
 
 
 

 

 אגף רפואה

 16/54 מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 210.1043 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 5 מתוך 4 עמוד מס' הטיפול בנפגעי חוםשם החוזר: 
 

 אגף רפואה
 "ד אייר, תשע"גי 
 2213, אפריל 24 

 
 אל:

 תפוצהרשימת 

 
 :  0הטיפול בנפגעי חוםהנדון

 
 

 כללי
 

פגיעות אקלים הינו שם כולל למגוון מחלות ומצבים רפואיים הנגרמים כתוצאה  .1

 ויר קיצוניים. ומחשיפה לתנאי מזג א

יה י, וכן העלמזג האוויר השורר ברחבי מדינת ישראל במהלך חודשי הקיץ .2

לגרום להופעה של  יםעלול -בתדירות קיום אירועי ספורט עממיים לקהל הרחב 

 מגוון פגיעות המכונות באופן כללי "פגיעות חום".

הנפוצות, אבחנתן, דרכי מניעה  ההנחיה הרצ"ב מפרטת את סוגי פגיעות החום .3

 ועקרונות הטיפול הרפואי.

)הכולל גם הסברים מפורטים בנוגע לאטיולוגיה, פתולוגיה  .4 סיכום מפורט בנושא 

 . CMEא באתר ה ופתופיזיולוגיה( ניתן למצו

 

 פירוט
 

וצויות שרירים 40 :Heat Cramps) מחום התכו  ) 

גופני בתנאי  – הגדרה .א התכווצות שריר בלתי רצונית המופיעה בעקבות מאמץ 

 עומס חום כבדים.

ה מרובה בעת ביצוע להזע משניתבמאזן המלחים הפרעות  – אטיולוגיה .ב

גופנית מאומצת.  פעילות 

  – מניעה .ג

 גופנית מאומצת כאשר ידוע על עומס חום כבד. הימנעות מביצוע פעילות 

  גופני, תוך הקפדה על שהיה הפסקות לעיתים תכופות בעת ביצוע מאמץ 

 במקום קריר ומוצל.

 - טיפול .ד

 .ביצוע מתיחות + עיסוי מקומי = להקלה על הכאב 



 
 
 

 

 אגף רפואה

 16/54 מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 210.1043 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 5 מתוך 2 עמוד מס' הטיפול בנפגעי חוםשם החוזר: 
 

  "שתייה מרובה )עדיף משקאות עתירי מינראלים כגון "משקאות ספורט

 למיניהם(.

 .  פינוי לבי"ח במידה והתופעה מתמשכת, ואינה מגיבה לטיפול שמרני

 

:Dehydration) התייבשות 20  ) 

מאזן התפתחות מאוסף של סימנים וסימפטומים הנגרמים כתוצאה  – הגדרה .א

(. קיימת INTAKEאובדן נוזלים בכמות העולה על ה  –נוזלים שלילי )קרי 

:  חלוקה כתלות בחומרת הדפיציט 

  נוזלים בשיעור של עד  –התייבשות קלה  ממשקל הגוף. 5%אובדן 

  ממשקל הגוף. 5-12%אובדן נוזלים בשיעור של  –התייבשות בינונית 

  נוזלים בשיעור של למעלה מ  –התייבשות קשה  ממשקל הגוף. 11%אובן 

ירוד )שתייה  INTAKEהיווצרות מאזן נוזלים שלילי כתוצאה מ  – אטיולוגיה .ב

ו/או  )הזעה מרובה, השתנה מרובה,  OUTPUTבכמות בלתי מספקת(  מוגבר 

 .  הקאות, שלשולים(

  – אבחנה .ג

  עור סמוק, טכיקרדיה, אי שקט פסיכו תחושת צמא,  –התייבשות קלה

 .מוטורי, עצבנות יתר, ירידה בתפקוד הכללי

  כאבי ראש, חולשה/תשישות, סחרחורת, בחילות  –התייבשות בינונית

 ., דופק חלש ומהיר, עור קר וחיוורוהקאות, יובש בפה

  הכרה מעורפלת/אובדן הכרה, הזיות, הפרעות בראיה  –התייבשות קשה

 .ויות, סימנים קליניים להלם תת נפחיובשמיעה, התכווצ

  – מניעה .ד

 .שהיה במקום קריר ומוצל 

 .הקפדה על שתייה מרובה 

 - טיפול .ה

 השתייהרחקת המטופל למקום קיר ומוצל, מתן  – התייבשות קלה. 

 נוזלים –בנוסף לנ"ל  – התייבשות בינונית מנות חוזרות ) מקוררים עירוי 

, פינוי לבי"ח. 22סמ"ק ובילדים  522 סלייןשל   סמ"ק לק"ג(

 



 
 
 

 

 אגף רפואה

 16/54 מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 210.1043 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 5 מתוך 3 עמוד מס' הטיפול בנפגעי חוםשם החוזר: 

 התייבשות קשה – ( (, מתן A-B-Cשמירה על נתיב אויר וסימנים חיוניים 

)לשמירת סטורציה  , פינוי  (,44-44%חמצן  נוזלים )כמצוין מעלה( עירוי 

 מהיר לבי"ח.

 

:Heat Exhaustion)תשישות חום  30  ) 

אוסף של סימנים וסימפטומים הנגרמים כתוצאה מעליה בחום הגוף  – הגדרה .א

  .צלזיוסמעלות  37-40 ערכים שלל

של הגוף, כתוצאה מייצור חום  הפרעה ביכולת התרמורגולציה – אטיולוגיה .ב

וויסות הטמפרטורה )שהיה  גופני קשה( ו/או פגיעה ביכולת  מוגבר )מאמץ 

 בסביבה חמה ולחה(.

גוף  – אבחנה .ג מעלות, חולשה, סחרחורת, טכיקרדיה,  33-42 רקטאליתטמפ' 

 הרגשה כללית לא טובה.

  – מניעה .ד

 .שהיה במקום קריר ומוצל 

  גופנית  כאשר ידוע על עומס חום כבד.הימנעות מביצוע פעילות 

 .הקפדה על שתייה מרובה 

בכל  מוקדם קירורהפסקת מאמץ, העברת הנפגע למקום קריר ומוצל,  - טיפול .ה

, שימוש בשקיות קרח, (קרים רבים )רצוי התזת מים - אמצעי הקיים בזירה

, הסרת בגדים  מיזוג/אוורור/מגבות רטובות, הפעלת סדיניםעטיפה ב וכדו'

 ניטור טמפ' הגוף.לוחצים, 

 

10 ( :HEAT STROKEמכת חום   ) 

ך  מסכן חייםמצב חרום  – הגדרה .א הנגרם כתוצאה מעלייה חדה בחום הגוף, תו

זו יכולה להופיע  פגיעה ביכולת הפיזיולוגית "להיפטר" מעודף החום. פגיעה 

 עם/ללא התייבשות.

אנרגיית הגברת ייצור כתוצאה מ חיובי חום"מאזן "היווצרות  – אטיולוגיה .ב

בשילוב עם  החום בגוף )מאמץ גופני, מחלת חום, הפרעות מטבוליות שונות(

)סביבה חמה  פגיעה ביכולת לווסת את טמפ' הגוף ולהיפטר מעודף החום 

 ., וכדו'(מסוימותולחה, ביגוד מחמם, תרופות 

שינויים במצב ההכרה, הפרעות , מעלות .1חום רקטאלי מעל  – אבחנה .ג

, בלבול, נוירולוגיות )כאבי ראש,  )  הפרעות בדיבור, התכווצויות, וכדו'



 
 
 

 

 אגף רפואה

 

נפחי )במידה והנפגע סובל גם מני הלם תת טכיקרדיה, טכיפניאה, סי

.  מהתייבשות(

 

 - טיפול .ד

מיידי קירור , סיוע נשימתי/הנשמה במידת הצורך, רהאווישמירה על נתיב 

על  (קריםרצוי רבים ) מיםהתזת כגון  -בכל אמצעי הקיים בזירה  הנפגע של

הפעלת המיזוג /מגבות רטובות, סדיניםעטיפה בבשקיות קרח, , שימוש גופו

,  ליפני וכדו'0 את הקירור יש להתחיל, באמבולנס במהלך להמשיכו והפינוי

נוזלים )סליין( רצוי לאחר קירורם באמצעות הנחה על , הפינוי !!! עירוי 

פתחי המיזוג ברכב, מידאזולאם )במידה ומופיעות התכווצויות או רעד 

, פינוי מהיר לבי"ח.  שרירים קיצוני(

 

 

מאי ופיע באוגדן הפרוטוקולים י)כפי שפרוטוקול הטיפול בנפגעי חום  –נספח  .5

2213. ) 

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 , מגןד"ר רפי סטרוגו    רמי מילר, תמ"ג

 מנהל אגף רפואה   פאראמדיק ראשי וס' מנהל אגר"פ

 

 

 העתקים:

 מנכ"ל

 מטה אגף רפואה    מטה

 אחראי מוקדים ארצי    אג"מ

 פאראמדיקים סופרוייזרים  אזור דרום מנהל

 פאראמדיקים אחראיים  מרחביםמנהלי 

 

  

 16/54 מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 240.1043 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 עמודים 5 מתוך 1 עמוד מס' הטיפול בנפגעי חוםשם החוזר: 
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 דגשים 
 

 גיל  – היסטוריה רפואית

המטופל, מחלות בהווה 

ובעבר, זיהומים, שימוש 

בתרופות, מאמץ חריג, 

שימוש בסמים, הרעלות, 

 עומס עבודת שרירים.

 

 סביבה  – סימנים חיצוניים

חמה, עור חם ויבש או עור 

יים  אדום ולח, שינו

ויתות, לחץ  בהתנהגות, עו

 דם נמוך וסימני שוק.

 

 התכווצויות שרירים - 

י  גופנ נגרמות בעקבות מאמץ 

בתנאי עומס חום והפרעות 

במאזן מלחים משנית להזעה 

 מרובה.

 
 

 תשישות חום והתייבשות – 

מעלות,  73-04חום רקטאלי 

לילי )אובדן מאזן נוזלים ש

 5%נוזלים של יותר מ 

 ממשקל הגוף(.

 

 עליה חדה בחום  – מכת חום

הגוף, תוך פגיעה ביכולת 

ולוגית לווסת את טמפ'  הפיזי

טמפ' גוף  -הגוף. התוצאה 

 מעלות. 40מעל 

 

   יש להתחיל את תהליך

הקירור מוקדם ככל הניתן 

!!! 

 

  - IVהחזר נוזלים 

  מנות חוזרות של  –מבוגרים

ן  י ועד להשגת  cc 500סלי

.  תפוקת שתן

  בולוסים חוזרים של  –ילדים

20 cc/kg. 

 

  –אספקת חמצן 

-94לשמירה על סטורציה 

99%. 

 

  –מידאזולם 

יות  צו ו במידה ומופיעות התכו

או רעד שרירים 

 נפגע חום

העבר את הנפגע לסביבה 
 קרירה ומוצלת.

 ואוורור.שקול הפשטה 

 הטיפול בנפגעי חום
 

 בהכרה ?

 

 לא

 כן
שלב טיפול ע"פ 

יים  פרוטוקול שינו

 במצב ההכרה

 

 הערך מצב נשימה,

וחום מדדים חיוניים, 

 רקטאלי

 בצע אנמנזה מהירה

 חפש גורמים אפשריים
 סימנים וסימפטומים

 היסטוריה רפואית

ם  מכת חום תשישות חו

 והתייבשות
ם   יות שרירי וצו  התכו

  ב שמור על נתי

יר. ו  או

  כוז ספק חמצן ברי

 גבוה.

  וע נשימתי תן סי

 במידת הצורך.

  את הנפגע בכל קרר

אמצעי שקיים 

ם  - בזירה התזת מי

י רבים , (קרים)רצו

עטיפה שקיות קרח, 

במגבות רטובות, 

ג הפעלת זו  .מי

 .ם זלי נו י  רו  התקן עי

  שקול מתן

 מידאזולם.

 .ד לוחץ גו  הסר בי

  קרר באמצעות

מים  התזת

)רצוי רבים 

ר  (קרים ורו או

ג. זו  ומי

  י רו התקן עי

 נוזלים.

 

  הפסק פעילות
 מאומצת.

  הנחה המטופל
בצע מתיחות ל

. י מקומי  ועיסו

 .תן שתיה מרובה 

 

המשך ניטור וטיפול 

תוך פינוי דחוף 

לבי"ח, בדגש על 

 המטופל.ניטור חום 

 העבר דיווח למלר"ד.

פינוי מהיר 

 לביה"ח

 

 פינוי לביה"ח 



 
 
 

 

 אגף רפואה

+  

 
 

( וצויות שרירים   :  (HEAT CRAMPSהתכו

 גופנית מאומצת כאשר ידוע על עומס חום כבד.  – מניעה הימנעות מביצוע פעילות 

גופני, תוך הקפדה על שהיה במקום  הפסקות לעיתים תכופות בעת ביצוע מאמץ 

 קריר ומוצל.

 ביצוע מתיחות + עיסוי מקומי = להקלה על הכאב. הנחה את המטופל ל– טיפול

כגון "משקאות ספורט" שתייה מרובה )עדיף משקאות עתירי מינראליים 

. פינוי לבי"ח במידה והתופעה מתמשכת, ואינה מגיבה לטיפול שמרני.  למיניהם(

 

( Dehydrat)התייבשות  ion  : 

 נוזלים בשיעור של עד  - התייבשות קלה/בינונית ממשקל הגוף.  12%אובדן 

תחושת צמא, עור סמוק, טכיקרדיה, כאבי ראש, יובש בפה, חולשה, אי שקט 

 -רי, עצבנות יתר, בחילות והקאות, ירידה בתפקוד הכללי. הטיפול פסיכומוטו

נוזלים קרים,   קירורהרחקת המטופל למקום קריר ומוצל, מתן שתייה/עירוי 

 . מוקדם

 נוזלים בשיעור של למעלה מ  – התייבשות קשה ממשקל הגוף. הכרה  11%אובן 

יות, סימנים מעורפלת/אובדן הכרה, הזיות, הפרעות בראיה ובשמיעה, התכווצו

) -קליניים להלם תת נפחי. הטיפול  -A-Bשמירה על נתיב אויר וסימנים חיוניים 

C לשמירת סטורציה( , 94-99%(, מתן חמצן  י קירור מוקדם של המטופל( , עירו

 נוזלים קרים, פינוי מהיר לבי"ח.

 

( Heat Exhaustתשישות חום  ion :  ) 

יקרדיה. עלולה להחמיר מעלות, חולשה, סחרחורת, טכ 33-42חום רקטאלי 

נוזלים. קירור מוקדם –ולהתפתח למכת חום. הטיפול   + עירוי 

 

( : HEAT STROKEמכת חום   ) 

 שינויים במצב ההכרה, הפרעות מעלות .1חום רקטאלי מעל  – אבחנה ,

(, טכיקרדיה,  ' נוירולוגיות )כאבי ראש, הפרעות בדיבור, פרכוסים, וכדו

 , סימני הלם תת נפחי )במידה והנפגע סובל גם מהתייבשות(. טכיפניאה

 קירורשמירה על נתיב האוויר, סיוע נשימתי/הנשמה במידת הצורך,  - טיפול 

גופו, שקיות  (קרים)רצוי  רבים התזת מים - הנפגע בכל אמצעי הקיים בזירה על 

, '(ברכב, וכדו הפעלת המיזוגעטיפה באמצעות סדינים/מגבות רטובות, קרח, 

 ,  מידאזולאם )במידת הצורך(.מקורר(רצוי סליין )עירוי 

 

 !! מיידיתבנפגעי מכת חום יש להתחיל את תהליך הקירור    – זכור

 תינוקות וקשישים רגישים יותר לפגיעות אקלים סביבתיות0         

 דגשים באבחנה וטיפול בנפגעי חום
 


