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1. רקע 
1.1.  האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה )American Academy of Neurology, AAN( פירסמה באוקטובר 2019   
בחולים   )MCI( קלה  קוגניטיבית  ירידה  של  למצב  ולהתייחסות  קוגניטיבית,  בריאות  להערכת  איכות  מדדי 
במחלות נוירולוגיות )1(. לנוכח חשיבות המסמך, ההתפתחויות הקליניות והמחקריות הרבות בתחום, והסיכון 
בישראל,  הנוירולוגי  האיגוד  מייחד  נוירולוגיות,  מחלות  במגוון  החולים  בקרב  קוגניטיבית  לירידה  המוגבר 
בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית ואיגוד הפסיכיאטריה בישראל נייר עמדה בנושא 

ומביא את המלצותיו. 

Mild Cognitive Impairment, MCI - ירידה קוגניטיבית קלה  .1.2  

1.2.1.  בשנים האחרונות, התסמונת הקלינית המגדירה ירידה קוגניטיבית קלה )MCI( הפכה למוקד חשוב הן    
בתחום הקליני והן בתחום המחקרי. תסמונת זו מתארת מצב בו קיימת ירידה קוגניטיבית אובייקטיבית 

נרכשת, אולם, אין פגיעה משמעותית ברוב התחומים בתפקוד היומיומי. 

.)2( DSM-5 ״ המוגדר בmild neurocognitive disorderמקביל באופן כללי למונח ״ MCI המושג     

1.2.2.  שמירה על יכולת טובה של תפקוד יומיומי מבחינה בין מצב של MCI למצב של דמנציה. אנשים עם    
MCI, במיוחד, אלה עם תחלואת מוח נוספת, נמצאים בסיכון לפתח דמנציה מסוגים שונים, בעיקר 

.MCI מחלת אלצהיימר, ומכאן החשיבות הרבה לאבחנה נכונה של

1.2.3.  דיווח סובייקטיבי על קושי קוגניטיבי אינו תנאי מספיק לאבחנה של MCI; יש צורך בתיעוד חוסרים    
במדדים אובייקטיביים. 

כך  על  ידווחו  ולא  הקוגניטיביים  לקשיים  מודעים  אינם   MCI-מ הסובלים  אנשים  קרובות,  1.2.4.  לעתים    
בעצמם. במקרים אלו, על מנת להגיע לאבחנה של MCI, יהיה צורך הן בשילוב דיווח של אדם קרוב, 

והן בהערכת הבריאות הקוגניטיבית במסגרת בדיקת סקר תקופתית.  

של  רב  ממגוון  להיגרם  יכולה  שהתסמונת  מאחר,  קליני  אתגר  מהווים   MCI של  וטיפול  1.2.5.  אבחנה    
 .MCI אטיולוגיות )3(. בנוסף, גורמים רבים עלולים להחמיר את הקשיים הקוגניטיביים באנשים עם
זיהוי ההפרעה המוחית שעומדת בבסיס התסמונת הקוגניטיבית )או מהווה מרכיב בו( מחייבת הערכה 
פסיכיאטריה,  כגון  אחרות,  מדיסציפלינות  מומחים  של  הצורך,  לפי  שיתוף,  תוך  מעמיקה,  קלינית 

גריאטריה, ואחרים. 

 )National Institute on Aging( NIH-1.2.6.  הקריטריונים האבחנתיים של המכון הלאומי להזדקנות שליד ה   
MCI על  ושל אגודת האלצהיימר האמריקאית )Alzheimer's Association( משתמשים בסיווג של 
)MCI due to Alzheimer’s Disease(, ומאפשרים אבחנה בסבירות גבוהה,  רקע מחלת אלצהיימר 
אם יש עדות לנוכחות של סמן ביולוגי לפתולוגיה של מחלת האלצהיימר )4(. באותו האופן, הארגונים 
 American Heart Association,( ולשבץ  קרדיו-ווסקולריות  למחלות  והקנדייים  האמריקאיים 
 American Stroke Council, National Institute of Neurological Disorders and Stroke,
 .)5–7( ווסקולארי  רקע  על   MCI של  לאבחנה  קריטריונים  פרסמו   )Canadian Stroke Network
 MCI )Movement Disorders Society( הציעה קריטריונים לאבחנה של  החברה להפרעות תנועה 
במחלת פרקינסון )8(. חשיבותם של הסיווגים האטיולוגיים הינה בניהול וטיפול לאחר האבחנה, אולם 

הם אינם מנבאים האם המטופל יידרדר למצב של דמנציה.

וטיפול  2001 בנושא שכיחות, פרוגנוזה  AAN משנת  1.2.7.  בשנת 2018 עודכנו ההנחיות הקליניות של    
ב-MCI )9(. הוועדה מצאה, כי שכיחות MCI הינה 6.7% בקרב אנשים בני 60 עד 64, 8.4% בקרב 
אנשים בני 69 - 65, 10.17% בקרב אנשים בני 74–70, 14.8% בקרב אנשים בני 79–75, 25.2% 
ולוודא  לנטר  חשוב  הגבוהה,  השכיחות  לאור   .85 גיל  מעל  ו-37.6%   80–84 בני  אנשים  בקרב 
של  הקליניים  התוצאים  את  ישיר  באופן  לנטר  או  המומלצות,  ההנחיות  את  תואם  הטיפול  כי 

המטופלים באמצעות מדדי איכות. 
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- לא מנוהל באופן  ואם מאובחן  אינו מאובחן,  הוא  1.2.8.  ל-MCI חשיבות קלינית, אולם, לעתים קרובות    
מיטבי )11–10(.

1.2.9.  יכולות חשיבה הינן סמן רגיש לתפקוד המוח, וניתן להעריכן בצורה אפקטיבית ויעילה. לכן, הערכה    
של יכולות החשיבה מהווה הזדמנות לשיפור הטיפול הנוירולוגי. 

1.2.10.  ירידה קוגניטיבית מהווה בפני עצמה תחלואה משמעותית, ומשפיעה לא רק על סוג הטיפול המומלץ    
המחלות  בכל  הטיפול  אופן  על  גם  אלא  הקוגניטיבית,  הירידה  בבסיס  עומדת  אשר  המחלה  עבור 

האחרות של אותו המטופל. 

     לקביעת מצב הבריאות הקוגניטיבית של מטופלים בסיכון גבוה, בעיקר מטופלים קשישים, במיוחד, 
אלה עם גורמי סיכון ווסקולרי, ומטופלים עם מחלות מוח, חשיבות קלינית רבה. 

1.2.11.  הגישה להערכה קוגניטיבית הינה מורכבת ותלוייה ברקע הרפואי, הפסיכיאטרי הסוציאלי ובסביבה    
הקלינית של המטופל.

MCI-מדדי איכות לשיפור האבחון והטיפול ב  .2
 2019 האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה )American Academy of Neurology; AAN( פרסמה בחודש אוקטובר 

מדדי איכות לשפור האבחנה והטיפול באנשים עם MCI )1(. המדדים שנקבעו כצעד ראשון לשיפור כוללים: 

הערכה שנתית של בריאות קוגניטיבית באנשים מעל גיל 65  .2.1   

2.1.1.  הערכה שגרתית של בריאות קוגניטיבית באנשים בסיכון גבוה, מהווה הזדמנות לשיפור יכולת הזיהוי     
של MCI ולהתערבות מוקדמת. 

2.1.2.  במחלות נוירולוגיות רבות קיים סיכון לירידה קוגניטיבית, ובכללן - שבץ מוחי, מחלת פרקינסון, טרשת     
נפוצה, ומחלות נוירולוגיות אחרות המטופלות במסגרת אשפוז או בחדר מיון )15–12(. 

2.1.3.  אנשים מעל גיל 65 נמצאים אף הם בסיכון מוגבר בשל גילם )16(. מכאן ברור, שאנשים מעל גיל 65     
 .MCI עם גורמי סיכון ווסקולריים או עם מחלות נוירולוגיות נמצאים בסיכון מוגבר אף יותר לפתח

2.1.4.  בדיקת סקר לבריאות קוגניטיבית עשוייה לשנות תוצאים: במרכז רפואי בו בוצע מחקר שבו הועבר     
באופן רוטיני מבחן קוגניטיבי מסוג Mini-Cog לכל החולים הנוירולוגיים מעל גיל 70 )ללא היסטוריה 
של הפרעה קוגניטיבית ידועה(, הודגמה ירידה קוגניטיבית בקרב 37.4% מהחולים, הודגמה עלייה 
של פי-10 בבדיקות מעקב קוגניטיביות ועלייה של פי-3 באבחנה של ירידה קוגניטיבית ודמנציה 
)17(. אחוז המטופלים אשר דיווחו על קשיים קוגניטיביים או ירידה קוגניטיבית לא היה שונה בין 

הקבוצה בה הסקר הקוגניטיבי היה פתולוגי לזו עם סקר תקין.    

קוגניטיבית  מירידה  הסובלים  שלהם  במרפאה  מהמטופלים  כ-50%  נכונה  מזהים  אינם  2.1.5.  רופאים     
משמעותית, ובכך, מחמיצים הזדמנות להציע בירור וטיפול הולמים )18(.

2.1.6.  לא די להתבסס על דיווח בלבד, מאחר והמטופלים לא תמיד מכירים בירידה הקוגניטיבית ולא תמיד     
מדווחים על כך לרופא )10(.

2.1.7.  יש עדויות סותרות לגבי התועלת בבדיקות סקר לנוכחות דמנציה בקשישים )older adults(, אולם,     
יש יותר ויותר תמיכה לגבי התועלת בהערכת הבריאות הקוגניטיבית באנשים מעל גיל 65 )19(.

2.1.8.  בשנת 2011, וועדה מייעצת בנושא המחקר, טיפול ושירותים במחלת אלצהיימר, קבעה עבור משרד     
מחלת  של  המוקדמים  השלבים  זיהוי  את  לאומית  כעדיפות  להגדיר  יש  כי  האמריקאי  הבריאות 

)20( MCI האלצהיימר כולל שלב

2.1.9.  תיעוד הבריאות הקוגניטיבית של מטופל ברשומה הרפואית הינו בעל חשיבות רבה עבור קלינאים     
נוספים העוסקים בטיפול במטופל, ועשוי למנוע ניהול לא נכון של המטופל בכל התחומים. 
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הערכה של סטטוס תפקודי באנשים עם ירידה קוגניטיבית  .2.2  

2.2.1.  הערכה קוגניטיבית ותפקודית חיונית על מנת להבחין בין MCI לבין קיום תלונות קוגניטיביות שאינן     
והן  זו משמעותית, הן בבירור הראשוני  )2(. הבחנה  משמעותיות מחד, ומתסמונת דמנציה מאידך 

בביקורי המעקב. 

2.2.2.  מדדים אובייקטיבים המתועדים ברשומה הרפואית מאפשרים הערכה מדוייקת של שינוי לאורך זמן,     
ומשפרים את התקשורת בין כל המטופלים לגבי חומרה ותוצאים אפשריים. כך למשל, איש צוות 
מטפל יכול להניח שמטופל חזר למצבו הבסיסי לאחר מחלה חריפה, אולם תיעוד קודם של מדדים 

אובייקטיבים יכול להוות עדות אמינה יותר להנחה מסוג זה. 

 IADL- ושל   ,BADL - basic activities of daily living( יומיומי  תפקוד  של  ותיעוד  2.2.3.  הערכה     
instrumental activities of daily living( באופן שגרתי במטופלים עם MCI יאפשר לקלינאים 

לאתר קשיים ולהציע פתרונות טיפוליים מוקדם יותר. 

 MCI מתן אבחנה ומידע אודות משמעות האבחנה של  .2.3  

2.3.1.  מטופלים עם MCI צריכים להבין את מצבם על מנת שיוכלו לנקוט צעדים למניעה של ניצול לרעה,     
לתכנן את הטיפול העתידי ולהיות במעקב. 

2.3.2.  לעתים קרובות, קלינאים נמנעים מדיון עם המטופלים ובני משפחתם על הסיכון להתפתחות של     
 .)21( MCI דמנציה במצב של

ולמעקב,  עתידי  לתכנון  המטופלים,  לבטיחות  חשובות  מוקדם  בשלב  האבחנה  של  והבנה  2.3.3.  ידיעה     
ותסייענה בזיהוי מועמדים מתאימים לניסויים קליניים )23–22(.

 MCI-זיהוי וטיפול בגורמים מחמירים ב  .2.4  

2.4.1. קיימות הערכות שונות לגבי מספר האנשים עם MCI על רקע גורמים הפיכים )26–24(.    

2.4.2.  ירידה בשמיעה או בראייה עשויות להנמיך ביצועים בהערכות קוגניטיביות או להשפיע לרעה על     
 .MCI יכולת התקשורת, וכך לייצר מצב המדמה

2.4.3.  מגוון של מצבים רפואיים ומחלות עשויים לגרום לפגיעה קוגניטיבית. דיכאון, הפרעות שינה, תופעות     
לוואי של תרופות ומגוון של מחלות פסיכיאטריות עשויים לפגוע ביכולת הריכוז ולהוביל להפרעות 
נילווית משמעותית, חשוב לשתף פעולה  וביכולת השיפוט. במקרים של חשד לתחלואה  בזיכרון 
באבחון ובטיפול עם מומחים מדיסציפילינות שונות, במיוחד, בתחומי הנוירולוגיה, הפסיכיאטריה 

או הגריאטריה.

2.4.4.  בין אם מצבים אלו גורמים ל-MCI או רק תורמים לחומרת התסמינים של MCI, הם דורשים התייחסות     
וטיפול כי קל להחמיצם. 

MCI הימנעות ממתן תרופות בעלות השפעה אנטי-כולינרגית במטופלים עם  .2.5  

2.5.1.  חיוני לקבל ממטופלים עם תסמינים וסימנים של MCI מידע מלא לגבי תולדות הטיפול התרופתי     
והטיפול התרופתי הנוכחי. לתרופות רבות עלולות להיות תופעות לוואי קוגניטיביות. אנשים מעל 

גיל 65, בעיקר, אלו עם ירידה קוגניטיבית, רגישים יותר לתופעות לוואי אלו. 

 "Beers criteria®" 2.5.2.  החברה האמריקאית לגריאטריה מפרסמת ומעדכנת מדי שנה בביטאונה רשימה    
ובה תרופות העשויות להשפיע לרעה על הזיכרון ויש להימנע מהן במצבים אלו )27(.

2.5.3.  יש עדויות מחקריות רבות התומכות באפשרות כי קשישים רבים סובלים מהפרעות זיכרון הנגרמות     
רק משימוש בתרופות אנטי-כולינרגיות )29–28( .

 older( קשישים  של  באוכלוסייה  נרחב  הינו  כולינרגית  אנטי  השפעה  בעלות  בתרופות  2.5.4.  השימוש     
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)30(. במחקר עוקבה 6 שנתי בקרב 1652 מטופלים אפרו-אמריקאיים, 53% השתמשו   )adults
בתרופה אחת לפחות בעלת השפעה אנטי-כולינרגיות )28(. לכן, נכון להקדיש תשומת לב מיוחדת 

 .MCI לתרופות אלו במטופלים עם

2.6.  מתן מידע למלווים )שותפי טיפול - care partners( של מטופלים עם MCI יש להציע למטופל ולמלווה   
הנבחר, בהסכמת המטופל, מידע, תמיכה ונגישות לשירותים בעת האבחנה, מתוך כבוד לאוטונומיה של אנשים 
ידי המטופל קידם את  כי מעורבות של משפחה או חברים שנבחרו על  נמצא,   .)31( ירידה קוגניטיבית  עם 

האוטונומיה ואיכות החיים הן של המטופל והן של המלווים אותו. 

סיכום והמלצות המכון לאיכות ברפואה בשיתוף האיגודים   .3
ירידה קוגניטיבית מהווה תחלואה משמעותית.   .3.1  

3.2.  מצב של MCI הינו בעל שכיחות גבוהה באוכלוסייה של אנשים מעל גיל 65, במיוחד, באלה הסובלים מגורמי   
סיכון ווסקולרי או מתחלואת מוח.

עם  ומטופלים  קשישים  מטופלים  בעיקר  גבוה,  בסיכון  מטופלים  של  הקוגניטיבית  הבריאות  מצב  3.3.  לקביעת   
מחלות מוח, חשיבות קלינית רבה. 

3.4.  דיווח סובייקטיבי על קושי קוגניטיבי אינו מספיק לצורך אבחנה של MCI, ויש צורך בדיווח של מלווה קרוב,   
וכן, תיעוד החוסרים הקוגניטיביים במדדים אובייקטיבים. 

3.5.  הערכה שגרתית של בריאות קוגניטיבית באנשים בסיכון גבוה )אנשים עם מחלות נוירולוגיות, ואנשים מעל   
גיל 65, במיוחד אלה עם גורמי סיכון ווסקולריים מהווה הזדמנות לשיפור יכולת הזיהוי של MCI ולהתערבות 

מוקדמת. 

3.6.  הערכה קוגניטיבית ותפקודית חיוניות על מנת להבחין בין תלונות קוגניטיביות שאינן משמעותיות, או MCI, או   
תסמונת דמנציה. הבחנה זו משמעותית הן בבירור הראשוני והן בביקורי המעקב. הגדרת הדרישות והכלים 
בעלת  הינה   MCI ולקביעת האטיולוגיה של   MCI לקביעת  קוגניטיבית מספקת  להערכה  הספציפיים 

חשיבות רבה, אולם לא נכללה במסמך זה.

3.7.  במקרים של תחלואה נלוות פסיכיאטרית ובמקרים של מצבים רפואיים אחרים המחמירים את התסמינים   
הקוגניטיביים, יש צורך חיוני בשיתוף פעולה מקצועי בין הנוירולוגים, הפסיכיאטריים, הגריאטריים, ומומחים 

מתחומים נוספים, בהתאם לצורך הקליני.

3.8.  תיעוד הבריאות הקוגניטיבית של מטופל ברשומה הרפואית במדדים אובייקטיבים הינו, בעל חשיבות רבה   
עבור קלינאים נוספים העוסקים בטיפול במטופל, ועשוי למנוע ניהול לא נכון של המטופל בכל התחומים. 

3.9.  יש ליידע את המטופלים עם MCI ואת המלווים לגבי מצבם על מנת שיוכלו לנקוט צעדים למניעה של ניצול   
ידו מידע, תמיכה  לרעה, לתכנן את הטיפול העתידי ולהיות במעקב. יש להציע למטופל למלווה הנבחר על 

ונגישות לשירותים בעת האבחנה. 

3.10.  יש להגביר המודעות לגבי גורמים העשויים להחמיר או לחקות מצב של MCI על מנת לזהות ולטפל בהתאם.   

3.11.  חיוני לקבל ממטופלים עם תסמינים וסימנים של MCI מידע מלא לגבי תולדות הטיפול התרופתי והטיפול   
התרופתי הנוכחי, ובפרט, תרופות בעלות השפעה אנטי-כולינרגית.
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