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הקדמה
אסתמה פוגעת בכ 300-מיליון אנשים ברחבי העולם .מדובר בבעיית בריאות חמורה
המשפיעה על כל קבוצות הגיל ,עם שכיחות מתגברת במדינות מתפתחות רבות ,המעלה את
עלויות הטיפול ,ומהווה נטל מתגבר על החולים והקהילה .אסתמה עדיין גורמת לנטל כבד
על מערכות הבריאות ,ועל החברה באמצעות אבדן יצרנות במקום העבודה ,במיוחד בהקשר
לטיפול באסתמה בילדים ,המשבש את הפעילות המשפחתית .אסתמה עדיין אחראית
למקרי מוות רבים ברחבי העולם ,כולל בצעירים.
ספקי שירותי הבריאות המטפלים באסתמה ,נתקלים בבעיות שונות ברחבי העולם,
כתלות בהקשר המקומי ,מערכת הבריאות והגישה למשאבים.
היזמה הגלובלית לטיפול באסתמה ( )GINAהוקמה במטרה להגביר את המודעות
לאסתמה בקרב מקצועות הבריאות ,רשויות הבריאות הציבוריות והקהילה ,ולשפר את
המניעה הטיפול באמצעות מאמץ מתואם ברחבי העולם GINA .מכינה דוחות מדעיים על
אסתמה ,מעודדת את ההפצה והטמעה של ההמלצות ,ומעודדת שיתופי פעולה
בינלאומיים במחקר על אסתמה.
האסטרטגיה הגלובלית לטיפול ומניעת אסתמה עודכנה בהרחבה בשנת  ,2014על מנת
לספק גישה מקיפה ומשולבת לטיפול באסתמה ,אותו ניתן להתאים לתנאים המקומיים
ולחולים באורח פרטני .היא מתמקדת לא רק בבסיס הראיות החזק הקיים ,אלא גם
בבהירות השפה ,ובמתן כלים להטמעה הלכה למעשה ברפואה הקלינית .הדוח עודכן בכל
שנה מאז.
ניתן לקבל את דוח  GINAלשנת ופרסומים אחרים של  GINAהמפורטים בעמוד 28
באתר האינטרנט .www.ginasthma.org

הקורא מכיר בכך כי מדריך כיס זה הוא סיכום קצר של דוח  GINAלשנת  2017המכוון
למטפלים ברפואה ראשונית .אין לראות בו מסמך כוללני לטיפול באסתמה ,למשל ,בנוגע
לבטיחות הטיפולים ,ויש להשתמש בו בשילוב עם דוח  GINAהמלא לשנת  2017תוך
הפעלת שיקול הדעת הקליני של איש המקצוע הבריאותי .לא ניתן להטיל את האחריות על
 GINAבגין ט יפול רפואי לא נאות אשר ניתן תוך שימוש במסמך זה ,כולל כל שימוש אשר
אינו תואם לחוק הרלוונטי המקומי או לתקנות והנחיות הרפואיות הארציות.
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מה ידוע על אסתמה ?
אסתמה היא מחלה כרונית נפוצה שעלולה להיות חמורה ,המטילה
מעמסה משמעותית על החולים ,בני משפחותיהם ועל הקהילה .היא גורמת
לתסמינים נשימתיים ,הגבלה בפעילות ,והתלקחויות (התקפים) הדורשות
לעתים טיפול רפואי דחוף ,ועשויות להיות קטלניות.
למזלנו...ניתן לטפל באסתמה ביעילות ,ורוב החולים משיגים שליטה
טובה באסתמה שלהם .כאשר האסתמה נמצאת תחת שליטה טובה,
החולים יכולים:
✓ להימנע מתסמינים מטרידים במהלך היום והלילה
✓ זקוקים למעט ,או לא זקוקים כלל לתרופות מקלות
✓ לחיות חיים יצרניים ופעילים מבחינה פיזית
✓ להיות בעלי תפקודי ריאות תקינים או כמעט תקינים
✓ להימנע מהתלקחויות (החמרות ,או התקפים) חמורות של אסתמה
מהי אסתמה? אסתמה גורמת לתסמינים כגון צפצופים ,קוצר נשימה ,הרגשת מחנק ושיעול
המשתנים לאורך זמן בהתרחשותם ,תדירותם ועוצמתם.
תסמינים אלו מקושרים עם הפרעה משתנה לזרימת אוויר בנשיפה ,כלומר קושי בנשיפת
אוויר מן הריאות עקב הצרות של הסמפונות (הצרות דרכי האוויר) ,התעבות דופן דרכי
האוויר  ,ויצירת ריר מוגברת .שינויים כלשהם בזרימת האוויר עשויים להתרחש גם באנשים
ללא אסתמה ,אולם שינויים אלו מתרחשים בתדירות רבה יותר באנשים עם אסתמה.
קיימים סוגים ומנגנונים שונים הגורמים לאסתמה.
גורמים שעשויים לעורר או להחמיר את תסמיני האסתמה כוללים זיהומים נגיפיים,
אלרגנים ביתיים או תעסוקתיים (למשל ,קרדית אבק הבית ,אבקות ,מקקים) ,עשן טבק,
פעילות גופנית ועקה .תגובות אלו מתרחשות בסבירות גבוהה יותר כאשר האסתמה אינה
תחת שליטה .תרופות מסוימות עשויות להשרות או לעורר אסתמה ,כגון
חוסמי ביתא ובאנשים מסוימים ,אספירין ו NSAIDs -אחרים.
התלקחויות אסתמה (המכונות גם החמרות או התקפים) עלולות להיות קטלניות.
אירועים אלו תדירים וחריפים יותר כאשר האסתמה אינה בשליטה ,או בחולים מסוימים
בסיכון גבוה .אולם ,הן עלולות להתרחש גם אצל אנשים הנוטלים טיפול לאסתמה ,ולכן
לחולים צריכה להיות תכנית פעולה לטיפול באסתמה.
גישה מדרגית לטיפול ,המותאמת אישית לחולה הפרטני ,מתחשבת ביעילותן של התרופות
הזמינות ,בטיחותן ,ועלותן הכספית למשלם או לחולה.
טיפול מונע קבוע ,בעיקר בתרופות המכילות קורטיקוסטרואידים בהשאפה (,- )ICS
מפחית בצורה ניכרת את התדירות והחומרה של תסמיני האסתמה והסיכון להתלקחות.
אסתמה היא מצב נפוץ ,המשפיע על כל רמות החברה .אתלטים אולימפיים ,מנהיגים
מפורסמים וידוענים ,ואנשים פשוטים מקיימים חיים מוצלחים ופעילים עם אסתמה.
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אבחון של אסתמה
אסתמה היא מחלה עם צורות התייצגות (הטרוגניות) רבות ,לרוב מאופיינת על ידי דלקת
כרונית בדרכי הנשימה .לאסתמה יש שני רכיבי מפתח המגדירים אותה:
• תסמיני נשימה כגון צפצופים ,קוצר נשימה ,הרגשת מחנק ושיעול המשתנים לאורך
זמן ובעוצמתם ,וכן
•

הגבלה משתנה של זרימת האוויר בנשיפה.

תרשים זרימה לאבחון ברפואה הקלינית מוצג בתיבה  ,1כאשר הקריטריונים הספציפיים
לאבחון אסתמה מוצגים בתיבה .2
תיבה  .1תרשים זרימה אבחוני לאסתמה ברפואה קלינית

יש לוודא אבחון של אסתמה ,ויש לתעד את הראייה ברשומות ,לצורך הפנייה וטיפול
עתידי ,עדיף לעשות זאת לפני התחלת הטיפול המונע ,כתלות בדחיפות הקלינית ,ובגישה
למשאבים הדרושים .,אישור ואבחון של אסתמה קשה יותר לאחר התחלת הטיפול (ראה
עמוד .)7
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קריטריונים לאבחון של אסתמה
תיבה  .2הרכיבים המשמשים באבחון של אסתמה
 .1היסטוריה של תסמינים נשימתיים משתנים
תסמינים אופייניים הם צפצופים ,קוצר נשימה ,תחושת לחץ בחזה ,שיעול
• לאנשים עם אסתמה יש לרוב יותר מאחד התסמינים הללו
• התסמינים מופיעים באופן שונה לאורך זמן ,ועוצמתם משתנה
• תכופות ,התסמינים מתרחשים או מחמירים בלילה או ביקיצה בבוקר
• לרוב התסמינים מעוררים על ידי פעילות גופנית ,צחוק ,אלרגנים או אוויר קר
• תכופות ,התסמינים מופיעים או מחמירים בעת זיהומים נגיפיים
 .2ראייה לקיומה של חסימה משתנה של זרימת האוויר בנשיפה
• לכל הפחות פעם אחת במהלך הליך האבחון ,כאשר ה FEV1 -נמוך ,תעד כי גם
היחס  FEV1/FVCנמוך מהתקין( ,היחס  FVC/1FEVבמבוגרים נע בדרך כלל בין
 0.80–0.75והוא גבוה מ 0.90 -בילדים).
• תעד כי התנודתיות בתפקודי הריאה גדולים יותר מאשר באנשים בריאים.
לדוגמה:
 oעלייה של למעלה מ 12%-ו 200 -מ"ל ב( FEV1 -בילדים 12%> ,מן הערך
הצפוי) לאחר שאיפת מרחיב סמפונות .מצב זה נקרא 'הרחבת סמפונות
הפיכה'.
 oהשונות היומית הממוצעת * ב PEF-יומית היא >( 10%בילדים)13%> ,
 oעלייה ב FEV1 -הגדולה מ 12% -ו 200 -מ"ל מקו ההתחלה (בילדים ,ב-
> 12%מן הערך הצפוי) לאחר ארבעה שבועות של טיפול נוגד דלקת (שלא
במהלך החלמה מזיהום נשימתי)
• ככל שהשונות גדולה ותכופה יותר ,תוכל להיות בטוח יותר באבחון של אסתמה.
• ייתכן ויהיה צורך לחזור על הבדיקות במהלך התסמינים ,בבוקר מוקדם או
לפני התחלת מתן מרחיבי סמפונות.
• ייתכן כי במהלך התלקחויות חריפות או זיהום נגיפי לא תהיה הפיכות בעקבות מתן
מרחיב סמפונות .אם לא ניתן להדגים הפיכות כאשר הבדיקה נעשית לראשונה,
השלב הבא תלוי בדחיפות הקלינית ובזמינותן של בדיקות אחרות.
• עבור בדיקות אחרות העוזרות באבחון ,כולל מבחנים המאתגרים את
הסמפונות ,ראה פרק  1של דוח  GINAלשנת . 2017

*מחושב משתי קריאות יומיות (הטובה מ 3-בכל פעם) ,כ(-ה PEF-הגבוה ביותר באותו יום פחות ה-
 PEFהנמוך ביותר באותו היום) מחולק בממוצע שבין ה PEF-הגבוה ביותר והנמוך ביותר באותו היום,
וכל זה עובר מיצוע על פני  1-2שבועות .אם משתמשים ב PEF -בבית ובמרפאה ,יש להשתמש באותו
מד  PEFבכל פעם.

בדיקה גופנית באנשים עם אסתמה היא לרוב נורמלית ,אולם הממצאים השכיחים הם
צפצופים בהאזנה ,במיוחד בנשיפה מאומצת.
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אבחון אסתמה באוכלוסיות מיוחדות
חולים עם שיעול כתסמין הנשימתי היחידי
תסמין זה יכול להיות כתוצאה מתסמונת השיעול הכרוני בדרכי הנשימה העליונות ('דליפת
אף אחורית') ,סינוסיטיס כרונית ,רפלוקס קיבתי-ושטי ) ,)GERDתפקוד לקוי של מיתרי
הקול ,או ברונכיטיס אאוזינופילית ,או אסתמה המתבטאת רק בשיעול .אסתמה המתבטאת
רק בשיעול המאופיינת בשיעול לצדו יש לתעד תגובתיות יתר של דרכי הנשימה ותנודתיות
יתר בתפקוד ריאות .אולם ,חוסר שונות בזמן הבדיקה אינו שולל אסתמה .עבור בדיקות
אבחון אחרות ,ראה תיבה  ,2ופרק  1של דוח  GINAלשנת  ,2017או הפנה את החולה
לחוות דעת של מומחה.
אסתמה תעסוקתית ואסתמה המחמירה בעבודה
יש לשאול כל חולה עם אסתמה המופיעה לראשונה בגיל הבוגר באשר לחשיפה במקום
העבודה ,והאם האסתמה שלו משתפרת כאשר הוא רחוק ממקום העבודה .חשוב לאשר את
האבחון באופן אובייקטיבי (אשר דורש לרוב הפנייה למומחה) ולמנוע את המשך החשיפה
במהירות האפשרית.
נשים הרות
יש לשאול את כל הנשים ההרות ואת אלו המתכננות הריון לגבי אסתמה ,ולייעץ להן על
חשיבות הטיפול באסתמה הן עבור בריאות האם והן עבור בריאות התינוק.
הקשישים
בקשישים אסתמה עשויה להיות בתת-אבחון ,עקב תפיסה מוטעית ,הנחה כי קוצר נשימה
הוא תופעה נורמלית בגיל מבוגר ,כושר גופני לקוי ,או פעילות גופנית מופחתת .בקשישים,
אסתמה עשויה להיות גם באבחון-יתר עקב בלבול עם קוצר נשימה עקב כשל חדר שמאלי או
מחלת לב איסכמית .אם קיימת היסטוריה של עישון או חשיפה לבעירת דלק ביולוגי ,יש
לשקול אבחון  COPDאו תסמונת החפיפה בין אסתמה ל( COPD-ראה להלן).
מעשנים ומעשנים לשעבר
אסתמה ו COPD-יכולות להתקיים במקביל או לחפוף (תסמונת החפיפה בין אסתמה ל-
 )COPDבמיוחד במעשנים ובקשישים .האנמנזה ,תבנית התסמינים ועיון ברשומה הרפואית
יכולים לעזור להבחין בין אסתמה עם הפרעה חסימתית קבועה ובין  .COPDאי וודאות
באבחון מצריכה הפניה מוקדמת ליעוץ ,מאחר ולתסמונת החפיפה בין אסתמה לCOPD -
יש תוצאות חמורות יותר מאשר לאסתמה ול COPD -לבדן .תסמונת החפיפה בין אסתמה
ל COPD -אינה מחלה יחידנית ,ונגרמת ככל הנראה על ידי מספר מנגנונים שונים .קיימות
מעט עדויות באיכות טובה לגבי האופן בו יש לטפל בחולים אלו ,מאחר והם לרוב הם
מוחרגים מהשתתפות בניסויים קליניים.
אישור על אבחון אסתמה בחולים הנוטלים טיפול מונע:
במקרים רבים ( )25-35%של אבחנת אסתמה ברפואה הראשונית ,לא ניתן לאשר את
האבחון .לפיכך ,אם טרם בוצע תיקוף לאבחון ,יש לבקש לאשר את האבחנה באמצעות
בדיקה אובייקטיבית.
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אם אין עמידה בקריטריונים הסטנדרטים של אבחנת אסתמה (תיבה  ,)2יש לשקול המשך
בירור .למשל ,אם תפקוד הריאות תקין ,יש לחזור על בדיקת ההפיכות לאחר מניעת
התרופות במשך > 12שעות .אם החולה חווה תסמינים תכופים ,יש לחשוב על ניסיון של
העלאת המינון של הטיפול המונע וחזרה על בדיקת תפקודי הריאות לאחר  3חודשים .אם
לחולה יש מעט תסמינים ,יש לשקול הורדת המינון של הטיפול המונע; וודא כי יש לחולה
תכנית פעולה כתובה עבור אסתמה ,נטר אותו בזהירות ,וחזור על בדיקת תפקודי הריאות.

הערכת חולה הסובל מאסתמה
יש לנצל כל הזדמנות להעריך חולים עם אבחון של אסתמה ,במיוחד כאשר הם
תסמיניים או לאחר התלקחות שחלה לאחרונה ,אולם גם כאשר הם מבקשים מרשם
חוזר .בנוסף ,קבע בדיקת מעקב שגרתית לפחות אחת לשנה.
תיבה  .3כיצד להעריך חולה הסובל מאסתמה
 .1שליטה על אסתמה  -הערך הן את השליטה על התסמינים והן את גורמי הסיכון
• הערך את השליטה על התסמינים במהלך  4השבועות האחרונים (תיבה  ,4עמוד )9
• זהה גורמי סיכון כלשהם הגורמים לתוצאות לא טובות (תיבה )4
• מדוד את תפקודי הריאות לפני התחלת הטיפול 3-6 ,חודשים מאוחר יותר ,ולאחר
מכן אחת לתקופה ,למשל ,אחת לשנה ברוב החולים
 .2בעיות באשר לטיפול
•
•
•
•
•

תעד את הטיפול בחולה (תיבה  ,7עמוד  ,)14ושאל לגבי תופעות לוואי
צפה בחולה משתמש במשאף שלו ,כדי לבדוק את טכניקת השימוש (עמוד )18
קיים דיון פתוח ואמפתי לגבי דבקות בטיפול (עמוד )18
בדוק כי לחולה קיימת תכנית פעולה כתובה לטיפול באסתמה (עמוד )22
שאל את החולה לגבי עמדתו ויעדיו בהקשר של האסתמה שלו

 .3האם קיימות מחלות נלוות?
• אלו כוללות ריניטיס (נזלת) ,רינוסינוסיטיס ,רפלוקס קיבתי-ושטי ) ,(GERDהשמנת
יתר ,הפסקת נשימה חסימתית בשינה ,דיכאון וחרדה.
• יש לזהות מחלות נלוות מאחר והן עלולות לתרום לתסמינים הנשימתיים ולאיכות
חיים ירודה .הטיפול בהן עשוי לסבך את הטיפול באסתמה.
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כיצד להעריך את השליטה על אסתמה
שליטה על אסתמה משמעותה הערכת הירידה במידת ההשפעה של האסתמה על החולה,
בעקבות הטיפול .שליטה על אסתמה כוללת שני תחומים :שליטה על תסמינים והפחתת
גורמי סיכון לתוצאים עתידיים דלים .שאלונים כגון בדיקת שליטה באסתמה ( )ACTושאלון
שליטה באסתמה ( )ACQמעריכים רק את השליטה בתסמינים.
שליטה דלה על תסמינים מהווה מעמסה על החולה וגורם סיכון להתלקחויות .גורמי סיכון
הם גורמים המגבירים את סיכונו העתידי של החולה להתלקחויות (החמרות) ,לנסיגה
בתפקודי ריאות ,או לתופעות לוואי של התרופות.
תיבה  .4הערכת השליטה על התסמינים וסיכון עתידי
א .רמת השליטה על תסמיני האסתמה
בשליטה
טובה

בארבעת השבועות האחרונים האם לחולה היו:
תסמינים בשעות היום יותר מפעמיים בשבוע?

כן

הגבלות בפעילות גופנית עקב אסתמה?

בשליטה
חלקית

לא

כן לא
התעוררות כלשהי בלילה עקב אסתמה?
צורך בתרופות מקלות יותר מפעמיים בשבוע? כן לא
כן

ללא
שליטה

אף
אחד מן
הנ"ל

3-4
מן
הנ"ל

1-2
מן הנ"ל

לא

ב .גורמי סיכון לתוצאות דלות של אסתמה
הערך גורמי סיכון בעת האבחון ובאופן תקופתי ,לפחות כל  1-2שנים ,במיוחד עבור
חולים החווים התלקחויות.
מדוד  FEV1בתחילת הטיפול ,לאחר  3-6חודשים של טיפול מונע כדי לתעד את תפקוד
הריאות האישי הטוב ביותר ,ולאחר מכן באופן תקופתי לשם הערכת סיכונים שוטפת.
גורמי סיכון עצמאיים אפשריים להתלקחויות הניתנים לשינוי כוללים:
• תסמיני אסתמה לא נשלטים (ראה לעיל)
• לא נרשם טיפול ב ;ICS -דבקות דלה בשימוש ב ;ICS -טכניקה שגויה של
שימוש במשאף
• שימוש גבוה ב( SABA -סיכון מוגבר לתמותה בצריכת > 1משאף בחודש)
•  FEV1נמוך ,במיוחד אם < 60%מהערך החזוי
• בעיות פסיכולוגיות או סוציואקונומיות משמעותיות
• חשיפות :עישון ,חשיפה לאלרגנים אם קיימת רגישות
• מחלות לוואי :השמנת יתר ,רינוסינוסיטיס ,אלרגיה מוכחת למזון
• אאזנופיליה בליחה או בדם; עליית  FENOבבוגרים אלרגיים
• הריון
גורמי סיכון עיקריים עצמאיים אחרים להתלקחויות (החמרות) כוללים:
• אינטובציה בעבר ,או אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ בגין אסתמה
• ההתלקחות חריפה אחת או יותר ב 12-החודשים שחלפו.

קיום גורם
סיכון אחד או
יותר מאלו
מגביר את
הסיכון
להתלקחות
גם אם
התסמינים
נשלטים
היטב.

גורמי סיכון לפיתוח הפרעה חסימתית קבועה כוללים; חוסר טיפול  ,ICSחשיפה לעשן טבק,
כימיקלים רעילים או חשיפות תעסוקתיות FEV1 ,נמוך; הפרשת-יתר כרונית של ריר
ואאזנופיליה בליחה או בדם
גורמי סיכון לתופעות לוואי מתרופות כוללים:
• תופעות לוואי מערכתיות :שימוש תדיר ב  ;OCSשימוש ארוך טווח ,במינון גבוה בICS -
ו/או ב ICS -עוצמתי; נטילת מעכבי P450
• תופעות לוואי מקומיות  :במינון גבוה של  ICSאו ב ICS-עוצמתי; טכניקת משאפים לקויה
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מהו התפקיד של תפקודי הריאות בניטור האסתמה?
לאחר אבחון עם אסתמה ,תפקודי הריאות הם הסמן המועיל ביותר לסיכון עתידי .יש לתעד
אותם בעת האבחון 3-6 ,חודשים לאחר התחלת הטיפול ,ובאופן תקופתי לאחר מכן .לרוב
החולים נבדקים תפקודי הריאות לפחות כל  1-2שנים ,בתדירות גבוהה יותר בילדים ובאלו
המצויים בסיכון גבוה יותר להתלקחויות או לנסיגה בתפקודי הריאות .לחולים עם מעט או
הרבה תסמינים בהתייחס לתפקודי הריאות שלהם יש לבצע בירור נוסף.
כיצד מעריכים את חומרת האסתמה?
ניתן להעריך את חומרת האסטמה רטרוספקטיבית מרמת הטיפול (עמוד  )14אשר נדרשה
לשלוט על התסמינים וההתלקחויות .אסתמה מתונה היא אסתמה אשר ניתן לשלוט בה עם
טיפול שלב  1או  .2אסתמה קשה היא אסתמה הדורשת טיפול שלב  4או  ,5כדי לשמר את
השליטה בתסמינים .היא עלולה להראות דומה לאסתמה שאינה בשליטה עקב חוסר טיפול.

כיצד לחקור אסתמה שאינה בשליטה
רוב החולים יכולים להשיג שליטה טובה באסתמה עם טיפול מונע קבוע ,אולם חולים
מסוימים לא מצליחים ,ויש צורך בחקירה נוספת.
תיבה  .5כיצד לחקור אסתמה שאינה בשליטה בטיפול ראשוני
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הטיפול באסתמה
עקרונות כלליים
המטרות לטווח ארוך של הטיפול באסתמה הן שליטה על תסמינים והפחתת הסיכון .המטרה
היא להפחית את המעמסה על החולה ואת הסיכון להתלקחויות ,נזק לדרכי הנשימה ,ותופעות
הלוואי של התרופות .יש להגדיר גם המטרות האישיות של החולה בנוגע לאסתמה שלו ולטיפול
בה.
המלצות ברמת האוכלוסייה לגבי טיפולי אסתמה 'המועדפים' מייצגות את הטיפולים
הטובים ביותר עבור רוב החולים באוכלוסייה.
החלטות טיפול ברמת החולה צריכות להתחשב בכל מאפיין פרטני או פנוטיפ החוזה את
תגובת החולה לטיפול ,בשילוב עם ההעדפות של החולה והיבטים מעשיים כמו טכניקת
השימוש במשאף ,דבקות בטיפול ועלות.
שותפות בין החולה לספק שירותי הבריאות שלו חשובה לקבלת שליטה טובה על אסתמה.
הדרכת המטפלים בכישורים תקשורתיים עשויה להוביל לשביעות רצון גדולה יותר אצל
החולה ,תוצאים בריאותיים טובים יותר ,ושימוש מופחת במשאבי בריאות.
הבנת נושאי בריאות  -בטיפול ואסתמה ובהדרכה יש לקחת בחשבון את יכולתו של
החולה לקבל ,לעבד ולהבין מידע בריאותי בסיסי על מנת לקבל החלטות בריאות נאותות.

טיפול שמטרתו לשלוט בתסמינים ולמזער את הסיכון
טיפול באסתמה עבור שליטה על תסמינים והפחתת סיכונים כולל:
• תרופות .כל חולה עם אסתמה צריך לקבל טיפול מקל (מרחיב סמפונות) ,ורוב
הבוגרים והמתבגרים עם אסתמה צריכים לקבל טיפול מונע (אנטי דלקתי)
• טיפול בגורמי סיכון הניתנים לשינוי
• אסטרטגיות וטיפולים שאינם פרמקולוגיים
חשוב ביותר כי כל חולה יקבל הדרכה בכישורים ההכרחיים והדרכה לגבי הטיפול העצמי
באסתמה הכוללים:
• מידע על אסתמה
• כישורי שימוש במשאף (עמוד )18
• דבקות בטיפול (עמוד )18
• תכניות פעולה כתובות לטיפול באסתמה (עמוד )22
• ניטור עצמי
• מעקב רפואי קבוע (עמוד )8
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טיפול באסתמה המבוסס על שליטה
הטיפול באסתמה עובר התאמה במחזורים רציפים כדי להעריך ,להתאים את הטיפול
ולבחון את התגובה .הרכיבים העיקריים של מחזורים אלו מוצגים בתיבה .6

תיבה  .6מחזור הטיפול באסתמה המבוסס על שליטה במחלה
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טיפול מונע ראשוני
לקבלת התוצאה הטבה ביותר ,יש להתחיל שימוש יומי בטיפול מונע במהירות האפשרית
לאחר שנעשה האבחון באסתמה ,מאחר ו:
• טיפול מוקדם במינון נמוך של  ICSמוביל לשיפור בתפקודי הריאה יותר מאשר
מצב בו הטיפול ניתן כאשר התסמינים היו קיימים במשך יותר מ 2-4-שנים
• לחולים אשר אינם נוטלים  ICSהחווים התלקחות חריפה יש תפקודי ריאות
נמוכים יותר בטווח הארוך מאשר לאלו אשר התחילו בטיפול ICS
• באסתמה תעסוקתית ,הרחקה מוקדמת מן החשיפה וטיפול מוקדם מגבירים את הסיכוי
להתאוששות
 ICSקבוע במינון נמוך מומלץ לכל החולים עם אבחון של אסתמה ואחד מן
הבאים:
• תסמיני אסתמה המופיעים יותר מפעמיים בחודש
• התעוררות עקב אסתמה יותר מפעם אחת בחודש
• תסמיני אסתמה כלשהם בתוספת גורמ\י סיכון כלשהו להתלקחויות (למשל ,צורך
ב OCS -לאסתמה במהלך  12החודשים האחרונים;  FEV1נמוך; הזדקקות
לאשפוז בטיפול נמרץ בגין אסתמה בעבר)
יש לשקול התחלת שלבי טיפול מתקדמים יותר (למשל מינון  ICSבינוני/גבוה ,או
 )ICS/LABAאם לחולה יש תסמיני אסתמה מטרידים ברוב הימים; או אם הוא מתעורר
מאסתמה לפחות פעם אחת בשבוע ,במיוחד אם קיימים גורמי סיכון כלשהם להתלקחויות.
יש לשקול את הפחתת מדרג הטיפול לאחר שהושגה שליטה טובה באסתמה במשך 3
חודשים.
אם ההצגה הראשונית של אסתמה היא אסתמה שאינה נשלטת באופן חמור ,או בעת
התלקחות חדה ,תן מחזור טיפול קצר ב OCS -והתחל בטיפול מונע קבוע (למשלICS ,
במינון גבוה ,או  ICS/LABAבמינון בינוני).
קטגוריות מינון נמוך ,בינוני וגבוה עבור תרופות  ICSשונות מוצגות בתיבה ( 8עמוד
.)14
לפני התחלת טיפול מונע ראשוני
• תעד ,אם ניתן ,ראיות לאבחון האסתמה
• תעד שליטה על תסמינים וגורמי סיכון
• הערך ,כאשר ניתן ,את תפקודי הריאות
• הדרך את החולה להשתמש במשאף שלו באופן נכון ,ובדוק את הטכניקה שלו
• קבע ביקור מעקב
לאחר התחלת טיפול מונע ראשוני
• בחן את התגובה לאחר  2-3חודשים ,או בהתאם לדחיפות הקלינית
• ראה תיבה  7לטיפולים שוטפים ונושאי מפתח אחרים בטיפול
• שקול הפחתה כאשר האסתמה נשלטת היטב במשך  3חודשים

13

תיבה  .7גישה מדרגית לטיפול באסתמה

14

*לא עבור ילדים < 12שנים** .עבור ילדים בגילאי  6-11שנים ,טיפול שלב  3המועדף הוא  ICSבמינון בינוני # .עבור חולים המטופלים במשאף
/ICSפורמוטרול לשליטה והקלה  -שאיפ\ות נוספ\ות של משאף הטיפול הקבוע משמשות כמשאף הקלה + ..טיוטרופיום [ ]Tiotropiumבאמצעות
משאף תרסיס הוא טיפול נוסף עבור חולים עם היסטוריה של התלקחויות*.
עבור מילון מונחי התרופות ,ראה עמוד  .26לקבלת פרטים לגבי המלצות טיפול ,ראיות תומכות ,ועדויות קליניות לגבי הטמעה באוכלוסיות שונות ראה
את דוח  GINAהמלא לשנת .)www.ginasthma.org( 2017

תיבה  .8מינונים יומיים נמוכים ,בינוניים וגבוהים של קורטיקוסטרואידים בהשאפה (מק"ג)
גבוה

בקלומתאזון דיפרופיונאט (*)CFC

200-500

>500-1000

>1000

100-200

>200-400

>400

בקלומתאזון דיפרופיונאט ()HFA

100-200

>200-400

>400

50-100

>100-200

>200

200-400

>400-800

>800

100-200

>200-400

>400

250-500

>500-1000

>1000

בודסוניד ()DPI
בודסוניד (נבולס)
ציקלזוניד [)HFA( ]Ciclesonide

80-160

פלוטיקזון פורואט [(DPI) [Fluticasone furoate

100

>160-320
NA

>320

80

200

NA

>80-160
NA

>160
NA

פלוטיקזון פרופיונאט[(DPI) ]Fluticasone propionate

100-250

>250-500

>500

100-200

>200-400

>400

פלוטיקזון פרופיונאט [(HFA) ]Fluticasone propionate

100-250

>250-500

>500

100-200

>200-500

>500

מומטאזון פורואט []Mometasone furoate

110-220

>220-440

>440

110

≤200-<440

≥440

טריאמצינולון אצטוניד []Triamcinolone acetonide

400-1000

>1000-2000

>2000

400-800

>800-1200

 :CFCחומר מניע (פרופלנט) כלורו-פלואור-פחמן;  DPI:משאף אבקה יבשה;  :HFAחומר מניע (פרופלנט) הידרו-פלואור-אלקן
*הוכלל לשם השוואה לספרות ישנה יותר.

>1200
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קורטיקוסטרואידים בהשאפה

בוגרים ומתבגרים
בינוני
נמוך

נמוך

ילדים בני  6-11שנים
בינוני

גבוה

גישה מדרגית להתאמת הטיפול
לאחר התחלת הטיפול באסתמה ,החלטות שוטפות מתבססות על ההערכה המחזורית
(עמוד  ,)12שעיקרה התאמת הטיפול ובחינת התגובה .הטיפולים המועדפים בכל שלב
מסוכמים להלן ובתיבה ( 7עמוד  ;)14לפרטים ,ראה דוח  GINAהמלא לשנת  .2017ראה
תיבה ( 8עמוד  )15לקטגוריות מינוני .ICS
שלב  SABA :1על פי הצורך ,ללא טיפול מונע טיפול זה מהווה מענה מספיק רק
כאשר התסמינים נדירים ,אין היקיצות בלילה עקב אסתמה ,לא הייתה התלקחות
בשנה האחרונה וה FEV1 -תקין.
אפשרויות אחרות :מינון נמוך קבוע של  ICSעבור חולים עם סיכונים להתלקחות.
שלב  :2מינון נמוך קבוע של  ICSבתוספת  SABAעל פי הצורך
אפשרויות אחרות LTRA :פחות יעיל מ ICS/LABA ;ICS -משיג לשיפור מהיר יותר
בתסמינים וב FEV1 -מאשר  ICSלבד אולם טיפול זה יקר יותר ושיעור ההתלקחויות זהה.
עבור אסתמה שהיא אלרגית עונתית בלבד ,החל  ICSמיד והפסק  4שבועות לאחר סיום
החשיפה.
שלב  :3מינון נמוך של  ICS/LABAאו כטיפול אחזקה בתוספת  SABAעל פי הצורך,
או /ICSפורמוטרול כטיפול אחזקה וטיפול מקל
עבור חולים עם התלקחות אחת לכל הפחות בשנה האחרונה ,שימוש במשאף משולב
/BDPפורמוטרול או /BUDפורמוטרול באסטרטגית מינון אחזקה נמוך של וטיפול מקל
יעיל יותר מאשר טיפול במינון אחזקה קבוע של  ICS/LABAעם  SABAעל פי הצורך.
אפשרויות אחרות :עבור חולים בוגרים עם נזלת ואלרגיה לקרדית אבק הבית ) (HDMעם
התלקחויות למרות טיפול ב ,ICS -מינון בינוני של  ;ICSשקול הוספת טיפול אימונותרפי
תחת הלשון ) ,(SLITבתנאי ש 70%> FEV1 -מן הצפוי.
ילדים ( 6-11שנים) :מינון בינוני של  .ICSאפשרויות אחרות :מינון נמוך של
ICS/LABA
שלב  :4משאף משולב /ICSפורמוטרול באסטרטגית מינון אחזקה נמוך של וטיפול
מקל  ,או טיפול במינון אחזקה קבוע בינוני של  ICS/LABAעם  SABAעל פי הצורך.
אפשרויות אחרות :הוספת טיוטרופיום על ידי משאף תרסיס עבור חולים בגילאי ≥ 12שנים
עם היסטוריה של התלקחויות; מינון גבוה של  ,ICS/LABAאם כי יתכנו יותר תופעות לוואי
עם תוספת תועלת מועטה; תוספת טיפול מונע ,למשל LTRA ,או תאופילין []Theophylline
בשחרור איטי (בוגרים); עבור חולים בוגרים עם נזלת ואלרגיה ל HDM-עם התלקחויות
למרות טיפול ב ,ICS -שקול הוספת  ,SLITתנאי ש FEV1 -הוא > 70%מן הצפוי.
ילדים ( 6-11שנים) :יש לפנות להערכת וייעוץ מומחה.
שלב  :5יש לפנות ליעוץ מומחה להגברת הטיפול
תוספי טיפול כוללים טיוטרופיום על ידי משאף תרסיס עבור חולים עם היסטוריה של
התלקחויות (גיל ≥ 12שנים) ,נוגד ( IgEאומליזומאב [ ) ]omalizumabלאסתמה אלרגית
קשה ≥ 6שנים ,ונוגדי ( IL5מפוליזומאב [ ]mepolizumabתת-עורי או רזליזומאב
] [reslizumabתוך ורידי) לאסתמה אאזופילית קשה (גיל ≥ 12שנים) .טיפול מונחה על ידי
בדיקת ליחה מגורה ( ,)Induced sputumאם קיים ,משפר את התוצאים.
אפשרויות אחרות :חלק מן החולים עשויים להפיק תועלת ממינון נמוך של  OCSאולם,
תכופות ,טיפול זה כרוך בתופעות לוואי ארוכות טווח מערכתיות.
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בחינת התגובה והתאמת הטיפול
באיזו תדירות יש לבחון חולים עם אסתמה?
עדיף לראות חולים  1-3חודשים לאחר התחלת הטיפול ובכל  3-12חודשים לאחר מכן,
למעט בזמן הריון ,אז יש לערוך מעקב אסתמה כל  4-6שבועות .לאחר התלקחות ,יש לתאם
ביקור מעקב בתוך שבוע אחד .תדירות המעקב תלויה ברמת השליטה ההתחלתית של
החולה ,התגובה שלו לטיפול קודם ,ויכולתו ונכונותו להיות מעורב בטיפול עצמי עם תכנית
פעולה.
הגברת הטיפול באסתמה
אסתמה היא מצב משתנה ,וייתכן ויהיו נחוצות התאמות תקופתיות של הטיפול המונע על ידי
הרופא ו/או החולה.
• הגברה מתמשכת של הטיפול (במשך לכל הפחות  2-3חודשים) :אם התסמינים ו/או
ההתלקחויות ממשיכים למרות  2-3חודשי טיפול מונע ,יש להעריך את הנושאים
הנפוצים הבאים לפני ששוקלים הגברה
 oטכניקה שגויה של שימוש במשאף
 oדבקות לא טובה בטיפול
 oגורמי סיכון ניתנים לשינוי ,כמו עישון
 oהאם התסמינים נובעים ממצבי מחלה ,למשל נזלת אלרגית
• הגברת הטיפול לטווח קצר (למשך  1-2שבועות) על ידי הרופא או החולה עם תכנית
טיפול כתובה לאסתמה (עמוד  ,)22למשל במהלך זיהום נגיפי או חשיפה לאלרגן
• התאמה יומיומית של הטיפול על ידי החולה עבור חולים המקבלים מינון נמוך של
בקלומתאזון/פורמוטרול או בודסוניד/פורמוטרול באסטרטגית שימוש במשאף אחד
לטיפול אחזקה וטיפול מקל.
הפחתת הטיפול כאשר האסתמה נשלטת היטב
יש לשקול את הפחתת הטיפול כאשר הושגה שליטה טובה על האסתמה אשר נשמרה
במשך  3חודשים לפחות ,כדי להתאים את הטיפול במינון הנמוך ביותר השולט על
התסמינים ועל ההתלקחויות ,וכדי למזער את פוטנציאל תופעות הלוואי.
• בחר את הזמן המתאים להפחתת הטיפול (כאשר החולה ללא זיהום נשימתי,
אינו בנסיעות ,וכשהחולה אינה בהריון)
• תעד את המצב בקו ההתחלה (שליטה בתסמינים ותפקודי ריאות) ,ספק תכנית טיפול
כתובה לאסתמה ,נטר מקרוב ,וקבע ביקור מעקב
• הפחתת טיפול באמצעות פורמולציות קיימות להפחתת מינון  ICSב 25-50% -בטווח
זמן של  2-3חודשים (ראה תיבה  3-9בדוח  GINAהמלא לשנת  2017לקבלת פרטים
על אופן ההפחתה של טיפולים מונעים שונים)
• אל תפסיק לחלוטין את הטיפול ב( ICS -בבוגרים או במתבגרים) עם אבחון של
אסתמה אלא אם ההפסקה נחוצה באופן זמני כדי לאשר אבחון של אסתמה .וודא
כי נקבעה פגישת מעקב.
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מיומנות השימוש במשאף והדבקות בטיפול
יש לתרגל מיומנויות לקבלת שימוש יעיל במשאפים
רוב החולים (עד  )80%אינם משתמשים במשאפים שלהם באופן נכון .דבר התורם
לשליטה מועטה בתסמינים ולהתלקחויות .על מנת להבטיח שימוש יעיל במשאף:
• בחר את המכשיר המתאים ביותר עבור החולה לפני המרשם :הרכב התרופות ,בעיות
פיזיות מגבילות כגון דלקת מפרקים ,מיומנויות החולה ועלות; עבור  ICSהניתן
באמצעות משאף גזי ( ,)MDIיש לרשום ולהדריך שימוש במרווח (ספייסר).
• בדוק את טכניקת השימוש במשאף בכל הזדמנות .בקש מן החולה להראות לך כיצד
הוא משתמש במשאף שלו .בדוק את הטכניקה שלו אל מול רשימת תיוג ספציפית
למכשיר.
• תקן תוך שימוש בהדגמה מוחשית ,תוך מתן תשומת לב לשלבים השגויים .בדוק
את הטכניקה שוב ,עד  2-3פעמים אם יש צורך.
• וודא כי יש לך רשימת תיוג עבור כל אחד מן המשאפים אשר מופיעים במרשם ,וכי
ניתן להדגים טכניקת שימוש נכונה בהם.
מידע לגבי מכשירים וטכניקות השימוש בהם ניתן למצוא באתר האינטרנט של GINA
( )www.ginasthma.orgובאתר האינטרנט של .(www.admit-inhalers.org) ADMIT
בדוק ושפר את הדבקות בשימוש בתרופות האסתמה
כ 50%-מן הבוגרים והילדים אינם נוטלים את הטיפול המונע על פי המרשם .דבקות
מועטה תורמת לשליטה מועטה בתסמינים ולהתלקחויות .ייתכן כי הדבר נעשה שלא
בכוונה (למשל ,שכחה ,עלות ,חוסר הבנה) ו/או מאי הבנה (למשל ,חוסר הבנת הצורך
הטיפולי ,חשש מתופעות לוואי ,בעיות תרבותיות ,עלות).
כדי לזהות חולים עם בעיות בדבקות בטיפול:
• שאל שאלות אמפתיות ,למשל "רוב החולים אינם משתמשים במשאפים שלהם בדיוק
על פי המרשם .בארבעת השבועות האחרונים ,כמה ימים בשבוע השתמשת במשאף?
 0ימים בשבוע ,או יום אחד ,או יומיים [וכו']?" ,או "האם קל לך יותר לזכור להשתמש
במשאף שלך בבוקר או בלילה?"
• בדוק את השימוש בתרופות ,מתאריך המרשם ,מונה המינון/תאריך של משאף,
רשומות הניפוק
• שאל לגבי גישות ואמונות בנוגע לתרופות אסתמה
רק מעט אמצעים התערבותיים לשיפור הדבקות נחקרו מקרוב עבור אסתמה ושיפרו את
הדבקות במחקרים בעולם האמתי.
ביצוע החלטות משותפות לבחירת התרופה והמינון
•
תזכורת לשימוש במשאף עבור מנות שלא נלקחו
•
הסבר מקיף על אסתמה עם ביקורי בית על ידי אחיות המטפלות באסתמה
•
משוב על ידי הרופאים הבוחנים את רשומות הניפוק של החולים שלהם
•
הודעת קול טלפונית אוטומטית לחידוש את המרשם או שפג תוקפו
•
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טיפול בגורמי סיכון הניתנים להתאמה
ניתן למזער את החמרת הסיכ ון על ידי אופטימיזציה של תרופות האסתמה ,ועל ידי זיהוי
וטיפול בגורמי הסיכון הניתנים להתאמה .להלן מספר דוגמאות לשינוי סיכונים עבורן
קיימות באיכות טובה הם:
•
•

•
•
•

טיפול עצמי מונחה :ניטור עצמי של תסמינים ו/או  ,PEFתכנית פעולה כתובה
לטיפול באסתמה (עמוד  ,)22ומעקב רפואי קבוע
שימוש במשטר הממזער את ההתלקחויות :רשום טיפול מונע המכיל  .ICSבחולים
אשר חוו התלקחות אחת או יותר בשנה האחרונה ,שקול טיפול במינון נמוך של משאף
משולב /ICSפורמוטרול באסטרטגית משאף אחד לאחזקה וטיפול מקל
הימנעות מחשיפה לעשן טבק
אלרגיה מאושרת למזון :הימנעות מהאוכל המתאים; וודא זמינות של אפינפרין
[ ]epinephrineלהזרקה בעת חשיפה למניעה וטיפול באנפילקסיס
הפניית חולים עם אסתמה קשה ליעוץ מומחה :יש להפנות למרכז מומחים ,אם
קיים ,בשאלת תוספי תרופות מתקדמות ו/או טיפול מונחה ליחה.

אסטרטגיות והתערבויות שאינן פרמקולוגיות
בנוסף לתרופות ,ניתן לשקול טיפול ואסטרטגיות אחרים כאשר הם רלוונטיים ,כדי לעזור
בשליטה על תסמינים והפחתת הסיכון . .להלן דוגמאות עבורן קיימות באיכות טובה:
• ייעוץ בנוגע להפסקת עישון :בכל ביקור יש לעודד בתוקף מעשנים להפסיק את
העישון .ספק גישה לייעוץ ומשאבים .ייעץ להורים ולמטפלים לא לעשן בחדרים/כלי
רכב בהם יש ילדים עם אסתמה
• פעילות גופנית :עודד אנשים עם אסתמה להיות מעורבים בפעילות גופנית על בסיס
קבוע ,מאחר ויש לה תועלת בריאותית כללית .ספק עצות לגבי טיפול בתסמיני
אסתמה הנגרמים על ידי פעילות גופנית.
• אסתמה תעסוקתית :שאל את כל החולים עם הופעה ראשונית של אסתמה בבגרות
לגבי ההיסטוריה התעסוקתית שלהם .זהה את גורמי הרגישות התעסוקתיים וסלק אותם
במהירות האפשרית .הפנה את החולים לעצת מומחה ,כאשר ניתן.
•  NSAIDsכולל אספירין :יש לשאול תמיד לגבי אסתמה לפני מרשם של תרופות אלו.
למרות שאלרגנים עשויים לתרום לתסמיני האסתמה בחולים רגישים ,הימנעות מן האלרגנים
אינה מומלצת כאסטרטגיה כללית עבור אסתמה .אסטרטגיות אלו לרוב מורכבות ויקרות ,ואין
שיטות מתוקפות לזיהוי אלו אשר סביר להניח שיפיקו תועלת משימוש בהן.
אין להימנע מגורמי עירור מסוימים לתסמיני אסתמה (למשל פעילות גופנית ,צחוק),
ומאחרים (למשל ,זיהומים נגיפיים בדרכי הנשימה) קשה להימנע ויש לטפל בהם כאשר הם
מתרחשים.
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טיפול באוכלוסיות או בהקשרים מיוחדים
הריון :שליטה באסתמה לרוב משתנה במהלך הריון .עבור התינוק והאם ,היתרונות של
טיפול פעיל באסתמה עולים על כל הסיכונים הפוטנציאלים של טיפול מונע קבוע ותרופות
הקלה .טיטרציה להורדת מדרג או מינון הטיפול היא בעדיפות נמוכה במהלך הריון .יש
לטפל בהתלקחויות באופן אגרסיבי.
נזלת וסינוסיטיס לרוב קיימות במקביל לאסתמה .רינוסינוסיטיס כרונית מקושרת עם
אסתמה קשה יותר .טיפול בנזלת אלרגית או רינוסינוסיטיס כרונית מפחית את התסמינים
האפיים אולם אינו משפר את השליטה באסתמה.
השמנת יתר :על מנת להימנע מטיפול יתר או תת טיפול ,חשוב לתעד את האבחנה של
אסתמה במקרה של השמנת יתר .אסתמה קשה יותר לשליטה במצב של השמנת יתר.
הפחתת משקל צריכה להיות חלק מתכנית הטיפול עבור חולים עם השמנת יתר ואסתמה;
גם הפחתה של  5-10%במשקל יכולה לשפר את השליטה באסתמה.
קשישים :יש לשקול מחלות נלוות והטיפול בהן אשר עלולות לסבך את הטיפול באסתמה .יש
לשקול גורמים כמו דלקת מפרקים ,ליקוי ראייה ,כוח השאיפה ,ומורכבות משטרי הטיפול
כאשר בוחרים תרופות ומשאפים.
רפלוקס קיבתי-ושטי ( )GERDנראה לעיתים קרובות באסתמה .יש לטפל ברפלוקס
תסמיני עבור התועלת הבריאותית הכללית ,אולם אין תועלת מטיפול ברפלוקס לא תסמיני
באסתמה.
חדרה ודיכאון :אלו נראים לעיתים קרובות באנשים עם אסתמה ,והם מקושרים עם תסמינים
ואיכות חיים גרועים .יש לעזור לחולים להבחין בין תסמיני החרדה ותסמיני האסתמה.
מחלות נשימתיות המחמירות בעקבות אספירין ( :)AERDהיסטוריה של התלקחות
בעקבות נטילת אספירין או  NSAIDsאחרים ,מרמזת על כך מאוד .לחולים יש לעיתים
קרובות אסתמה קשה עם פוליפוזיס אפית .אישור אבחון של  AERDדורש בדיקת תגר
אספירין במרכז מומחים עם ציוד החייאה לבבי-ריאתי ,אולם ניתן להמליץ על הימנעות
משימוש ב NSAIDs-על בסיס אנמנזה ברורה ICS .הם הטיפול העיקרי ,אולם ייתכן ויהיה
צורך ב ;OCS -שימוש ב LTRA -עשוי אף הוא להיות מועיל .הפחתת רגישות לאספירין
במרפאת מומחים יעילה לעתים.
אלרגיה למזון ואנפילקסיס :אלרגיה למזון מהווה לעתים נדירות גורם מעורר לתסמיני
אסתמה ודורשת הערכה על ידי מומחה .אלרגיה מאושרת למזון היא גורם סיכון למוות
המקושר לאסתמה .שליטה טובה באסתמה הכרחית; לחולים צריכה להיות תכנית טיפול
באנפילקסיס ויש לאמן אותם באסטרטגיות הימנעות נאותות ושימוש באפינפרין בהזרקה.
ניתוח :כאשר ניתן ,שליטה טובה באסתמה צריכה להיות מושגת לפני ניתוח .יש לוודא כי
הטיפול המונע נשמר במהלך התקופה שסביב הניתוח .חולים המקבלים מינון גבוה של ICS
לטווח ארוך ,או שקיבלו יותר משבועיים של טיפול ב OCS -בששת החודשים האחרונים,
צריכים לקבל הידרוקורטיזון במהלך הניתוח כדי להפחית את הסיכון למשבר אדרנלי.
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התלקחויות של אסתמה (החמרות)
התלקחות או החמרה היא הרעה חריפה או תת-חריפה בתסמינים ובתפקודי הריאה ביחס
למצבו הרגיל של החולה; לעתים היא יכולה להיות ההצגה הראשונית של אסתמה.
בשיחה עם חולים ,רצוי להשתמש במילה 'התלקחות' .לרוב משתמשים במילים
'אירועים'' ,התקפים' ו'אסתמה קשה אקוטית' ,אולם לאלו יש כפל משמעות ,במיוחד
עבור חולים.
יש לשאוף לניהול רציף של אסתמה במצבי הרעה והתלקחות ,החל מטיפול עצמי
על ידי החולה ,עם תכנית פעולה כתובה לטיפול באסתמה ,דרך ניהול של תסמינים
חמורים יותר ברפואה הראשונית ,וכלה במחלקות החירום ובבית החולים.
זיהוי חולים בסיכון למוות הקשור לאסתמה ("אסתמה מסכנת חיים")
יש לזהות חולים אלו ,ולסמן אותם לשם בחינה תדירה יותר.
•
•
•
•
•
•
•
•
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היסטוריה של אסתמה כמעט קטלנית אשר חייבה אינטובציה והנשמה
אשפוז או טיפול חירום באסתמה במהלך  12החודשים האחרונים
ללא שימוש נוכחי ב ,ICS -או דבקות לא טובה בטיפול בICS -
משתמשים כעת ,או שהפסיקו לאחרונה שימוש ב( OCS -המצביע על חומרת
האירועים האחרונים)
שימוש ביתר ב ,SABAs -במיוחד כאשר יותר ממיכל אחד בחודש.
היעדר תכנית פעולה כתובה לטיפול באסתמה
היסטוריה של מחלה פסיכיאטרית או בעיות פסיכוסוציאליות
אלרגיה מאושרת למזון בחולה עם אסתמה

תכניות פעולה כתובות לטיפול באסתמה
יש לספק לכל החולים תכנית פעולה כתובה לטיפול באסתמה המתאימה לרמת השליטה
באסתמה שלהם ולרמת ההשכלה הבריאותית שלהם ,על מנת שידעו לזהות ולהגיב
להחמרה באסתמה.
תיבה  .9טיפול עצמי עם תכנית פעולה בכתב

תכנית הפעולה הכתובה לטיפול באסתמה צריכה לכלול:
• תרופות האסתמה הרגילות של החולה
• מתי וכיצד להגביר את התרופות ,ולהתחיל OCS
• כיצד לפנות לטיפול רפואי במקרה שהתסמינים אינם מגיבים לטיפול
תכנית הפעולה יכולה להתבסס על תסמינים ו/או (בבוגרים) על  .PEFיש לייעץ לחולים
המתדרדרים במהירות לפנות לחדר מיון או לראות את הרופא שלהם באופן מידי.
שינויי תרופה עבור תכנית פעולה כתובה לטיפול באסתמה (ראה תיבה  4-2ב)GINA -
הגדלת התדירות של משאף מקל ( ,SABAאו שאיפות נוספות של משאף נמוך מינון של
/ICSפורמוטרול באסטרטגית אחזקה והקלה); הוסף מרווח עבור .pMDI
הגדלת מינון הטיפול המונע :הגדלה מהירה ברכיב ה ICS -למקסימום של שווה ערך ל-
 2000מק"ג של  .BDPהאפשרויות תלויות בתרופה המונעת הרגילה ,כדלקמן:
•  :ICSלפחות מינון כפול ,שקול הגדלה למינון גבוה יותר.
• אחזקה במינון קבוע של /ICSפורמוטרול  :הגברת מינון פי-ארבע עד למינון
פורמוטרול מרבי של  72מק"ג/יום.1
• אחזקה במינון קבוע של /ICSסלמטרול :הגדל לפורמולציה בעלת מינון גבוה יותר לכל
הפחות ,שקול הוספת משאף נפרד של  ICSכדי להשיג מינון  ICSגבוה יותר.
• טיפול באסטרטגיה של משאף אחד של /ICSפורמוטרול לאחזקה וטיפול מקל
הגברת אחזקה מינון פי-ארבע עד למינון פורמוטרול מרבי של  72מק"ג/יום1
קורטיקוסטרואידים פומיים (עדיפות למנה בבוקר):
• בוגרים  -פרדניזון [ 1 ]prednisoneמ"ג/ק"ג/יום עד ל 50 -מ"ג ,לרוב למשך  5-7ימים.
• לילדים  1-2 ,מ"ג/ק"ג/יום עד ל 40 -מ"ג ,לרוב למשך  3-5ימים.אין צורך בהורדה דרגתית
אם הטיפול ניתן למשך פחות משבועיים.

 1כלומר עד מינון מרבי של ל 16-שאיפות ביום במשאף  160/4.5מק"ג של פורמוטרול ICS/בהתאמה
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טיפול בהתלקחויות בטיפול ראשוני או אקוטי
הערך את חומרת ההתלקחות בעודך מתחיל במתן  SABAוחמצן .הערך את קוצר
הנשימה (למשל ,אם החולה מסוגל לומר משפטים ,או מילים בלבד) ,קצב נשימה ,קצב
הדופק ,ריווי חמצן ותפקודי ריאות (למשל .)PEF ,בדוק קיום אנאפילקסיס.
שקול סיבות חלופיות של קוצר נשימה חריף (למשל ,כשל לבבי ,תפקוד לקוי של דרכי
הנשימה העליונות ,שאיפה של עצם זר או תסחיף ריאתי).
ארגן העברה מידית למתקן טיפול נמרץ אם קיימים סימנים של התלקחות קשה ,או ליחידת
טיפול נמרץ אם החולה מנומנם ,מבולבל או בעל "חזה שקט" .2לחולים אלו ,תן באופן מידי
 SABAבהשאפה ,איפראטרופיום ברומיד [ ]ipratropium bromideבהשאפה ,חמצן,
וקורטיקוסטרואידים מערכתיים.
התחל טיפול עם מינונים חוזרים של ( SABAלרוב על ידי  pMDIומרווח  -ספייסר) ,טיפול
מוקדם פומי עם קורטיקוסטרואידים ,והזרמת חמצן מבוקרת אם קיים .בדוק תגובת
התסמינים והרווי בתדירות גבוהה ,ובדוק תפקודי ריאות לאחר שעה אחת .בצע התאמה
של זרימת החמצן לשמירה על ריווי של  93-95%בבוגרים ומתבגרים ( 94-98%בילדים
בגילאי  6-12שנים).
להתלקחויות חריפות ,הוסף איפראטרופיום ברומיד ,ושקול מתן  SABAבאמצעות
נבולייזר .במתקני טיפול נמרץ ,ניתן לשקול מתן מגנזיום סולפאט תוך ורידי ,אם החולה
אינו מגיב לטיפול הנמרץ הראשוני.
אין לבצע צילומי חזה או בדיקת גזים בדם באופן שגרתי ,או לרשום אנטיביוטיקה
להתלקחויות של אסתמה.

בחינת התגובה
נטר את החולים מקרוב ובאופן תכוף במהלך הטיפול ,והתאם את הטיפול בהתאם
לתגובה .העבר את החולה לטיפול במדרג גבוה יותר אם יש החמרה או החולה אינו מגיב
לטיפול.
החלט לגבי הצורך באשפוז בהתבסס על המצב הקליני ,התסמינים ותפקוד הריאות ,תגובה
לטיפול ,היסטוריה נוכחית וקודמת של התלקחויות ,והיכולת לטפל בבית.
לפני השחרור ,הסדר המשך טיפול .לרוב החולים ,יש לרשום ולעיתים להגביר את הטיפול
המונע הקבוע כדי להקטין את הסיכון להתלקחויות נוספות .המשך במינון המוגבר של
הטיפול המונע במשך  2-4שבועות ,ולאחר מכן הפחת טיפול מקל למינון בהתאם לצורך.
בדוק את טכניקת השימוש במשאף ואת הדבקות בטיפול .ספק תכנית פעולה זמנית כתובה
לטיפול באסתמה.
ארגן מעקב קרוב לאחר ההתלקחות ,בתוך  2-7ימים.
שקול הפניה של חולה שאושפז בגין אסתמה לייעוץ מומחה ,או טיפול חוזר
בחדר המיון.

" 2חזה שקט" – כניסת אוויר מוחלשת לחזה עד כי כמעט ולא שומעים קולות נשימה
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תיבה  .10טיפול בהתלקחות באסתמה ברפואה ראשונית

 O2חמצן;  :PEFזרם שיא בשאיפה; :SABAאגוניסט ביתא  2לטווח קצר (המינונים הינם
עבור סלבוטמול [)]salbutamol
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מעקב אחרי התלקחות
התלקחויות מייצגות תכופות כשל בטיפול כרוני באסתמה ,והן מספקות אפשרות לבחון
את טיפול האסתמה של החולה .יש לבצע מעקב רפואי הולם וסדיר לכל החולים
שלאחר התלקחות עד חזרת התסמינים ותפקודי הריאה למצב התקין או המיטבי
לחולה.
נצל את ההזדמנות לבחון:
• כי החולה מבין את הסיבה להתלקחות
• אתר וטפל בגורמי סיכון הניתנים לשינוי אשר גרמו להתלקחויות ,כמו עישון
• הבנת תפקיד התרופות ומיומנויות השימוש במשאף
• לבחון ולעדכן את תכנית הפעולה הכתובה לטיפול באסתמה
דון בשימוש סדיר בתרופות ,מאחר והדבקות בטיפול  ICSו OCS -עלולה לצנוח ל-
 50%בתוך שבוע לאחר השחרור.
תכנית מקיפה לאחר השחרור הכוללת טיפול מונע מיטבי ,טכניקות השימוש במשאף,
תכנית ניטור עצמי ,תכניות פעולה כתובה לטיפול באסתמה ומעקב קבוע .תכנית כזו
נמצאה יעילה ומקושרת לשיפור משמעותי בתוצאות האסתמה.
יש לשקול הפניה למומחה עבור חולים אשר אושפזו בגין האסתמה ,או אשר מציגים
שוב אסתמה חריפה למרות הטיפול לאסתמה.
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מילון מונחים לקבוצות תרופות לאסתמה
לפרטים נוספים ,ראה את דוח  GINAהמלא לשנת  2017וכן הנספח
) (www.ginasthma.orgומידע לגבי המוצרים מן היצרנים.
תרופות

פעולה ושימוש

השפעות חריגות

טיפול מונע
רוב החולים המשתמשים ב ICS -אינם חווים
קורטיקוסטרואידים בהשאפה התרופות נוגדות הדלקת היעילות ביותר עבור
תופעות לוואי .תופעות לוואי מקומיות כוללות
אסתמה קבועה ICS .מפחיתים תסמינים,
) pMDIs( (ICSאו  )DPIsלמשל
קנדידיאזיס לועי-אפי וצרידות (דיספוניה).
מגבירים תפקודי ריאות ,משפרים את איכות
בקלומתאזון ],[beclometasone
שימוש במרווח (ספייסר) עם  ,pMDIושטיפת
החיים ,ומפחיתים את הסיכון להתלקחויות
בודסוניד ],[Budesonide
ולאשפוז או מוות הקשורים לאסתמה ICS .שונים הפה במים ורקיקה לאחר השימוש במשאף,
ציקלזוניד ],[ciclesonide
מפחיתים את תופעות הלוואי המקומיות.
בעצמתם ובזמינותם הביולוגיות ,אולם רוב
פלוטיקזון פרופיונאט
מינונים גבוהים מגבירים את הסיכון לתופעות
התועלת נצפית במינונים נמוכים (ראה תיבה 8
],[fluticasone propionate
פלוטיקזון פומראט [ ( fluticasoneעמוד  )14עבור מינונים נמוכים ,בינוניים וגבוהים לוואי מערכתיות.
של  ICSשונים).
,[Mometasone] ,]furoate
טריאמצינולון []Triamcinolone
שילוב של  ICSומרחיבי
כאשר מינון בינוני של  ICSלבדו אינו משיג שליטה רכיב ה LABA -עשוי להיות מקושר לדופק
מהיר ,כאבי ראש או התכווצויות .ההמלצות
סמפונות אגוניסטים של בטא טובה באסתמה ,תוספת של  LABAלICS -
 2לטווח ארוך ()ICS/LABA
כעת הן כי  LABAו ICS -בטוחים עבור אסתמה
משפרת את התסמינים ,תפקודי הריאה,
כאשר השימוש בהן נעשה בשילוב .אין
ומפחיתה את ההתלקחויות ביותר חולים ,מהר
( pMDIsאו  )DPIsלמשל
לעשות שימוש ב LABA -ללא  ICSבאסתמה
יותר ,לעומת הכפלת מינון ה .ICS -קיימים שני
בקלומתאזון/פורמוטרול,
בודסוניד/פורמוטרול ,פלוטיקזון משטרים :אחזקה במינון קבוע של  ICS/LABAעם עקב סיכון מוגבר לתוצאות חמורות (סיכון
להחמרה עד כדי אסתמה מסכנת חיים).
 SABAכטיפול מקל ,ושילוב של בקלומתאזון או
פורואט/וילאנטרול ],[vilanterol
בודסוניד\פורמוטרול באסטרטגית שימוש במשאף
פלוטיקזון
אחד לאחזקה וטיפול מקל ( SMART-Single
פרופיונאט/פורמוטרול,
פלוטיקזון פרופיונאט/סלמטרול.)Maintenance and Reliever Therapy ,
ומומטאזון/פורמוטרול.
מעכבי לאויקוטריאן (בטבליות) אינם סטרואידים ,מכוונים כנגד חלק אחד של
מסלול הדלקת באסתמה .משמשים כאפשרות
למשל ,מונטלוקאסט
לטיפול מונע ,במיוחד בילדים .בשימוש לבד:
] ,[Montelukastפרנלוקאסט
פחות יעילים מאשר  ICSבמינון נמוך; כאשר
] ,[pranlukastזפירלוקאסט
] ,[zafirlukastזילאוטון [ ]zileutonמתוספים ל :ICS -פחות יעילים מן השילוב
.ICS/LABA
כרומונים ( pMDIsאו )DPIs
תפקיד ושימוש מוגבל מאוד בטיפול לטווח ארוך
של אסתמה .השפעה נוגדת דלקת חלשה ,פחות
למשל סודיום כרומוגליקאט
יעיל מ ICS -במינון נמוך .דורש אחזקה קפדנית
[]sodium cromoglycate
ונדוכרומיל סודיום [  nedocromilשל המשאף.
]sodium
טיפול אנטיכולינרגי ארוך טווח אופציה לתוסף בשלב  4או  5על ידי משאף
תרסיס עבור חולים בגיל ≥ 12שנים עם
(טיוטרופיום ])[tiotropium
היסטוריה של התלקחות למרות שימוש בICS -
± LABA
נוגדי ( IgEאומליזומאב)

אפשרות לתוסף עבור חולים בגיל ≥ 6שנים עם
אסתמה אלרגית קשה אשר אינה נשלטת על
ידי טיפול שלב ( 4מינון גבוה של .)ICS/LABA

מיעוט תופעות לוואי במחקרים מבוקרי פלצבו
למעט עלייה בערכי בדיקות תפקודי הכבד עם
זילאוטון וזפירלוקאסט.

תופעות לוואי אינן נפוצות ,אולם כוללות שיעול
בעת השאיפה ,ואי נוחות בלוע.

תופעות לוואי אינן נפוצות אולם כוללות יובש
בפה.

תגובות קלות\שוליות במקום הזריקה נפוצות.
תגובה אנפילקטית היא נדירה.

כאבי ראש ותגובות קלות\שוליות במקום
נוגדי ( IL5מפוליזומאב תת עורי ,אפשרות לתוסף עבור חולים בגילאי ≥ 12שנים
רזוליזומאב תוך ורידי)
עם אסתמה אאוזינופילית קשה אשר אינה נשלטת הזריקה נפוצות.
על ידי טיפול שלב ( 4מינון גבוה של )ICS/LABA
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תרופות

פעולה ושימוש

קורטיקוסטרואידים
מערכתיים (טבליות ,תרחיף
או זריקה תוך שרירית ( )IMאו
תוך ורידית ())IV
למשל ,פרדניזון
[ ,]prednisoneפרדניזון
],[prednisone
מתילפרדניזולון
],[methylprednisolone
הידרוקורטיזון
[]hydrocortisone

השפעות חריגות

טיפול לטווח קצר (לרוב  5-7ימים בבוגרים)
חשוב בטיפול של התלקחות חריפה קשה ,כאשר
ההשפעה העיקרית נראית לאחר  4-6שעות.
טיפול וקורטיקוסטרואידים פומיים ( )OCSמועדף
והוא יעיל כמו טיפול  IMאו  IVבמניעת הישנות.
יש צורך בהורדה הדרגתית רק אם הטיפול ניתן
למשך יותר משבועיים.
עבור חולים מסוימים עם אסתמה חמורה,
ייתכן ויהיה צורך בטיפול ארוך טווח עם
 , OCSאולם יש לקחת בחשבון תופעות
לוואי.

שימוש לטווח קצר :תגובות חריגות כלשהן כמו,
הפרעות שינה ,רפלוקס ,תיאבון מוגבר,
היפרגליקמיה ,שינויים במצב רוח.
שימוש לטווח ארוך :מוגבל עקב הסיכון של
תופעות לוואי מערכתיות משמעותיות
למשל ,קטרקט ,גלאוקומה ,אוסטאופורוזיס,
דיכוי האדרנל .בשימוש ממושך או חוזר יש
להעריך את החולים עבור סיכון
לאוסטאופורוזיס ולטפל בהם בהתאם.

תרופות מקלות
מרחיבי סמפונות מסוג
אגוניסטים לבטא 2
בשאיפה לטווח קצר
(pMDIs, DPIs( )SABA
ולעיתים נדירות תמיסה
לנבולייזר או להזרקה) למשל
סלבוטאמול (אלבוטרול
] ,)[albuterolטרבוטאלין
[.]Terbutaline

 SABAבשאיפה הן תרופות הבחירה עבור הקלה
מהירה של תסמיני האסתמה והצרות הסמפונות
כולל התלקחויות חריפות ,ולמניעת הצרות
סמפונות המושרית על ידי פעילות גופנית.
יש להשתמש ב SABA -רק על פי הצורך
ובמינון הנמוך ביותר והתדירות הנמוכה ביותר
הנדרשים.

דיווחים על רעידות ודופק מהיר נפוצים בעקבות
שימוש ראשוני ב ,SABA -אולם הסבילות
לתופעות אלו לרוב מתפתחת במהירות .שימוש
נרחב ,או תגובה דלה מצביעים על שליטה לא
טובה באסתמה.

שאיפות נוספות של משאף
/ICSפורמוטרול במינון נמוך
(בקלומתאזון/פורמוטרול או
בודסוניד/פורמוטרול)

זהו טיפול מקל עבור חולים שלהם מרשם לטיפול
באסטרטגית משאף אחד לאחזקה וטיפול מקל.
אסטרטגיה זו מפחיתה את הסיכון להתלקחות
ביחס לשימוש לפי הצורך ב ,SABA -עם שליטה
דומה בתסמינים.

כמו עבור  ICS/LABAלעיל

אנטיכולינרגים לטווח קצר
( pMDIsאו  )DPIsלמשל
איפרטרופיום ברומיד,
אוקסיטרופיום ברומיד

שימוש לטווח ארוך :איפראטרופיום פחות יעיל
כטיפול מקל מאשר  .SABAשימוש לטווח קצר
באסתמה חריפה :שאיפת איפרטרופיום בתוספת
ל SABA -מפחיתה את הסיכון לאשפוז בבית
חולים

יובש בפה או טעם מר.

קיצורים בהם נעשה שימוש במדריך כיס זה
 BDPבקלומתאזון דיפרופיונאט
 BUDבודסוניד
 DPIמשאף אבקה יבשה
 FEVנפח האוויר הננשף בשנייה הראשונה
1

FVC

נפח אוויר הננשף במאמץ

HDM

קרדית אבק הבית
קורטיקוסטרואידים בהשאפה
תוך ורידי
אגוניסטים בטא  2לטווח ארוך

ICS
IV
LABA
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LAMA
NA
O2
OCS
PEF
pMDI
SABA
SC
SLIT

אנטגוניסטים מוסקריניים לטווח ארוך
לא רלוונטי
חמצן
קורטיקוסטרואידים פומיים
זרם שיא בנשיפה
משאף (גזי) מינון מדוד
אגוניסטים לביתא  2לטווח קצר
תת עורי
אימונותרפיה תת לשונית

תודות
הפעילויות של היזמה הגלובלית לאסתמה נתמכות על ידי עבודתם של חברי מועצת
המנהלים והוועדות של ( GINAמפורטים להלן) .חברי וועדות  GINAבעלי האחריות
הבלעדית להצהרות וההמלצות המוצגים בפרסום זה ואחרים של .GINA
חברי מועצת המנהלים של )2016( GINA
 ,Søren Pedersenדנמרק ,יושב ראש;  ,Eric Batemanדרום אפריקה; Louis-
* ,Philippe Bouletקנדה; * ,Alvaro Cruzברזיל;  , J. Mark FitzGeraldקנדה;
 ,Hiromasa Inoueיפן; * ,Mark Levyבריטניה;  ,Jiangtao inסין; ,Paul O'Byrne
קנדה;  ,Helen Reddelאוסטרליה;  ,Stanley Szeflerארצות הברית; Arzu
 ,Yorganciogluטורקיה.
תכנית  ,Rebecca Decker :GINAארצות הברית
הועדה המדעית של )2016( GINA
 ,Helen Reddelאוסטרליה ,יושב ראש;  ,Leonard Bacharierארצות הברית; Eric
 ,Batemanדרום אפריקה ,Allan Becker ;.קנדה ; ,Roland BuhlגרמניהJohan de ,
 ,Jongsteהולנד;  ,J. Mark FitzGeraldקנדה;  ,Hiromasa Inoueיפן;Fanny Wai-
 ,san Koהונג קונג;  ,Jerry Krishnanארצות הברית;  ,Paul O'Byrneקנדה; Søren
 ,Pedersenדנמרק;  ,Emilio Pizzichiniברזיל;  ,Stanley J. Szeflerארצות הברית.
ועדת ההפצה וההטעמה של )2016( GINA
 ,Louis-Philippe Bouletקנדה ,יו"ר; חברים נוספים מצוינים באמצעות כוכבית מעל (*).
האספה (הוועדה המכונסת) של GINA
כוללת חברים מ 45-מדינות .שמותיהם מפורטים באתר האינטרנט של ,GINA
.www.ginasthma.org

פרסומי GINA

•
•
•

•

•

• האסטרטגיה הגלובלית לטיפול ומניעת אסתמה (עודכנה  .)2017דוח זה ,מספק
גישה משולבת לאסתמה אותה ניתן לאמץ בטווח רחב של מערכות בריאות .דוח זה עבר
עריכה נרחבת ב , 2014-ועודכן בכל שנה מאז .לדוח יש פורמט ידידותי למשתמש עם
טבלאות ותרשימי זרימה מסכמים פרקטיים רבים לשימוש בפרקטיקה הקלינית.
נספחי  GINAמקוונים (עודכן ב .)2017-מידע מפורט התומך בדוח העיקרי של .GINA
מדריך כיס לטיפול ומניעת אסתמה לבוגרים וילדים בגיל למעלה מ 5-שנים (עודכן ב-
 .)2017סיכום עבור ספקי בריאות עיקריים ,לשימוש בשילוב עם דוח  GINAהעיקרי.
מדריך כיס לטיפול ומניעת אסתמה לילדים בגיל  5שנים ומטה (עודכן ב .)2017 -תקציר
של מידע הטיפול לחולה בנוגע לילדים לפני גיל בית ספר עם אסתמה או צפצופים ,לשימוש
בשילוב עם דוח  GINAהעיקרי משנת .2017
אבחון של תסמונת החפיפה בין אסתמה ל( COPD -עודכן ב .)2017-זהו עותק עצמאי
של הפרק התואם בדוח  GINAהעיקרי .הוא מפורסם במקביל על ידי  GINAוGOLD -
(היוזמה הגלובלית למחלות ריאה חסימתיות כרוניות.)www.goldcopd.org ,
עזרים וכלי הטמעה לפרקטיקה הקלינית יהיו זמינים באתר האינטרנט של .GINA
פרסומי  GINAומשאבים אחרים זמינים מן האתר www.ginasthma.org
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בקרו באתר האינטרנט של- GINA
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