
 
 
 
 
 
 
 

 

 עת מתן שוק חשמליבטיחות בכללי 

 מבוא

מתן שוק חשמלי הינה פעולה רפואית נפוצה, הנדרשת לעיתים קרובות בעת  .1

ביצוע פעולות החייאה ו/או טיפול במצבי חרום לבביים אחרים )כגון הפרעות 

 קצב מסכנות חיים(.

 יחד עם זאת, יש לזכור כי פעולה זו עלולה להוות סכנה הן למטופל, הן לצוות .2

השוק החשמלי מייצר  והן לצופים מהצד השוהים בסמיכות פיזית למקום האירוע.

וולט )תלוי במכשירים(  3500 – 2500 יכול להגיע עד לערכים שלמתח חשמלי ש

 למשך זמן קצר מאד )מילי שניות(.

הסיבות  /בית הינה אחת וולט( במקומות עבודה 220התחשמלות ) -תזכורת  .3

השוק החשמלי מציל חיים אך  מכאן שיש לזכור כי .ם לבודהתפתחות להנפוצות 

 גם מסוכן.

יש להקפיד על מס'  –הרפואי  טיפולהלפיכך, בעת מתן שוק חשמלי במהלך  .4

כל עוד נשמרים כללי הבטיחות כללי בטיחות, בכדי למנוע תקלות מיותרות. 

לרבות בחוף הים, באזורים )בצורה בטוחה  וניתן לבצע -בעת מתן שוק חשמלי 

 .(לגים ואחריםמוש

 

 כללי הבטיחות

מוליכה זרם ה שאינ סביבהב השוק החשמליאת  תתבמידת האפשר יש ל .1

 .וכז סביבהלבצע מאמצים להעביר את המטופל ליש  כךלצורך  חשמלי.

חומרים בסביבה החולה צריך להיות מבודד ממגע עם חשמלי וק שמתן  בעת .2

קה מתכתי של מיטה מעכגון מגע ישיר  )העלולים להוליך זרם חשמלי בעת 

 .ו'(דוכ

חובה להקפיד על בידוד מוחלט של הצוות ושל נותן השוק ברגע מתן השוק  .3

מרטיבות  להימנעעצמו. כשמבוצעת דפיברילציה על שפת הים, ולא ניתן 

בכל מקרה . הרטוב השטחחובה להתרחק עד כמה שניתן מ - ומוליכות הקרקע

סוליות עמידה על  - היינויש להקפיד על בידוד מוחלט ברגע מתן השוק, ד

 .ולא על הברכיים)על הסוליות להיות מגומי(,  הנעליים בלבד



 
 
 
 
 
 
 

אשר המטופל עם נוכחות גזים דליקים/ נפיצים. כ רתת שוק חשמלי באזואין ל .4

מפוח הנשמה חובה להרחיק פתחי דליפת החמצן )מסיכה,   -מקבל חמצן 

מתן שוק. במקרה הלחיצה ל לפני בית החזה( מאזור למקור חמצן המחוברים

 של הנשמה עם טובוס יש להקפיד שאין דליפות חמצן מהמערכת.

 חזה המטופל לרבות גילוח שיערבית יש להקפיד על הכנה נאותה של  .5

כגון סט עירוי וצנרת )ת יצנרת נלווהזזת , פינוי שיירים של ביגוד, )כשנדרש(

 - ות מוליכיםולהאו אחר אשר עלולים  וניגוב כל נוזל / זיעה / אלכוהול, (חמצן

ולקצר את מסלול הזרם החשמלי בין הכפות או האלקטרודות. ההקפדה על 

 הכנת העור חשובה מכמה סיבות:

a.  השוק החשמלי והגברת יעילותהקטנת ההתנגדות של בית החזה. 

b.  אלקטרודות )במקרה של שוק ההקטנת הסיכוי להתנתקות חלקית של

פוטנציאל לניצוץ ( וכתוצאה מכך יצירת מדבקותחשמלי באמצעות 

 חשמלי שיביא להתלקחות. 

ככל שההכנה טובה יותר אלקטרודות הדפיברילציה יחזיקו זמן ארוך יותר לאורך 

 .ההחייאהמאמצי 

6. Impedance )מדד המשקף את הולכת הזרם  :)התנגדות למעבר זרם חשמלי

כתוצאה מעודפי  להיווצרנמוך עלול  Impedanceהחשמלי דרך דופן בית החזה. 

 ,כפות הדפיברילציה בין אלקטרודות/מרחק שאינו מספיק  ,ג'ל על בית החזה

 שיפור האימפדנס מתאפשר ע"י: , ועוד.דפיברילציההתקלות טכניות בכבל 

a. )הסרת עודפי שיער )גילוח. 

b. ניקוי העור באמצעות חומרים המכילים אלכוהול. 

c. יברילציההוספת ג'ל דפיברילציה לכסוי מלא של כפות הדפ. 

d. קוי עודפי ג'ל על החזה באזור שמחוץ לשטח המגע של הכפותינ. 

e. הפעלת לחץ גדול יותר על הכפות בעת מתן השוק. 

f. .בדיקת אלקטרודות הדפיברילציה והחלפתן במידת הצורך 

 

יש להקפיד על הדבקה  תוך שימוש במדבקות, מתן שוק חשמליבמקרה של  .7

יר. בעבודה עם כפות יש למרוח כמות אשר לא נוצרו בה כיסי או - חלקהו טובה



 
 
 
 
 
 
 

שכבה אחידה בשתי הכפות ע"י שפשוף הכפות אחת  ולוודא ,נאותה של ג'ל

 . יהיכנגד השנ

יש . )דפיברילטור פנימי( ICDאדם עם קוצב או ל לתת שוק חשמליאין מניעה   .8

 מעל ההתקן המושתל.  שלא ישירותאו המדבקות /להקפיד למקם את הכפות ו

לגרום  ירות מעל קוצב פנימי מושתל עלולת הדפיברילציה ישמיקום אלקטרודו

לנזק לשריר הלב כתוצאה משוק המועבר דרך אלקטרודות הקוצב המושתל. 

 Left-במצב זה מומלץ לשקול מיקום חלופי הפוך לאלקטרודות: מתחת ל 

Clavicula ומתחת ל- Right mammilla בגובה ה- Apex . 

המוניטור מחובר גם הוא, חובה להקפיד במקרה שכבל  שוק חשמלימתן  בעת .9

מרחק סביר בין מדבקות המוניטור ובין כפות הדפיברילציה או מדבקות  על

המוניטור מבודד חשמלית מהשוק בכפוף למרות ש ,הדפיברילציה. כמו כן

 ,חובה להקפיד שכל מדבקות המוניטור מודבקות לחולה - לתקנים בינלאומיים

מגע קיימת תמיד סכנת התחשמלות בוי. במצב רפ נמצאתושאף אחת אינה 

 המחובר למכשיר. )ערוץ( "ליד"עם כבל/ 

ה"לידים" של הא.ק.ג. הנחוצים חייבים להיות  –, כל בעת מתן מכת חשמל .10

מחוברים למכשיר, וכל האלקטרודות חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה  

 מהמכשיר.אינם בשימוש במצב דפיברילציה, יש לנתקם  מסוימיםלידים" "ו

 –  שוק חשמליבמידה ומחוברים למטופל מכשירים חיצוניים נוספים שאינם מוגני  .11

 שוק.היש להקפיד לנתק אותם לפני מתן 

 

 דגשים לעבודה עם אלקטרודות דפיברילציה:

  אין לכופף, למעוך או לקפל את האלקטרודות ואין לאחסן אותן תחת משא

 כבד.

 מוש בלבד.אין לפתוח את המארז אלא בסמוך לשי 

 .אין להשתמש באלקטרודות דפיברילציה אם הג'ל יבש 

 .אין להשתמש בתוספת ג'ל עם אלקטרודות דפיברילציה 

 יה.יאין להדביק אלקטרודת דפיברילציה אחת לשנ 

 

 :במידה ואין להשתמש באלקטרודות דפיברילציה 



 
 
 
 
 
 
 

 המארז שלהן פתוח או פגום. 

  נקוב על המארז עברה תפוגת המדבקותתאריך. 

 לקטרודה או המחבר מכופפיםהא. 

 

                     

 

 

 

 

 בברכה,                               

 

 

 

 

 ד"ר רפי סטרוגו, מגן         תמ"ג  רמי מילר, 

 רפואה מנהל אגף             פאראמדיק ראשי

 

 

 

 

 


