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פינוי מטופל לבית חולים תוך שם החוזר: 
 . המשך ביצוע פעולות החייאה

 עמודים 6 מתוך 0 עמוד מס'

 
 אגף רפואה
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 אל:
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 .פינוי מטופל לבי"ח תוך המשך ביצוע פעולות החייאההנדון: 
 

 
 כללי

 
פינוי מטופל המצוי במצב של דום לב לבית חולים, תוך המשך ביצוע פעולות  .0

הינה פעולה שנויה במחלוקת בקרב אנשי המקצוע  –החייאה במהלך הפינוי 

 אשפוזית.-העוסקים בתחום רפואת החרום הטרום

, בעיקר בשל היעדר  .8 זו באופן שגרתי במקומות רבים בעולם נהוג היה לבצע פעולה 

שאינם כוללים רופא.  EMSהחייאה/הכרזה על מוות לצוותי סמכות להפסקת 

)ברוב מדינות העולם קיימת כיום סמכות לבעלי  משהוסדר ההליך הרגולטורי 

צפה  –מקצועות רפואיים שאינם רופאים להפסיק החייאה/לבצע הכרזה על מוות( 

 ועלתה מחדש סוגיית הצורך בפינוי מטופל תוך כדי המשך פעולות החייאה.

שוב "נוטה הכף" לטובת פינוי מטופלים העונים לקריטריונים  האחרונות בשנים .3

: ,ספציפיים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה  וזאת ממספר טעמים 

ניידים, המאפשרים  .א הכנסה לשימוש נרחב של מעסי לב אוטומטיים ומנשמים 

 .יעילו בטיחותיבאופן  –המשך ביצוע פעולות החייאה במהלך פינוי 

)במקרים ספציפיים  התפתחות יכולת לבצע .ב ייחודיות בביה"ח  פעולות רפואיות 

, שאינן ישימות/ניתנות לביצוע במתאר טרום אשפוזי, כגון   –ומוגדרים מראש(

)-החייאת לב גופית"  (, צינטור קורונארי תוך כדי החייאה, ECPRריאות "חוץ 

( ייעודית  .TTMשימור טמפרטורה  , וכדו' ) 
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פינוי מטופל לבית חולים תוך שם החוזר: 
 . המשך ביצוע פעולות החייאה

 עמודים 6 מתוך 8 עמוד מס'

 

התפתחות משמעותית של תחום השתלות האיברים מתורמים שנפטרו באופן  .ג

.uDCDDבלתי צפוי ) ) 

לבי"ח תוך כדי המשך ביצוע פעולות מטופל  לפינוי קיימות הנחיותבמד"א  .4

(  החייאה במצבים – )בתנאי שניתן לבצע החייאה יעילה ובטוחה במהלך הפינוי

 הבאים:

 .דום הלב התרחש במהלך הפינוי .א

דום לב בתינוקות וילדים קטנים, כאשר החלו פעולות החייאה טרם הגעת  .ב

 .הבזירלאחר ביצוע מס' סבבי החייאה  ROSCלא הושג והצוות לזירה, 

סבירות שמאמצי ההחייאה יצלחו וקיימת היפותרמיה קשה,  דום לב ע"ר .ג

הניתנות לביצוע אך  – במידה ותבוצענה פעולות מיוחדות להעלאת טמפ' הגוף

 ורק במסגרת בי"ח.

דום הלב הינו על רקע חבלה חודרת, וזמן הפינוי המשוער לביה"ח הקרוב אינו  .ד

 דקות. 01עולה על 

ואה במד"א, וועדת רפואה של מד"א ומשהב"ר עמ"ט משולבת של אגף הרפ .5

פינוי הובילה לגיבוש מסמך מקצועי המגדיר את המצבים בהם מומלץ לשקול 

 .גם במצבים נוספים מטופל לבי"ח תוך המשך ביצוע פעולות החייאה

 

 
 
 

 מטרת ההנחיה
 

 המצוי בדום לב פינוי מטופללנוגע כל הב ALSלהנחות את צוותי מד"א ברמת 

 : בהינתן – לבי"ח תוך המשך ביצוע פעולות החייאה

)קרי  .א . –התאמה  )  המטופל עומד בקריטריונים שנקבעו

)קרי  .ב ניתן לנייד את המטופל אל רכב ההצלה תוך כדי המשך  –ישימות 

תוך כדי ניתן להמשיך החייאה יעילה ובטוחה וביצוע פעולות החייאה, 

 . (לבי"ח במהלך הפינוינסיעה 

) .ג וייחודיות,  –קרי תועלת  ביה"ח ערוך לביצוע פעולות רפואיות המשכיות 

 outcomeבי"ח, ואשר עשויות לשפר את ה -שלא ניתן לבצען במתאר טרום

. עצמו המטופלשל   ו/או מטופלים אחרים(
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חולים תוך פינוי מטופל לבית שם החוזר: 
 . המשך ביצוע פעולות החייאה

 עמודים 6 מתוך 3 עמוד מס'

 
 
 

 מסמכים ישימים
 

 .8102 ינואר - ALSאוגדן הנחיות מקצועיות לצוות  .0

ע"י פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד אדום  הכרזה על מוות -נוהל משהב"ר  .8

 .8108אפריל  –

."  לאחר דום לבתרומת כליות מתורם שנפטר " – 12/8104 מנכ"לחוזר  .3 . .-  

 .8104 פברואר

 
 

 
 פירוט

 
0. :  הנחיות כלליות 

 כלבהתקיים  – מטופל לבי"ח תוך המשך ביצוע פעולות החייאהלשקול פינוי  יש

: )להערכת ראש הצוות(   התנאים הבאים 

ניוד בטוח של המטופל אל רכב ההצלה .א ללא פגיעה , זירת האירוע מאפשרת 

 ביעילות פעולות ההחייאה.

)בדגש על מעסה אוטומטי( לביצוע ברשות  .ב הצוות ציוד ואמצעים מתאימים 

 .החייאה תוך כדי פינוי

) .ג .BMI < 35המטופל אינו סובל מעודף משקל קיצוני  ) 

אינו סובל ממחלה כרונית במצב תפקודי בסיסי סביר, והמטופל ככל הידוע  .ד

קשה )ממאירות מפושטת, מחלת ריאות כרונית קשה, צירוזיס מתקדמת, 

.וכדו' ) 

זמן משוער מתחילת פעולות ההחייאה ועד הגעה לבי"ח לא צפוי להימשך  .ה

 דקות. 21מעבר ל 

בהתאם למצבו  –ביה"ח ערוך לבצע את הפעולות הנדרשות להמשך הטיפול  .ו

 הרפואי של המטופל.

הפעולה צפויה להקנות יתרון ברמה הפרטנית או המערכתית )שיפור מאמצי  .ז

כולת ההתמודדות של המשפחה, השלמת ההחייאה וסיכויי ההצלחה, שיפור י

. )  בירור אפידמיולוגי, התאמה פוטנציאלית לתרומת איברים, וכדו'
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פינוי מטופל לבית חולים תוך שם החוזר: 
 . המשך ביצוע פעולות החייאה

 עמודים 6 מתוך 4 עמוד מס'

 

 ( :0)נספח  Persistent/Recurrent VT/VF –דום לב  .8

או במעבר להחייאת  ROSCמסתיימת בהשגת  VT/VFהחייאת 

PEA/ASYSTOLE לעיתים נדירות מסתמן מצב של .persistent VT/VF קרי ,– 

מלאה, לרבות   ALSהפרעת קצב מתמשכת למרות ביצוע מס' סבבים של החייאת 

. , ביצוע עיסויים, מתן מכות חשמל חוזרות וכו' טיפול בתרופות אנטיאריטמיות, 

  ROSCמושג  – recurrent VT/VFכמו כן, לעיתים אנו נתקלים במצבים של 

במצבים הללו קיימת לזמן קצר ביותר, ולאחריו מיד חוזרת הפרעת הקצב. 

יובא סבירות שניתן יהיה לטפל בצורה טובה יותר בגורם , במידה והמטופל 

 בתוך מסגרת בית החולים.  להמשך טיפול

persistent/recurrentעם מטופל פינוי לפיכך, יש לשקול   VT/VF תוך  ,לבי"ח

)להערכת ראש  כלבהתקיים  – המשך ביצוע פעולות החייאה התנאים הבאים 

 הצוות( :

 לעיל. 0ף המטופל עומד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בסעי .א

)על פי הספרות הפרוגנוזה במטופלים מבוגרים יותר  55משוער >  גיל .ב שנה 

 הינה גרועה ביותר(.

) 5הושלמו לפחות  .ג מלאה בהתאם  ALSדקות( של החייאת  01-05סבבים 

.IV/IOלפרוטוקול המקובל במד"א )כולל מתן אמיודארון  ) 

 

 ( :8)נספח  PEA/ASYSTOLE–דום לב  .3

או בהפסקת פעולות  ROSCבהשגת  מסתיימת PEA/ASYSTOLEהחייאת 

 בשלב מאוחר יותר, או ROSCלעיתים יושג החייאה וביצוע הכרזה על מוות. 

 -ישולב במסגרת התכנית הלאומית לתרומת איברים  תיתכן אפשרות שהמטופל

 יובא להמשך טיפול בתוך מסגרת בית החולים. ובמידה 

תוך המשך ביצוע  ,לבי"ח PEA/ASYSTOLEעם מטופל פינוי לפיכך, יש לשקול 

: כלבהתקיים  – פעולות החייאה )להערכת ראש הצוות(   התנאים הבאים 

 לעיל. 0ף המטופל עומד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בסעי .א

)לרבות נשאות  –בנוסף  .ב לא ידוע כי המטופל סובל ממחלה זיהומית כרונית 

HIV. )  , הפטיטיס, וכדו'
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פינוי מטופל לבית חולים תוך שם החוזר: 
 . המשך ביצוע פעולות החייאה

 עמודים 6 מתוך 5 עמוד מס'

 

אה בהתאם לפרוטוקול מל ALSדקות של החייאת  81הושלמו לפחות  .ג

 . ROSCלא הושג המקובל במד"א, ו

 המשך ביצוע פעולות החייאה.לפינוי תוך  משפחההאין התנגדות של בני  .ד

 

 דגש: חל איסור מוחלט לדון בנושא תרומת איברים עם בני המשפחה !!!!

 אזכור הנושא ייעשה ע"י צוות ביה"ח בלבד !!!

 

 ( :3)נספח  TCPA–דום לב כתוצאה מחבלה  .4

(  במרבית המקרים במותו של המטופל. םמסתיי (TCPAדום לב כתוצאה מחבלה 

 ניתן (8%)עד  במקרים מסוימים -הנתונים מהספרות העולמית יחד עם זאת, ע"פ 

 -לשלבו במסגרת התכנית הלאומית לתרומת איברים  להציל את חיי המטופל ו/או

ויובא   להמשך טיפול בתוך מסגרת בית החולים. במהירות במידה 

 המצוי במצב של דום לב כתוצאה מטראומהמטופל פינוי לפיכך, יש לשקול 

 כלבהתקיים  – )בדגש על הנשמה( תוך המשך ביצוע פעולות החייאה ,לבי"ח

: )להערכת ראש הצוות(   התנאים הבאים 

 לעיל. 0 ףהמטופל עומד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בסעי .א

 דקות. 01אינו עולה על  /המתאיםזמן הפינוי המשוער לביה"ח הקרוב .ב

גיעה משמעותית מנגנון החבלה אינו מעיד על פ -במקרים של חבלה קהה  .ג

 באיברי הבטן.

 

5. : וילדים קטנים, היפותרמיה(   דום לב במצבים מיוחדים )תינוקות 

וילדים קטנים, כמו גם דום לב כתוצאה מהיפותרמיה קשה דום לב   –בתינוקות 

ל . הינם מצבים נדירים יחסית בהיעדר נתונים טובים מהספרות בכל הנוגע 

prognostication  בשל )היכולת לנבא את , סיכויי ההישרדות של המטופל(

, ולעיתים בשל הצורך להשלים חקירה הרגישות הסביבתית המיוחדת

להמשך טיפול  )במידת האפשר( לפנות מטופלים אלו נהוג - אפידמיולוגית מלאה

 בתוך מסגרת בית החולים. 

 ילדיםובתינוקות ב תוך המשך ביצוע פעולות החייאה פינויל לשאוףלפיכך, יש 

מטופלים שדום הלב נגרם אצלם כתוצאה כן בו דום לב מחוץ לכתלי בי"ח,שחוו 

: כלבהתקיים  – מהיפותרמיה קשה  התנאים הבאים )להערכת ראש הצוות( 
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פינוי מטופל לבית חולים תוך שם החוזר: 
 . החייאההמשך ביצוע פעולות 

 עמודים 6 מתוך 6 עמוד מס'

 

 לעיל. 0 ףהמטופל עומד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בסעי .א

. .ב )  אין סימנים למוות ודאי )כגון כתמי מוות, צפידת מוות, ריקבון, וכדו'

 

6. :  הגבלות ואיסורים 

אין לפנות מטופל המצוי בדום לב תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה, במידה 

: אחדומתקיים   מהתנאים הבאים 

ניתן לשנע את המטופל באופן בטיחותי אל רכב ההצלה. .א  לא 

)עיסויים והנשמות(  .ב ניתן להמשיך בביצוע פעולות החייאה   יעילותלא 

)למעט  במהלך שינוע המטופל אל רכב ההצלה ו/או במהלך הפינוי לביה"ח 

.scoop and runבהם הדגש העיקרי הוא  TCPAבמקרים של  ) 

לשינוע המטופל תוך כדי המשך פעולות  מצד בני המשפחה יש התנגדות .ג

 החייאה )למרות שניתנו ההסברים הנדרשים(.

 
 

יש להעביר דיווח מקדים לביה"ח על כל מטופל המפונה תוך כדי המשך 

 ביצוע פעולות החייאה !!

 
 

 

 ,בברכה

 

 ד"ר רפי סטרוגו מגן   תמ"ג רמי מילר

 מנהל אגף רפואה    מנהל אגף רפואה ופאראמדיק ראשי     
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 כן לא

 לא כן

 VT/VF –דום לב 
 

 העבר דיווח מקדים לביה"ח הקולט

י  וניטור במהלך הפינו  בהתאם לפרוטוקול –המשך טיפול 

שקול פינוי תוך 
המשך ביצוע 

 פעולות החייאה

 קריטריונים לפינוי

 ?  תוך כדי החייאה 

 

 
 הערות ושיקולים כלליים

 
ן  תוך כדי פינוי  לבצעאי

ולא ניתן לבצע  החייאה במידה 

ובטוחה  החייאה איכותית 

 במהלך הפינוי. 

 קריטריונים כלליים 

 ד ניו זירת האירוע מאפשרת 
בטוח של המטופל אל רכב 

 באיכותללא פגיעה ההצלה, 
 .ההחייאהפעולות 

ם ברשות הצוות ציוד ואמצעי
לביצוע החייאה  מתאימים 

 תוך כדי פינוי.

 ביה"ח ערוך לבצע את
הפעולות הנדרשות להמשך 

בהתאם למצבו  –הטיפול 
 הרפואי של המטופל.

 זמן משוער מתחילת פעולות
לבי"ח  ועד הגעה  ההחייאה 

 61לא צפוי להימשך מעבר ל 
 דקות.

 
קריטריונים רפואיים 
 פרק הזמן שחלף מרגע דום

הלב ועד התחלת ביצוע 
פעולות החייאה אינו עולה 

 דקות. 05-81על 

 ידוע כסובל המטופל לא 
 מפושטת ממחלה ממאירה

ן ) כרונית קשהו/או מחלה  כגו
מחלת ריאות כרונית קשה, 

(. מתקדמת,צירוזיס  '  וכדו

 75המטופל מתחת לגיל. 

 המטופל אינו סובל מעודף

.BMI < 35משקל קיצוני ) ) 

 סבבים  5הושלמו לפחות
דקות( של החייאת  01-05)

ALS  מלאה בהתאם
)כולל מתן  לפרוטוקול מד"א 

ן   .(IV/IOאמיודארו

 
י אין לבצע   במידה וקיימתפינו

התנגדות מצד בני המשפחה 

לשינוע המטופל תוך כדי המשך 

פעולות החייאה )למרות שניתנו 

 ההסברים הנדרשים(.

  0נספח 

 התוויות נגד לפינוי

 ?  תוך כדי החייאה 

 

המשך טיפול 

בהתאם 

לפרוטוקול 

VT/VF 

המשך טיפול 

בהתאם 

לפרוטוקול 

VT/VF 

) 5בצע לפחות  דקות( של  01-05סבבים 

מלאה ע"פ פרוטוקול  ALSהחייאת 

 מד"א



 
 
 

 אגף רפואה

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 כן לא

 לא כן

 ASYSTOLE/PEA –דום לב 
 

דקות  81מלאה במשך  ALSבצע החייאת 

 לפחות ע"פ פרוטוקול מד"א

 העבר דיווח מקדים לביה"ח הקולט

י   המשך פעולות החייאה )עיסויים והנשמות( במהלך הפינו

שקול פינוי תוך 
המשך ביצוע 

 פעולות החייאה

 קריטריונים לפינוי

 תוך כדי המשך  

 פעולות החייאה ?

 
 הערות ושיקולים כלליים

 

 קריטריונים כלליים 

נ יוד זירת האירוע מאפשרת 
בטוח של המטופל אל רכב 

 .ההצלה

ם ברשות הצוות ציוד ואמצעי
לביצוע החייאה  מתאימים 

 תוך כדי פינוי.

 ביה"ח ערוך לבצע את
בכל הנוגע הפעולות הנדרשות 

לתרומת איברים 
 .פוטנציאלית

 זמן משוער מתחילת פעולות
לבי"ח  ועד הגעה  ההחייאה 

ל   61לא צפוי להימשך מעבר 
 דקות.

 
קריטריונים רפואיים 
 פרק הזמן שחלף מרגע דום

הלב ועד התחלת ביצוע 
אינו עולה פעולות החייאה 

 דקות. 05-81על 

 ידוע כסובל המטופל לא 
ממחלה ממאירה ו/או מחלה 
זיהומית פעילה )לרבות 

, הפטיטיס, HIVנשאות של 
. )  וכדו'

 55המטופל מתחת לגיל. 

 המטופל אינו סובל מעודף

.BMI < 35משקל קיצוני ) ) 

 בוצעה החייאת

ללא מלאה,  PEAאסיסטולה/

 .ROSCהשגת 

 
י אין לבצע   במידה וקיימתפינו

התנגדות מצד בני המשפחה 

לשינוע המטופל תוך כדי המשך 

פעולות החייאה )למרות שניתנו 

.  ההסברים הנדרשים(

 8נספח 

 התוויות נגד לפינוי

 ?  תוך כדי החייאה 

 

הכרזה על 

 מוות

הכרזה על 

 מוות



 
 
 

 אגף רפואה

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כן לא

 לא כן

 TCPA –דום לב כתוצאה מחבלה 

ן  השלם הערכה ראשונית בדגש על מנגנו

החבלה, זמני טיפול ופינוי, ופגיעה 

 פוטנציאלית באיברי הבטן

 העבר דיווח מקדים לביה"ח הקולט

י   המשך פעולות החייאה )עיסויים והנשמות( במהלך הפינו

שקול פינוי תוך 
המשך ביצוע 

 פעולות החייאה

 
 הערות ושיקולים כלליים

 
ן  תוך כדי פינוי  לבצעאי

ולא ניתן  החייאה במידה 

להמשיך בביצוע פעולות 

ובטוחה  החייאה איכותית 

 במהלך הפינוי. 

 קריטריונים כלליים 

 ד ניו זירת האירוע מאפשרת 
בטוח של המטופל אל רכב 

 ההצלה.

 ם הצוות ציוד ואמצעיברשות
לביצוע החייאה  מתאימים 

 תוך כדי פינוי.

 ביה"ח ערוך לבצע את
הפעולות הנדרשות להמשך 

ל  בהתאם למצבו  –הטיפו
 הרפואי של המטופל.

 זמן משוער מתחילת פעולות
לבי"ח  ועד הגעה  ההחייאה 

 61לא צפוי להימשך מעבר ל 
 דקות.

 
קריטריונים רפואיים 
גו חודרת או חבלת  חבלת 

 ראש מבודדת.

 פרק הזמן שחלף מרגע דום
הלב ועד התחלת ביצוע 
פעולות החייאה אינו עולה 

 דקות. 05על 

 55המטופל מתחת לגיל. 

 המטופל אינו סובל מעודף

.BMI < 35משקל קיצוני ) ) 

 
י אין לבצע   במידה וקיימתפינו

התנגדות מצד בני המשפחה 

לשינוע המטופל תוך כדי המשך 

פעולות החייאה )למרות שניתנו 

 ההסברים הנדרשים(.

  3נספח 

 התוויות נגד לפינוי

 ?  תוך כדי החייאה 

 

 קריטריונים לפינוי

 תוך כדי המשך  

 פעולות החייאה ?

הכרזה על 

 מוות

הכרזה על 

 מוות


