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כתבה אנו מצרים על אופן הצגת נושא הפחתת הסיכון ללקות באלרגיה לחלבון חלב פרה כפי ששודר ב
  .12חדשות ערוץ ב

 

באופן חלקי ומוטה, ולצערנו   הוצגו בכתבה , שמומן, בין היתר, על ידי מועצת החלב,תוצאות המחקר
לא ניתנה במה לתגובת משרד הבריאות או החברה לרפואת הנקה שמהווה את האיגוד המקצועי 

   כך הדבר.הרפואי העוסק ברפואת הנקה. מהכתבה עלול להתפרש כי מדובר בהמלצה רשמית, ולא 

 

לגופו של עניין, בקריאה מדוקדקת וביקורתית של המחקר, כאשר בוצעה השוואה בין קבוצת התינוקות  
ניזונו בלעדית מחלב אם, ללא חשיפה כלל לתמ״ל )תרכובת מזון לתינוקות(, שהיוו רק כחצי   שבאמת 

בהק סטטיסטית לא נראה הבדל מו מהקבוצה המיועדת להנקה בלעדית במקור, לבין קבוצת התמ"ל, 
מעלה סיכון  לא נמצאה כ . משמע: הנקה בלעדית ללא חשיפה מוקדמת לתמ"ל בין שתי הקבוצות 

 . לאלרגיה

 

זאת ועוד, נכון להיום אין די עדות מחקרית להמליץ על מתן תמ"ל כאמצעי למניעת אלרגיה, וברור כי  
א שחשיפה מוקדמת מסקנה שכן נובעת מנתוני המחקר הי   עלינו להמשיך לחקור את הנושא.

לפיכך, כאשר האם והמשפחה מעוניינים    .לתמ"ל נמצאת כמגבירה סיכון לאלרגיה לחלבון חלב פרה
בהנקה בלעדית, על הצוות המטפל להעניק את התמיכה המקסימלית על מנת לאפשר זאת, ולהימנע 

  מחשיפה לתמ״ל שלא לצורך.

 

בהגנה מפני תחלואה לאם )סכרת, יל״ד,   מעידה על תפקידה החשוב של הנקה ספרות רפואית ענפה
סרטן שד ושחלה, אירועים לבבים ומוחיים ועוד( ולתינוק )מחלות בדרכי עיכול ונשימה, השמנה, מוות 

כן  לאמור בכתבה, מחקרים מראים כי מתן בקבוק אחד של תמ״ל ליום, בניגוד  בנוסף,   בעריסה ועוד(.
ינה בלעדית מעלה סיכון לתחלואה. בבואנו לשקול  פוגע בשיעור ומשך הנקה. בנוסף לכך, הנקה שא

את מסקנות המחקר שהוצג יש לקחת בחשבון תחלואה זו, ואין לבסס הנחיות לציבור על מחקרים 
 בודדים.

 

כאנשי מקצוע אנו אמונים על בריאות תינוקות, אימהות והציבור כולו. מתוקף חוק זכויות החולה, כדי  
אנו מחויבים למתן מידע   לקבלת טיפול או מזון לתינוקות, לאפשר למשפחות קבלת הסכמה מדעת 

מלא ואמין, הכולל את התועלת אל מול כלל הסיכונים. המידע שהובא בכתבה הינו חלקי, מוטה ובעל 
  פוטנציאל לזריעת בלבול, קבלת החלטות שלא מדעת ופגיעה בבריאות אימהות, תינוקות והציבור.

 

נקה בלעדית הייתה ונשארת צורת ההזנה המומלצת לתינוקות  החברה לרפואת הנקה מדגישה, כי ה
בחצי השנה הראשונה לחיים. חשוב שמשפחות תהיינה מודעות למשמעות של חשיפה לתמ"ל, אשר  

גם בכמות של בקבוק אחד ביום, עלולה לפגוע ביתרונות הברורים והמשמעותיים המוכחים של  
 ההנקה.

 
 על החתום 

 החברה לרפואת הנקה חברות הועד המנהל של 


