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STUDY 

 תקציר

הינה לזהות גורמים ברי שינוי המקושרים לשיפור ההישרדות לאחר דום לב  מחקר זהמטרת  -מטרת המחקר

תאילנד  ,טאיוואןיפן, סינגפור, דרום קוריאה,  -המתרחש מחוץ לכותלי בית החולים בקרב קהילות באסיה

 .{דובאיאיחוד האמירויות }ו

בהשתתפות מספר מרכזים שחקר מקרי דום לב  ,בין לאומי קר זה היה מחקר עוקבה פרוספקטיבימח  -ותשיט

שלא  , מטופליםתרחשו בעקבות טראומהמקרי דום לב שה זור אסיה.תרחשו מחוץ לכותלי בית החולים באשה

מחוץ  שהתרחשו{ 18בקרב אוכלוסייה פדיאטרית }מתחת לגיל פונו ע"י שירותי רפואת החירום ומקרי דום לב 

רי החולים לא נכללו בניתוח. גורמים ברי שינוי השייכים לסביבת קדם בית החולים }החייאת עוב כותלי ביתל

ומתן תרופות{  בית החולים, החדרת מנתב אוויר מתקדם ביצוע דפיברילציה מחוץ לכותלי אורח ודפיברילציה,

בית החולים ושטופלו ע"י שירותי רפואת חירום  מחוץ לכותלי לבהמטופלים שהדגימו מקרי דום הושוו בין כלל 

 30חולים או הת לשחרור מבית ייתה הישרדוהתוצאה העיקרית שנמדדה ה תתפו במחקר.שוע"י בתי החולים שה

שלביות, על מנת  -. החוקרים השתמשו בשיטות סטטיסטיות שונות, רבשפוז }אם המטופל לא שוחרר{ימי א

בית החולים, תוך  רחשו מחוץ לכותליישרדות ממקרי דום לב שהתלזהות גורמים בלתי תלויים המקושרים לה

 זור.קרים שדווחו בכל אחישוב כלל המ

, 12.12לבין  1.2009בית החולים ושדווחו בין  מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי 66,780 מתוך -תוצאות

מקרים בניתוח. במודל המותאם, גורמים ברי שינוי שהיו מקושרים לשיפור בתוצאות  56,765החוקרים הכלילו 

 8 -לבית החולים כללו החייאת עוברי אורח, זמן תגובה פחות או שווה מקרי דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי 

 בית החוליםלכותלי  החדרת מנתב אוויר מתקדם מחוץלבית החולים.  רילציה מחוץ לכותלידקות וביצוע דפיב

 בית החולים. דום לב שהתרחש מחוץ לכותלי הישרדות לאחר היה קשר שלילי עם

זמן תגובה לבית החולים וברילציה מחוץ לכותלי החייאת עוברי אורח, ביצוע דפילבמחקר עוקבה זה,  -מסקנות

לאחר דום לב שהתרחש מחוץ לכותלי בית  הישרדותשיפור בהיה קשר חיובי עם  דקות 8 -של פחות או שווה ל

עם ירידה  תה מקושריתבית החולים הי מנתב אוויר מתקדם מחוץ לכותלי החדרתהחולים, זאת כאשר 

צריכות  פתחותערכות רפואת חירום מתבית החולים. מ לאחר דום לב שהתרחש מחות לכותלי בהישרדות

 דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים.  מקריב BLSהתערבויות ברמת להתמקד ב



 הקדמה
 

 רקע

 

אנשים בשנה בכל העולם.  100,000לכל  50-60 נעה בין שכיחות מקרי דום הלב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים

מדווחים כי אחוזי רופה יובאבארה"ב ים מחוץ לכותלי בית החולים מקרי דום לב המתרחשמאגרי מידע לרישום 

. אולם, ההישרדות ממקרי דום המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים באסיה 10.8% -ל 7.5%ההישרדות נעים בין 

. מאגר הרישום של מחקר זה דיווח על אחוזי הישרדות ממקרי דום לב המתרחשים מחוץ באופן משמעותי נמוכה יותר

בקרב מערכות רפואת  את ההישרדותעוד יותר ן לשפר . ממצא זה מדגים כי נית5.4%לכותלי בית החולים העומדים על 

 חירום המטפלות במקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים ברחבי אסיה. 

מחקרים המגיעים מצפון אמריקה זיהו מספר גורמים ברי שינוי בשרשרת ההישרדות }לדוגמא, החייאת עוברי אורח, 

לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים. חשיבות הגורמים  דפיברילציה{ המקושרים להישרדות ממקרי דוםביצוע 

הוקמו מערכות  וואןאיטלדוגמא, למרות שבמדינות כמו יפן, קוריאה, סינגפור ו תיות איננה ידועה.אהללו בקהילות אסי

{, הן עדיין יגור אחידראשונים, ש רפואת חירום מבוססות היטב }יכולת ביצוע עיסויים בהנחיית תורני מוקד, מגיבים

{ AMIODARONE}{, כגון מתן אמיודורון ADVANCED LIFE SUPPORT- ALSחסרות ביכולות סעד החיים המתקדם }

ע"י פרמדיקים. המודעות הציבורית לביצוע עיסויים גם כן נמצאת מאחור ביחס למדינות מערביות.  וביצוע אינטובציה

הם די שונים  ,ום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים באסיההמרכיבים הרלבנטיים להישרדות ממקרי דלכן, 

 מאלו שדווחו במחקרים קודמים שבוצעו בצפון אמריקה.

 החשיבות

 

במתאר של משאבים מוגבלים, מדינות יצטרכו לתעדף היכן הן ישקיעו את המאמצים על מנת לשפר את המערכות 

לא ברור אם מדינות מתפתחות צריכות  גמא,ת החולים. לדוהנותנות מענה למקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בי

שיפור יכולות הקהילה בביצוע עיסויים. הבנה טובה יותר של ההשפעה היחסית של  וא ALSלהתמקד בפיתוח יכולות 

 שפיע על המדיניות הציבוריתמתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים יכולה להלו על תוצאות מקרי דום הלב הגורמים א

הללו לאסטרטגיות הטובות ביותר לצורך שיפור תוצאות מקרי דום הלב המתרחשים מחוץ  מדינותהולהכווין את 

 לכותלי בית החולים.

 



 מטרת מחקר זה 

 

המקושרים  המערכתייםהמשמעותיים וברי השינוי היחסית של הגורמים  םחשיבותמטרת מחקר זה הינה לזהות את 

  להישרדות ממקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים בקהילה.

 

 חומרים ושיטות

 תכנון המחקר

 

. המחקר ו מחוץ לכותלי בית החוליםבדבר מקרי דום לב שהתרחששנלקח מרשתות בתי החולים החוקרים ניתחו מידע 

 תתפו במחקר.שאושר ע"י ועדות האתיקה המקומיות של בתי החולים שה

 

 מסגרת המחקר

 

ואה שחברו יחדיו לצורך ביצוע רותי רפואת חירום ומומחי רפושבוצע ע"י שי ,מחקר  זה הינו מחקר קליני מבוסס רשת

תוך התמקדות מקרים אלו, המחקר במתאר של רפואת החירום מחוץ לכותלי בית החולים באזור אסיה. הרשת זיהתה 

המטרה הייתה לשפר את אחוזי ההישרדות ממקרי דום לב . מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החוליםב

 והתערבויותגרי מידע, הבנת יכולות שירותי רפואת החירום שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים דרך ביסוס מא

גורמים המקושרים לשיפור ההישרדות וכו'. הרשת הורכבה מקהילות רפואיות מיפן, סינגפור, דרום קוריאה, מלזיה, ב

 טאיוואן, תאילנד ואיחוד  האמירויות הערביות }דובאי{. 

ות יותר עירוניות, כגון טוקיו }יפן{ וסיאול }קוריאה{, המחקרית כללה מגוון של קהילות, כולל אוכלוסי רשתה

כפריים  זוריםהמערבות א סיותו}תאילנד{, וכן אוכל גקלהיות, כגון קוטה בהרו }מלזיה{ וסונאוכלוסיות יותר כפר

טח המחקרי של שה}איחוד האמירויות הערביות{.  , אייצ'י, פינאנג }מלזיה{ ודובאי}מלזיה{ קלאנגעמק ועירוניים ב

 יםק"מ מרובעים עם יחס אמבולנס 19,014.4 ק"מ מרובעים לבין 474ע בטווח של בין נ תתפו במחקרשהאוכלוסיות שה

עמד על בערך  תתפה במחקר זהש. סך גודל האוכלוסייה שה1:218,000לבין  1:14,000בטווח של בין לאוכלוסייה הנע 

 מיליון אנשים. 55.9

ות ומבוססות על שירותי הכבאות למרות שרוב מערכות רפואת החירום בקהילות שהשתתפו במחקר הינן עצמאי

 לנסיםורוב האמבל. המקומיים מבוססות על בתי החולים לנד ובמלזיהת רפואת החירום בתאיומערכזוריים, הא

למרות שרוב אנשי  .בלבד ALSאו יכולות  שולבותמ  ALS -ו BLS, כאשר לחלקן יש יכולות BLSיש יכולות  במדינות אלו



ורופאים.  גם אחיות ישנםבתאילנד באמבולנסים מדיקים, או פר הצוות באמבולנסים הינם חובשים, חובשים בכירים

דקות.  15.2 -ל 5עד שהאמבולנס מגיע לזירה{ משתנה בין  הקריאהקבלת זמן התגובה הממוצע }פרק הזמן מ

 [{METHOXYFLURANEמתן תרופות }אדרנלין, מתוקסיפלורן ]ל{ וLMAטובציה, לניהול נתיב אוויר }אינפרקטיקות ה

 תתפו במחקר.שמשתנות בין ארגוני רפואת החירום שה

זה הוקם כמאגר רישום שנועד לאסוף מידע בדבר מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית  מחקר, 2010בשנת  

החולים. על מנת  יתת מקרים שהתרחשו בין במוהחולים מהקהילות המשתתפות. רשת המחקר שיתפה בדבר מיון ורשו

להשתתף במחקר, הקהילה הייתה חייבת לענות על כל משתני הליבה }החייאת עוברי אורח, ביצוע דפיברילציה מחוץ 

בל, הן תקדופק ספונטני במלר"ד{ של המחקר, כולל מידע שה , חזרהגורם לדום הלבההבנת לכותלי בית החולים, 

הרשת נאספו ע"י שו משתנים שלא הוגדרו כמשתני ליבה והן מבתי החולים שהשתתפו במחקר. משירותי רפואת החירום

וצאות המטופלים, כגון סטטוס נוירולוגי ות רמיה טיפוליתת שנעשו לאחר ההחייאה, כגון היפוטכללו מידע בדבר הפעולו

 דו"חותמהקלטות השיגור של הצוותים, מקוצר  מידעהתקבל , ימי אשפוז. לאחר מכן 30בשחרור מאשפוז או לאחר 

 הוכנס למאגר המידע שהוכן כפלטפורמרשומות של בתי החולים. כלל המידע ההרפואיים של האמבולנסים והמלר"ד ו

 ייעודית למחקר זה.

תהליך של , כגון קוריאה, טאיוואן ויפן, המידע נאגר דרך בדום ל קיימים בנושאלאומיים עם מאגרי מידע עבור קהילות 

 איסוףשנים ל 1.5-2.5בין  יפת המידע הדרוש לצורך מחקר זה. כל קהילה תרמהושל כניסת מומחים למאגרי המידע

.  המידע שנאסף מוין 1/2009-12/2012תלי בית החולים בין התאריכים לב שהתרחשו מחוץ לכוהמידע על מקרי דום ה

ע"י מתאמים ייעודיים בכל קהילה משתתפת לפני ואחרי הכנסת המידע למאגר האלקטרוני המרכזי. המתאם היה 

ע"י מתאמי המחקר במרכזים והן  בדיקות נוספותנעשו כמו כן,  מדויק.שמוכנס למאגר הינו אחראי לוודא כי המידע 

מידע, ערכים בטעויות בעיות סביב בדיקת שלמות המידע, כמו גם בדיקות טווחים וכי המידע שנמסר הגיוני.  כללו

 נפתרו דרך וידוא מול מקור המידע בקהילה המתאימה ע"י מתאמי המחקר במרכזים. חסרים וחוסר היגיון פנימי עקבי

 משתתפיםבחירת 

 

, שהוגדרו כהיעדר נאספו כל הדיווחים אודות מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים מאגר המידעאל 

בהם לא התבצעו שותחושת דופק, איבוד הכרה או דום נשימה. מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים 

שיון איברים, כתמי מוות והוראות לאי כמתים }בעקבות איבוד צלם אנוש, קי דופלים הוכרזו מיולות החייאה והמטפע

הם בוצעה החייאה אך בסופו של שב מקריםתאילנד, ב[{ לא נאספו אל המאגר. במלזיה וD.N.Rביצוע פעולות החייאה ]

טראומה }כפי שהוערך הן ע"י  נכללו במאגר. מקרי דום לב שנגרמו בעקבות ,לים בשטחמטופההוכרז מותם של  דבר

שירותי רפואת החירום או רופאי הרפואה הדחופה{, מטופלים שלא פונו ע"י שירותי רפואת חירום ומקרי דום לב 

 .הנתונים במטופלים פדיאטריים שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים לא נכללו בניתוח

 



 

 התוצאותת מדיד 

 

הישרדות לשחרור מבית חולים או הישרדות לאשפוז למשך  -מבין השניים הייתה הקודמתשנמדדה העיקרית  וצאהתה

{, כפי שנקבע בשחרור 2או  CPC 1הייתה הישרדות נוירולוגית מספקת }דירוג שנמדדה התוצאה המשנית ימים.  30

 ימי אשפוז. 30מבית החולים או לאחר 

 

 נתונים ראשוני ניתוח

 

ק לוח הנתונים. זמן התגובה ניתוחלצורך סווגו כמטופלים שלא שרדו  משתני תוצאות חסריםבהם שהיו  כל המקרים

 על מחקר אחר שבחן נושא זה.דקות. נקודת חתך זו התבססה  8 -מ יותר מול דקות או פחות 8 -פן דיכוטומי לבאו

החוקרים השוו גורמים ברי שינוי ושיעורי הישרדות במקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים בקרב קהילות 

יום{ כתוצאה עיקרית של המחקר.  30 -משתתפות. הותאמו מודלים רב משתניים להישרדות עד שחרור }או הישרדות ל

דווחו  כמקושרים להישרדות ממקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים, כולל לצורך הניבוי, הוכללו גורמים ש

גיל, דום לב שהתרחש מול עוברי אורח, קצב המתאים למתן שוק חשמלי, החייאת עוברי אורח, ביצוע דפיברילציה מחוץ 

 רגרסיהמשו במודל לכותלי בית החולים, החדרת מנתב אוויר מתקדם, מתן תרופות וזמן התגובה. החוקרים השת

 ההתקבצות של אינדיבידואלים הקיים לוגיסטית רב שלבית עם זיהוי אקראי ברמת הקהילה על מנת להתחשב באפקט

תפקוד נוירולוגי סביר  בהישרדות עם ך שימושהחוקרים חזרו על אותם המודלים, תובקהילה. בניתוח הרגישות, 

 ת.כתוצאה עיקרי

. הראשון, בעקבות המספר הגדול של המקרים שהתקבלו מיפן, החוקרים חזרו על רגישותמפתח לניתוחי  2בוצעו 

תצורות  3 והיבמחקר,  תתפושות שהשתתפו במחקר ביחד. בקרב הקהילות שהקהילהניתוח עבור יפן בלבד ועבור כל ה

עיקריות של מערכות רפואת החירום: מבוססות בית חולים }מלזיה ותאילנד{, מבוססות שירותי כבאות }יפן וקוריאה{ 

הריבוד של תצורת מערכות רפואת  תוחניויות{. לכן, החוקרים חזרו גם על }סינגפור, טאיוואן ואיחוד האמיר בותורומע

 החירום. 

 כל הניתוחים בוצעו בעזרת תוכנות חישוב סטטיסטיות מתקדמות.

 

 

 

 



 תוצאות

 
, החוקרים לא הכלילו 1/2009-12/2012מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים שדווחו בין  66,780מתוך 

{, מה 18מקרי טראומה, מקרים שלא טופלו ע"י שירותי רפואת חירום ומקרים פדיאטריים }מתחת לגיל  10,015

 מקרים בניתוח. 56,765שהשאיר 
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הוערכו 

 למועמדות

{66,780}  

{10,015לא הוכללו }  

 {974} 18מתחת לגיל 

{ 8,662מקרי טראומה} 

 לא טופלו ע"י שירותי חירום

{385} 

{ 295מידע חסר} 

 מועמדים

 {56,765} הוכללו

{ 43,381יפן} 

{ 6,878קוריאה} 

{ 313מלזיה} 

{ 2,816סינגפור} 

{ 2,772טאיוואן} 

{ 226תאילנד} 

{379דובאי } -איחוד האמירויות 

 מעקב

נפטרו 

{53,122}/  

ללא  נתונים

תוצאות 

ידועות 

{331}  

יום לאחר  30שוחררו חיים או נותרו חיים למשך 

 /{3,312}דום הלב 

 CPC {106}תונים ללא מידע ידוע לגבי נ

CPC 3/4 

{1503}  

CPC 1/2 

{1703}  



מהמטופלים סבלו ממחלות לב. רוב מקרי  10.1%היו גברים. בערך  59.6%שנים.  72.7הגיל החציוני של האוכלוסייה היה 

רוב כזה הקצב הראשוני היה ל{. 57.1%{ ולא נצפו }68.8%} דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים קרו בבית

מעט בבוצעה החייאת עוברי אורח.  { מאוכלוסיית המחקר39.3%יותר משליש }ב{. 87.6%} שוק חשמלי מתן דורששלא 

{. 71.5%שמקורם היה ממקור לבבי }רוב מקרי דום הלב נחשד בבוצעה דפיברילציה ע"י עוברי אורח. { 0.6%מטופלים }

 38.4%היו בקדם בית החולים ומתן התרופות  קדםמנתב אוויר מתהחדרת שיעורי ם ברי השינוי בהחייאה, מתוך הגורמי

 שארותידקות{, הזמן החציוני לה 5-8דקות }טווח תוך רבעוני  6.0בהתאמה. זמן התגובה החציוני עמד על  11.3% -ו

 4-10דקות }טווח תוך רבעוני  6לפינוי עמד על דקות{ וזמן חציוני  8-17דקות }טווח תוך רבעוני  12.6בשטח עמד על 

 דקות{.

. שיעור ההישרדות ממקרי 5.8%עמד על  ממקרי דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים שיעור ההישרדות הכללי

 . עבור מקרי9.8% -ל 1.6%בקרב כל הקהילות שהשתתפו במחקר נע בין דום לב שהתרחשו מחוץ לבית החולים 

 . 33% -ל 0%על רקע לבבי, שיעור ההישרדות נע בין  פרפור חדרים התמוטטות נצפית עם

ומטה,  65גיל  :ללויום כ 30 אשפוז במשךללהישרדות לשחרור או באופן בלתי תלוי מקושרים ו ברי שינוי אינםש  גורמים

ומקושרים באופן בלתי תלוי  ברי שינויגורמים  דורש מתן שוק.התמוטטות נצפית ע"י עוברי אורח וקצב לב ראשוני ה

דקות וביצוע דפיברילציה מחוץ לכותלי בית  8 -להישרדות כללו: החייאת עוברי אורח, זמן תגובה שווה או פחות מ

י בית החולים. גורמים אלו היו מקושרים לשיפור בהישרדות. בניגוד לכך, החדרת מנתב אוויר מתקדם מחוץ לכותל

באופן שלילי גם  ופות מחוץ לכותלי בית החולים היה מקושרלהישרדות. מתן תר ה מקושרת באופן שליליתהחולים היי

 צת ה"אחרים", אך לא במדגם הכללי. קבותת כן להישרדות ב

לבין ההישרדות ממקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית  הגורמים ברי השינוי הקשר החיובי בין בניתוח הרגישות,

החולים נותר עקבי כאשר בוצע ריבוד לפי קהילות }יפן מול קהילות אחרות{ ותצורות שונות של שירותי רפואת חירום 

הינה  ישרדות נוירולוגית סבירההכש ,הנתונים ניתוחזרו על }מבוססי בי"ח, מבוססי שירותי כבאות ומעורבים{. כאשר ח

 התוצאה העיקרית, החוקרים מצאו תוצאות זהות. 

 מגבלות

 

, אך החוקרים מאוכלוסיית המחקר 75% הרכיבו מקרים מיפןהרק היה מחקר פרוספקטיבי התערבותי.  מחקר זה לא

קטן  אחוזבשאר קהילות המחקר. למרות ש ואתהבחינו בתוצאות עקביות כאשר הם העריכו בנפרד את אוכלוסיית יפן 

 , עובדה זו לא השפיעה על התוצאות בניתוחי הרגישות. הישרדותהתוצאות הנוגע ל חסרהיה מידע  {0.58%} של מקרים

ייתכן והחוקרים פספסו מטופלים שלא טופלו ע"י שירותי רפואת מכיוון שמאגר המחקר בוסס על שירותי רפואת חירום, 

חירום, מצב המתרחש לעיתים קרובות בתאילנד ובמלזיה. למרות ששרשרת ההישרדות כוללת טיפול לאחר החייאה, 

אחוז כגון היפוטרמיה טיפולית, לא היה לחוקרים מידע עקבי לגבי הטיפולים שבוצעו לאחר ההחייאה במאגר המחקר. 

 .8.5%לבין  0.3%ונע בין  ת שהשתתפו במחקרקהילוהפוטרמיה טיפולית היה נמוך בקרב הישל ביצוע ה

למרות שהחוקרים שיערו כי הקשר השלילי בין החדרת מנתב אוויר מתקדם ומתן תרופות לבין הישרדות או הישרדות 

 BLSואת החירום לבצע החייאת מפריעות למטפלי רפעם תוצאה נוירולוגית טובה יכול לנבוע מכך שפרוצדורות אלו 

מתקדם רת מנתב אוויר בה, החוקרים לא יכלו לתמוך באבחנה זו עם מידע, כגון המשכיות עיסויי החזה במהלך החדוט

 במתן תוך ורידי, כגון אדרנלין. תרופות קתהזמן הנדרש לאספפרק או 



 דיון

 

במחקר זה, שבחן מקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים בקרב הקהילות שהשתתפו במחקר, החוקרים 

מצאו כי החייאת עוברי אורח, ביצוע דפיברילציה מחוץ לכותלי בית החולים ותגובה של שירותי רפואת החירום בזמן 

 לים.שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החו דקות היו מקושרים באופן חיובי לתוצאות מקרי דום הלב 8 -או פחות מ השווה

לעומת זאת, החדרת מנתב אוויר מתקדם ומתן תרופות מחוץ לכותלי בית החולים היו מקושרים באופן שלילי עם 

רגישות. תוצאות הותרו עקביים בניתוחי תוצאות מקרי דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים. הקשרים אלו נ

 אלו הינן זהות לאלו שנמצאו במאגרי מידע הקיימים בצפון אמריקה. 

ממצאי מחקר זה מדגישים את ההזדמנויות לשפר את הטיפול במקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים 

השקעה  הינו ,רה בקרב קהילות המחקרבקרב הקהילות שהשתתפו במחקר. שטח פוטנציאלי להתערבויות מוכוונות מט

השקעה זו וביצוע הדפיברילציה.  החייאת עוברי אורחי ומבוססי קהילה לצורך העלאת שיעורמאמצים מערכתיים ב

ע החייאה. למרות וציבל מנת לחנך ולאמן את האוכלוסייה בתדרוש מאמצים מתוכננים בתחום בריאות הציבור, ע

ביצוע יש פוטנציאל גדול להורדת חסמים ב יתרון של החייאה מונחית תורן מוקדיה כזו נראית יחסית יקרה, לשאסטרטג

ת. ייתכן שמדינות מתפתחות תועל -יעילה מבחינת עלותעצמה כגישה את החייאה ע"י הדיוטות וייתכן שהיא תוכיח 

 -טמעה לצורך ביצוע החייאה מונחית תורן מוקד באזור אסיההתהליך עוברת  רשת המחקרכיום, יוכלו לאמץ גישה זו.  

, 0.6%, סביב לוסיית המחקר היה נמוךהאוקיינוס השקט. שיעור השימוש במכשירי דפיברילציה אוטומטיים בקרב אוכ

דרך הטמעת  מחוץ לכותלי בית החולים טורילרבישנו פוטנציאל להעלאה נוספת של שיעור השימוש בדפינתון המציע כי 

 דפיברילציה.המקיפה של גישה ציבורית למכשירי  כניתת

היה  רת מחקר זהזמן התגובה של שירותי רפואת החירום במסגלנראה כי בניגוד למחקרים קודמים שנעשו בארה"ב, 

קשר חזק להישרדות, נתון שאיננו עקבי עם מחקרים שנעשו בארה"ב. באסיה, זמן תגובת האמבולנסים הוא יחסית 

מהמקרים, בהשוואה לרוב  90% -דקות ב 8 -ארוך, לעיתים קרובות עובר את ההמלצות הצפון אמריקאיות לפחות מ

את אסטרטגיות לשיפור זמן התגובה יכולות לכלול באופן פוטנציאלי   המתארים הקיימים בצפון אמריקה או אירופה.

השיגור, הפעלת מספר מתאים של אמבולנסים, שימוש באלגוריתמים מתקדמים להפעלת אמבולנסים יכולת  שיפור

 ושימוש באופנועים או מגיבים ראשונים מבוססי שירותי כיבוי.

עדיין, ישנו ורבות. רופאיות יבקהילות צפון אמריקאיות ואו  הסטנדרט הטיפולי ינה ALSשירותי רפואת חירום ברמת 

ייתכן כי ו ,חוץ לכותלי בית החוליםדום לב המתרחשים ממקרי ב ALS -בדרג ה טיפוליחסית מעט מידע הנוגע ליעילות ה

ובה. באופן ט BLSמפריעות לצוותים לבצע החייאת  ,למעשה פרוצדורות כגון החדרת מנתב אוויר מתקדם ומתן תרופות

 -שימוש במנתבי אוויר מתקדמים, השתמשו בעיקר במכשירים סופרה עשוושכללי, כל הקהילות שהשתתפו במחקר 

תחילת פעולות ההחייאה עפ"י הפרוטוקולים הנהוגים בארגונים המקומיים} נתיב אוויר, גלוטיים, שהוחדרו לרוב ב

מתקדם בשלב האוויר ההחדרת מנתב נה לא השתמשה בפרוטוקול המכווין את { ואף מדי[A,B,C] הנשמה, עיסויי חזה

 BLS -ת המדגישה את חשיבות החייאת הפרות הקייממחקר זה מוסיף תמיכה לס .}כמו באריזונה{ מאוחר של ההחייאה

 יחס לתוצאות מקרי דום הלב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים.ב , זאתALSבהשוואה להחייאת 

 



בין הקהילות  שתנהה םהישרדות ממקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולישיעור הכי  ,חשובה הינה בחנהה

הדגישו את השונות  מחקרים קודמים }קוריאה{. 9.8% }מלזיה{ לבין 1.6%שהשתתפו במחקר זה. הטווח נע בין 

  צפון אמריקה.בקרב קהילות ב בתוצאות מקרי דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים

לשונות בקרב הקהילות, כולל הבדלים בשיעור החייאת עוברי האורח, זמני תגובת אליות יישנן הרבה סיבות פוטנצ

ר להפיק את הסיבות לשונות בין הקהילות בתוצאות מילמרות שהניתוח הנוכחי לא התישירותי רפואת החירום וכו'. 

 ובאופי צוותי מקרי דום הלב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים, שונות זו איננה מפתיעה, בהתחשב בהבדלים באבזור

שירותי רפואת החירום, הכשרת הציבור בביצוע החייאה, זמינות מכשירי הדפיברילציה, תצורת האמבולנסים, 

הטמעת המדדים לצורך  וכו'. החייאה וגישה מעודדת ביצוע ידע ציבורי ,פרוטוקולים לטיפולים לאחר ביצוע החייאה

שיפור ההישרדות ממקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים תצטרך בוודאות להתחשב בהבדלים הקיימים 

 בקהילה. גההנהו והפרקטיקההקיימים המחקר, משאבי הבריאות  קהילותסיות המאפיינות את אוכלוהבין 

בקרב קהילות עם משאבים מוגבלים, מקבלי ההחלטות חייבים לקבוע מהי הגישה הנכונה לארגון המספק טיפול במקרי 

מדיניות  החלטה בדברוים כי תוצאות מחקר זה יביאו לדום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים. החוקרים מקו

הלאומיים על מנת לשפר את החייאת עוברי האורח,  יםצויסייעו לתעדף את המשאבים באסיה וכן להכווין את המאמ

 זמני התגובה של שירותי רפואת החירום.להגדיל את הגישה הציבורית לדפיברילטורים ולהפחית את 

שווה הבמחקר זה, החייאת עוברי אורח, ביצוע דפיברילציה בקדם בית החולים וזמן תגובה של שירותי רפואת החירום 

דקות היו מקושרים באופן חיובי לשיפור בהישרדות ממקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית  8 -פחות מ או

ים לירידה בהישרדות במקרי ת החולים היו מקושרתב אוויר ומתן תרופות מחוץ לכותלי ביהחולים, כאשר החדרת מנ

 BLSדום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים. פיתוח מערכות רפואת חירום צריך להתמקד בהתערבויות ברמת 

 צורך ביצוע החייאה מחוץ לכותלי בית החולים.ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE- המאמר פורסים בגיליון 

 פרמדיק -"י איתי טילינגרנערך ע, תורגם ו10/17

 מה כבר ידוע על נושא זה?

לכותלי בית החולים באסיה מחוץ  ההישרדות ממקרי דום לב המתרחשיםשיעור 

 .ךהוא נמו

 איזו שאלה מחקר זה בחן?

אילו גורמים ברי שינוי מקושרים לשיפור ההישרדות ממקרי דום לב המתרחשים 

 מחוץ לכותלי בית החולים בקהילות אסייתיות?

 מה מחקר זה מוסיף לידע שלנו?

שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים בקרב דום לב  מקרי 56,765 במחקר זה, שבחן

קהילות באסיה, הגורמים הבאים היו מקושרים לשיפור בהישרדות ממקרי דום לב 

שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים: החייאת עוברי אורח, ביצוע דפיברילציה 

מחוץ לכותלי בית החולים וזמן תגובה של שירותי רפואת החירום השווה או פחות 

. החדרת מנתב אוויר ומתן תרופות מחוץ לכותלי בית החולים היו דקות 8 -מ

 מקושרים לירידה בהישרדות ממקרי דום לב שהתרחשו מחוץ לכותלי בית החולים

 כיצד זה רלבנטי לפרקטיקה הקלינית?

לצורך שיפור הקיימות  ליותאית אלו מדגישות את המטרות הפוטנצתוצאו

 מקרי דום לב המתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים באסיהההישרדות מ

 


