
 רפואהאגף  

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 260.7012 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

ים הסובלים מטופלפינוי  שם החוזר:
 0מכוויות

 עמודים 5 מתוך 1 עמוד מס'

 
 אגף רפואה

 תשע"ב–אב–'ז 
 12–ייול–26 

 אל:

 תפוצהרשימת 

 

 :  0ים הסובלים מכוויותמטופלפינוי הנדון
 

 
 כללי

 
כוויות מהוות את אחת מפגיעות הטראומה הנפוצות ביותר, ואחד הגורמים  .1

ו/או נכות כתוצאה מטראומה. מידי שנה מטופלים ברחבי  העיקריים לתמותה 

במדינת ישראל כשליש מהם במלר"דים.  –ארה"ב כמיליון בני אדם עקב כוויות 

בני אדם נזקקים לטיפול רפואי בגין כוויות מידי שנה,  45000ההערכה היא שכ 

מתוכם סובלים מכוויות  6% –נזקקים לטיפול במסגרת אשפוז  2700מתוכם כ 

 בדרגה חמורה ובינונית. 

. הוכנסו מכוויותהסובלים  נפגעיםל בבטיפו התקדמות ניכרתחלה  ןהאחרו עשורב .2

ייעודיותטכנולוגיות מתקדמות, ציוד חדיש ולשימוש  , אשר שיפרו תרופות 

בעיקר אלו הסובלים מכוויות  –משמעותית את הפרוגנוזה של נפגעי הכוויות 

גוף "בעייתיים" וכוויות כתוצאה  מפושטות, כוויות עמוקות, כוויות באזורי 

 מחשיפה לחומרים כימיים שונים.

שאבים רבים, כמו גם שיתוף פעולה בין הטיפול המודרני בנפגעי כוויה צורך מ .3

מטפלים ממקצועות הבריאות השונים. לצורך התמודדות עם האתגר הוקמו 

ייעודיים לנפגעי כוויות.  )ומוקמים( מרכזי טיפול 

 ראשון כמרכיב .נערך ברמה הלאומית לתת מענה מיטבי לסוגיה משרד הבריאות .4

( זו פרסם המשרד חוזר מנהל רפואה  ( הדן בנושא זה. מגן דוד 18/2012בהיערכות 

משולב אף הוא  –הלאומי של מדינת ישראל  EMSאדום, בהיותו שירות ה 

 .בהיערכות הנ"ל

 



 רפואהאגף  

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 260.7012 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

ים הסובלים פינוי מטופלשם החוזר: 
 0מכוויות

 עמודים 5 מתוך 2 עמוד מס'

 
 

 החוזרמטרת 
 

)עובדי שטח ברמת  , עובדי ALSו  BLSלהנחות את עובדי ומתנדבי מד"א בכל הרמות 

הסובל פינוי מטופל ל( בכל הסוגיות הקשורות מוקד, מנהלים ובעלי תפקידים

 מכוויות.

 
 

 הגדרות
 

. –כוויה מדרגה ראשונה  .1  נזק לשכבת העור החיצונה בלבד )אפידרמיס(

.  נזק לשכבת העור – הכוויה מדרגה שניי .2 תת חלוקה לנזק קיימת השנייה )דרמיס(

ונזק עמוק.  שטחי 

הרס מלא של כל שכבות העור, המלווה לרוב גם בפגיעה  –כוויה מדרגה שלישית  .3

 ברקמה התת עורית.

שטח פני הגוף שנפגע כתוצאה מהכוויה בהתאם ל"נוסחת  –אחוז הכוויה  40

!! רלוונטי התשיעיות" )ראה נספח(.  לכוויות מדרגה שנייה ומעלה בלבד 

ייעודית לטיפול בכוויות  50 תחבושת סטרילית ספוגה בג'ל ייעודי לטיפול  –חבישה 

גו לשימוש מקומי בכוויות בכוויות. מקלה על הכאב, ומגנה מפני זיהום מישני. 

 15%0שאינו עולה על כולל בשטח פנים , )דרגה ראשונה ושנייה( וגפיים

ייעודו לטפל  –מרכז כוויות ארצי  .6 גוף אשפוזי שהוכר ע"י משרד הבריאות, ואשר 

הכוללים  –בכוויות קלות, בינוניות וקשות, באמצעות צוות ותשתיות מובנים 

ביה"ח שיבא  – 2012נכון לשנת  יכולת עצמאית למתן טיפול נמרץ ייעודי לכוויות.

 תיה"ח רמב"ם וסורוקה.גם ב 2013-2014 במהלך)בנוגע לנפגעים בוגרים(. 

גיל  –מרכז כוויות ארצי לילדים  .7  - 2012. בשנת 18כנ"ל בנוגע לנפגעי כוויות עד 

 ביה"ח שניידר.

מרכז רפואי המאגד במסגרתו יכולות טיפול בכל מגוון המחלות  –מרכז על  .8

רמב"ם,  – 2012והפציעות המוכרות, ואשר הוכר ע"י משרד הבריאות. נכון לשנת 

 ינסון, שיבא, הדסה ע"כ, סורוקה.איכילוב, ביל

 

 

 
 



 רפואהאגף  

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 260.7012 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

ים הסובלים פינוי מטופלשם החוזר: 
 0מכוויות

 עמודים 5 מתוך 3 עמוד מס'

 
 

 פירוט
 
 

 : קדימויות לטיפול ופינוי .1

נפגע הסובל מכוויות יטופל בהתאם לקדימויות המקובלות ע"פ פרוטוקול  .א

תוך מתן דגש  A-B-Cהרחקה מאזור סכנה,  –הטיפול בנפגעי טראומה )קרי 

מיוחד לניהול דרכי האוויר, מניעת היפוטרמיה, עירוי נוזלים ע"פ הצורך, 

., ובשאיפת עשןטיפול   טיפול בכאב(

וויות המפורטות מטה יפונה למרכז ארצי נפגע כוויות העונה להת –בשאיפה  .ב

:  לטיפול בנפגעי כוויה, בתנאי ש 

  או שהושגה שליטה מלאה באמצעות( אין איום על נתיב האוויר 

.  אינטובציה/קריקוטומיה(

  גם באמצעות חמצן ו/או סיוע  90%ניתן לשמור על סטורציה מעל(

.  נשימתי(

  וניתן לשמור על פרפוזיה רקמתית אין חשד/סימנים לדמם בלתי נשלט, 

. נאותה  )גם באמצעות טיפול בנוזלים ו/או אמינים ואזופרסוריים(

  30זמן הפינוי המשוער )בנסיעה דחופה( למרכז הכוויות אינו עולה על 

 .  דקות )לרבות פינוי באמצעות מסוק(

  הנפגע מפונה בליווי צוותALS. 

 יש לפנות את המטופל –במידה ואחד התנאים המצוינים מעלה אינו מתקיים  .ג

והפער בזמני הפינוי המשוערים, בין ביה"ח לביה"ח הקרוב ביותר. במידה 

יש להעדיף  –דקות  10הקרוב ביותר ומרכז העל הקרוב ביותר, לא עולה על 

  פינוי הנפגע למרכז העל הקרוב ביותר.

יש  –ממוסד רפואי אחד למשנהו  הסובל מכוויותבמקרה של העברת מטופל  .ד

) לפעול  .העברה דחופה – (07.01.02בכפוף לנוהל העברות 

 

ויות .2 גיל  התוויות לפינוי מטופלים למרכזי כו  : (18)ילדים = עד 

נפגעים הסובלים מכוויות בדרכי הנשימה ו/או שאיפת עשן, אשר זקוקים  .א

 להנשמה מלאכותית.



 רפואהאגף  

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 260.7012 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

ים הסובלים פינוי מטופלשם החוזר: 
 0מכוויות

 עמודים 5 מתוך 4 עמוד מס'

 

 משטח פני הגוף. 40%בשטח העולה על  הכוויות בדרגה שניי .ב

 משטח פני הגוף. 10%כוויות בדרגה שלישית בשטח העולה על  .ג

)קרי  .ד פנים, צוואר, אזורי החיץ, מפרקים  –כוויות באזורי גוף "בעייתיים" 

.  גדולים(

 כימיות או כוויות כתוצאה מקרינה. כוויות .ה

 

 : יישום .3

יבצע הערכת מצבו הרפואי של צוות מד"א הנקרא לטפל בנפגע כוויות,  .א

, וכתלות בהתאם לממצאיםהמטופל, ובמידת הצורך ייתן טיפול רפואי 

הגנה על נתיב האוויר,  – בדגש) המצוי ברשותוהרפואי בהכשרתו ובציוד 

נוזלים במידת חמצן/סיוע נשימתי במידת הצורך,  מניעת היפוטרמיה, עירוי 

ייעודית לכוויותהצורך, טיפול בכאב ., שימוש בחבישה  ) 

, ובסיועו יעביר דיווח לבית החולים הקולטידווח הצוות  .ב  .למוקד המרחבי

 , ) )גיל,מין ושטח  יההכוויחומרת הדיווח יכלול פרטים דמוגרפיים של המטופל 

 משוער. הגעהוזמן , הכרה, מצב נשימתי והמודינאמיהמצב הפנים המשוער, 

  .המועדף הרפואי בנוגע ליעד הפינוייוועץ במידת הצורך במוקד הצוות רשאי לה .ג

במידה ומרכז הכוויות אינו מסוגל לקלוט את המטופל )בשל עומס יתר או  .ד

 יפונה הנפגע למרכז העל/ביה"ח הקרוב ביותר.  –מסיבה אחרת( 

 

 

 לותח
 

 ההנחיה חלה על כל עובדי ומתנדבי מד"א, ותקפה ממועד פרסומה. .א

ההנחיה מתייחסת לנפגע כוויות בודד. בהתרחש אר"ן עם מס' נפגעי כוויות  .ב

ויפונו הנפגעים בכפוף ל"תורת העבודה  –בדרגות חומרה שונות  יטופלו 

של  שניוניהנהוגה במד"א. בשלב שני יבוצע ויסות להתמודדות עם אר"ן" 

 הנפגעים מבתיה"ח למרכזי הכוויות הייעודיים.

 

 

 
 



 רפואהאגף  

 נספחים
 

 וילדים הפניםחישוב שטח , חומרת הכוויה נוזליםבמבוגרים   ., והחזר 

  18/2012חוזר מינהל רפואה. 

 

 

 

 ,בברכה

 

ר   תמ"ג רמי מילר    פי סטרוגומגן ד"ר 

   מנהל אגף רפואה  ' מנהל אגר"פוס פאראמדיק ראשי 

    

 

 

 העתקים:

 מטה אגף רפואה      מנכ"ל

   פאראמדיקים סופרוייזרים      מטה

  פאראמדיקים אחראיים      אג"מ

   רופאי המוקד הרפואי    דרוםמחוז  מנהל

 מרחביםמנהלי 

 אחראי מוקדים ארצי

 

  



 רפואהאגף  

 חומרת הכוויה  – א' נספח

 

 

 

 

 

 סימנים לעורנזק  דרגת הכוויה

I וחם עור אדום הרס שכבת האפידרמיס 

II שלפוחיותבצקת, וחם,  עור אדום הרס שכבת האפידרמיס והדרמיס 

III עור-הרס שכבת אפידרמיס, דרמיס ותת 
 יה,ועור חרוך ושחור במרכז הכו

 מסביב . 'וב 'כוויות בדרגה א

 
 

 

 

 

 

   
 

 IIIדרגה    IIדרגה    Iדרגה   
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  חישוב שטח הפנים והחזר נוזלים – ב' נספח

 

 

 

 
 

 

 

 חישוב החזר נוזלים )נוסחת פרקלד(

 

  )ק"ג( נוזלים נדרשת )סמ"ק( = משקל הגוף   X 4ויה )אחוזים( ושטח הכ Xכמות 

  ב  השעות הראשונות לאחר הפציעה. 8מחצית מהכמות הנ"ל יש לערות 

  = 0.5-1תפוקת שתן אופטימאלית  cc/kg/hr  

 


