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המלצות לשינוי נהלים לביצוע בדיקות סיקור 
קרדיווסקולרי של ספורטאים המחויבים 

בבדיקות טרום פעילות על פי חוק הספורט – 
נייר עמדה מטעם האיגוד הקרדיולוגי בישראל

 בתמיכת המועצה הלאומית למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם, 
 האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה ילדים, האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, 

המועצה הלאומית לבריאות הקהילה והמועצה הלאומית לבריאות האישה

תקציר  מזה שנים רבות נהוגה בארץ שיטה לבדיקת שגרתית 
של ספורטאים הכוללת בדיקות אק"ג ומבחני מאמץ 
בספק.  ותועלתם  המערכת  על  המעמיסים  תכופים 
את  מחדש  להעריך  הן  הנוכחי  המסמך  מטרות 
ולקבוע  לספורטאים  שגרתיות  לב  בבדיקות  הצורך 
לשינוי  הצעתנו  ראיות.  מבוססי  חדשים  כללים 
ששאלון  בריאים  לנבדקים  ורק  אך  מתייחסת  גישה 
הבריאות שלהם תקין, שאין להם אנמנזה משפחתית 
של מוות פתאומי ובלתי צפוי בגיל צעיר, או אנמנזה 
ושבדיקתם  תורשתיות,  לב  מחלות  של  משפחתית 

הגופנית הקרדיווסקולרית תקינה. 

מילות מפתח:  ספורטאים; סיקור קרדיווסקולרי; אק"ג; מבחן מאמץ; 
חוק הספורט.

Keywords:  Athletes; Cardiovascular screening;  
ECG; Exercise test; Sports law.

הקדמה
בשנים האחרונות יש ברוב המדינות המתקדמות נטייה 
לשנות את הגישה למתן אישורי השתתפות לספורטאים, 
בחוק  גם  המעוגנת  הקודמת  הגישה  את  להחליף  שבאה 
הספורט הישראלי )חוק הספורט, התשמ"ח-1988(. המצב 
 )2014 )עידכון  פי תקנות חוק הספורט  הקיים בארץ על 
מאורגן  בספורט  העיסוק  בתחילת  אק"ג  בדיקת  מחייב 
ולאחר מכן מדי שנה, ומבחני מאמץ בגילים 30,34,37,40 
שנים ומדי שנה לאחר מכן. מטרת מסמך זה היא להעריך 
מחדש את הצורך ולקבוע כללים חדשים מבוססי ראיות. 

מסמך קודם של הפורום הנוכחי בעניין קטינים העוסקים 
במרבית  שנתיים.  מדי  אק"ג  בדיקת  על  המליץ  בספורט 
המקורות מקובל שסקירת אק"ג בגיל הילדות וההתבגרות 
מתבצעת בתדירות גבוהה יותר מזו של מבוגרים, בעיקר 
במהלך  קרדיומיופתיות  של  התפתחות  לגלות  במטרה 

ההתבגרות. 
רישומם  סמך  על  הספורט  בחוק  מוגדרים  ספורטאים 
התאחדות  ספורט,  ארגון  ספורט,  מכון  ספורט,  באגודת 
כל  ייקראו  הנוכחי  המסמך  לצורך  ספורט.  איגוד  או 
ספורט  תיקרא  והפעילות  מאורגנים"  "ספורטאים  אלה 
מאורגן. כמו כן, הצעתנו לשינוי גישה מתייחסת אך ורק 

מיכאל גליקסון1
יואב מיכוביץ1

ענת מילמן2
רון גולן3

דני הדס4

אריק וולק1
מוטי חיים5

שירית כזום6
רמי פוגלמן7

שמואל פוקס8

נעמה קונסטנטיני9
מיקי שיינוביץ10

גד קרן11
אנדרי קרן12

1 מרכז הלב, מרכז רפואי שערי צדק והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה 

העברית בירושלים
2 מרכז הלב ומרפאת ספורט, מרכז רפואי של שם חיים שיבא, תל השומר 

והפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב
3 המכון לשיקום לב והמרכז לרפואת ספורט, המחלקה הקרדיולוגית, המרכז 

הרפואי זיו, צפת 
4 קרדיולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שמיר, צריפין, ישראל

5 המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי סורוקה הפקולטה למדעי הבריאות, 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
6 המערך הקרדיולוגי מרכז רפואי רבין פתח תקוה, והפקולטה לרפואה 

סאקלר, אוניברסיטת תל אביב 
7 מרכז הלב, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

8 המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי שמיר

9 מרכז הספורט, מרכז רפואי שערי צדק והפקולטה לרפואה של 

האוניברסיטה העברית בירושלים
10 המחלקה להנדסה ביו־רפואית ובית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת 

תל אביב והמכון לחקר הלב, מרכז רפואי שיבא, תל השומר, רמת גן, 
ואוניברסיטת תל אביב

11 אסותא מרכזים רפואיים

12 מרכז הלב, מרכז רפואי הדסה והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה 

העברית בירושלים 

המחברים הם חברי פורום הספורט של האיגוד הקרדיולוגי בישראל.  •
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להם  שאין  תקין,  שלהם  הבריאות  ששאלון  לנבדקים 
בגיל  צפוי  ובלתי  פתאומי  מוות  של  משפחתית  אנמנזה 
תורשתיות  לב  מחלות  של  משפחתית  אנמנזה  או  צעיר, 
חיים  מסכנות  חשמליות  הפרעות  קרדיומיופתיות,  )כגון 
תקינה.  הקרדיווסקולרית  הגופנית  ושבדיקתם  וכדומה(, 
כל מקרה אחר יש להפנות ממילא להערכת קרדיולוג ולא 
אינן  זה  מסמך  שהמלצות  כך  שגרה,  בבדיקות  להמשיך 

חלות עליו. 

אק"ג במנוחה
סקירה  מכיל   ]1[ לאחרונה  שפורסם  אירופאי  מסמך 
מעמיקה של המידע הקיים על בדיקות אק"ג בספורטאים. 
הקיימת  לבדיקה  אק"ג  תוספת  כי  מוכיח,  שעלה  המידע 
לגלות  הבדיקה  של  היכולת  את  משמעותית  משפרת 
מחלות  גם  כמו  שונות,  קרדיומיופתיות  עם  ספורטאים 
אריתמיות שונות ועולה ביעילותה על האנמנזה והבדיקה 
הגופנית ביכולת האיתור. הבדיקה מביאה בסופו של דבר 
בסדרות  מהספורטאים־השחקנים   2% עד  של  לפסילה 
סדרות  שאין  מציין,  גם  המסמך  זאת  עם  השונות. 
בערך  תומכות  אשר  אחד  ממרכז  יותר  של  משמעותיות 

של אק"ג בהפחתת מוות פתאומי בספורטאים. 
ואכן, המסמך האירופאי האחרון קובע המלצה ברורה 
שיש לבצע בדיקת אק"ג ולפענח אותה על פי הקריטריונים 
החדשים לפענוח אק"ג של ספורטאים, לפני תחילת עיסוק 
פתולוגיה  לאבחנת  נוקשים  קריטריונים  אימוץ  בספורט. 
האבחונים  היקף  את  משמעותית  הפחית  בספורטאים 

החיוביים של בדיקות אלה לשיעור של פחות מ־5% ]2[.
מלנקוט עמדה בשאלת תדירות  נמנע  אומנם המסמך 
בדיקות האק"ג, אך בשיחה עם מחברו הוא העביר מסר 
של הסכמה לא פורמלית על בדיקות חוזרות בטווח שבין 
כל שנתיים לכל חמש שנים, וככל הנראה זו גם הפרקטיקה 
פורסם  לאחרונה  אירופה.  ממדינות  בחלק  הנהוגה 
מאמרם של Malhotra וחב' ]3[, שהעלה כי מקרי תמותה 
אחת  פעם  רק  שנסקרו  ההתבגרות  בגיל  בספורטאים 
אירעו כשש שנים לאחר הסקירה. מחברי המאמר הניחו 
הללו,  השנים  שש  במהלך  נוספות  בדיקות  בוצעו  שאילו 
ניתן היה למנוע חלק ממקרי התמותה שהסיבה העיקרית 

ביטוי  להן  יש  שלרוב   )8/6( קרדיומיופתיות  היו  להם 
באק"ג. בעקבות מאמר זה, הונהגו בדיקות אק"ג חוזרות 
מדי מספר שנים בשחקני כדורגל צעירים בבריטניה . זו גם 
הגישה המוצגת במאמר סקירה מקיף שהופיע לאחרונה, 
סקר את מרבית הספרות המשמעותית בנושא והמליץ על 
סיקור אק"ג מדי שנתיים בבני נוער ומדי חמש שנים אחרי 

גיל 21 שנים ]4[. 

המלצות לביצוע אק"ג במנוחה בקרב 
ספורטאים צעירים מתחת לגיל 18 שנים

במנוחה  אק"ג  ביצוע  על  ממליצים  אנו  זאת,  לנוכח 
החל מגיל 12 שנים, כל שנתיים, עד גיל 18 שנים. בניגוד 
לספורטאים צעירים, החשש העיקרי בספורטאים בוגרים 
מסמכים  לב.  לדום  לגרום  העלולה  כלילית  ממחלה  הוא 
אירופיים שפורסמו לאחרונה ]5, 6[ קובעים את הכללים 
לביצוע אק"ג )וגם מבחני מאמץ ר' בהמשך( בספורטאים 
מביאים  אלה  כללים  שנים.   35 גיל  מעל  יותר  מבוגרים 
קודם  עיסוק  קרדיווסקולריים,  סיכון  גורמי  גיל,  בחשבון 
בספורט ועצימות הפעילות. באוכלוסייה נשואת המסמך 
לפחות  אחד  אק"ג  ביצוע  על  ממליצים  המחברים  שלנו, 
הבדיקות  בתדירות  עוסקים  ואינם  פעילות  בתחילת 

בהמשך. 

המלצה לביצוע אק"ג במנוחה בספורטאים 
מאורגנים מעל גיל 18 שנים

לנוכח האמור לעיל, בחרנו ללכת בדרך ביניים להמליץ 
כחלק  שנים,   18 גיל  מעל  בספורטאים  אק"ג  בדיקת  על 
אחת  בספורט  העיסוק  מתחילת  השגרתית  מהבדיקה 
לשלוש שנים. יש להקפיד על כך שפענוח האק"ג ייעשה 
של  אק"ג  לקריאת  עדכניים  קריטריונים  יישום  תוך 

ספורטאים ]2[. 

אק"ג במאמץ
בעוד שעל בדיקת אק"ג במנוחה קיימים חילוקי דעות, 
ספורטאים  בסיקור  העוסקים  המסמכים  שמרבית  הרי 

טבלה 1: סיכום הוריות לאק"ג במנוחה ולמבחני מאמץ בספורטאים מאורגנים

עצימות ספורט
סיכון 

קרדיווסקולרי 
ונסיבות אחרות

גיל התחלת 
אק"ג 

במנוחה
תדירות אק"ג

במנוחה
גיל התחלת 
תדירות מבחני מאמץמבחני מאמץ

 כל שנתיים עד גיל 18, גיל 12 לא משנה כל עצימות 
כל 3 שנים לאחר מכן 

כל שלוש שנים 35 )45 בנשים(גבוה עד גבוה מאוד גבוהה עד גבוהה מאוד

כל שלוש שנים 35 )45 בנשים(אורח חיים יושבני גבוהה עד גבוהה מאוד

עם תחילת יתר לחץ דם כל עצימות 
עיסוק בספורט 

על פי ממצאי ההערכה 
התקופתית 

כל ספורטאי החל גבוהה עד גבוהה מאוד 
על פי ממצאי ההערכה גיל 65 מגיל 65 

התקופתית
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השגרתי  מהסיקור  כחלק  מאמץ  בדיקות  ביצוע  שוללים 
סיכון  גורמי  ללא  ואי תסמיניים,  בריאים  ספורטאים  של 
לגילוי  בעיקר  מתייחסת  האמריקאית  הגישה  כליליים. 
מחלה כלילית במבוגרים, ועל כן היא ממליצה על ביצוע 
שנים   55 גיל  ומעל  שנים   40 גיל  מעל  רק  מאמץ  מבחני 
בנשים עם גורמי סיכון כליליים, בהתאמה ]7[. נייר העמדה 
ממליץ  אינו  ספורטאים  לסיקור  הנוגע  האחרון  האירופי 
כלל על מבחני מאמץ שגרתיים בספורטאים אי תסמיניים 
]1[, מטעמים של תוצאות מטעות, רגישות וסגוליות לא 
הבדיקות  את  להגביל  וממליץ  גבוהה,  ועלות  מספקות 
הללו לספורטאים שהתעורר לגביהם חשד קליני להפרעת 

קצב במאמץ או למחלה כלילית. 
מסמך העמדה האירופי לספורטאים עם חשד או קיום 
מחלה כלילית ]5[, בקו אחד עם מסמך הסיקור לספורטאים 
בגיל העמידה ]8[, קובע שבספורטאי אי תסמיני ללא עבר 
מאמץ  מבחן  בביצוע  צורך  אין  סיכון  גורמי  וללא  כלילי 
בספורטאים  לעומתם  בספורט.  עיסוק  כדי  תוך  או  לפני 
סיכון,  גורמי  ריבוי  בשל  כלילית  למחלה  גבוה  בסיכון 
מומלץ על ביצוע מבחן מאמץ לפני תחילת פעילות. עמדה 
זו קיבלה לאחרונה חיזוק ופירוט במסמך הקווים המנחים 
במסמך  אימצנו  שאותם   ,]6[ בספורט  לעיסוק   ESC של 
נוקט  אינו  המוזכרים  העמדה  ממסמכי  אחד  אף  הנוכחי. 
מאמץ  מבחני  של  הרצויה  התדירות  של  בשאלה  עמדה 
מעבר למבחן המאמץ הראשון ועל כן בחרנו במרווחי זמן 
במהלכם תיתכן התקדמות משמעותית של מחלה כלילית. 
את  וגזרנו  ביותר  דל  לספורטאיות  הנוגע  המידע  בנוסף, 
בנשים  מאמץ  מבחני  של  כלליות  מהמלצות  המלצותינו 

ובגברים כסיקור למחלה כלילית. 
עיסוק  של  בהקשר  מאמץ  מבחן  כי  בזאת  מודגש 
מירבי ומוגבל תסמינים ולא מוגבל  בספורט חייב להיות 
דופק. במקרים שבהם נעשה שימוש בסולם )סקלת( בורג, 

יש לשאוף לדרגה 17 מתוך 20 או 9 מתוך 10. 
עצימות  הגדרות  הקרדיווסקולרי,  הסיכון  הגדרות 
כולן  מופיעות  הספורטיבית  הפעילות  וסוג  הספורט 

במסמך העמדה האירופי לספורטאים ]5[.

המלצות בנושא מבחני מאמץ במבוגרים 
העוסקים בספורט מאורגן

1.  אין כל צורך במבחני מאמץ לפני גיל 35 שנים אלא אם 
יש הוריה קלינית, כגון גורם סיכון חיובי בצורה קיצונית 
למחלה כלילית, אנמנזה משפחתית של מחלה כלילית 
או של מוות פתאומי בגיל צעיר, או תסמינים חריגים 
הפניה  בנוסף  מחייבים  אלה  כל  למאמץ.  הקשורים 

לקרדיולוג. 
שנים   35 מגיל  החל  מירבי  מאמץ  מבחן  לבצע  2.  יש 
בגברים בעלי אורח חיים יושבני המתחילים או חוזרים 

לעסוק בספורט בעצימות גבוהה או גבוהה מאוד. 
שנים   35 מגיל  החל  מירבי  מאמץ  מבחן  לבצע  3.  יש 
מאוד  גבוה  או  גבוה  קרדיווסקולרי  סיכון  עם  בגברים 
)על פי ערכי SCORE אך לא רק( המיועדים לעסוק או 

עוסקים בספורט בעצימות גבוהה או גבוהה מאוד. 
4.  יש לבצע מבחן מאמץ בכל ספורטאי עם יתר לחץ דם 

על  הספורט,  לסוג  או  הכולל  הסיכון  לרמת  קשר  בלי 
מנת לבחון גם את תגובת לחץ הדם למאמץ. אין בידינו 
דיו כדי לבסס המלצה על הצורך בחזרה  מידע מספק 
כן  ועל  הראשונה,  לפעם  מעבר  הללו  הבדיקות  על 
הצורך בבדיקות נוספות ייקבע על פי ממצאי המעקב 

התקופתי. 
5.  במי שאק"ג הבסיס שלו אינו תקין או שמבחן המאמץ 
שעבר אינו חד משמעי, יש לבצע מבחן פונקציונלי או 
טומוגרפיה מחשבית )CT( כלילית או כל בדיקה אחרת, 
על פי שיקול דעת של גורם הרפואי המעריך את מצבו 

של הספורטאי.
הצורך  את  תקופתית  בדיקה  מדי  מחדש  להעריך  6.  יש 
פי רמת הסיכון שעשויה להשתנות  במבחן מאמץ על 

או על פי תסמינים חשודים.
מאוחר  שנים  עשר  כללים  אותם  פי  על  ייבדקו  7.  נשים 
יותר מגברים )כלומר בגיל 45 שנים על פי רמת הסיכון(. 
)גבר או אישה(  8.  יש לבצע מבחן מאמץ לכל ספורטאי 
או  ומתחיל  שנים   65 גיל  עד  מאמץ  מבחן  עבר  שלא 
גבוהה  או  גבוהה  בעצימות  בספורט  לעסוק  ממשיך 

מאוד. 
ממועד ההתחלה של בדיקות מאמץ וכל עוד הספורטאי    .9
בדיקות  על  לחזור  יש  בספורט,  ועוסק  תסמינים  ללא 
המאמץ מדי שלוש שנים, בתנאי שלא חל שינוי במצבו. 

 המלצות בילדים העוסקים בספורט
 מאורגן ]13-9[

כחלק  מאמץ  במבחני  צורך  שאין  בספרות  מוסכם 
מסיקור ילדים לספורט. 

גבוה  ושיעור  יותר,  נמוך   yield יש  בילדים  1.  לאק"ג 
הגדילה  לנוכח  כזובות, אך  חיוביות  יותר של תוצאות 
תקופת  במהלך  קרדיומיופתיות  של  לעיתים  והביטוי 

ההתבגרות, יש היגיון בבדיקות אק"ג מדי שנתיים.
קריטריונים  פי  על  מפוענח  ילדים  בספורטאים  2.  אק"ג 

מקובלים לאבחנת אק"ג בילדים ]14, 15[.
יש חילוקי דעות בין מומחים על גיל ההתחלה ותדירות 
של  המכריע  הרוב  פי  על  היא,  המלצתנו  המבחנים. 
 Drezner העבודות בספרות המקצועית המסוכמות על ידי
וחב' ]10[, שאק"ג ראשון ייעשה בגיל 12 שנים ולאחר מכן 

מדי שנתיים, עד גיל 18 שנים. 

 מחבר מכותב: אנדרי קרן
 המערך הקרדיולוגי 
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