה כוללת, הקניית הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים באופן אישי, פותרים את הבעיה בצורה מעמיקה יותר ע"י 

יעו בידי המטופל לכל המשך חייו להתמודדות עם בעיית האכילה האישית. כלים אלו יסי ינת כלים למטופל תנ

 כצעיר וכבוגר. 

חליפה אישית תכלול הערכת מצב לקרטריוני הצלחה אישיים הכוללים מדדים קליניים )מחלות ותרופות(, מדדי 

 באופן אישי.   –צריך להגיע(  BMI)עד לאיזה  BMIמשקל )כמה צריך לרדת( ומדדי 

ובמידה ולא הצליח הטיפול השמרני, ע"פ אלגוריתם מתאים, ניתן יהיה להמשיך ולנסות שילוב טיפול תרופתי, ורק 

ניתוחי מתאים. -לבסוף, משלא צלחו כל הניסיונות הקודמים, ניתן יהיה לבחור באופציה ניתוחית ולהבטיח לווי פוסט

 תיצבו לביצוע ניתוח חוזר. לולא כל אלו, חזקה עלינו כי מטופלים רבים יותר ויותר יי
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