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:בשנתיים האחרונות

• IMS ( International menopause society).

• NAMS (North American Menopause society).

• British Menopause society.

• Australian menopause society.

• Endocrine Review.

• Endocrine society recommendations.



?הורמונים

!!!לא בשבילי

5%QOL



NICEואז הגיע ה 



PRESS RELEASE

NICE issues first guideline 

on menopause to stop

women suffering in silence



?מי אנחנו 

הוא גוף ציבורי בלתי תלוי   National Institute for Health and Care Excellenceה 

.שמספק הנחיות ועצות לשיפור המצב הבריאותי והסוציאלי באנגליה

– Evidenceמציעות המלצות מסוג NICEהמלצות  based י מועצה בלתי "שנכתבו ע

.תלויה של מומחים בתחום

.  ההמלצות מיועדות  לכל סוגי היועצים הרפואיים ולמטופלים



Introduction and overview
The Scope
Decision-making committee
Developing review questions and planning the evidence review
Identifying the evidence – literature searching and evidence submission
Reviewing search evidence
Incorporating economic evaluation
Linking to other guidance
Developing and wording recommendations and writing the guidelines
The validation process for draft guidelines 
The validation process for draft guidelines, and dealing with stakeholder comments
Finalising and publishing the guideline
Resources to support implementation
Ensuring that published guidelines are current and accurate
Updating guidelines
Appendices
Glossary
Changes after publication



המומחים חייבים  

להגדיר מעורבות 

עם חברות

נכתב המסמך  

הסופי

מייצרים טיוטה  

"  מדעית"פחות 

לקהל

הטיוטה מפוזרת 

לכל הגורמים  

הרלוונטיים

נוצרת טיוטה

מגדירים גבולות הטיפול בנושא  

מייצרים קבוצת מומחים לפי הגבולות

משרד הבריאות 

פונה

איתור מומחים

לכל התקופה

תהליך  

היצור



קיבלנו כלי עבודה

מקיףאמין
(comprehensive)



כלים למטפלים לצורך 

דיון על מנופאוזה

מדגיש שמנופאוזה זה  

!!לא רק  גלי חום

לרשום   GPsמעודד 

HRT      לנשים

בשקטשסובלות

כלים למטופלות  

לצורך דיון על מנופאוזה

מבדיל בין טיפול במרשם 
OTCלטיפול 

מעודד נשים לשינוי  
הרגלי חיים

? NICEמה הביא ה 



באנגליה

51= גיל ממוצע למנופאוזה •

•1%Premature ovarian failure (POI)

.סימפטומטיות8/10•

.זמן ממוצע של הופעת סימפטומים–שנים 5-10•



ההמלצות ... 
(נמצאות בידיכם)



טיפול בסימפטומים

גלי חום מייצגים את ) יש הוכחות מוצקות ליעילות של טיפול הורמונלי מותאם בטיפול בגלי חום -התאמה אישית •

(.  כלל הסימפטומים המנופאוזליים

:יש לדון עם המטופלת על טיפול הורמונלי•

סימפטומים-( שנים5עד ) תועלת מידית -
.מניעת מחלות כרוניות–תועלת לטווח ארוך -

יש להסביר שאין לתרופות אלה יעילות בטיפול בירידה  . כטיפול ראשוני לסימפטומיםSNRIsאו  SSRIsאין להציע •

.במצב רוח בנשים מנופאוזליות שלא אובחנו כסובלות מדיכאון

.אולם אין נתוני בטיחות. וקוהוש שחור על פני פלצבופלוונים-יעילות מסוימת של איזו•

.במצבים של ירידה במצב הרוחHRTיש להציע •

.במצבים של ירידה במצב הרוח וחרדה בנשים מנופאוזליותCBTיש להציע •



.HRTעם סקלטליים-מוסקולויש הוכחות קליניות לשיפור בסימפטומים •

.HRTלנשים עם ירידה בתפקוד מיני שלא הגיב ל טסטוסטרוןיש לשקול תוספת •

.  Bio-identicalיש להסביר שאין נתונים על יעילות ובטיחות של מה שמכונה •

.יש להתייחס באופן מיוחד לנשים סימפטומטיות אחרי סרטן השד•

.אין  המלצות לגבי מינון או צורת מתן•



משמעות כריתת שחלות  
פניה ישירה למטפלים  POIמניעתית ויצירת 

"תעשה"

לקהל  –פניה ישירה 

לא לפחד

"טיפול הורמונלי"לא עוד 
• E+P oral
• E+P trans-dermal
• E oral
• E trans-dermal
• E Depo
• P only
• Testosterone
• Tibolon
• Bio-identical
• SERMs
• Dose
• The Individual Patient 

יש דיון על מניעה
CVD, Osteoporosis

בריאות הנרתיק

"מומחה למנופאוזה"מושג 

"טיפול הורמונלי"לא עוד 
• SSRIs
• SNRIs
• Gabapentine
• Clonidine
• Herbs
• Acupuncture
• Life Style
• CBT
• Bio-identical
• SERMs

הצעות קונקרטיות  

למחקרים

התרומה של  
NICE



.השכיחות האמיתית לא ידועה וההשפעה האמיתית על איכות החיים לא ידועה50%באנגליה סובלות כ •

:שנים 3הסבל מגיע לשיא אחרי כ •

אבדן אלסטיות

התדקקות העור

אבדן הלובריקציה

יובש

דיספראוניה

גרד וצריבה נרתיקית

הפרשה דלקתית

חוזריםUTIתכיפות ודחיפות במתן שתן 

גניטלית–אטרופיה אורו 

"It is vital that sufficient due care and attention is given to this 

condition to restore and maintain quality of life for increasing 

number of menopausal women in our aging population!!" 



Climacteric 2012;15:36-44

השפעה שלילית של סימפטומים וגינליים

!!!



.  סיסטמיHRTגניטלית כולל אלה שמטופלות ב -הנשים עם אטרופיה אורולכל יש להמליץ על טיפול מקומי •

.יש להמשיך את הטיפול כל זמן שהוא נחוץ•

. יש לשקול טפול מקומי במינון נמוך אחרי יעוץ עם מומחה למנופאוזה, סיסטמיHRTאם אסור לתת •

.אם טיפול מקומי לא שיפר את הסימפטומים יש לשקול הגדלת המינון של הטיפול המקומי•

:גניטלית ש-האורויש להסביר לאישה עם האטרופיה •

.כ עם הפסקת הטיפול"חוזרים בדסימפטומים -

.תופעות הלוואי של הטיפול המקומינדירות -

.לדווח עם דמם לא צפוייש -

.אפשר להוסיף לטיפול ההורמונלי המקומי גם שימוש בשימון או לחוח מקומי•

.בזמן  מתן טיפול הורמונלי מקומיפרוגסטטיביאין צורך לנתר את עובי האנדומטריום או להוסיף טיפול •

גניטלית-אטרופיה אורו 



.המומלצות screeningיש לדון עם המטופלת על החשיבות של המעקב ועל חשיבות ניהול בדיקות •

:בקורת לטווח קצר•

.וסבילותחודשים ראשונים להעריך יעילות 3

.לוואישנתי להעריך יעילות ותופעות 

.להפנות למומחה למנופאוזה אם אין שיפור או אם מופיעות תופעות לוואי קשות•

:קשים שלא ניתן לטפל טיפול הורמונלי סיסטמימנופאוזלייםלנשים עם סימפטומים •

.אקופונקטורה וטכניקות הרפיה, היפנוזה, CBTלספק אינפורמציה על טיפולים לא הורמונליים כמו 

.להפנות למומחה למנופאוזה

.  לשקול הפניה למומחה למנופאוזה בכל מצב שאינו ברור מבחינת התאמת הטיפול•

המעקב אחרי הטיפול



.אין הוכחות שכך צריך לנהוג, 60שנים או אחרי גיל 5שמקובל להמליץ על הפסקת טיפול לאחר למרות •

.חודשים ראשונים של הטיפול אבל דורש דיווח3שכיח ב מתוכנן הוא להסביר למטופלת שדימום לא יש •

.או הדרגתיתמידית –יש להציע לאישה שמתכוונת להפסיק טיפול את שתי הצורות של הפסקה •

.להדרגתיתמידית הבדל לטווח ארוך בין הפסקה אין -

.הדרגתית יכולה להקטין במעט את ההופעה החוזרת של הסימפטומיםהפסקה -

התחלה והפסקת טיפול הורמונלי



טווח ארוך



אמבוליזם-טרומבו

.  צריך לחפש גורמי סיכון. השכיחות של מאורע טרומבוטי נמוכה בקבוצת הגיל הרלוונטית•

!אין התייחסות למינונים השונים. אורלייםHRTיש עליה בסיכון למאורע טרומבוטי בשימוש בתכשירי •

.העלייה המשמעותית היא בשנת הטיפול הראשונה•

.דרגת הוכחה נמוכה–לא נמצאה עליה סיכון בנשים אחרי מאורע טרומבוטי •

.  נשים על אנטיקואגולנטים זקוקות ליעוץ המטולוגי•

.  יתכן הבדל בסיכון בין התכשירים הפרוגסטטיבים, לא נמצא הבדל בסיכון בין התכשירים האסטרוגניים •



•HRT לא מגדיל סיכון למחלותCV 60אם התחלת הטיפול היא מתחת לגיל.

•HRT לא משפיע על הסיכון למות ממחלהCV.

.  יש לקחת אותם בחשבון בתכנון הטיפול.  HRTאינדיקציה ל -הם לא קונטרה. ד.ל.כמו יCVגורמי סיכון •

.המנופאוזה שונה מאישה לאישה לפי נוכחות גורמי סיכוןטיפול הורמונלי סביב י"עהסיכון למחלה קורונרית •

אסטרוגן  בלבד קשור לירידה או ללא שינוי בסיכון למחלה קורונרית

.  קורונריתקלה בסיכון למחלה עליה פרוגסטרון קשור ללא שינוי או  + אסטרוגן 

בגיל הרלוונטי   strokeצריך לזכור שהסיכון ל .  strokeטיפול אסטרוגני דרך הפה ולא דרך העור קשור לעליה קלה בסיכון ל •

.הוא נמוך ביותר

וסקולר-קרדיו 



.DM T2הורמונלי קשור לירידה בסיכון לפתח טיפול •

.  טיפול הורמונלי לא מגדיל סיכון לפתח סכרת•

•HRT  הסוכר אצל נשים שסובלות מסכרתאינו מחמיר או משפיע על איזון רמת.

.  אחרי יעוץ מומחה לסכרת והערכת גורמי הסיכון הנוספים2לנשים עם סכרת סוג HRTיש לשקול מתן •

סכרת



•HRTלא מגדיל את הסיכון למות מסרטן השד.

:יש להסביר לנשים סביב הגיל של המנופאוזה הפיזיולוגית כי•

.הבסיסי לחלות בסרטן השד אצל נשים סביב המנופאוזה משתנה מאישה לאישההסיכון -

.הורמונלי באסטרוגן בלבד קשור לעליה קלה או בכלל ללא עליה בסיכון לסרטן השדטיפול -

.פרוגסטרון יכול להיות קשור לעליה בסיכון לסרטן השד+ הורמונלי באסטרוגן טיפול -

.  עליה בסיכון לסרטן השד תלויה במשך הטיפול ונעלמת עם הפסקת הטיפולכל -

סרטן השד



.  יחסית ללא משתמשות, סיכון נמוך משמעותית לשברי חולשה  HRTלמשתמשות ב •

.HRTהנמוך נשמר כל זמן השימוש ב הסיכון •

.(לגבי אוסטאופורוזיסNICEיש המלצות ספציפיות של )–יש לדיין עם המטופלת את נושא בריאות העצם •

להסביר למטופלת שהסיכון הבסיסי לשברים אוסטאופורוטיים בנשים סביב המנופאוזה הוא נמוך ושונה מאישה לאישה לפי  יש •

.גורמי הסיכון האישיים

אוסטאופורוזיס



.  משפיע על הופעת דמנציה היא בלתי ידועה HRTיש להסביר לאישה שהאפשרות ש •

דמנציה



.  סקלטלית-המוסקולותוחלת החיים מציבה אתגרים משמעותיים למערכת הארכת •

.השריריםלכך שטיפול הורמונלי משפיע חיובית על כוח ומסת ( אמנם חלשות )הוכחות מחקריות יש •

בסקירה לא הובאו בחשבון השפעת פעילות גופנית ודיאטה על התפקוד השרירי ולא חשיבות התפקוד והפעילות  •

.אלה נדונו בנפרד. שרירית על התפתחות אוסטאופורוזיס

אובדן מסת שריר–סרקופניה



,  דמנציה, CVD, נמצאות בסיכון   גבוה לפתח אוסטאופורוזיס( בעיקר הכירורגיות)POIנשים שלא מטופלות עם •

.  כל אלה מגדילים את הסיכון למוות מוקדם.  ופרקינסון

יש לתת לנשים צעירות אלה תמיכה הוליסטית במספר נושאים  , בנוסף לטיפול בבעיות הקליניות והפיזיקליות•

.  סקס ולחץ פסיכולוגי, כמו פוריות, פסיכולוגיים

.הביטויים הקליניים  יכולים להשפיע על מהלך החיים של נשים אלה •

POI – premature ovarian failure

:מבוססת על40בנשים מתחת לגיל POIשל האבחנה •

:יחד עם( להביא בחשבון נוכחות או חסר רחם) יחד עם או ללא מחזורים לא סדירים מנופאוזלייםסימפטומים 

.’שב4-6גבוהים בשתי בדיקות בהפרש של FSHערכי  

.אין לבסס את האבחנה על בדיקת דם אחת•



.  אינדיקציות-רגיל לנשים עם אי ספיקת שחלות מוקדמת אלא אם יש קונטרהHRTיש להציע טיפול הורמונלי או כגלולות או כ •

אם אין איסור  , גיל המנופאוזה הפיזיולוגיתעד לפחות ולהמשיך , HRTאו כגלולות או כ , חשוב להתחיל מוקדם טיפול הורמונלי•

.לטיפול כזה

.  יכול להיות יתרון ביחס ללחץ דם על גלולות למניעת הריוןHRTב לטיפול •

.נותנים הגנה זהה לעצםHRTגלולות וגם גם •

.  כאמצעי מניעת הריוןHRTלהשתמש ב אין •

,    העצםעם קונטרה אינדיקציה לטיפול הורמונלי כל שהוא את החשיבות להתייחסות לבריאות POIיש להסביר לנשים עם •

.  וסקולרית וניהול הסימפטומים-הקרדיוהמערכת 

POI – premature ovarian failure



":אווירה"המלצות עם התקבלו -סיכום 

!!.אין דבר כזה, לא רלוונטי" טיפול הורמונלי"המושג 

יש  

".מסוכנים"ויש " בטוחים"יש -"     רעים"ויש , "טובים"טיפולים הורמונליים 

1



..תלוי ב

סוג התכשיר

(..ל'ג, מדבקה, גלולות)

מינון

HRTניסיון קודם עם 

BMI

מחלות עבר

סיפור משפחתי

תיזמון

(קרוב או רחוק מהמנופאוזה)

סוג התכשיר

איזה אסטרוגן

(אם בכלל)איזה פרוגסטרון 



סרטן שד

אין עליה בתמותה•

אין עליה בסיכון באסטרוגן בלבד•

E+Pעליה קלה ב •

POI

51חובה לטפל עד גיל •

דיכאון

.שיכול להשפיעHRTיש להציע •

•SSRIs , SNRIs לא משפיעים.

לב

אין עליה בתמותה•

(60מתחת )אין עליה בסיכון בטיפול שמתחיל מוקדם •

הפניה למומחה

אם אבחנה לא ברורה•

תגובה לא צפויה לטיפול•

מקרים מסובכים רפואית•

מניעה

.אוסטאופורוזיס•

.בריאות הנרתיק•

2






