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קורס חובשים
ספר לחניך

חובשים
חושבים

חניכים יקרים,

אתם עומדים בתחילתה של דרך משמעותית, עמוסה ומלאת אתגרים, בסופה תהפכו להיות חובשים בצבא ההגנה לישראל.

בית הספר לרפואה צבאית, בה”ד 10, מכשיר אלפי אנשי רפואה בכל שנה, ומצליח לעמוד בכל שנה ביעד שהוצב לו: הצלת חיים. 

הוא עושה זאת בזכות סגל הדרכה מקצועי ובעל יכולות גבוהות, אמצעי למידה מתקדמים ונגישות לאוכלוסיות שונות.

ספר הלימוד אשר בידכם הוא אחד מהכלים החשובים שניתנים לכם בפתחו של קורס החובשים. הוא מרכז בתוכו את כלל התכנים 
המקצועיים הנלמדים בהכשרה, תוך שילוב קישורים לאמצעי למידה נוספים, כדוגמת בית הספר האינטראקטיבי, משחקים וחוברת 

תרגול. הספר ילווה אתכם במהלך השיעורים ואחריהם, ויישאר נגיש גם לאחר תום הקורס בגרסא המקוונת שלו.

מקצועיות המטפל היא תנאי ראשון במעלה למימוש חזון ושבועת חיל הרפואה - “שומר אחי אהיה תמיד - אם בקרב, אם באלונקה 
ואם ליד מיטת החולי”. בטוחני כי ספר זה יסייע לכם, יחד עם הכלים הנוספים שינתנו לכם לאורך הקורס, לממש את הפוטנציאל 

והיכולות שלכם, כך שבבוא העת תוכלו לסייע ולהציל חולים ונפגעים, בשגרה ובחירום.

יעקב מנדלוביץ', אל"מ
מפקד בה"ד 10

בברכת הצלחה,
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איך להשתמש בספר?!
QRAntigoni.QR זהו קוד

הוא אולי נראה קצת מפחיד, אבל ממש קל ונוח להשתמש בו.

.QR קודם כל, תורידו בסמארטפון כל אפליקציה בשם

תפתחו את האפליקציה, תכוונו את המצלמה אל הקוד, 
ואוטומטית תעברו אל הקישור.

במקרה הזה - סרטון שמציג על מדור טי”ל - טכנולוגיות ייעודיות 
להדרכה. נסו אותו!

אם מסיבה כלשהי הסריקה נכשלה, או שאתם מנסים לגשת
לקישור דרך מחשב, ניתן להקליד את הקישור המקוצר )המופיע 

מתחת לקוד( אל שורת כתובת האינטרנט. 

בקישורים תמצאו שיעורים מצולמים, הדגמות והמחשות שמדור 
טי"ל פיתח עבורכם בבית הספר האינטראקטיבי.

אנו ממליצים להשתמש בהם לחיזוק השליטה בחומר! 

חוברת התרגול

בנוסף לספר הלימוד, תקבלו חוברת תרגול ובה תשבצים, שאלות חזרה ואמצעי תרגול נוספים, שנועדו 
לסייע לכם לזכור ולהבין את החומר בצורה מושלמת- כך שתהיו מעולים מבחינה מקצועית, וגם תהנו על 

הדרך. עופו עליה! 

שמרו על הספר הזה!

חוץ מדף החתימות - אין לפגוע בספר! אסור לקפל את הדפים, להאכיל אותו, לקשקש 
עליו או חלילה לאבד אותו. הספר הזה יעבור מדור לדור ויעזור לחובשים נוספים אחריכם!

רוצים לקשקש? עשו זאת על חוברת התרגול! 

תהנו ובהצלחה!

מדור טי”ל
וצוות פיתוח ההדרכה

שם הקישור

קישור מקוצר 
שאפשר להכניס 
ל-URL במקום

קוד QR לסריקה

bit.do/mtil

מהו מדור טי"ל?



5 4

אפליקציה
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אודות

אחראי תוכן

סגן מיתר תבל
סמל לי קרליץ קורן

רב"ט סהר רובין
סמל ליהיא גלנט
סמ"ר שלו פריד

רב"ט עדי זיו
סמל אביבית שבתאי

סמ"ר תומר דורון
סמל גל עוז

סמל אדיר ישראלי
סמל מיכאלה להט

סמל שני סלומון

עריכה ועיצוב

סמ”ר שי רילוב

רב"ט שלי ציפקין
רב"ט אלון שרעבי

סמל יעל יששכרוב
רב"ט איתי נתן

תכנון וליווי

סגן אלירן פלד

אישור הדרכתי

רס”ן אלעד שלזינגר

גרסא מעודכנת לספטמבר 2014

תוכן עניינים ראשי
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1 אנטומיה ופיזיולוגיה

2 טראומה

3 טיפול ותו"«ל

4 אב"«כ

5 שט"דים, חבישות וקיבועים

6 חירום

7 החייאה

8 עבודה עם מטפל בכיר

9 רפואה ראשונית

10 בריאות הצבא ובריאות הנפש
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יסודות מבנה הגוף

מערכת הנשימה

מערכת הדם

מערכת העצבים

מערכת העיכול

מערכת התנועה

העור

אנטומיה ופיזיולוגיה

תוכן עניינים

1

 
גוף האדם הינו מערכת חיה מורכבת ומרתקת. כדי להבין את המתרחש בו, 

נצטרך להבין שני תחומים בעולם הרפואה:

אנטומיה - תיאור מבנה הגוף ומערכותיו השונות.

פיזיולוגיה - תיאור התהליכים המתרחשים בגוף.

התא

גוף האדם בנוי מאבני בניין קטנות, הנקראות תאים. התא הוא היחידה הקטנה ביותר המקיימת את כל מאפייני החיים. לכן, כמו כל 
שאר היצורים החיים, התא מקיים את כל התהליכים המתרחשים בגוף חי: הוא צורך חמצן ומזון לשם יצירת אנרגיה, ופולט פסולת 

שאינה נחוצה; הוא מגיב לגירויי הסביבה החיצונית והפנימית; הוא גדל, מתרבה, ובסופו של דבר - גם מת.

התא מורכב משלושה אברונים עיקריים: 

יסודות מבנה הגוף

מונחי יסוד

גרעין התא - מרכז השליטה והפיקוד, ומכיל את 
.)DNA( החומר התורשתי

קרום התא - עוטף את התא, ומהווה חיץ הבורר 
מעבר חומרים בין התא לסביבה החיצונית.

ציטופלזמה - מורכבת מ-70%-90% מים, ובה 
צפים אברוני התא ומערכותיו השונות.

שיעור מצולם - יסודות מבנה הגוף

bit.do/yeso

6

הידעת?
אורך ה-DNA בתא אחד יכול להגיע עד ל-1.8 מטר!



9 8

יחידות הגוף

כפי שלמדנו, התא הוא יחידת החיים הקטנה ביותר. צבר תאים מאותו הסוג מהווה יחד רקמה. מספר רקמות יוצרות איבר, ומספר 
איברים יוצרים מערכת. למשל - תאי שריר יוצרים רקמת שריר, אשר יחד עם רקמות חיבור יוצרת את הלב, אשר יחד עם כלי הדם 

ונוזל הדם יוצר את מערכת הדם.

משולש החיים

בהמשך נלמד על מערכות הגוף השונות אשר ביחד יוצרות את גוף האדם, אך כעת חשוב שנכיר את שלוש המערכות החשובות 
ביותר בגוף, היוצרות יחד את משולש החיים:

מערכת הנשימה המאפשרת מעבר גזים אל וממערכת הדם, מערכת הדם שמאפשרת מעבר חומרים אל ומאברי הגוף, ומערכת 
העצבים המהווה מרכז שליטה ובקרה על כל הנעשה בגוף. פגיעה באחת ממערכות אלה תביא למוות.

pH
הפרשת החומצה הלקטית משפיעה על חומציות הדם - או ה-pH שלו.

ה-pH הוא מדד המתייחס לרמת חומציות של תמיסה, ע"פ ריכוז יוני המימן בתוכה.

סקאלת ה-pH נעה בין 0 ל-14, כאשר ציון נמוך מתייחס לתמיסה חומצית, וציון גבוה 
מתייחס לתמיסה בסיסית. pH=7 מתייחס לתמיסה נייטרלית - מים.

חשיבות השמירה על מאזן pH תקין היא השפעת החומציות על תפקוד אברונים בגוף. 
סטייה מהחומציות התקינה יכולה לגרום להרס חומרים, וכך לפגיעה בתפקוד הגוף.

כך למשל, ה-PH התקין בדם נע בין 7.45-7.35.

היכולת של הגוף לשמור על סביבה פנימית קבועה חרף שינויי הסביבה החיצונית נקראת 
הומיאוסטאזיס, והיא מתייחסת לחומציות, טמפרטורה, מאזן נוזלים, מאזן מלחים ועוד.

7

מעבר החומרים בתא

כפי  שהסברנו, התא מקיים את כל תהליכי החיים, ובכך הוא גם צורך מזון וחמצן 
ופולט פסולת. תהליך זה נקרא הנשימה התאית - מטאבוליזם. תהליך זה מחייב כניסת 
חומרים כדוגמת חמצן ומזון אל התא, והוצאת פסולת מתוכו. ישנם מספר אופנים בהם 

חומרים יכולים לנוע בין התא והסביבה החיצונית:

מעבר פסיבי  )שאינו דורש השקעת אנרגיה(
על פי "מפל הריכוזים": 

אוסמוזה: מעבר של מומס ממקום בו ריכוזו גבוה למקום בו ריכוזו נמוך.

דיפוזיה: מעבר של ממס ממקום בו ריכוז המומס נמוך למקום בו ריכוז המומס גבוה. 

מעבר אקטיבי  )אשר דורש השקעת אנרגיה(
נגד "מפל הריכוזים": 

מעבר באמצעות תעלות ומשאבות תוך השקעת אנרגיה לשם מעבר החומרים.

נשימה תאית

לאחר שחומרי המזון נכנסו אל התא, כעת התא יכול לבצע את תהליך המטאבוליזם. ישנם שני סוגים של נשימה תאית: 
 

.CO2 1. נשימה בעזרת חמצן )נשימה אירובית( - נעשית בנוכחות חמצן ובה מופקת כמות גדולה של אנרגיה ומעט

2. נשימה ללא חמצן )נשימה אנאירובית( - נעשית ללא נוכחות חמצן, ובה מופקת כמות קטנה של אנרגיה ובנוסף 
.CO2 חומצה לקטית והרבה
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מערכת הנשימה

אנטומיה

מערכת הנשימה היא אחת משלוש מערכות משולש החיים, ותפקידה לאפשר מעבר גזים בדיפוזיה בין הסביבה החיצונית ומערכת 
הדם: הכנסת חמצן מהסביבה החיצונית אל הגוף, והוצאת פחמן דו חמצני מהגוף אל הסביבה החיצונית. 

עיקר תהליך הנשימה מתרחש באזור בית החזה. גבולותיו הם:

)Clavicle( העליון: עצמות הבריח

)Diaphragm( התחתון: הסרעפת

)Ribs( והצלעות )Sternum( הקדמי: עצם החזה

האחורי: עמוד השדרה, השכמות )Scapula( והצלעות 

מערכת הנשימה כולה - ובה גם בית החזה, מכילה איברים חיוניים, ולכן מנגנוני ההגנה בה חיוניים במיוחד.

ישנם מנגנוני הגנה גרמית - כדוגמת הצלעות, עצם החזה, השכמות, עצמות הפנים וסחוסי הגרון.

ישנם גם מנגנוני הגנה פיזיולוגיים מפני מזהמים - כגון קשרי לימפה, וכן תאים ריריים ותאים ריסניים אשר לוכדים 
ומסלקים החוצה מזהמים מתוך המערכת.

הצלעות

אחד ממנגנוני ההגנה העיקריים של בית החזה הוא הצלעות. 
בבית החזה ישנם 12 זוגות של צלעות, המחולקים ל-3 סוגים:

True Ribs: 7 זוגות של צלעות היוצאות מעמוד השדרה 
ומתחברות ישירות לעצם החזה.

False Ribs: 3 זוגות של צלעות היוצאות מעמוד השדרה 
ומתחברות לעצם החזה ע"י סחוס משותף.

Floating Ribs: 2 זוגות של צלעות היוצאות מעמוד השדרה 
ולא מתחברות לעצם החזה.

בין כל זוג צלעות ישנם שרירים המסייעים לתהליך הנשימה, ונקראים שרירים בין צלעיים.
 LVAN: בנוסף, מתחת לכל צלע עוברים ארבעה צינורות: עורק, וריד, צינור לימפה ועצב, אותם ניתן לזכור דרך ראשי תיבות 

.Lymph, Vein, Artery, Nerve

מסע האוויר

את מערכת הנשימה ניתן לחלק לשני חלקים: דרכי האוויר העליונות, ודרכי האוויר התחתונות, כאשר מיתרי הקול מהווים את החיץ 
בין שני החלקים.

משם האוויר עובר דרך הלוע אל הגרון, הממוקם מעל קנה 
הנשימה. בחלקו העליון של הקנה ממוקמים שלושה סחוסים:

סחוס האפיגלוטיס Epiglottis: "מכסה הגרון" - בזמן 
בליעה, קנה הנשימה מתרומם לעבר הסחוס ונחסם ע"מ 

לאפשר מעבר מזון לוושט בלבד. 

סחוס התירואיד Thyroid: צורתו כספר פתוח, תפקידו 
העיקרי להגן על הגרון ומיתרי הקול.

סחוס הקריקואיד Cricoid: צורתו כטבעת סגורה, ניצב 
מעל פתח הקנה ומקנה לו יציבות.

דרכי האוויר העליונות מתחילות בחלל האף )Nasopharynx(, שהוא פתח הכניסה העיקרי 
של האוויר אל דרכי הנשימה. בחלל זה האוויר מתערבל, מתחמם ועובר סינון, על מנת להגיע נקי 

וחמים אל הריאות. חלל הפה הוא דרך משנית לכניסת אוויר, משום ששם הוא לא עובר את הסינון 
האפקטיבי כפי שקורה בחלל האף.

בפתח קנה הנשימה ממוקמים מיתרי הקול )Vocal Cords(, אשר 
מתכווצים ונרפים בעת מעבר האוויר ביניהם, וכך מופק צליל.

דרכי האוויר התחתונות מתחילות בקנה הנשימה )Trachea(, שהוא 
למעשה צינור המנתב את האוויר מהלוע אל הריאות. הקנה מורכב 

מסחוסים בצורת פרסה, אשר חלקם האחורי גמיש וצמוד לוושט. אורכו 
14-9 ס"מ ורוחבו כ-2.5 ס"מ.

 )Bronchus( קנה הנשימה מתפצל בנקודת הקארינה לשני סימפונות
סחוסיים, הממשיכים לנתב את האוויר אל עבר הריאות. הסימפונות 

מתפצלים לענפים קטנים יותר ויותר, וכך יוצרים את העץ הברונכיאלי, 
אשר בסופו ימצאו נאדיות הריאה.

הנאדית )Alveoli( היא היחידה התפקודית בריאה. מדובר במעין בלונית 
מוקפת בנימים ובה מתבצע חילוף הגזים. את חלקה הפנימי של הנאדית 

עוטפת שכבה דקה של נוזל, אשר דרכה עוברים הגזים בדיפוזיה אל מערכת 
הדם וממנה. צבר הנאדיות הוא למעשה רקמת הריאה.

תהליך הנשימה הינו תהליך הכרחי לקיום החיים, והוא מתבצע בסיועם 
של קרומים דקים העוטפים את הריאות, הנקראים קרומי הפלאורה 

)Pleural Membranes(. אלו הם שני קרומים כפולים, הקרום 
החיצוני צמוד לצלעות ולסרעפת, והפנימי צמוד לריאות. בין הקרומים 

חלל פוטנציאלי הנקרא המרווח הבין-פלאורלי ובו נוזל סיכה, 
שמטרתו ליצור תת לחץ בין הקרומים, כך שהקרום החיצוני והפנימי 

נמשכים זה לזה.

בנוסף לקרומים, קיום תהליך הנשימה מחייב שימוש בשרירי נשימה 
- הסרעפת שצורתה של מצנח, והשרירים הבין-צלעיים. קרומי 

הפלאורה ושרירי הנשימה מאפשרים למעשה את קיום תהליך הנשימה.

שיעור מצולם - מערכת הנשימה

bit.do/neshi



13 12

 

שאיפה )כניסת אוויר לריאות – 
תהליך אקטיבי(:

התכווצות השרירים הבין-צלעיים והסרעפת
 

התרוממות הצלעות והשתטחות הסרעפת

קרומי הפלאורה נעים כלפי חוץ ומושכים 
אחריהם את הריאות

נפח הריאות גדל

הלחץ בריאות קטן

אוויר נשאב פנימה ע"פ מפל הריכוזים.

תהליך הנשימה

נשיפה )הוצאות האוויר מהריאות 
– תהליך פאסיבי(:

הרפיית השרירים הבין-צלעיים והסרעפת

ירידת הצלעות והתקערות הסרעפת

קרומי הפלאורה נעים כלפי פנים ואחריהם 
הריאות

נפח הריאות קטן

הלחץ בריאות גדל

אוויר נפלט החוצה ע"פ מפל הריכוזים.

נשיפה )הוצאות האוויר מהריאות – תהליך פאסיבי(:

תהליך הנשימה, כאמור, מאפשר את חילוף הגזים בין הסביבה החיצונית והגוף.

בשאיפה, חמצן )O2( נכנס בדיפוזיה מהנאדית אל הנימים ומשם אל מערכת הדם, 
בשל מפל הריכוזים: ריכוז החמצן באוויר )%21( גבוה מריכוזו בדם, ולכן החמצן יכנס 

למערכת הדם.

בנשיפה, פחמן דו-חמצני )CO2( יוצא בדיפוזיה מהנימים אל הנאדיות בשל מפל 
הריכוזים: ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר )%0.03( נמוך מריכוזו בדם, ולכן הפחמן 

הדו-חמצני יצא ממערכת הדם.

 

שאיפה )כניסת אוויר לריאות – תהליך אקטיבי(:

תפקידים

מערכת הדם היא אחת משלוש מערכות משולש החיים, ולה שלושה תפקידים עיקריים:

הובלה של חומרים שונים ברחבי הגוף )גזים, מזון, פסולת, הורמונים, גורמי קרישה ועוד(

שמירה על הומיאוסטזיס )טמפרטורה, חומציות(

לוחמה בזיהומים.

מערכת הדם מורכבת משלושה חלקים עיקריים: נוזל הדם, הלב וכלי הדם.

רכיבי הדם

נוזל הדם הוא למעשה תכולת מערכת הדם. הדם מורכב משני חלקים עיקריים:

55% פלסמה: נוזל צהבהב הבנוי מ-90% מים, ובנוסף חלבונים, אנזימים, מלחים והורמונים, בו "שטים" גופיפי הדם.

45% גופיפי דם: תאים וכדוריות, אותם ניתן לסווג לשלושה סוגים עיקריים:

מערכת הדם

שיעור מצולם - מערכת הדם

bit.do/dam

כדוריות דם אדומות )אריתרוציטים(: 
אחראיות על הובלת חמצן שנקשר אליהן 

באמצעות המוגלובין. 

תאי דם לבנים )לויקוציטים(:
תפקידם הגנה על הגוף מפני פולשים - 

חיידקים, וירוסים ומזהמים אחרים.

טסיות דם )טרומבוציטים(:
חלק ממנגנון הקרישה בגוף.

הידעת?
בריאות קיימות כ-300 מיליון נאדיות, להן שטח 

פנים כולל השווה לשטחו של מגרש טניס!
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סוגי דם

לבני האדם ישנם סוגי דם שונים, המאופיינים על ידי סוגי החלבון המופיעים בדמם.

על כדוריות הדם האדומות מצוי אנטיגן מסוג A או B, ובהתאמה בפלסמה נמצאים נוגדנים מסוג Anti-B או Anti-A. כך, אדם עם 
סוג דם A שיש בדמו אנטיגן מסוג A, לא יוכל לקבל מנת דם מאדם שלו יש אנטיגן מסוג B )בעלי דם B/AB(, משום שיש לו נוגדן 

מסוג Anti-B. ראו את הטבלה כדי להבין לעומק.

הלב

הלב הוא משאבת דם העשוי רקמה שרירית במרכז בית החזה. גודלו הוא כגודל אגרוף. 
הלב אחראי על הזרמת דם מחומצן לכל חלקי הגוף, והובלת דם עני בחמצן אל 

הריאות שם הוא עובר חימצון, וחוזר חלילה.

)Atrium( הלב מחולק לארבעה מדורים: שתי עליות
.)Septum( המופרדים באופן מלא ע"י מחיצה שרירית ,)Ventricle( ושני חדרים

עליה וחדר שמאל בלב שולחים דם עשיר בחמצן לאברי הגוף, ועליה וחדר ימין שולחים 
דם עני בחמצן לחימצון בריאות.

בלב קיימים צברי-עצבים הנקראים קוצבים, והם שולחים פולסים חשמליים באופן 
אוטומטי ועצמוני אשר מאפשרים את כיווץ החדרים והעליות, ושליחת הדם ממנו אל 

כלי הדם.

כלי הדם

כלי הדם מהווים את הצנרת במערכת הדם. באופן כללי, ישנן שלוש שכבות המרכיבות את כלי הדם )מבפנים החוצה(:

Intima .1 - שכבה פנימית חלקה העשויה תאי אנדותל.

Media .2 - שכבה שרירית בעלת גמישות ויכולת לשנות את קוטרה.

Adventita .3 - שכבה חיצונית העשויה רקמת חיבור.

בעל סוג דם O הוא תורם אוניברסאלי, משום שהוא 
יכול לתרום דם לכל האוכלוסייה. לכן, מנות הדם בצבא 
הן מסוג O+. הפלסמה בצבא היא מסוג AB, משום 

שהיא אינה מכילה נוגדנים לאף סוג דם.

 .RH אצל חלק מהאוכלוסייה מופיע חלבון נוסף מסוג
במידה והחלבון קיים בדם, סוג הדם יסומן ב+. במידה 
והוא לא קיים, הוא יסומן ב-. אדם בעל סוג דם מינוס 
יכול לקבל תרומה המכילה RH פעם אחת בחייו, אך 
לאחר מכן יפתח נוגדנים לחלבון. לכן, תרומה שנייה 

עלולה לגרור תגובה מסכנת חיים.

2

4
1

3

לכל כלי דם מבנה אשר מתאים לתפקידו:

עורק: כלי דם אשר יוצא מכיוון הלב אל תאי הגוף. העורק צריך להתמודד 
עם לחצי דם גבוהים עקב המרחקים הארוכים אליהם הדם צריך להישלח, ולכן 

שכבת השריר בו עבה במיוחד.

וריד: כלי דם אשר מגיע מכיוון הגוף ונכנס אל הלב. הווריד מכיל מסתמים חד-
כיווניים אשר מסייעים לו בהזרמת הדם אל הלב כנגד כוח המשיכה.

נים: כלי דם דקיק, אשר בו מתבצע מעבר החומרים מהדם אל התאים ובחזרה. 
הוא בנוי משכבת אינטימה בלבד דרכה החומרים יכולים לעבור בדיפוזיה.

מחזורי הדם

מחזור 
הדם 

הגדול: 
מטרתו הבאת 

דם עשיר 
בחמצן אל כל 

תאי הגוף

מחזור 
הדם 

הקטן: 

מטרתו העברת 
דם עני בחמצן 
לחמצון בריאות

15
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מערכת העצבים

שיעור מצולם - מערכת העצבים

מבוא

מערכת העצבים היא אחת משלוש מערכות משולש החיים, והיא למעשה רשת תקשורת עצבית מפותחת שבאמצעותה פועל הגוף 
כיחידה מבוקרת ומתואמת. כל הפעולות שקורות בגוף מתאפשרות הודות לפעילות התאים במערכת העצבים: המערכת אחראית 
על קליטת מידע חישתי מהסביבה החיצונית והפנימית, ותרגום המידע לצורך פיקוח ובקרה על תהליכים, ביצוע פעולות מוטוריות 

ותהליכי חשיבה ולמידה.

תגובות עצביות

תגובה עצבית נורמאלית מתחלקת לשלבים הבאים:     גירוי       קליטה       עיבוד       תגובה.

  פעולת הקליטה מתבצעת דרך העצבים החישתיים )סנסוריים( - ראיה, שמיעה, מישוש וכו'.

  פעולת העיבוד מתבצעת במוח.

  פעולת התגובה מתבצעת דרך העצבים התנועתיים )מוטוריים(.

תגובה עצבית רפלקסיבית הינה פעולה מיידית ואוטומטית שמטרתה הגנה. במצב זה, הפעולה מתחלקת לשלבים
גירוי      קליטה      תגובה      עיבוד. הגירוי נקלט דרך עצבי הפריפריה, עובר בקשת הרפלקס בעמוד השדרה ונשלח במקביל 

למוחות הגולגולת. כך נוצרת תגובה הגנתית מיידית ולאחריה עיבוד.

מערכת העצבים המרכזית

כוללת את מוחות הגולגולת ומוח השדרה, ואחראית על השליטה 
והעיבוד של המידע העצבי.

למערכת העצבים המרכזית מספר מנגנוני הגנה המונעים 
פגיעה במוחות הגולגולת והשדרה: שיער המהווה הגנה תרמית, 

קרקפת העשויה רקמת חיבור שומנית עשירה בכלי דם ומשמשת 
כבידוד תרמי ומספקת הגנה כבולם זעזועים, והגולגולת - עצם 

קשיחה המקיפה את המוח המהווה את מנגנון ההגנה הגרמי הטוב 
ביותר על המוח.

בנוסף, ישנם שלושה קרומים העוטפים את המוח ומהווים גם הם 
מערכת הגנה עליו, והם )מבחוץ פנימה( הדּוָרה, הָאַרְכנֹוִאיד 
והִּפיָה. בין קרום האכרנואיד והפיה ישנו נוזל מוח-שדרתי - 

CSF, המשמש כבולם זעזועים ומזין את רקמת המוח.

1. שיער
2. קרקפת
3. גולגולת

שכבות מהחוץ פנימה:

4. קרום הדּוָרה
5. קרום הָאַרְכנֹוִאיד

6. קרום הִּפיָה

ניתן לחלק את מערכת העצבים לשני חלקים: מערכת העצבים המרכזית, ומערכת העצבים ההיקפית.

מוחות הגולגולת נחלקים לשלושה אזורים עיקריים:

המוח הגדול )Cerebrum( - החלק הגדול ביותר במוח האדם, 
ואחראי על תפקודים גבוהים: קבלת החלטות, עיבוד קלטים )ראייה, 

שמיעה, מגע(, ותפיסה מרחבית. המוח הגדול מתחלק לשתי 
המיספרות )חצאי כדור(, אשר כל אחת מהן מחולקת לארבע אונות, 
אשר לכל אחת מהן תפקיד אחר. ניתן לזכור את פעולותיו באמצעות 

ראשי תיבות זח"ל: זיכרון, חשיבה, למידה.
המוח הקטן )Cerebellum( - מווסת את תנועות הגוף ושומר 

על שיווי משקל, וכן אחראי על טונוס שרירים. ניתן לזכור את פעולותיו 
באמצעות ראשי תיבות שק"ט: שיווי משקל, קואורדינציה וטונוס.

גזע המוח )Brain Stem( - נמצא מעל לחוט השדרה, אחראי 
על ויסות מערכות חיוניות בגוף )נשימה, לחץ דם, הכרה, טמפרטורת 

הגוף(, לכן פגיעה בגזע המוח מהווה סכנת חיים מיידית.

חוט השדרה )Spinal Cord( הוא "חבל" עבה של עצבים, העובר בתוך תעלת עמוד 
השדרה ומקשר בין המוח למערכת העצבים הפריפרית. הוא משתרע מבסיס הגולגולת ועד 

למותניים, והוא מוגן ע"י 34 חוליות עצם ובנוסף ע"י הקרומים המגנים על המוח.

גירוי של המערכת הפראסימפטטית יביא את הגוף למצב רגיעה:
האטת הדופק, ירידה של לחץ הדם, ירידה בקצב הנשימות 

והגברת פעילות מערכת העיכול.

גירוי של המערכת הסימפטטית יביא את הגוף למצב של סטרס: 
האצת הדופק, עליה של לחץ הדם, עליה בקצב הנשימות 

והאטת פעילות מערכת העיכול.

עצבים מיוחדים במערכת העצבים ההיקפית הם העצבים 
הקרניאליים: אלו הם 12 זוגות עצבים היוצאים דרך הגולגולת 

ומעצבבים בעיקר את איזור הראש והצוואר. חשוב במיוחד להכיר 
שניים מתוכם:

 :Oculomotor - III-1. העצב הקרניאלי ה
אחראי על עצבוב השרירים המניעים את גלגל העין.

2. העצב הקרניאלי ה-Vagus - X: עיקר 
תפקידו הוא עצבוב איברי הגוף הפנימיים במסגרת 

מערכת העצבים הפראסימפטטית. 

 BBB - Blood Brain מנגנון הגנה פיזיולוגי מעניין שקיים במוח, נקרא
Barrier או מחסום דם-מוח. מדובר במערכת נימים בעלת מבנה צפוף במיוחד 

המזינה את המוח ומונעת חדירה של חומרים לא רצויים לתוכו )כגון מזהמים(.

מערכת העצבים ההיקפית

כוללת את עצבי הפריפריה והקשרים הבין עצביים. היא זו 
שמקשרת את מערכת העצבים המרכזית עם אברי הגוף וקולטני 

החישה.

טיפ! זכרו שפרה היא חיה רגועה, 
כמו המערכת הפראסימפטתית.

bit.do/atza
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מערכת העיכול

שיעור מצולם - מערכת העיכול

bit.do/ekul

אנטומיה

בחלל הבטן נמצאים איברים ממערכות שונות: מערכת העיכול, מערכת השתן, מערכות המין וגם כלי דם ראשיים )וריד נבוב תחתון 
ואבי העורקים(.

חלל הבטן נתחם בחלקו העליון בסרעפת )Diaphragm(, בחלקו התחתון באגן, בחלקו הקדמי בשרירי הבטן ובחלקו האחורי 
בשרירי הגב ועמוד השדרה.

נהוג לחלק את הבטן לארבעה רביעים, אשר מסייעים לנו באיתור איברים על פי מיקומם האנטומי. כך נדע כי קליע ברביע הימני 
העליון עלול להחשיד לפגיעה בכבד.

מערכת העיכול היא המערכת העיקרית בחלל הבטן, והיא אחראית על עיבוד וספיגה של חומרי מזון )סוכרים, שומנים, חלבונים, 
ויטמינים וכו'( אל מערכת הדם וממנה אל התאים, לשם יצירת אנרגיה.

אברי עזר למערכת העיכול

א. כבד )Liver(: הכבד הוא איבר גדול הממוקם ברביע הימני 
העליון של הבטן. הוא שוקל כ-1.4 ק"ג אצל מבוגר. הכבד מסנן 

את כל הדם בגוף ובכל רגע נתון הוא מכיל 900-800 מ"ל של 
דם. תפקידיו העיקריים הם ייצור מיצי מרה, פירוק תאי דם זקנים, 

אחסון ויטמינים, פירוק שומנים ואגירת גליקוגן )המתפרק בעת 
הצורך לגלוקוז   סוכר(.

ב. כיס מרה :)Gallbladder( איבר בצורת אגס היושב 
מתחת לכבד, אורכו 10-7 ס"מ. מכיל כ-50 מ"ל מיצי מרה 

המיוצרים בכבד ומופרשים אל התריסריון לצורך פירוק שומנים.

ג. הלבלב :)Pancreas( בלוטה באורך 15-12 ס"מ 
ש"ראשה" נמצא בעיקול התרסריון ו"זנבה" נושק לטחול. הלבלב 
משמש כבלוטה אנדוקרינית המפרישה הורמונים, בהם אינסולין 

האחראי על כניסת הסוכר לתאים, וכן כבלוטה אקסוקרינית 
המשחררת אנזימים למערכת העיכול.

ד. טחול )Spleen(: האיבר הגדול ביותר במערכת הלימפה, 
ממוקם ברביע השמאלי העליון של הבטן. מכיל תמיד מאגר של 

כחצי ליטר דם.

ה. קרום הצפק )Peritoneum(: קרום העוטף את דפנות 
חלל הבטן ואת האיברים בחלל הבטן. קרום הצפק צמוד מצד 
אחד לדפנות חלל הבטן ומצד שני אל האיברים הפנימיים. בין 

שתי השכבות נמצא נוזל מסכך המקטין את החיכוך בעת 
תנועה.
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דרך מעבר המזון

1. הפה מהווה את התחנה הראשונה במעבר המזון, ובו 
מתבצע פירוק מכני של המזון ע"י לעיסה, לישה ע"י הלשון 

וערבובו עם רוק, וכן פירוק כימי המתבצע ע"י אנזימים 
הנמצאים ברוק.

2. לוע )Pharynx(: לאחר שהמזון נבלע הוא ממשיך 
לכיוון הלוע אשר מסייע למעברו אל הוושט. רפלקס הבליעה 

והאפיגלוטיס מונעים את מעבר המזון אל קנה הנשימה.

3. ושט )Esophagus(: צינור שרירי באורך 25 ס"מ 
המקשר בין הלוע לקיבה, עובר דרך הסרעפת. הושט, כמו 

שאר צינורות העיכול, מאופיינת בתנועה פריסטלטית   
תנועה גלית הדוחפת את המזון מטה בדרכי העיכול.

4. קיבה )Stomach(: שק שרירי הממוקם ברביע 
הימני עליון מתחת לסרעפת. בקיבה מתבצע פירוק מכני 

באמצעות שכבות שריר הפועלות ביחד כמערבל בטון, 
וכן פירוק כימי דרך חומצות הקיבה )pH=2( ואנזימים 

הפועלים בסביבה חומצית זו. החומציות מסייעת בהשמדת 
מזהמים החודרים למערכת העיכול.

5. תריסריון )Duodenum(: החלק הראשון של המעי 
הדק. אורכו כ   25 ס"מ. התריסריון בסיסי  ביחס לקיבה

)pH=8(, ע"מ לאפשר פעילות מיטבית של אנזימים 
הנמצאים בתריסריון ובהמשך מערכת העיכול. תריסריון 

מבצע פירוק כימי של מזון באמצעות אנזימי לבלב ומיצי 
מרה.

6. המעי הדק )Small Intestine(: אורכו כ-3 מ' 
וקוטרו כ-2.5 ס"מ. רוב תהליך ספיגת המזון מתרחש במעי 
הדק, ולכן הוא מורכב מכפלים רבים אשר מגדילים בצורה 
משמעותית את שטח הפנים שלו ומאפשרים ספיגת מזון 
אל הדם. הספיגה נעשית באמצעות משאבות )אקטיבית( 

וכן דרך דיפוזיה )פאסיבית(.

7. המעי העיוור )Cecum(: נקודת החיבור בין המעי 
הדק והמעי הגס.

8. תוספתן )Appendix(: איבר קטן ומנוון היוצא 
מהמעי העיוור, אשר בעבר שימש ככל הנראה לעיכול תאית 

)רב סוכר בצמחים(. דלקת בתוספתן )אפנדיציטיס( היא 
מקרה חירום המחייב ניתוח.

9. המעי הגס )x)Large Intestine: החלק הסופי 
של מערכת העיכול. אורכו הוא כ-1.5 מ' ורוחבו 6.5 ס"מ. 

תפקידו העיקרי הוא סיום ספיגה של מים, מלחים וויטמינים, 
יצירה של צואה ופליטתה מן הגוף. 

10. המעי הישר/חלחולת )Rectum(: 20 ס"מ 
האחרונים של מערכת העיכול. מסתיים בפי הטבעת - 

Anus, שהוא שריר טבעתי רצוני.
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מערכת התנועה

מערכת התנועה היא למעשה שתי מערכות אשר יחד מקנות לגוף את יכולת התנועה: מערכת השלד, ומערכת השרירים.

מערכת השלד

תפקידים:

• לשמש בסיס עליו נשען הגוף כולו, אבריו והרקמות השונות.	

• הגנה גרמית	

• ייצור תאי דם במח העצם )כדוריות דם אדומות, תאי דם לבנים, טסיות דם(	

• לשמש כמאגר לסידן	

• להקנות לגוף את צורתו הקבועה ולאפשר את תנועתו	

סוגי עצמות:

• עצמות ארוכות: משמשות כמנופים המופעלים ע"י השרירים )גפיים, אצבעות(	

• עצמות שטוחות: משמשות בעיקר להגנה )אגן, צלעות, גולגולת(	

• עצמות קצרות: עצמות כף היד, עצמות כף הרגל	

• עצמות מיוחדות: חוליות השדרה ועצמות הפנים	

• לשמש בסיס עליו נשען הגוף כולו, אבריו והרקמות השונות.	

• הגנה גרמית	

• ייצור תאי דם במח העצם )כדוריות דם אדומות, תאי דם לבנים, טסיות דם(	

• לשמש כמאגר לסידן	

• להקנות לגוף את צורתו הקבועה ולאפשר את תנועתו	

 

Compact Bone: אזור קשה, צפוף ומוצק בעצם אשר מקנה לה 
את קשיחותה. זהו החלק החיצוני של העצם.

Spongy Bone: אזור גרמי שמבנהו דומה לספוג, ונמצא בעיקרו 
בקצות העצמות הארוכות.

מח העצם: רקמה הממוקמת בתוך חללי העצם ובה נוצרים גופיפי 
הדם. בתוך החלק הפנימי של העצם עוברים כלי דם, דרכם עוברים 

התאים החדשים אל מערכת הדם. בזכות תכונה זו אנו יכולים להחדיר 
תרופות במתן תוך-גרמי )IO - Intra Osseous( במקום מתן תוך-ורידי.

סחוס: רקמת חיבור צפופה וחסרת כלי דם הנמצאת בין עצם לעצם, 
בתוך המפרקים, הסחוס משמש כבולם זעזועים ומקטין חיכוך בין עצם 

לעצם.

מבנה העצם

 

מפרקים צמודים: מאפשרים תנועה מוגבלת )למשל: עצמות הגולגולת(.

מפרקים חופשיים: מאפשרים תנועה, מחולקים לשלושה סוגים:

מפרק צירי - חופש תנועה המוגבל למישור אחד, למשל בברך.. 1

מפרק כדורי - חופש התנועה הגדול ביותר, למשל בין הירך לעצמות האגן.. 2

מפרקים המאפשרים החלקה - חוליות עמ"ש.. 3

מערכת השרירים

לכל עצם בגופנו מוצמדים מספר שרירים אשר בעת כיווצם מאפשרים תנועה של העצם לכל אחד מכיווני התנועה הרצויים. השרירים 
מורכבים מאגדים של סיבי שריר. כתוצאה מגירוי עצבי סיבי השריר מתכווצים וכתוצאה מכך מתאפשרת תנועה:

סוגי מפרקים

 סוגי שרירים

שרירים חלקים: השרירים החלקים מופיעים בעיקר באיברים פנימיים )מערכת העיכול, 
כלי הדם, הסימפונות ומובילי השתן(. שרירים אלה הם בלתי-רצוניים, ופועלים לאורך זמן.

שרירים משורטטים )שרירי השלד(: מורכבים מסיבים ארוכים ומשמשים להנעת השלד. 
שרירים אלו חזקים ורצוניים אך אורך זמן פעולתם קצר יחסית.

שריר הלב: שריר הלב בעל תכונות מיוחדות המאפשרות לו להתכווץ בצורה אחידה, 
חזקה ולאורך זמן. למעשה התכונות שלו משלבות תכונות של שריר חלק ושריר משורטט.

 

גיד:  סיבים המחברים בין השריר לעצם: בקצה אחד מחוברים לעצם ובקצה השני לסיבי שריר.

רצועה: רקמת חיבור המחברת בין עצם לעצם במפרק.

גירוי עצבי       החלקת סיבי שריר       התכווצות שריר       תנועה.

גידים ורצועות

שיעור מצולם - מערכת התנועה

bit.do/tnua
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העור

הגנה: העור מהווה מעטפת הגנה עבור האיברים הפנימיים מפני חבלות וזיהומים וכן מונע איבוד 
נוזלים מהגוף.

שמירה על טמפרטורה: העור מהווה מעטפת בידוד השומרת על חום הגוף, ודרכו עובד מנגנון 
ההזעה המווסת את טמפרטורת הגוף. 

קליטת גירויים תחושתיים: גירויים כגון לחץ, חום, קור, נקלטים על ידי חיישנים הנמצאים בעור 
וממנו מועברים הלאה למערכת העצבים.

העור הוא האיבר הגדול ביותר בגוף.

תפקידי העור

מבנה העור

1. אפידרמיס: שכבה חיצונית דקה של תאים מתים, וממנה 
יוצאות שיערות ובה נמצאים פתחי בלוטות החלב והזיעה.

2. דרמיס: השכבה האמצעית של העור. היא עבה יחסית 
ומצויים בה: כלי דם, עצבים, שורשי השערות, בלוטות זיעה וחלב 

וכלי לימפה. בלוטות הזיעה - מפרישות זיעה לפני העור וכך 
מנדפות חום. בלוטות החלב - צמודות לגוף השערה, מפרישות 

נוזל שומני על פני שטחה ומונעות ממנה ומהעור להתייבש 
ולהישבר.

3. סאב-קוטן: שכבת שומן תת-עורית. עוברים דרכה כלי 
הדם העולים לכיוון הדרמיס. שכבה זו הינה מבודדת חום ובכך 

מסייעת לשמור על חום הגוף.
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שיעור מצולם - עור, פצעים וכווויות
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הידעת?

השיער, הציפורניים והשכבה החיצונית של העור בנויים בעיקר 
מקרטין, שהוא חומר המכיל גופרית.
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פגיעות חזהמבוא ל-

שיעור מצולם - פגיעות חזה

bit.do/haz

PHTLS

פגיעת טראומה היא פגיעה ברקמת הגוף הנגמרת ע"י אנרגיה חיצונית )תרמית- חום/קור, או קינטית- תנועה(.
PHTLS - Pre-Hospital Trauma Life Support היא סכמת הטיפול בפצוע במתאר טרום בית-החולים. 

75% מההרוגים בשדה הקרב הינם בעלי פציעות שאינן ברות הצלה )לדוגמה- פגיעות ראש קשות(, לעומת זאת כ-25% 
מהפצועים הינם ברי הצלה - כלומר קיים טיפול מציל חיים שניתן להעניק להם ברמת השטח.

מטרת הטיפול בשטח היא הצלת חיים, ותמיכה ברציפות הלחימה.
שעת הזהב )Golden Hour( היא השעה מרגע הפציעה. פצוע שיגיע בחלון זמן זה לבית החולים ישפר את סיכויי ההישרדות 

שלו באופן משמעותי. מכאן, שפינוי מהיר לביה"ח ישפר פרוגנוזה )תחזית סיכוי החלמתו של פצוע(.

פציעות הנגרמות כתוצאה מפגיעה בקרומי הפלאורה
פגיעה בשלמות קרומי הפלאורה גורמת להפרת תת הלחץ בין הקרומים, וכתוצאה מכך לפגיעה בתהליך הנשימה.

כולל: חזה אוויר פשוט, חזה אוויר בלחץ, חור יונק, חזה דם.

לפני הקריאה, מומלץ לחזור על - מערכת הנשימה )פרק אנטומיה(

מושגים כלליים

חזה אוויר )Pneumothorax( - שם כללי לפגיעה בקרומי הפלאורה הנובעות מהפרת תת הלחץ בינהם.

תמט ריאה )אטלקטזיס( - דחיקת רקמת הריאה על ידי אוויר או דם הנמצאים במרווח הבין פלאורלי.

)Simple Pneumothorax(  חזה אוויר פשוט

מצב בו אויר נכנס לחלל הבין פלאורלי.
פגיעה זו עלולה להיגרם משתי סיבות:

1. חור בבית החזה דרכו אוויר יכול לצאת ולהיכנס.

2. חזה אוויר ספונטני - קרע שנוצר באופן ספונטני בקרומי הפלאורה, 
נפוץ בעיקר אצל מעשנים גבוהים ורזים.

פגיעות חזה בן בין בפגיעות ביחידות להן ניתן טיפול דפיניטיבי בשטח. תפקיד 
החובש הוא לזהות פגיעות אלו, להעניק טיפול איכותי ומהיר עד הגעת פינו.

סימנים
1. מצוקה נשימתית: טכיפניאה, טכיקרדיה, נשימת 
איברי עזר, סימני אדרנלין, ירידה בסטורציה, כחלון.

2. ירידה בקולות הנשימה בצד הפגוע )האזנה 
בסטטוסקופ ע"י מטפל בכיר(.

3. כאב ואי נוחות.

טיפול

מתן חמצן, מעקב אחר מצב הפצוע, שיכוך כאבים בעת הצורך. חשוב לציין כי חזה אוויר פשוט אינו 
מהווה בעיה מסכנת חיים, אך הוא עלול להתדרדר למצב מסוכן ביותר שנקרא חזה אוויר בלחץ.

סכמת ה-PHTLS מחולקת לשלבי טיפול, ע"פ העיקרון המנחה: 
מה שהורג קודם יטופל קודם:

:Primary Survey - 1. סקר ראשוני
טיפול בפציעות המסכנות את חייו של הפצוע בטווח המיידי. 

)SABCDE( :מתחלק לשישה שלבים

Safety - בטיחות הפצוע והמטפל
Airway - בדיקה וטיפול בנתיב אוויר

Breathing - בדיקה וטיפול במערכת הנשימה
Circulation - בדיקה וטיפול במערכת הדם

Disability - הערכה נוירולוגית
Exposure - הפשטה וכיסוי של הנפגע

:Resuscitation Survey - 2. סקר החייאה
שיקול החזר נוזלים.

:Secondary Survey - 3. סקר שניוני
השלמת טיפולים בפצוע וסיוע למטפל בכיר בפרוצדורות

S

עקרונות הטיפול בשטח

שלבי הטיפול בפצוע 

• מניעת פציעות ע"י מיגון	

• טיפול ופינוי מהיר ואיכותי דרך שימוש 	
באמצעים מתקד 

• טיפול מהדרג הראשון בשדה הקרב	

• מה שהורג קודם - יטופל קודם 	
דדדדד

C

A

D

B

E

++

bit.do/pneum

חזה אוויר

bit.do/fullp

PHTLS סרט

הידעת?
שיעור לטינית קצר:

טכי = מהר
פניאה = ריאה 

קרדיו = לב 
סטורציה = רווית 

הדם בחמצן
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)Tension Pneumothorax(  חזה אוויר בלחץ

מצב בו אוויר מצטבר בין קרומי הפלאורה, ואינו מסוגל לצאת החוצה.

)Hemothorax(  חזה דם

הצטברות דם בחלל הפלאורלי נקראת חזה דם. כאשר מצטברים יותר  מ-1.5 ליטר 
דם, חזה הדם ייחשב מאסיבי. מקור הדימום יכול להיות שרירי דופן החזה, כלי דם בין 

צלעיים, רקמת ריאה, כלי דם ריאתיים וכלי דם גדולים בחזה.

הסכנה העיקרית בפגיעה זו היא הלם כתוצאה מאובדן דם, ולא בהכרח בעיה נשימתית.

 
 

1. סימני מצוקה נשימתית

2. סימני הלם המורגי

סימנים:

טיפול:  טיפול בדימום בלתי לחיץ )החזר נוזלים, טיפול תרופתי, פינוי מהיר(, ניקוז הדם והאוויר מהחזה ע”י נקז חזה.

המנגנון

הצטברות אוויר בין הפלאורות . 1

יצירת לחץ בצד הפגוע. 2

דחיקת המדיאסטינום לצד הבריא. 3

יצירת לחץ על הוורידים הנבובים. 4

ירידה באספקת הדם אל הלב. 5

הלם קרדיוגני. 6

מוות!. 7

1. צורת הפצע: פצע בצורת "שפתיים" שמאפשר לאוויר להיכנס אך לא לצאת.

2. אטימת הפצע ע"י מטפל: נוצר כאשר ישנו חור בדופן החזה המאפשר יציאה של אוויר - 
אך הוא נאטם )האוויר ממשיך להכנס לחלל הבין פלאורלי מהפצע בריאה(.

3. הנשמה בלחץ חיובי )אמבו, מנשם(: האוויר נדחס בלחץ למרווח הבין פלאורלי ולא 
מצליח להתפנות משם\מתפנה לאט מדי. 

גורמים להיווצרות חזה אוויר בלחץ

סימנים

1. סימני מצוקה נשימתית חריפים.

2. סימני הלם קרדיוגני: ירידה בל"ד, גודש ורידי צוואר, טאכיקרדיה.

3. אמפיזמות )בועיות אוויר( תת עוריות: כתוצאה מהצטברות של אוויר בבית חזה.

4. עלייה בלתי שווה של בית החזה: הצד הפגוע יראה מוגבה ולא ינוע בנשימה, 

כאשר הצד הבריא נע כרגיל.

5. היסט קנה: כתוצאה מדחיקת המדיאסטינום לצד הבריא. סימן נדיר וקשה 

לאבחנה!

טיפול:  ניטור הפצוע, מתן חמצן, שיכוך כאבים בעת הצורך, ניקוז האוויר 
באמצעות Vygon )זמני( ונקז חזה )דפיניטיבי( - ע"י מטפל בכיר. ++ +/

)Open Sucking Chest Wound(  חור יונק

כאמור, אחד מהגורמים להתפתחות חזה אוויר בלחץ הוא צורת 
הפציעה.

חור יונק הוא חור בבית החזה בקוטר של 2/3 מקוטר הקנה )1.5 
ס”מ( או יותר. במצב האוויר יכול להיכנס לחזה ישירות דרך החור 

ולא לעבור את כל נתיב האוויר, ולמעשה הוא נכנס אל החלל הבין 
הפלאורלי ולא אל תוך הריאות, כך שאין אוורור או חמצון וחילוף 

הגזים לא מתקיים באופן תקין.

טיפול: מתן חמצן והנשמה במידת הצורך, ביצוע נקז חזה ואטימת החור 
)בהוראת מטפל בכיר בלבד( באמצעות תחבושת אשרמן או גאזה וזלין.

חור יונק אשר נאטם ללא נקז, עלול להידרדר לחזה אוויר בלחץ.

+

+

+

++

 מנגנון חור
חד-כיווני

עד כאן - פציעות הנגרמות כתוצאה מפגיעה בקרומי הפלאורה

bit.do/opnsu

חור יונק
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סימנים:

1. סימני מצוקה נשימתית.

2. קצף דמי )נראה בעיקר בטובוס בעת הנשמה(.

3. מנגנון הפציעה - פגיעה קהה נרחבת בחזה, או פגיעת הדף תחשיד לקונטוזיה.

סימנים:
1. גודש ורידי צוואר- כתוצאה מהצטברות דם בוורידים הנבובים. 

2. סימני הלם קרדיוגני - בדומה לחזה אוויר בלחץ.

טיפול: מתן חמצן, הנשמה במידת הצורך.

טיפול: מתן חמצן והנשמה במידת הצורך, החזר נוזלים, פינוי מהיר לבית החולים.

חשוב לזכור: כל פגיעת חזה תחשיד לפגיעת בטן!

)Pulmonary Contusion(  קונטוזיה ריאיתית

פגיעה ברקמת הריאה כתוצאה מטראומה חודרת או קהה, הגורמת 
להתמלאות הנאדיות בדם, קריסתן ופגיעה בשחלוף הגזים. נפוצה 

בפגיעות קהות חזקות ופגיעות הדף. 

)Pericardial Tamponade(  טמפונדה לבבית

הצטברות דם בחלל בין הלב לקרום העוטף אותו, לרוב כתוצאה מפציעה 
חודרת. הקרום אינו גמיש, לכן הצטברות הדם פוגעת ביכולת הלב להתרחב 

ולהתמלא, ולבסוף להלם קרדיוגני.

)Flail Chest(  חזה מרפרף

חזה מרפרף היא פגיעה בה נוצר מקטע 
צלעות “מנותק” כתוצאה משבר בשתי 

צלעות סמוכות או יותר, בלפחות שני 
מקומות שונים.

המקטע הנוצר “מנותק” מכלוב הצלעות 
ואינו מסונכרן עם תהליך הנשימה.

סימנים

1. סימני שבר בצלעות.

2. כאבים חריפים שיביאו לנשימה מהירה ושטחית - עלול להתדרדר לדום נשימה!

3. “נשימה פרדוקסאלית” - תנועת המקטע המנותק בניגוד לתנועת בית החזה. הסיבה לכך היא  שהלחץ הנמוך בבית החזה 
בזמן שאיפה גורם למקטע להימשך פנימה )בדומה לאוויר( ולהפך.

טיפול: מתן חמצן, תנוחה נוחה, טיפול בכאב כיעד מרכזי בטיפול, הנשמה במידת הצורך.
++

+

+

++

+

)Rib Fractures(  שברים בצלעות
שברים בצלעות הם ממצא שכיח בחבלת חזה. 

סימנים
1. סימני מצוקה נשימתית.

2. נפיחות, שינוי צורה וכחלון מקומיים באזור השבר.
3. כאבים בזמן נשימה. 

טיפול: מתן חמצן, תנוחה נוחה, טיפול בכאב.

זכור - פגיעה חיצונית יכולה להעיד על פגיעה פנימית או להופיע בפני עצמה!

++

שאיפה נשיפה

bit.do/tampo

bit.do/flail

חזה מרפרף

טמפונדה לבבית
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הלם

שיעור מצולם - הלם

הלם - ירידה כללית בתפקוד הרקמות עקב פגיעה בפרפוזיה )אספקת הדם( אליהן.

במילים פשוטות, הלם הוא מצב שבו, עקב פגיעה במערכת הדם, הדם לא מגיע 
לרקמות הגוף בצורה מספקת, ונוצרת היפוקסיה )ירידה באספקת החמצן לרקמה( 

והצטברות חומרי פסולת )CO2 וחומצות( בתאים ובדם.

. ב ר ק ה ה  ד ש ב ה  ע י נ מ ר  ב ת  ו ו מ ל  # 1 ם  ר ו ג א  ו ה ם  ו מ י ד

פגיעה בלב: הלם קרדיוגני )לבבי(

נגרם כתוצאה מפגיעה בתפקוד הלב וביכולתו לשלוח דם לאברי הגוף, כתוצאה מ:

א. גורמים טראומתיים - טמפונדה לבבית, חזה אוויר בלחץ.

ב. גורמים לא טראומתיים -  פגיעה בשריר הלב, פגיעה בקצב הלב, פגיעה בהתמלאות הלב.

הרחבת קוטר כלי הדם )הלם דיסטרביוטיבי(

התרחבות כלי דם גורמת לירידה בל''ד ולירידה בפרפוזיה לרקמות.

א. הלם נוירוגני )עצבי( - פגיעה בעמוד השדרה תוכל לגרום לפגיעה בעצבים 
המעצבבים את כלי הדם )מנקודת הפגיעה ומטה( ותביא להרחבתם, ובכך להלם.

ב. הלם ספטי )זיהומי( - הרחבת כלי דם כתוצאה מחדירת רעלנים אל מחזור הדם.

ג. הלם אנאפילקטי )רגישותי( - הרחבת כלי דם כתוצאת מתגובה אלרגית קשה.

כפי שניתן לראות, בהלם מפוצה הגוף מפעיל מנגנוני 
פיצוי ומצליח להתמודד עם ההלם.

1. הפרשת אדרנלין
א. כיווץ כלי דם פריפריים )ואזוקונסטריקציה( - דופק 

חלש, חיוורון, כחלון פריפרי ומילוי קפילארי איטי, עור קר, זיעה 
קרה.

ב. הגברת תפוקת הלב - דופק מהיר
ג. הרחבת סימפונות - שיפור באספקת החמצן.

2. הפרשת הורמון אנטי-משתן )ADH(: יובש 
בריריות, צימאון, ירידה בתפוקת השתן.

א. ירידה במצב ההכרה - תוצאה 
מירידה באספקת הדם למוח

ב. האצת קצב הנשימה - תוצאה 
מפיצוי למנגנון החמצת )הנוצרת עקב 

נשימה אנאירובית(.

סימנים קליניים נוספים יופיעו בהלם לאור תהליכים פיזיולוגיים 
המתרחשים בו:

כפי שניתן להבין, ככל שנפח 
הדם יורד, מצב ההלם 

מחמיר. במקרים מסוימים גם 
לאחר הטיפול בגורם להלם, הוא 

עלול להמשיך להתדרדר עקב 
קריסת מנגנוני הפיצוי. זהו מצב 

של הלם בלתי מפוצה, בו 
מנגנוני הפיצוי קורסים.

כל אחד מהגורמים 
במשולש פוגע 
ביכולת הגוף 

להשתקם, והרפואה 
היום חותרת לשיפור 

היכולות שלנו 
להתגבר על מצבים 

קשים אלו.

משולש הסכנה בהלם

עקרון הטיפול בהלם המורגי

1. מציאת מקור הדימום ועצירתו )לחץ ישיר/
עקיף(

2. שיקול החזר נוזלים וחמצן )העלאת לחץ דם 
וחמצון הרקמות(

3. פינוי מהיר להמשך טיפול בבית החולים

בסמכות מטפל בכיר 
)רופא/פראמדיק( להעניק לפצוע 

המראה סימני הלם טיפול תרופתי:

הקסקפרון )TXA( - מעכב את 
מנגנון פירוק קרישי הדם, והופך 

אותם ליציבים יותר.

פלסמה מיובשת - החזרת נפח 
נוזלים המכיל רכיבי דם חיוניים.

זכור! מדד אמין לאבחון מצב 
ההלם הוא הימצאות דופק 

רדיאלי והתגובה להחזר נוזלים: 
יש שיפור/שיפור זמני/אין שיפור.

ההלם הנפוץ ביותר בשדה הקרב הוא הלם המורגי, והחל מרגע זה נתמקד בו.

סוגי הלם

פגיעה בנפח הדם: הלם היפוולמי )תת-נפחי(

א. הלם כתוצאה מאיבוד נוזלים - נגרם כתוצאה מפגיעה במאזן הנוזלים בגוף. 
יכול להיגרם כתוצאה מהקאות חריפות, שלשולים חריפים, התייבשות חמורה וכוויות.

ב. הלם כתוצאה מאיבוד דם )הלם המורגי( - סוג של הלם היפוולמי 
הנגרם כתוצאה מאיבוד דם. הלם המורגי הוא ההלם הנפוץ ביותר בשדה הקרב. 

התדרדרות ההלם ההמורגי

bit.do/helem

bit.do/plasm

bit.do/simhel

פלזמה מיובשת-סרט הדרכה

סימני הלם
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פגיעות ראש

bit.do/prosh

שיעור מצולם - פגיעות ראש

2. שברים בגולגולת 
פגיעה באנרגיה גבוהה, אשר יכולה להביא לדימומים בקרקפת ודימומים תוך גולגולתיים 

)הצטברות דם בין קרומי המוח ובתוך רקמת המוח עצמה(, וכן מחשידה לפגיעה 
ברקמת המוח )הפעלת לחץ על הרקמה וקונטוזיה מוחית(. מתחלקים למספר סוגים:

א. שבר קווי )Linear Fracture( - 80% מהשברים בגולגולת, קשה לאבחון 
בראיה או מישוש.

ב. שבר דחוס )Compressed Fracture( - נוצר לרוב בעקבות מכה חזקה, 
ניתן לאבחון במישוש.

ג. שבר פתוח )Open Vault Fracture( - לרוב נגרם כתוצאה מחבלה חודרת. 
הסכנה הנלווית בסוג זה של שבר היא זיהום, לכן יש לחבוש את מקום השבר, ולשטוף 

בנוזלים סטריליים. אסור לנסות להחזיר רקמת מוח שיצאה החוצה.

שבר בגג הגולגולת
גג הגולגולת בנוי מהעצמות החיצוניות העוטפות את המוח, המגנות בעיקר על המוח 

הגדול. במקרה כזה נזהה כאבים, שינוי צורה, רקמה חשופה בשבר פתוח או דימום.

שבר בבסיס הגולגולת
בסיס הגולגולת הוא הבסיס עליו “מונח” המוח, המחולק ל-3 מדרגות: בגובה העיניים, 

בגובה האף והאוזניים ובגובה העורף. לשבר מסוג זה סימנים אופייניים ייחודיים, 
המופיעים לרוב זמן מה לאחר הפציעה:

.)Raccoon Eyes( א. המטומות מסביב לארובות העיניים      

.)Battle’s Sign( ב. המטומות מאחורי האוזניים - המטומת מסטואיד      

      ג. יציאת CSF מהאף או מהאוזניים.

פגיעות תוך גולגולתיות

1. פגיעה מפושטת - )Concussionזעזוע מח(
חבטה של המוח בדפנות הגולגולת.

סימנים:  

• אובדן הכרה זמני	
• אובדן זיכרון זמני	
• בלבול	
• כאבי ראש	
• בחילות והקאות	
• סחרחורות	

בכל חשד לזעזוע מח 
יש להפנות חייל לרופא, 

עקב החשד לדימום 
תוך-גולגולתי.

שם יהיה נתון להשגחה 
של הצוות הרפואי 
למשך 24-48 שעות.

2. פגיעה ממוקדת

כפי שלמדנו, הגולגולת היא קופסא סגורה, ובתוכה לחץ קבוע 
 ,ICP- Intra Cranial Pressure באופן תקין הנקרא
לחץ תוך גולגלתי.הגולגולת היא מעין "מגן כולא", ולכן 

דימום או בצקת בה יגרמו
 - IICP - ללחץ תוך גולגלתי מוגבר

.Increased Intra Cranial Pressure

הלחץ תוך-הגולגולתי המוגבר מפעיל לחץ על כלי דם בריאים 
וע"י כך מוריד את הפרפוזיה למוח, מה שגורם להיפוקסיה 

מוחית ולמוות של תאי עצב. בכדי לשפר את אספקת הדם 
למוח, הגוף מפעיל את המערכת הסימפתטית ומביא לעליית 

לחץ הדם. מנגנון פיצוי זה גורם להחרפת הדימום ולעלייה 
נוספת של הלחץ התוך גולגולתי וחוזר חלילה.

פגיעה זו ממשיכה להידרדר עד להתפתחות הרניאציה 
 Foramen -נדידת איברים( של גזע המוח, ודחיקתו לעבר ה(
Magnum - פתח הגולגולת ומוצא עמוד השדרה. ההרניאציה 

יוצרת לחץ על גזע המוח שלו, משבשת את פעולת מרכזי 
החיים )לב וכלי דם, נשימה, הכרה( בו וכן יוצרת גירוי חזק על 

עצב הוואגוס.
סופו של תהליך זה הוא מוות!

ICP-מנגנון עליית ה

:IICP סימני

• כאב ראש, בחילה והקאות, סחרחורות	
• ירידה במצב הכרה 	
• אובדן הכרה 	

• סימני הטריאדה ע"ש קושינג: "משולש קושינג" הוא 	
כלל אצבע, לפיו בכל פצוע מחוסר הכרה בו נראה את 

.IICP הסימנים הנ"ל, נדע שמדובר בפצוע ראש עם

שימו לב, אלו סימנים הפוכים לסימני הלם!

פגיעת ראש היא הגורם 1# למוות בטראומה. פגיעת ראש עלולה להביא לנזק בלתי הפיך לרקמת המוח, לשיתוק, נכות ומוות.
ניתן לחלק את הפגיעות לשני סוגים: חוץ גולגולתיות, ותוך גולגולתיות.

פגיעות חוץ גולגולתיות

1. פגיעה בקרקפת
הקרקפת עשירה בכלי דם בעלי יכולת כיווץ מוגבלת, ולכן גם חתך קטן בקרקפת יכול להביא לדימום משמעותי. אצל אדם בוגר לרוב 

לא נצפה להלם היפוולמי כתוצאה מדימום בקרקפת, ונחפש מקורות נוספים לדימום. בילדים דימום בקרקפת יכול להביא להלם.

לפני הקריאה, מומלץ לחזור על - מערכת העצבים )פרק אנטומיה(

א

א

ב

ב

ג

ג
ולא סדירה

איטית
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פגיעות בטן

שיעור מצולם - פגיעות בטן

bit.do/beten

סימנים כללים לפגיעת ראש

טיפול בפגיעות ראש

1. הפניה מיידית לרופא בכל מקרה של פגיעת ראש עם ביטוי קליני.

2. מעקב אחר מצב ההכרה לכל אורך הטיפול והפינוי.

3. שמירה על נתיב אוויר פתוח לאורך הטיפול - כולל הכנת הפצוע 
לקראת נתיב אוויר דפיניטיבי בעת הצורך.

4. מתן חמצן.

במידה והפצוע סובל גם מהלם – סימני ההלם יגברו על סימני פגיעת ראש.

1. סיפור מקרה מחשיד וסימני חבלה

.)IICP ,2. סימנים ספציפיים לפגיעה )שבר בסיס גולגולת

3. שינויים בדפוסי נשימה

4. בחילות, הקאות

5. אישונים מורחבים/לא מגיבים/לא שווים

6. חסכים נוירולוגיים: אבדן תחושה, אובדן יכולת דיבור, 
אבדן שליטה על סוגרים, הפרעות בזיכרון, פרכוסים וכו'.

קריאה מומלצת לפני - מערכת העיכול )ציר אנטומיה(

גורמים

1. פגיעה חודרת - כל עצם חיצוני החודר לתוך חלל הבטן, יחשיד לפגיעה באיברים פנימיים.
2. פגיעה קהה - נגרמת כתוצאה מאנרגיה חיצונית שפועלת על הבטן. למנגנון זה נכנסים גורמים כגון: 

הדף, חבטה לבטן או מצב של תאוצה או תאוטה קיצוניים, שגורמים לטלטול פנימי חריף של איברים 
פנימיים וקריעתם בנקודות חיבור.

פגיעות בטן הן פגיעות קשות אשר עשויות להיות קטלניות, עקב היעדר טיפוך דפיניטיבי בשטח.
תפקיד החובש הוא לזהות פעיגות אלה ולפנות את הנפגע בהקדם האפשרי תוך מתן טיפול תומך מיטבי.

טיפול

הטיפול שיינתן הינו טיפול תומך ויתמקד בהחייאת נוזלים מבוקרת, ואחר כך מניעת הזיהום 
Hבאמצעות חבישה סטרילית. 

מכיוון שמדובר בדימום בלתי לחיץ, יפונה הפצוע לדרג עם חדר ניתוח מהר ככל האפשר.

 סכנות

•דימום
בחלל הבטן ישנם איברים רבים וכלי דם המכילים כמות דם גדולה, לדוגמא כבד, טחול, כליות, הוורידים 

הנבובים ואבי העורקים הבטני. פגיעה באיברים אלו תגרום לדימום בלתי לחיץ קשה אשר עלול 
להוביל להלם ובהמשך מוות.

זיהום
בחלל הבטן ישנם איברים חלולים רבים המכילים מיצי עיכול, חיידקים וצואה:

1. ניקוב שלפוחית השתן, הקיבה וכיס המרה יגרום לדלקת כימית 
2. ניקוב המעיים יגרום לדלקת זיהומית  

 סימנים

1. סימני חבלה )יציאת מעיים, פציעות, סימני מתיחה, המטומות(

2. סימני הלם )דופק מהיר וחלש, נשימות מהירות, ל"ד נמוך, עור חיוור וקר, מילוי קפילרי איטי...(
 

3. בטן קשה כתוצאה מגירוי של קרום הצפק על ידי דימום, זיהום או מכה, המכווץ את שרירי הבטן 
)בדיקת בטן קשה תתבצע בישיבה, עם שתי ידיים ובכלל רביעי הבטן!(

4. רגליים מקופלות כאינסטינקט לכאב, כיוון שכך שרירי הבטן פחות מתוחים והכאב פוחת )מדובר 
בסימן, ולא המלצה לטיפול(

5. הפרשות דמיות:
.)Coffee Ground( א. הקאות דמיות, כתוצאה מפגיעה בקיבה   

   ב. שלשולים דמיים, כתוצאה מפגיעה במעיים. 
   ג. שתן דמי כתוצאה מפגיעה בשלפוחית השתן.

הידעת?
אדם נשאר בהכרה כ-8 שניות לאחר שראשו נערף.
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פגיעות במערכת התנועה

bit.do/ptnua

שיעור מצולם - פגיעות
במערכת התנועה

1. פגיעה ישירה/עקיפה, קהה/חודרת, הגורמת לשבר במקום הפגיעה.

2. תנועה חזקה ופתאומית - סיבוב/כיפוף/יישור פתאומיים עלולים לגרום לפגיעה בעצמות הארוכות, 
לפריקות ולנקעים.

3. התחשמלות - התכווצות מהירה וחזקה של השרירים בגפיים עלולה לגרום לשבר או פריקה.

גורמים

סוגי פגיעות

1. פריקה - יציאת קצה העצם ממקום מושבה במפרק, )אין לנסות להחזיר פריקה למקומה!(
2. נקע - מתיחה או קריעה של רצועות המפרק.

3. שבר - פגיעה ברציפות הרקמה הקשה )עצם(:
   א. שבר פתוח - אזור השבר חשוף לסביבה החיצונית )סכנת זיהום(.

   ב. שבר סגור - אזור השבר אינו חשוף לסביבה החיצונית.

על החובש להתייחס לכל פגיעת שלד כאל שבר.

1. שבר פשוט )קווי( - העצם נשברת במקום אחד. 

2. שבר מרוסק - העצם נשברת במספר מקומות.

3. שבר דחיסה - עצם אחת נדחסת לתוך עצמה )נפוץ בחוליות השדרה(.

4. שבר ענף ירוק - שבר נפוץ בילדים, שעצמותיהם רכות וגמישות יותר. בגלל 
שהעצם אלסטית ולא פריכה, העצם "מתעקמת" ולא נשברת לחלוטין, דבר העלול 

לגרום ללחץ/פגיעה בכלי דם ועצבים.

צורות שבירה

פגיעות נלוות לשברים 

1. דימום - כתוצאה מקריעת כלי 
דם ע"י העצמות או דימום מכלי הדם 

שעוברים בעצם עצמה.

2. פגיעה בפרפוזיה - כתוצאה 
מהמטומה או לחץ שהעצם מפעילה 

על כלי דם.

3. פגיעה בעצבוב - כתוצאה 
מלחץ/קריעת עצב עלולה להיווצר 

פגיעה בתחושה או שיתוק.

4. פגיעה ברקמות הרכות - פצעי 
קריעה הנגרמים במצב של שבר.

כתוצאה משברים יכולות להיגרם פגיעות וסיבוכים נוספים, עלינו להכיר את הסיבוכים הללו בכדי שנדע 
להתמודד עם שבר וכלל הסכנות שמגיעות איתו.

סימנים לפגיעה בשלד

1. סימפטומים: כאב חזק, רגישות למגע, 
הגבלה בתנועה )מכאנית או כתוצאה מכאב(.

2. סימנים: נפיחות, שינוי בצבע העור, שינוי 
צורה, מנח לא טבעי של הגפה. 

טיפולV בפגיעת השלד

סקר ראשוני: מניעת תזוזה במידת האפשר, 
זיהוי פגיעה עצבית ופגיעה באספקת הדם.

סקר שניוני: טיפול בכאב, מניעת סיבוכים 
ע"י קיבוע

פינוי בהקדם האפשרי בהתאם 
לחומרת הפציעה!

סימנים
א. כאבים המחמירים עם הזמן

ב. שינוי בצורת ההליכה והריצה 
ג. רגישות למגע באזור השבר

ד. נפיחות באזור השבר

אבחון
מיפוי עצמות )הזרקת חומר רדיואקטיבי 

וצילום( וקביעת חומרת השבר בדרגות 1 עד 
5 )5=שבר מלא(

מניעה
1. סרגל מאמצים - עומס על העצם באופן 

הדרגתי ומתן זמן התאוששות. 
2. 6 שעות שינה - "זמן מנוחה לעצם". 

3. תזונה נכונה - חלבונים וסידן לחיזוק העצם

טיפול
1. איתור מוקדם על מנת למנוע מצב של 

שבר מלא.
2. מנוחה, פטורים שונים ממאמצים )רופא( 

והתאמת סרגל מאמצים.
3. הקפדה על כללי המניעה. 

סיבוכים 

1. תסחיפים שומניים.

2. זיהום במקרה של שבר פתוח.

3. נכויות בגלל פגיעה בעצבים.

קריאה מומלצת לפני - מערכת התנועה )ציר אנטומיה(

1

4

3

2

שברי מאמץ

תהליכי בניה והריסה בעצם
העצמות בגופינו נמצאות בתהליך מתמיד של התאמה 

לעומסים המופעלים עליהן. 
דבר זה מתבצע ע"י הריסה של העצם ובנייתה מחדש בצורה 

חזקה יותר ע"י שלושה סוגים של תאים:

• אוסטאוקלאסטים תאים האחראים לפירוק העצם.

• אוסטאובלסטים תאי עצם צעירים, אחראים לבניית העצם

• אוסטאוציטים תאי עצם בוגרים המרכיבים את העצם 
ומעניקים לה את חוזקה.

שברי המאמץ הינם סדקים קטנים הנוצרים כתוצאה מעומס 
יתר. במידה ולא יטופלו, ידרדרו ויחמירו עד לשבר מלא. 
התופעה נפוצה בקרב חילות השדה בצבא עקב העומס 

המוגבר המופעל על הגוף.

2
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כוויות

שיעור מצולם -
 עור, פצעים וכווויות

bit.do/oar

כוויה היא פגיעה בשלמות רקמת העור הנובעת מחשיפה לחום, קור, חומרים כימיים וחשמל.

פרמטרים להערכת חומרת הכוויה:

1. סיפור מקרה: פיצוץ, הדף, שריפה, עשן, התחשמלות וכו'

2. דרגת הכוויה:

3. שטח הכוויה:
נמדד באחוזים, באמצעות אחת משתי שיטות:

א. שיטת כף היד: כף ידו של הנפגע
)ללא האצבעות( מהווה 1% משטח גופו.

ב. שיטת התשיעיות - ראה תמונה!
)אצל ילדים, שטח הפנים של האיברים 

השונים משתנה ביחס למבוגר. כך למשל, 
ראשם של ילדים גדול יותר ביחס לגופם ולכן 

אחוז הכוויה בו יהיה גדול יותר.(

4. מיקום הכוויה:  גם כוויות הנפרשות על פני שטח 
פנים קטן יכולות לגרום לנכות או סכנת חיים, לכן 

נתייחס בחומרה לכוויות באזור הפנים, צוואר, בית-חזה, 
כפות ידיים, אצבעות ואיבר מין.

5. רקע רפואי: כידוע, לגיל הנפגע ומצבו הרפואי 
השפעה גדולה על יכולת גופו להתמודד עם מצבי 

טראומה. כך גם עם כוויות: גופם של קשישים, ילדים 
או חולים בעלי מערכת חיסונית חלשה, יהיו בעלי סיכויי 

החלמה נמוכים יותר מאשר לאדם צעיר ובריא.

סכנות הכוויה:

1. היווצרות גלד: גלד הוא שכבת הגנה קשיחה הנוצרת מעל רקמת עור פגועה. 
בכוויה יכול להיווצר באופן מיידי בכוויה מעל דרגה 3.

       - גלד באיבר גלילי )גפיים( יכול ליצור ח.ע טבעי ולפגוע באספקת הדם לגפה.
       - גלד באזור בית החזה יכול לפגוע בהתרחבותו בתהליך הנשימה.

2. פגיעת שאיפה: שאיפת עשן או אוויר חם עלולה לגרום להיווצרות כוויה ושלפוחיות 
בדרכי האוויר, אשר יביאו לחסימתן. אנו נחשוד לפגיעת שאיפה במקרים של כוויות 

באזור הפנים והצוואר, סימני פיח באזור הפה, צרידות ושיעול. פגיעה זו מתפתחת לאורך 
זמן ולכן היא מחייבת השגת נתיב אוויר דפיניטיבי פרו-פילקטית )מניעתית(.

3. הלם: הכוויה גורמת להרחבת כלי דם בקרבת העור, ויציאת נוזל הפלזמה אל 
המרווח הבין תאי. בנוסף, הפגיעה בעור מובילה לאידוי נוזלים מוגבר. בכוויות דרגה ב' 

ומעלה של למעלה מ- %20 משטח הגוף, קיימת סכנה ממשית להלם היפוולמי.  

4. היפותרמיה: הפגיעה בעור מובילה לפגיעה ביכולתו לשמור על חום הגוף.

5. זיהום: פגיעה בעור מובילה לפגיעה ביכולתו להגן על הגוף מפני זיהומים.

טיפול:

1. החזר נוזלים: ע"פ סמכויות החובש )עד 2 ליטר(.

בבי"ח יינתן החזר נוזלים לפצוע כוויות הסובל מהלם על פי 
נוסחת פארקלנד:

כאשר חצי מכמות הנוזלים תינתן ב-8 השעות הראשונות, 
והחצי הנותר יינתן ב-16 שעות הבאות.

2. טיפול בכאב

3. חבישת מטאלין

4. בסמכות רופא: אנטיביוטיקה למניעת זיהומים, 
ואסקרוטומיה )חיתוך גלד הכוויה ע"מ לאפשר התרחבות העור 

ואספקת דם תקינה לאיבר(.

Level 1 5. פינוי לבית חולים

4.5%

9%
9%

9%

9%
9%

9%
9%

9%

1%

4.5%

4.5%
4.5%

4.5% 4.5%

אחוריקדמי

1%

בא

התנסו עם נוסחת פארקלנד

bit.do/prk

bit.do/metl

4ml x kg x % = 24 hours

תחבושת מטאלין
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זרחן

bit.do/zarchan

bit.do/zarch

שיעור מצולם - זרחן

.Phosphate - אחד הגורמים לכוויות כימיות הינו זרחן

סוגי זרחן

תכונות הזרחן הלבן

1. דליק במגע עם אויר

2. פולט חום - במגע עם העור הוא יוצר 
חום רב, וכך נהרסת הרקמה

3. סופח נוזלים - יוצר חומצה 
היגרוסקופית )סופח מים(, מצב זה עלול 

להוביל להלם.

4. מסיס בחומרים אורגניים ובשומן  
חדיר לרקמות הגוף.

5. מנוטרל במים

6. זורח בחושך

סימנים

1. סיפור מקרה - פיצוץ בו נראה עם 
עשן לבן ונתזים מאירים, זריקת רימון.

2. סימני כוויה - פצע עמוק ונמקי.

3. כאבים עזים - נמשכים כל עוד יש 
במקום הפציעה זרחן פעיל, וממשיך 

בעצמה פחותה לאחר מכן.

4. ריח של בשר חרוך - הריח נוצר 
בעקבות חריכת העור ורמת הכאב תלויה 

בגודל הכוויה.

5. רסיס - רסיס גדול- נראה כתם צהוב-
ירקרק, רסיסים קטנים - ייראו נקודות 

שחורות - עור חרוך.

6. עשן לבן/אפור - עולה מנקודת 
הפגיעה

דגשים בטיפול

S: דגש על בטחון המטפל, ביצוע שגש”ג )שטיפה-גירוד, שטיפה-גירוד(.

C: עצירת דימומים בלחץ ישיר לאחר הרחקת כלל הזרחן מהפציעה.

E: הפשטה וחיפוש פגיעות זרחן נוספות, הנחת חבישה רטובה אוטמת על פגיעות הזרחן.

סקר ההחייאה: החזר נוזלים )ע”פ עקרונות טיפול בכוויה(.

לאורך כל הטיפול יש לשמור על תקשורת עם הפצוע, כדי לעקוב אחר מצבו, 
ולהורות לו לא לגעת בזרחן.

טיפול בתאג”ד
חיבור סט נוזלים לחבישה, בכדי לשמור עליה רטובה לאורך זמן; שליפת רסיסים באמצעות 

פינצטה ע”י מטפל בכיר.

טיפול בבית החולים
1. ביצוע הטריית רקמות )חידוש העור(.

2. גילוי הזרחן בחדר חושך ונטרולו באמבט מים.
3.טיפול תרופתי.

סכנות

סכנות פגיעת הזרחן מתחלקות לפגיעה מקומית בעור ולפגיעה רב מערכתית:

1. איבוד נוזלים )הלם(
      א. החומצה הנוצרת הינה היגרוסקופית- ספיחת נוזלים. 

      ב. אידוי נוזלים כתוצאה מהחום שנפלט בתהליך הבעירה. 
      ג. פגיעה ברקמת העור - העור מגן מפני התאדות מים. 

      ד. שינוי בחדירות דפנות כלי-הדם - גורם לבריחת פלסמה.
 

2. זיהום עקב פגיעה בעור
נוצרת כוויה בדרגה ב' או ג' אשר חושפת את הרקמות הפנימיות לסביבה 

החיצונית, כך שמאפשרת חדירת מזהמים.

3. הרעלת זרחן
הזרחן מסיס בחומרים אורגניים, וכך הוא חודר לגוף ולמחזור הדם וגורם להרעלה 

אשר השפעתה החמורה ביותר היא על הכליות )גורם לאי ספיקה כלייתית(.  

זרחן אדום - בעל מבנה גבישי, אינו חודר לרקמות 
ולכן אינו רעיל )נמצא בשעונים וסטיקלייטים(.

זרחן לבן - בעל מבנה נוזלי דמוי שעווה, רעיל ואסור 
על פי אמנת ז'נבה. סוג זה גורם לפגיעות זרחן!

פציעות זרחן
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פגיעות מיוחדות

שיעור מצולם -
פגיעות מיוחדות

פגיעות הדף

bit.do/meyuchad

bit.do/hedef

פגיעות הדף

פיצוץ נוצר בדרך כלל על ידי מעבר מהיר של חומר נפץ ממצב מוצק/נוזל לגז, וכך הוא משחרר כמות אדירה של אנרגיה בצורה 
של לחץ וחום. חומרת הפגיעה כתוצאה מהפיצוץ מושפעת ממספר גורמים: כמות וסוג חומר הנפץ, צפיפות התווך )פיצוץ במים 

משמעותי יותר מפיצוץ באוויר(, המרחק ממוקד הפיצוץ והימצאותם של עצמים מחזירי הדף כדוגמת קירות.

פגיעת מעיכה 

פציעה הנוצרת כתוצאה מלחץ המופעל על רקמה הפוגע במבנה ובפעולה המטבולית שלה. 
חומרת הפגיעה תלויה במשקל העצם הלוחץ, משך הלחץ והאיבר עליו מופעל הלחץ. 

תסמונת המעיכה מתארת מצב בו לחץ ממושך )6-4 שעות( המופעל על מסת שריר 
משמעותית, גורם לפגיעה חמורה בשריר, ועלול להביא למוות. הלחץ המופעל על השריר 

פוגע בפרפוזיה לאיבר וגורם לנשימה אנאירובית של הרקמה ולהרס תאי שריר: באזור 
מצטברים תוצרי פירוק שריר )מיוגלובין(, חומצות ויונים )אשלגן(.

לאחר הסרת הלחץ מהשריר, חומרים אלו משתחררים למחזור הדם, ועלולים לייצור מצבים 
מסכני חיים: חמצת מטאבולית, כשל כלייתי והפרעות קצב קטלניות.

תסמונת המדור הסגור היא מקרה חירום כירורגי היכול להיגרם מפגיעת מעיכה. בדרך 
כלל נובעת מכוחות דוחסים או טראומה קהה לקבוצת שרירים העטופה בקרום פיברוטי 

)סיבי( קשיח ולא גמיש. עיכוב בטיפול עלול להוביל למוות עצבי, מוות של שריר ותסמונת 
המעיכה. סימנים מוקדמים יהיו כאב משמעותי ותחושת נימול.

מעבר זרם חשמלי רב עוצמה בגוף גורם לפגיעה משולשת:

הפרעות בקצב הלב ובמערכת העצבים לאור מעבר האנרגיה החשמלית ברקמות, 

כוויות והרס רקמות לאור מעבר אנרגיה תרמית,

פגיעות שלד כתוצאה מאנרגיה קינטית - הטחת הנפגע כתוצאה מכיווץ שרירים עז.

חומרת הפגיעה מושפעת מעוצמת הזרם, מוקד הפגיעה בגוף וסוג הזרם החשמלי.
       פרטים אלו חיוניים לקבלת החלטות טיפוליות בכל הדרגים.

4-6

גישת הטיפול בפגיעת מעיכה
1. נוזלים: העמסת נוזלים )2 ליטר מיידי( - במידה וניתן עוד לפני החילוץ. המטרה: הגברת 

הפעילות הכלייתית לצורך הגברת השתנה.
2. תרופות משתנות: במידה והפצוע אינו נותן שתן באופן ספונטאני לאחר העמסת נוזלים 
)שלוש שעות מתחילת הטיפול(, נחשוש כבר לקיום של כשל כלייתי חמור ונטפל באמצעות 

.)Fusid( תרופות משתנות
3. קטטר פולי: ניטור קצב מתן שתן - לפחות 100 מ"ל/שעה.

4. פסיוטומיה: חיתוך קרום הפסיה ושחרור הלחץ במצב קיצוני של תסמונת המדור הסגור.
5. רישום בטופס 101: אבחון פגיעת מעיכה.

סימנים 
• פגיעה במערכת העצבים: בלבול, אובדן זיכרון זמני, חוסר התמצאות, שיתוקים ופרכוסים

• פגיעה בלב: הפרעות קטלניות בקצב הלב, פגיעה בשריר הלב.
• פגיעה בעור: כוויות עמוקות בנק' החדירה והיציאה של הזרם מהגוף.

• פגיעה בשלד: יכולות לנבוע מהטחת גוף הנפגע על עצמים בסביבתו, או ע"י כיווץ עז של 
                       השרירים בזמן מעבר הזרם החשמלי בהם.

התחשמלות

גישת הטיפול בהתחשמלות
1. הרחקה מגורם מסכן: ניתוק הזרם החשמלי, דגש על בטיחות המטפל.

2. החייאת לב-ריאה: במקרה של דום לב, פרוגנוזה טובה!

לפגיעות הדף קיימים 5 שלבים:

Primary Blast Injury - 1. פגיעת הדף ראשונית
פגיעת ההדף הטהורה, תוצאה ישירה של מעבר גל ההדף דרך הגוף. פגיעת הדף 

ראשונית פוגעת לרוב באיברים בהם צפיפות חומר שונה )לרוב נוזל-גז(, כלומר באיברים 
חלולים - באוזן הפנימית, ריאות ומעיים, בעוד איברים מוצקים כגון שרירים ועצמות כמעט 

ולא יושפעו ממנה. הסיבה לכך היא דחיסה מהירה של הגז באיבר ע"י גל ההדף ולאחר 
מכן התרחבות קיצונית של אותו גז אשר יוביל לקרעים ברקמה הרכה. נצפה לראות 

פגיעה באוזן הפנימית, קונטוזיה ריאתית, חזה אוויר, תסחיפי אוויר, או ניקוב של המעיים.
בעיות שמיעה )אבדן שמיעה, חירשות( יחשידו לפגיעות הדף!

Secondary Blast Injury - 2. פגיעת הדף שניונית
נזק שנגרם לגוף כתוצאה מרסיסים ועצמים שהועפו ע"י גל ההדף ופגעו בגוף. חשוב 

להדגיש כי פגיעות רסיסים הן פגיעות נפוצות מאד במתאר הצבאי.

Tertiary Blast Injury  - 3. פגיעת הדף שלישונית
הטחת הגוף המועף בגל ההדף על עצמים קשיחים - קירות, סלעים וכו'. ניתן לצפות 

לספקטרום רחב של פציעות, בדגש על טראומה קהה )פגיעות עמ"ש, שברים, פגיעות 
ראש(.

Quandary Blast Injury - 4. פגיעת הדף רביעונית
פציעות הנוצרות עקב החשיפה לחום או האדים שנוצרו ע"י הפיצוץ, אשר יביאו לכוויות 

ופגיעות שאיפה. החשיפה לחום בדרך כלל תהיה מהירה מאוד ותיצור "כוויות הבזק" 
באזורים החשופים.

Quaternary Blast Injury  - 5. פגיעת הדף חמישונית
תופעות נלוות נוספות אשר יכולות להופיע בפיצוצים של חומרים מסוימים, הן תופעות 
של חשיפה לקרינה, חומרי לחימה כימיים או ביולוגיים. מדובר בהשפעות ארוכות טווח.

גישת הטיפול בנפגעי הדף
חשוב לזכור כי מתאר של פיצוץ הוא מתאר בו לרוב נצפה לראות מספר פצועים ולא 
פצוע בודד, ולכן עקרונות הטיפול הם ע"פ עקרונות ניהול אירוע רב נפגעים. חשוב 

לזכור כי פגיעת הדף היא לרוב פגיעה משולבת ורב-מערכתית, ולכן הטיפול יהיה בהתאם 
לפגיעות מהן סובל הפצוע, תוך מתן דגש על ניטור המצב הנשימתי ואספקת חמצן.

דגש: יש לבצע רישום בטופס 101 על פצוע הדף!

1
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טיפול בכאב

 רישום רפואי

נאפ”ל
החוליה הרפואית

אר”ן
תאג”ד

טיפול ותו”ל

תוכן עניינים

טיפול בכאב

שיעור טיפול בכאב

bit.do/tpk

כאב 

כאב = תחושה גופנית ורגשית לא נעימה, הנגרמת כתוצאה מפגיעה ברקמה.

הגירוי הכואב, נקלט ע"י קולטנים הנמצאים ברקמות ומועבר דרך סיבי עצב אל חוט השדרה, ומשם אל המוח.

עוצמת תחושת הכאב וסף הכאב משתנים מאדם לאדם, ומושפעים מגורמים נוספים:
רגשי )חרדה ופחד(, קוגנטיבי )הבנת תוכנית הטיפול( וקשב )המופנה לתחושת הכאב(.

תחושת הכאב יוצרת מגוון תהליכים בגוף, אשר להם השפעות על פצועי טראומה. כאב מפתח ומגביר בגוף 
תגובת דחק, שהיא מצב פיזי ונפשי בגוף המקושר למערכת הסימפטטית. 

1. הפחתת אי-השקט של הפצוע ע”מ להקל על הטיפול בו.

2. מניעת סטרס וכך מניעת פגיעה ביעילות הנשימה והפחתת נשימה אנאירובית וחמצת. 

.)PTSD( 3. הפחתת הסיכוי להתפתחות הפרעה פוסט-טראומטית

מטרות הטיפול

הערכת עוצמת הכאב

התרשמות סובייקטיבית )ע”י המטופל(: הערכה גסה של מידת הכאב: “האם הכאב נסבל”?

התרשמות אובייקטיבית )ע”י המטפל(: הערכה קלינית לפי מנגנון וחומרת הפציעה וסימנים 
קליניים המעידים על כאב )אי שקט, נשימה מהירה, דופק מהיר(. התרשמות זו תבוא לאחר 

איתור וטיפול הבעיות מהן סובל הפצוע.

3
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הידעת?-----------------------------------------
לג’ינג’ים סף כאב גבוה מהרגיל, והם זקוקים למינונים גבוהים 

יותר של תרופות הרדמה ושיכוך כאב.
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רישום

יש להקפיד על רישום מפורט של הטיפול התרופתי בטופס 101. 
בהיעדר הטופס, יש לרשום MO על הפצוע. 

טיפול תרופתי

טיפול בכאב )אנלגטיקה(

יתבצע בשלב הסקר השניוני )בהמתנה לפינוי או במהלכו(, לכל פצוע הסובל מכאב.
ההחלטה על סוג הטיפול מתבצעת על סמך מענה לשתי שאלות המפתח וסמכות המטפל:

1. מה מידת הכאב? כאב בלתי נסבל יטופל בנרקוטיקה וכאב נסבל יטופל פומית.

2. האם קיים צורך בגישה ורידית או האם כבר קיימת?לא נפתח וריד לפצוע ללא 
התוויה מתאימה לכך - טיפול בכאב איננה התוויה לגישה ורידית!

טופס 101 משמש לרישום ומעקב אחר נפגעים לצורך 
העברת מידע רפואי בין הדרגים המטפלים, ולכן הטופס 

שימולא לפצוע בדרג הראשון ילווה את הפצוע בכל הדרגים 
עד להגעתו לבית חולים.

הטופס ימולא לכל נפגע, חייל או אזרח, המטופל 
ע"י דרג רפואי צבאי.

טופס 101 ימולא לנפגע ע"י גורם רפואי בדרג הטיפול 
הראשון, ויעודכן ע"י כל גורם רפואי בדרג טיפול מאוחר יותר.

בהעדר מטפל בכיר, רשאי חובש להתחיל במילוי הטופס 
במקום המיועד לכך ולצרפו לנפגע במהלך העברתו לדרג 

הבא.

בטופס ירשמו פרטי הנפגע, זמן הפגיעה וסוגה, ופרטי צוות 
מטפל.

כמו-כן, הטופס ישמש לסיכום בדיקה של הנפגע )כולל ציון 
מיקום הפציעה(, לציון טיפולים רפואיים אותם קיבל הנפגע 

ולמעקב ביצוע הנחיות המטפל ומעקב אחר מדדים הן 
במהלך טיפול בשטח והן במהלך פינוי. 

עם מילוי פרטיו האישיים והרפואיים 
של המטופל, סיווגו של הטופס יהיה 

"סודי רפואי", ועל כן העברתו 
תהיה בהתאם לכללים הנוגעים 

להעברת מידע רפואי.

הטופס כולל שני העתקים
עותק #1 )רך(, ועותק #2 )קשיח(:

עותק קשיח - מורכב מארבעת החלקים - נע עם הפצוע בין 
הדרגים השונים. משמש כגיליון מעקב טיפול ומדדים לפצוע 

בדרג הטיפול ובין הדרגים השונים.

עותק רך - מורכב רק מהעמוד הראשון והרביעי - נשאר 
ביחידה המטפלת. מיועד לדרג המטפל בו ניתן הטיפול 

הראשוני, לצורך בקרה על תנועת הנפגעים.

מורפיום
תרופה נרקוטית נפוצה מקבוצת האופיאטים. מגיעה בצבא בתצורה של אמפולה 1cc/10mg או 

במזרק אוטומטי, המכיל 10mg מורפיום במתן IM לשריר הירך. לכל חובש קרבי מנופקים שני מזרקי 
מורפיום אוטומטיים, כאשר בסמכותו להשתמש במזרק אחד לפצוע הסובל מכאב בלתי נסבל.

במידה והחובש עובד ללא מטפל בכיר, בסמכותו להזריק מזרק נוסף כעבור 20 דקות במידה והכאב 
עדיין מתואר כבלתי נסבל.

תופעות לוואי: ישנוניות, בחילות והקאות, מיוזיס )אישוני סיכה(, ובמינונים גבוהים - ירידה בלחץ 
הדם ודיכוי נשימתי. מחייב ניטור מדדים בכל טיפול בנרקוטיקה!

התוויות נגד: פצוע מעורפל/חסר הכרה, הלם עמוק המתבטא בהיעדר דופק רדיאלי.

קטאמין
תרופה הניתנת ע"י מטפל בכיר בלבד. במינונים גבוהים משמש לסדציה )הרדמה(, במינונים נמוכים 
משמש לאנלגטיקה. הטיפול בקטמין יתבצע בשילוב עם מורפיום בפצועים אשר ממשיכים לסבול 

מכאב משמעותי למרות הטיפול.

פנטניל ציטרט )אקטיק(
תרופה נרקוטית מקבוצת האופיאטים, הפועלת בדומה למורפיום. התרופה מגיעה בתצורה של 

סוכרייה על מקל, ונספגת דרך הריריות )השפעה מהירה( ודרך מערכת העיכול )השפעה ארוכת טווח(.
התרופה תינתן על ידי מטפל בכיר לפצוע עם כאב בינוני ומעלה לו אין התוויה לגישה ורידית.

רישום רפואי

שיעור מצולם - הרישום הרפואי

!לבדוק שמה שיש עדכני

bit.do/ to101
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נאפ”ל

בזמן לחימה, לאחר שהפצועים מקבלים טיפול ראשוני ע"י מע"ר או חובש מחלקתי, הם מרוכזים 
בנקודת איסוף פצועים פלוגתית - נאפ"ל. המטרה בנאפ"ל היא לרכז את הפצועים ברמת הפלוגה 

לפני הגעה לתאג"ד וכן מתן טיפול חובש.

מיקום וסימון הנאפ"ל

1. קרוב לכוחות הלוחמים - 150-100 מ' מאזור 
הלחימה.

2. קרוב לציר פינוי.

3. מוגן מאש שטוחת מסלול.

סימון ביום: משולש כחול על אנטנת המ.ק / 
רימון עשן כחול.

סימון בלילה: אשכול נצנצים / סטיקלייטים 
בצבע כחול.

בעלי תפקידים בנאפ"ל

סמ"פ - על אחריות אג"מית: אבטחת הנאפ"ל, קשר

חופ"ל - חובש פלוגתי. החופ"ל הוא חובש 07 ללא סמכות 
רפואית מיוחדת אשר ביצע קורס חופ"לים. לרוב מדובר 

בחובש מקצועי, בעל ניסיון בתחום.

תפקידיו:
1. קליטת פצועים ומיונם לפינות.

2. ניהול ופיקוח על עבודת החובשים בנאפ"ל.
3. קביעת קדימויות פינוי לדרג הבא.
4. שמירה על קשר עם רמה ממונה.

עקרונות העבודה בנאפ"ל

1. קליטת פצועים ע"י החופ"ל וחלוקה ע"פ פינות.

2. החובשים יעבדו ע"פ הוראות החופ"ל.

.A 3. טיפול בפצועים החל משלב

4. בשאיפה - חובש על כל פצוע דחוף.

5. במידה ויש מחסור בחובשים - חופ"ל יטפל בפינת לא דחופים.

6. טיפול ע"פ עקרונות טיפול בפצוע בודד / בו"ם המוני.

דיווחים

חובשים        חופ"ל:
1. מדדים חריגים: דופק, נשימה, בעיות נוירולוגיות 

וכו'.

2. התדרדרות במצב הפצוע: איבוד הכרה, איבוד 
נשימה וכו'.

3. החדרת עירוי - לקיחה מהארגז, כשלון, הצלחה.

4. בעיות שונות.

5. גמר טיפול.

תרשים מבנה נאפ"ל

חופ"ל        רמה ממונה: 

1. כמות פצועים, סוג הפציעות, מצב הפצועים 
)דחוף, לא דחוף, ממתין(.

2. דרישת צר"פ ואמצעי פינוי.

נאפ"ל מדלג

במצב בו נשקפת סכנה לנאפ"ל, על החופ"ל 
להעתק את מיקומה למיקום שייקבע ע"י סמ"פ.

דגשי העברה:
1. קיבוע מלא של עירויים.

2. קיבוע פצועים + קשירתם לאלונקה.

3. סידור פצועים בסדר תנועה.

4. הליכה למקום פריסה חדש שנקבע בתדריך מ"פ.

5. מיון פצועים לפי פינות ע"י החופ"ל.

6. טיפול החל משלב A לכל פצוע.

נאפ"ל אב"כ

במתאר זה חלים כל הדגשים של הנאפ"ל הקונבנציונאלי. 
לכל חובש )חופ"ל + מחלקתיים( יש 3 פולרים + 40 

מזרקי אטרופין אוטומטיים.

1..2..

1..2..
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החוליה הרפואית

החוליה הרפואית הינה צוות קדמי בעל יכולת טיפול רפואי מתקדם להצלת חיים. החוליה היא חלק מכוח לוחם אליו תוכפף פיקודית 
בעת הפעלת הכוח.

הציוד הרפואי בחוליה מבוסס על 2 וסטי חובש, ווסט 
מטפל בכיר אחד. בגלל מגבלת הצר"פ, החוליה הרפואית 

בנויה לתת מענה רפואי בסה"כ לשלושה נפגעים דחופים 
כאשר אחד מהם לכל היותר מונשם.

יכולות טיפול

1. עצירת דימומים וביצוע החייאת נוזלים 
מתקדמת

2. מתן פתרון לבעיית נ.א )דפינטיבי או זמני(

3. טיפול בפגיעות חזה )בדגש על חזה אוויר 
בלחץ(

4. ניטור

5. טיפול משלים כגון: טיפול בכאב, 
אנטיביוטיקה, קיבועים והמרות.

היתרון היחסי של החוליה הרפואית על נאפ"ל, הוא יכולות 
הטיפול המתקדמות של המטפל הבכיר בסמוך למוקד וזמן 

הפציעה:

יחד עם זאת, חשוב לזכור שהחוליה נבנתה כדי להעניק מענה 
רפואי ראשוני בלבד, ואין ביכולתה להשהות פצועים.

תצורות פריסה

1. התקפה סדורה: במקרה מסוג זה, תפרוס 
החוליה בשאיפה בשטח שנקבע מראש, ותקים 

נאפ"ל המאובטח ע"י חוליית לוחמים וכן כוח פינוי 
זמין, רגלי או רכוב.

2. טיפול בכוח בתנועה: במידה ויש צורך במתן 
מענה רפואי לפצועים כאשר הם בדרכם אל יעד, 
החוליה תובל למוקד האירוע ע"י כוח ייעודי שגם 

יסייע באבטחה )כגון חולית לוחמים(. במקרה כזה 
החוליה תהווה מעין צוות אר"ן המוקפץ אל היעד 

ממקום אחר.

3. פינוי נמרץ: חוליה רפואית שתמוקם בלבנת 
פינוי/חילוץ תהיה כפופה ישירות למפקד הלבנה. 

תפקידה יהיה להעניק טיפול ראשוני בנקודת הפציעה 
תוך כדי פינוי וחילוץ לאחור. במצבים מסוג זה, יש 
מעין "שדרוג" של חוליות הפינוי הקיימות בשטח 

לניידות טיפול נמרץ הממוקמות ממש בשטחי האש.

מבנה החוליה

א. מטפל בכיר: ממקורות מחלקת הרפואה 
הגדודית/פלוגת הרפואה החטיבתית.

ב. חובשים: 2 חובשים ממקורות הפלוגה 
המבצעית/מחלקת הרפואה הגדודית/מפלוגת 

הרפואה החטיבתית .

ג. מפקד החוליה: יוקצה מתוך הצוות 
הרפואי: בוגר בה"ד 1 או חוג"ד /מתוך 

הפלוגה המבצעית: קצין או לוחם בוגר מסלול 
פיקודי או חופ"ל, בהתאם לשיקול דעתו של 

מפקד הפלוגה. אחראי על העברת תמונת 
מצב הנפגעים )בציר הרפואי והמבצעי( 

בפלוגה ותיאום מאמצי הפינוי.

אר”ן

אירוע רב נפגעים: אירוע בו מספר הנפגעים עולה על יכולות הצוות הרפואי הקיים בשטח להעניק טיפול/פינוי מיטבי לכלל 
הפצועים, ולאור כך טיפול ו/או פינוי בנפגע אחד משפיע על הטיפול ו/או פינוי בנפגעים אחרים. 

סוגי אר"ן

אר"ן מוגבל בזמן: אירוע שבו הטיפול הרפואי 
מתחיל/מתנהל לאחר סיום האירוע, כל הנפגעים 

הצטברו במשך פרק זמן מוגבל וקצר, ומספר 
הפצועים עימם צריך להתמודד הצוות המטפל 

נראה סופי ומוגדר, לדוגמא תאונת דרכים.

אר"ן מתמשך/מתגלגל: אירוע שבו הטיפול 
הרפואי מתחיל/מתנהל תוך כדי התרחשות 

האירוע, או אין וודאות שהאירוע הסתיים. 
הפצועים מצטברים באופן מתמשך ולאורך זמן. 

דוגמא- שריפה גדולה שהולכת ומתפשטת.

אר"ן רב-מוקדי: מאופיין בנפגעים במספר 
אתרים גיאוגרפיים בו זמנית, המחייב חלוקה של 

כוחות הרפואה בין האתרים הללו.

שלבים בהתפתחות אר"ן

שלב -1 אר"ן מפוזר: הפצועים 
פזורים בתא שטח נרחב ויש צורך בריכוזם 
ולעיתים אף באיתורם. בכל מקרה שפיזור 

הפצועים לא ידוע, חייב הצוות הרפואי 
להניח כי מדובר באר"ן מפוזר. 

שלב 2 – אר"ן מקובץ: עם השלמת 
ריכוז הפצועים בנקודה המרכזית, יתפתח 

האירוע לאר"ן מקובץ- שלב מתקדם 
בטיפול באר"ן, בו כל הנפגעים מרוכזים 

ומטופלים באזור אחד, וממנו מפונים לבתי 
החולים.

בעלי תפקידים באר"ן

מפקד רפואי: נושא באחריות על פצוע עד להגעתו בשערי בית חולים, בסיוע במפקדים 
האג"מיים. זה המטפל הראשון בשטח האירוע, האחראי על מיון הפצועים, הטיפול הרפואי 

והפיקוד הרפואי באירוע. מטפל או מפקד רפואה בכיר יותר המגיע לשטח רשאי ליטול לידיו את 
הפיקוד הרפואי.

מפקד גזרה: המפקד האג"מי של האזור. אחראי על הפעלת כל המאמצים שאינם רפואיים: 
אבטחה, ניהול הפינוי, כוחות הפינוי והאלונקאים, עפ"י העדיפויות הרפואיות כפי שהוגדרו על ידי 

המפקד הרפואי. מפקד הגזרה יעמוד לרשותו של מפקד האירוע הרפואי, ויסייע לו בכל הדרוש.

חובשים: תפקיד החובשים באר"ן הוא לבצע את המשימות המוטלות עליהן דרך המפקד 
הרפואי: עצירת דימומים, ריכוז פצועים, פריסת פרוצדורות וסיוע בביצוען, החדרת עירויים, הכנות 
לפינוי וכו'. בסמכות המפקד הרפואי למנות איש צוות נוסף או חובש מקרב הצוות הקיים )לרוב 

חוג"ד( לביצוע משימות נוספות )כגון שליטה בקשר ושיח עם רמה ממונה, אבטחה וכו'(.

חובשחובש
מטפל
בכיר

מטפל
בכיר
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סדר פעולות באר"ן

סבב גזרות
כל חובש בגזרתו יאתר את הפצועים ע"פ כיוון השעון. בכל פצוע שאותר- 

 JT/CL( יבוצעו עצירת דימומים מסכני חיים, בדיקת הכרה, פתיחת נ.א
והחדרת AW(, חש"י. בתום איתור וטיפול בכל הפצועים בגזרתו יעביר 

החובש את הפצועים לנקודת הטיפול המרכזית שנקבעה ע"י המפקד הרפואי.

סדר ריכוז הפצועים- בעדיפות דחופים        לא דחופים        ממתינים.

TRIAGE - סבב מיידי
סבב מיון פצועים מהיר המתבצע בנק' הטיפול ע"י המפקד הרפואי. המפקד 
הרפואי מבצע סקירה ראשונית של הפצועים, במהלכה ניתן לפצועים טיפול 

ראשוני בלבד )AW, NA, ח.ע.(.
סבב זה מסתיים בסיכום בו מחליט המפקד הרפואי על עדיפויות הפינוי ועל 
הטיפול שיש להעניק בסבב הטיפולי וכן מחלק את הפצועים לאחת משלוש 

ה"פינות": דחופים / לא דחופים / ממתינים, ויסמנם בעזרת סרט סימון 
ייעודי לאר"ן:  = דחוף,  = לא דחוף,  = ממתין. בשלב זה 

החובשים יבצעו פעולות ע"פ הנחיית המפקד הרפואי )פריסת פרוצדורות, 
עצירת דימומים, החדרת עירויים וכו'(.

סבב טיפולי
בסבב זה מתבצעות ומתועדות פרוצדורות מצילות חיים שנקבעו בטריאז'. 

בשלב זה החובשים יבצעו פעולות ע"פ הנחיית המפקד הרפואי )סיוע בביצוע 
פרוצדורות, קיבוען, וכו'(.

סבב משלים
אנלגטיקה, קיבועים, המרות, הכנה לפינוי וכדומה, ורישום ע"ג טופס 101.

סבב סיום האירוע
קביעת מוות לממתינים, השלמת הרישום הרפואי ואיסופו, איסוף הציוד 

הרפואי וכ"א, חזרה לכוננות.

תאג”ד

לגופי הרפואה ביחידות הלוחמות בצה”ל ישנן תצורות הפעלה שונות בזמן לחימה.
אחת מהן היא תאג”ד - תחנת איסוף גדודית, אליה מרוכזים הפצועים ברמת הגדוד. 

מבנה מחלקת הרפואה הגדודית

1. כיתת פינוי - תפקידה להביא נפגעים וחללים מרמת המחלקה והפלוגה לתאג"ד ולפנות מהתאג"ד לדרג הבא. 
בראשה עומד מ"מ פינוי, והיא מונה שני מש"קים, שלושה חובשים ושלושה נהגים המנוידים ע"י נגמ"שים יעודים. 

2. תאג"ד - תפקידה להעניק טיפול רפואי לנפגעים. כלל הכוח הרפואי והציוד הרפואי מנוידים ע"ג שני נגמ"שים   
18א' ו-18ב'.

3. תא"ח - תחנת איסוף חללים אשר בראשה עומד רב צבאי. תפקידה לאסוף חללים ואת ציודם האישי ולטפל 
בגופות עד שיפונו.

קרפ"ג
קצין הרפואה הגדודי, 

רופא בהכשרתו. 
הקרפ”ג אמון על 

בריאות וחיילי היחידה 
ומהווה את יועץ 

המג”ד )מפקד הגדוד( 
לענייני רפואה. בחירום, 
הקרפ”ג הוא מפקד 
מחלקת הרפואה 
הגדודית על כלל 

מרכיביה:
טיפול, אספקת ציוד 

רפואי ולוגיסטי, שליטה 
בכ”א וכו’.

חוג"ד
אחראי על ארגון הציוד ופריסת 
התאג”ד ועל ניהול החובשים בו.

חובש רשם
צמוד לקרפ”ג ואחראי 
על רישום הנפגעים 
בטופס 101. במידה 
והקרפ”ג יורד לפינת 
טיפול - מסייע לו 

בעבודתו.

חובשים
מחולקים לפינות הטיפול השונות 
ומבצעים טיפולים בסמכותם ע”פ 

הנחיות הקרפ”ג.

רופא 2
לרוב איש מילואים, 

כפוף מקצועית 
ופיקודית לקרפ”ג 

ואחראי על הענקת סיוע 
רפואי לנפגעים. בזמן 

חירום - מחליף הקרפ”ג 
בהיעדרו.

סגל הרפואה בתאג"”ד

קיבועים

המרות

פראמדיק
כפוף מקצועית 

ופיקודית לקרפ”ג 
ואחראי על הענקת סיוע 

רפואי לנפגעים.
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מבנה תאג"”ד סדורה

בכל תאג"ד יקבעו ציר כניסה וציר פינוי ברורים, וכן יפרסו הפינות 
הבאות:

1. פינות החייאה: שתי פינות המאוישות ע"י מטפל בכיר וחובש. 
בפינות אלו יש ציוד לטיפול בבעיות מסכנות חיים בשלב ה-A/B. זוהי 
הפינה הראשונה שתיפרס, וכאשר פינת החייאה אחת לפחות מוכנה, 

התאג"ד כולו מוגדר כשיר לקבלת פצועים.

ראו תרשים פינת החייאה!

2. פינות דחופים: שתי פינות טיפול לפצועים דחופים לפינוי שאינם 
זקוקים לטיפול מציל חיים בשלב ה-A/B המאוישת ע"י חובש אשר 

מטפל ומנטר את הפצועים עד להגעת הפינוי. הפינות כוללות עירויים 
שטופים ומארזים: נוזלים, חבישה, פרוצדורות ותרופות.

3. פינות לא דחופים: שתי פינות המאוישות שתיהן ע"י חובש אחד, 
אליהן נקלטים נפגעים שאינם דחופים לפינוי ולא מצריכים מידה רבה 

של ניטור וטיפול.

4. פינת ציוד משקי: ממוקמת ליד אחת מפינות הלא-דחופים 
וכוללת מנות קרב, ג'ריקנים, שמיכות, אלונקות וכדומה.

תחת רשת )בין שני נגמ”שים(: צורת הפריסה של התאג"ד 
משתנה מיחידה ליחידה, ובים תרחישים מבצעיים, גזרות ועוד.

בפריסה בין נגמ"שים )תחת רשת( יחנו הנגמ"שים 18 א'+ב' במקביל, 
כשאר ביניהם מרחק של 7 מטרים. במרווח שנוצר תיפרש רשת אשר 
תכסה את הנגמ"שים לשם הסוואה ושבירת צורה. הפינות תמוקמנה 

בין הנגמ"שים. מטרת פריסה זו היא קליטת פצועים לטווח הארוך, 
לשהות ארוכה.

ראו תרשים תאג”ד בין שני נגמ”שים!

תחת כיפת השמיים: במקרה בהם תוך כדי תנועת הכוחות נפגעים 
חיילים, תאג"ד יוכל להעניק סיוע רפואי איכותי ראשוני והמיר תחת 

כיפת השמיים. חשוב לזכור כי בתרחיש כזה, התגובה הראשונים היא 
יציאה מכלל סכנה - נטרול הגורם המסכן ומעבר לשטח שאינו מאויים 
במידת האפשר. לאחר מכן, יוענק הטיפול הראשוני, ללא פריסה מלאה 

של פינות החייאה - אלא על בסיס תרמילים.

ראו תרשים תאג”ד תחת כיפת השמיים!

באוהל: אוהל ייעודי לפריסת תאג"ד, אשר הציוד בו ייפרס בדומה 
לפריסה תחת רשת. פריסה זו מאפשרת הגנה מפני מפגעי אקלים, אך 

הצפיפות בה גדולה באופן משמעותי מפריסות אחרות.

במבנה: פריסה במבנה נפרשת בלש"ב - לוחמה בשטח בנוי. הפינות 
יוקמו בהתאם לצורת המבנה הקיימת. הפריסה תהיה בשאיפה במבנה 

בו יהיה שתי כניסות )כך שיוגדרו כניסה ויציאה(, עם מעט חדרים 
גדולים )ולא הרבה חדרים קטנים( כדל לאפשר התניידות ותקשורת 

מיטבית.
פריסה במבנה מאפשרת בידוד מתנאי סביבה, אפשרות לתאורה ומים 
ומידור פצועים. מנגד, היא עלולה להביא לקושי בזיהוי התאג"ד, קושי 

בתקשורת בתוף התאג"ד וקושי בניוד הפצועים במבמנה.

צורות פריסה של תאג””ד סדורה

בסוף פריסת הפינות, יבוצע סבב TDF עם כל הצוות שיכלול מעבר על כל הפינות לפי סדר חשיבות תוך כדי בדיקת הימצאות 
ותקינות של ציוד. החוג”ד ינהל את המעבר מפינה לפינה ויצוות חובשים לבדיקות. הקרפ”ג ייתן דגשים בכל פינה והרשם ירשום את 

החוסרים. 

אופי הפריסות

פריסה סדורה: פריסה טרם קבלת נפגעים בנקודה שנקבעה מראש, תוך שימוש בכלל הציוד 
הרפואי והכנת השטח לשהות ארוכה. 

פריסה חפוזה: פריסה תו"כ קבלת נפגעים לצורך מתן מענה לאירוע נקודתי. בפריסה זו יופיע 
רק ציוד חירום - פינות החייאה.

במהלך נהול קרב יכולות להיקבע אחת מצורות ההתקדמות הבאות בדרך ליעד הפריסה:

1. רק”מ - תנועה ע"ג נגמ"שים אל עבר היעד. הרק"מ מחולק לנגמ"שי ניוד של כיתת 
התאג"ד )18 א'+ב'( ונגמ"שי פינוי של כיתת הפינוי )ד'+ה'(.

2. ממוכן - תונעה על גבי כלי רכב שאינו ממוגן )ריו למשל(.

3. רגלי )קלה( - תנועה רגלית אל עבר היעד. במקרה כזה כיתת התאג"ד תתחבר 
עם מחלקה שתפקידה לאבטח את התאג"ד. צורת התקדמות זו מאופיינת בכמות ציוד 

מוגבלת מאחד והציוד מועמס על החיילים )מינימום ציוד למקסימום נפגעים(

צורות התקדמות
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תאג”ד תחת רשת 
)בין שני נגמ”שים(

..דמיינו רשת .

אובייקטים לא ביחס גדלים אמיתי

פינת החייאה

5657
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חל”כים שונים

מדמיעים

חל”כ נפוץ וחוקי לשימוש, המשמש לפיזור הפגנות, תרסיס פלפל וכו’.
זהו חל”כ בטוח יחסית לשימוש, ורק במקרים נדירים מאד עלול לגרום למוות.

מנגנון פעולה
גירוי ריריות פריפריות.

סימנים
צריבה והפרשת יתר בריריות )עיניים, אף, רוק, עור(.

טיפול
התמגנות, זיהוי החל”כ, הרחקה מהחל”כ וטיהור, שטיפת העיניים במים.

משניקים

.II-חל”כ הנוצר משריפה של חומרים המכילים כלור. זהו חל”כ רעיל מאד אשר נעשה בו שימוש במלחמת העולם ה

מנגנון פעולה
פגיעה בנאדית הריאה ובחילוף הגזים בה.

סימנים
- סימנים מוקדמים: גירוי בדרכי נשימה עליונות, צריבה בעיניים, שיעול יבש, לחץ בחזה.

- תקופה לטנטית )השהיה(.
- סימנים מאוחרים: לרינגוספאזם, בצקת ריאות, שיעול חמור ודמי, סימני היפוקסיה.

טיפול
התמגנות, זיהוי החל”כ, הרחקה מהחל”כ וטיהור, סיוע נשימתי )חמצן, הנשמה(, טיפול תרופתי סימפטומטי 

)ונטולין להרחבת סימפונות, סטרואידים להפחתת דלקות, קודאין לשיעול, טיפול אנטיביוטי וטיפול בכאב(.

++++

+++++

טיפול
התמגנות, זיהוי החל"כ, הרחקה מהחל"כ וטיהור, 

טיפול תרופתי סימפטומטי )תרחיף קלמין לכוויות, משחות 
אנטיביוטיות, משככי כאבים, עירוי נוזלים ע"פ חומרת הכוויה(.

חרדלים

חומר כימי אשר בשימוש צבאי המפוזר בריסוס ממטוסים או דרך פגזי ארטילריה, 
בעל השפעה הרסנית על הנפגעים. זהו חומר בעל חדירות גבוהה, מגיב בקלות 

עם חומרים אחרים, בעל צבע חום-צהבהב וריח חזק של שום או חרדל. יכול להגיע 
בתצורה של נוזל או גז.

סימנים
לאחר מספר שעות עד יממה מרגע החשיפה, יתחילו להיווצר על העור כוויות בדרגות 

משתנות, שלפוחיות גדולות; במגע עם העיניים - צריבה, נפיחות, דלקת ועיוורון זמני; 
בשאיפה - שלפוחיות ודימום בדרכי האוויר.

ציאניד

תרכובת כימית רעילה בעלת זיקה גבוהה למתכות. נעשה בו שימוש במחנות ההשמדה במהלך מלחמת 
העולם ה-II. הציאניד מגיע בתצורה של גז ואף יכול לשמור על תצורה יציבה במים, חסר צבע,  בעל ריח 

שקדים מרים, ובעל רעילות גבוהה במיוחד )7 מ"ג יהרגו אדם בוגר תוך שניות(.

מנגנון פעולה
נקשר ליוני ברזל בגוף ופוגע בתהליך ייצור האנרגיה התאית.

סימנים
- בשאיפה: טכיפנאה, אבדן הכרה, פרכוסים, דום לב ודום נשימה )תוך 2-1 דקות(.

- בבליעה: סומק בפנים, חולשה, קשיי נשימה, פרכוסים, אבדן הכרה, דום לב )דקות עד שעות(.

טיפול
התמגנות, זיהוי החל"כ, הרחקה מהחל"כ וטיהור, טיפול תומך והחייאה.

בסמכות רופא טיפול תרופתי: סודיום תיוסולפט )הופך את הציאניד לחומר לא רעיל המופרש בשתן(, 
וסודיום ניטריט )מונע את מעבר הציאניד מהדם לתאים(.

מנגנון פעולה
פוגע ב-DNA של התא וכך פוגע בהתחדשות תאים בגוף, 

דבר היוצר כוויות חמורות ופגיעה קשה ברקמות העור.

++++
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מבנה תא עצב

מערכת העצבים בנויה מתאי עצב - נוירונים, אשר מעבירים 
שדרים חשמליים אל עבר אברי מטרה.

בין תא עצב אחד למשנהו, השדר החשמלי מתורגם לשדר 
כימי, הגורם להמשך הקשר החשמלי בתא הבא.

המרווח בין תאי העצב בו מועבר השדר הכימי נקרא סינפסה.

שדר חשמלי שמגיע לבלוטה - יגרום להפרשה, שדר חשמלי 
שמגיע לשריר - יגרום לכיווצו.

חל”כ עצבים

בעצבי המערכת הפראסימפטטית, משתחרר אל הסינפסה 
חומר כימי בשם אצטיל-כולין, אשר קישורו ל רצפטורים 

בתא הבא יגרום להפעלת השדר החשמלי בתא.

על מנת לווסת את הקישור של האצטיל-כולין לתא הבא, 
משתחרר האנזים אצטיל-כולין אסטראז )א.כ.א( אשר 

אחראי על פירוק הקשר בין האצטיל כולין והרצפטורים.

Aging הוא מונח המתייחס להזדקנות הקשר בין החל"כ 
והאצטיל-כולין אסטראז. הקשר בין השניים הוא בלתי הפיך 
באופן טבעי, אך ניתן לפרקו באמצעות תרופות. לאחר זמן 

מסוים מהיווצרות הקשר )משתנה בין סוגי חל"כ(, הוא מזדקן 
והופך לבלתי ניתן לפירוק באופן מוחלט.

ללא טיפול נכון ומהיר, חשיפה לזרחן אורגני 
תגרום למוות לאור בעיה נשימתית: 

פגיעה במרכז הנשימה במוח, אספירציות, 
כיווץ סימפונות ושיתוק שרירי הנשימה.

1. כיווץ אישונים - מיוזיס

2. ריבוי הפרשות )ריור, דמעות, נזלת, זיעה(

3. בחילות והקאות

4. התכווצויות בשרירים

5. קשיי נשימה

6. פרכוסים

7. ירידה במצב ההכרה עד אובדן הכרה

סימני הרעלה

שיעור מצולם - חל"כ עצבים

bit.do/aza

ישנה משפחה של חל"כים
הנקראים חל"כ עצבים, אשר 

מנטרלים את פעולת האנזים אצטיל-
כולין אסטראז.

החל"כ למעשה נקשר לאנזים, וכך 
לא מאפשר את פירוק הקשר בין 

הרצפטורים והאצטיל-כולין. במצב זה 
יהיה גירוי עצבי מוגבר ותפקוד 

בלתי תקין של מערכת העצבים.

שימו לב לצבעי מילים 
התואמים לדיאגרמות!

טיפול תרופתי בנפגעי חל"כ עצבים

טיפול בנפגעי חל"כ עצבים תרופות בסמכות חובש

מזרק TA: מזרק אוטומטי המכיל את 
התרופות TMB4 ואטרופין. המזרק ניתן לכל 

חייל בצה"ל )וכן לכל אזרח בישראל(, מיועד 
להזרקה עצמית. 

מזרק דיאזפם )ואליום(: מזרקים 
אוטומטיים המיועדים לשימוש החובש בשטח. 

מיועד לפצועים מפרכסים בלבד.

אטרופיניזציה - כשכמות האטרופין 
שהוזרקה לגוף מונעת את פעולת גז העצבים. 

מתבטא קלינית בעור אדום, חם ויבש, 
יובש בריריות ובבית השחי, ושיפור 

במצב הנשימתי.
הרחבת אישונים אינו סימן לאטרופיניזציה - 

האישונים יכולים להישאר מכווצים גם לאחר 
הגעת הנפגע למצב זה. בדיקת אטרופיניזציה 

תתבצע ע''י בדיקת קיום יובש בבית השחי 
ובריריות וכן ע''י תקשורת עם הנפגע, לוידוא 

נתיב אוויר פתוח.

ציוד חובש
20 מזרקי אטרופין אוטומטיים,

3 שפורפרות אבקת פולר,
פדי גאזה, כרטיסיות טיפול.

קדימויות גישה לנפגעים

1. פצועים משולבים )נפגעי חל”כ עם פציעות טראומה(
2. בינוניים )שוכבים ונושמים(

3. קשים )שוכבים ולא נושמים(
4. קלים )מהלכים(

עקרונות הטיפול

S: וידוא הזרקת TA )מזרק של הנפגע( 
ולאחר מכן אטרופין עד לאטרופיניזציה 
)תיבדק כל 10-5 דקות בתאג"ד במתן 

IV, ובמתן IM כל 30-20 דקות(.

B: הנשמה באמבו בלבד

C: מתן תרופות בעדיפות לווריד 
,IM בסמכות חובש אטרופין(
)IV טוקסוגונין ,IM דיאזפם

E: טיהור יבש / רטוב ללא הפשטה
הרעלת אטרופין  - מינון יתר של 

אטרופין והרעלה אנטי-כולינרגית. מתבטאת 
ביובש בפה, תחושת חום, דפיקות לב 

)פלפיטציות( ואי שקט. במקרים חמורים 
במיוחד עלול הנפגע לפתח מכת חום ופסיכוזה. 

חולי לב עלולים לפתח איסכמיה לבבית 
והפרעות קצב קטלניות. הטיפול בהרעלה כולל 
הפסקת הטיפול באטרופין, מנוחה, החזר נוזלים 

והמשך טיפול בהשגחת רופא, תוך תשומת 
לב לאפשרות של התפתחות מכת חום וטיפול 

בהתאם.

x20
x3
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תאג”ד אב”כ

תאג"ד אב"כ

bit.do/tagada

התמגנות אישית

איום השימוש באמצעים בלתי קונבנציונלים הולך וגדל בשנים האחרונות, בייחוד לאור ההתפתחויות באזורנו.
האיום הבלתי קונבנציונלי מחולק לשלוש: אטומי, ביולוגי וכימי.

השימוש בחומרים כימיים מהווה את האיום הגדול ביותר עלינו מאחר והוא זמין, נוח וזול לשימוש. יחד עם זאת, מדובר בכלי נשק שמאוד 
פשוט להתגונן מפניו וההתמגנות לכשעצמה יעילה ביותר בהתמודדות עם חומרי לחימה כימיים )חל"כ( ועל כן נעסוק בתחום זה בעיקר.

דגשי התמגנות

1. לא נלבש את בגדי המיגון על המדים מחשש 
למכת חום )רק בהתקפת פתע יילבש על מדים(

3. הורדת המיגון תבוצע ע"י 2 אנשים תוך הקפדה 
על מינימום מגע של המופשט עם הבגד המזוהם.

2. עקרון ההרעפה - מנוע את נזילת החל"כ אל תוך הגוף: 
מכנסיים -< חולצה -< ערדליים )מתחת למכנס( -< 

כפפות )מתחת לחולצה(.

ציוד נוסף לחובש

חובש מחלקתי מקבל ציוד נוסף לערכה האישית שלו. 
הציוד כולל את הדברים הבאים:

1. 20 מזרקי AA )אטרופין אוטומט(

2. 3 בקבוקי פולר נוספים

3. חבילת פדי גאזה

4. כרטיסייה לטיפול בנפגע חל"כ

5. כפפות אריסטה

לסיכום, חשוב לזכור, אומנם לחל"כ יצא שם מאוד מאיים 
ומפחיד, אבל הקפדה על מיגון בצורה יעילה ונכונה, יכולה 
למזער את הפגיעה עד לרמה אפסית ביותר. אפשר לקבוע 

כמעט בוודאות שברוב המקרים של חיילים שנפגעו מחל"כ, 
סיבת הפגיעה נבעה מהתמגנות לא מושלמת )שלא כמו 

במקרים קונבנציונלים(. לכן חשוב שתכירו היטב את דרכי 
ההתמגנות מפני חל"כ ותנחילו זאת לחיילים ביחידותיכם.

בגד מיגון פחמי )במ"פ(

מצופה בפחם פעיל ומאפשר הגנה כל 
גופית מפני החל"כ.

בגד מיגון יעודי )במ"י(

עשוי מניילון. מאחר ויש להרטיבו כל 
15 דק', יימצא רק בפלה"קים.

כאן נפרט את אמצעי המיגון העומדים לרשותנו:

מסנן M-80 - בעל פחם פעיל אשר מנטרל את 
הרעלים. הוא יעיל ל 20 שנה כשהוא אטום בקופסא/ 
18 חודשים מחוץ לאריזה / 6 שעות במתאר מזוהם.

      קשית לשתייה - מותאמת למימיות.

אבקת פולר - מאפשרת ספיחה והעפה של החל"כ

כפפות בוטיליות/אריסטה - הבוטיליות נחשבות 
למגושמות ולכן חובשים יקבלו את האריסטה שהן 

דקות יותר ומאפשרות יותר מוטוריקה עדינה.

ערכת ירך
ערכה המחולקת לכל לוחם. תוכן הערכה:

תרופות - מזרק TA אוטומטי 
וכדורי פירודוסטיגמין לנטילה 8 שעות 

לפני חשיפה משוערת.

64

מסכת M-15 - מסכה סטנדרטית 
ללוחם, בעלת שדה ראייה רחב יחסית, 

בעלת מספר גדלים ויש לה פתח לדיבור.
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מצב 1 - רגיעה ) צהוב (
במצב כוננות זה בעצם אנחנו נמצאים כיום, אין איום ממשי שנותקף בחל"כ, אבל בשגרת החיים בה אנחנו נמצאים כבר בשלב זה 

עלינו לבצע מספר פעולות מקדימות - כפי שאתם יכולים להניח העליה במצבי הכוננות יכולה להיות מהירה מאוד.

פעולות נדרשות

1.אחסון ציוד המיגון כשהוא ארוז וחתום.

2.התאמת מסכה לכל חייל.

3.התאמת מסכה ומשקפי אב”כ.

4. זמן המעבר ממצב כוננות 1 למצב 2 לא יעלה על 24 
שעות.

משמעויות לחר”פ

1. באחריות קר”פ היחידה לוודא המצאות ותקינות ציוד 
הטיפול בנפגעי חל”כ )צר”פ אב”ך(.

2. וידוא יכולת סגירת מדפי כלי הרק”ם של התאגד.

3. ביצוע רענון בנושא רפואת אב”כ לכלל חיילי היחידה 
אחת לחצי שנה.

4. ביצוע אימון תאגד אב”כ פעם בשנה.

5. וידוא המצאות נספח רפואה בפק”ל האב”כ היחידתי.

פעולות נדרשות

1. חלוקת ציוד התמגנות ושמירתו בהישג יד.

2. בעלי משקפי אב”ך יישאו אותם באפוד או על גופם.

3. אימוני התגוננות אישית בכל היחידות.

4. הכנות לאטימת חדרים ומשרדים ביחידות עורפיות.

5. כניסה למצב 3 תוך 3 שעות.

משמעויות לחר"פ

1. באחריות קר"פ היחידה לוודא הימצאות ותקינות ההציוד 
לטיפול בנפגעי חל"ך.

2. בדיקת המקלחות בפלה"ק, מיכלית מים צמודה.

3. רענון אחת לשבוע ביחידות הרפואה בהתגוננות פרט, צורת 
פרישה וטיפול.

4. יחידת הרפואה תפרוש תוך לא יותר מ 3 שעות.

פעולות נדרשות

1. הכנת ערכות הירך לפעולה ונשיאתה על הגוף.

3. גילוח זקנים.

4. הדבקת נייר גילוי על גבי רק"ם.

5. החלפת פקק המימייה.

6. אטימת חדרים ומבנים )למעט פתחים בשימוש יומיומי...(.

7. כניסה למצב 4 תוך 15 דקות, כניסה מיידית למצב הפעל.

פעולות נדרשות

1. המשך הפעילות הנגזרת ממצב כוננות 3.

2. לבישת בגד מיגון במצב פתוח, לרבות כיסוי נעליים.

3. בליעת טבליות פירידוסטיגמין כל 8 שעות.

4. ערכה אישית תמצא בהישג יד מוכנה לשימוש מיידי.

5. מעבר מיידי למצב 5 בעת התקפה אווירית/ארטילרית.

משמעויות לחר"פ

1.אנשי חר"פ ילבשו בגדי המגן האטומים במצב פתוח

2.סגירת מדפי רק"מ

3.כל איש צוות רפואה יוודא שברשותו כפפות אריסטה.

4.באחריות הקר"פ ווידוא נטילת כדורי פירידוסטיגמין ביחידתו.

5.מחלקות הרפואה יכינו אמצעים לטיפול ב- 10 נפגעים 

פעולות נדרשות

1.חבישת מסיכות באופן מיידי.

2.שימוש במזרק אישי במידה והופיעו סימני הרעלת ז"א.

3.חיילי המערך הלוחם יסגרו בגדי מגן. חיילי המערך העורפי 
ייכנסו לחדר אטום.

4.חיילי המערך הלוחם ימשיכו במשימתם.

5.מערך ייעודי יופעל לגו"ז, איכון וטיהור נתיבים ורק"ם.

משמעויות לחר"פ

1.אנשי חר"פ יחבשו מיגון נשימתי.

2.יחידות הרפואה יפרסו לקליטת נפגעי חל"ך. 

3.קר"פ היחידה יוודא ביצוע פעולות מכינות

4.בדרג חטיבה/אוגדה יוחלט על מיקום פריסת דרג ב'. ותועבר 
הודעה על המיקום לכל יחידות הרפואה בגזרה

משמעויות לחר"פ

1. אנשי חר"פ בעלי במ"י ילבשו אותו לצורך בדיקה ואקלום

2. הקר"פ יוודא קיום מזרקים אישיים בערכות.

3. קר"פ היחידה יוודא הימצאות כרטיסיות טיפול לחובשים.

4. יחידת הרפואה תהיה מוכנה לקלוט נפגעים תוך 15 דקות.

5. מח' הרפואה תכין אמצעים להתחלת טיפול ב- 10 נפגעים 

מצב 2 - הערכות מקדימה ) כתום (
במצב כוננות זה עלינו להתחיל להיערך לפעילות אפשרית של האויב, הכוללת הפעלה אפשרית בשימוש בנשק בלתי קונבנציונאלי, 

אנחנו עדיין לא בטוחים שנותקף, וגם אם נותקף אנחנו לא בטוחים שנותקף באב"כ - אך הסכנה גוברת ועלינו לבצע פעולות נוספות.

מצב 3 - הערכות מוגברת ) אדום (
במצב זה יש כבר חשש ממשי לתקיפה בחל"כ, כאשר אנחנו עולים בכוננות למצב זה אנחנו נבצע פעולות שמכינות אותנו לתקיפה.

מצב 4 - כוננות ספיגה ) סגול (
מצב בו גזרה שכנה לנו הותקפה בחל”כ, כאשר אנו עולים למצב זה אנחנו צריכים להיות מוכנים לתקיפת החל”כ - ככל הנראה 

שמרגע שנגיע למצב זה נגיע למצב 5 בזמן הקרוב. בשלב כזה מחלקת הרפואה תתכונן כבר לקליטה של נפגעי אב”כ.

מצב 5 - הפעלה ) ארגמן (
מצב בו גזרה שכנה לנו הותקפה בחל”כ, כאשר אנו עולים למצב זה אנחנו צריכים להיות מוכנים לתקיפת החל”כ   ככל הנראה 

שמרגע שנגיע למצב זה נגיע למצב 5 בזמן הקרוב. בשלב כזה מחלקת הרפואה תתכונן כבר לקליטה של נפגעי אב”כ.

מצבי כוננות
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לחץ ישיר

דימום )שטף דם - שט"ד( הוא למעשה יציאת הדם מכליו. ניתן לסווג את הדימומים לשני סוגים:

דימום לחיץ: ניתן לעצירה באופן ודאי ע"י לחץ ישיר/עקיף.

דימום בלתי לחיץ: מצריך התערבות כירורגית ואינו ניתן לעצירה ע"י לחץ ישיר/עקיף. 

דימום בקרקפת: נבצע לחץ ישיר בעזרת F.C או בעזרת ת.א, ונחזק בעזרת 
משולש המקופל כעניבה. ניתן להשתמש בשקעים טבעיים )מצח/עורף( ע"מ לעגן 

את החבישה.

דימום בירך: דימום בעל פוטנציאל אבדן דם משמעותי. ייעצר ע"י F.C או ת.א, 
ובמידת הצורך יופעל לחץ נוסף באמצעות פג אלסטי ואבן.

דימום באמה, בזרוע ובשוק: ייעצרו ע"י תחבושת )First Care )F.C או 
ע"י תחבושת אישית )ת.א( בדגל אנגליה )ניתן להוסיף משולש לחץ(.

זיהוי שט”ד: דימום חיצוני הנראה לעין )בלילה ניתן למשש – 
דם חם ודביק, בריח ברזל(, סימני הלם היפוולמי.

לחץ ישיר: לחץ המופעל ישירות על כלי הדם הפגוע.עצירת דימומים

חבישה

bit.do/ady

עצירת דימום בירך

bit.do/fcare

First-Care

bit.do/hro

חבישת ראש

bit.do/angl

חבישת “דגל אנגליה”

bit.do/havis

פלייליסט: הדגמות - 
חבישות וקיבועים
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          קטיעה מלאה או חלקית

          בעיה בנשימה

          רסיס בולט עם שט”ד

          ריבוי פצועים ופצעים בגפה

          חושך קיצוני

          לחץ ישיר נכשל

          תחת אש

.S-שט”ד משמעותי בשלב ה          

לחץ עקיף: לחץ המופעל על כלי הדם הראשיים המוביל דם לאזור הדימום. דימומים שלא נוכל 
לעצור בלחץ ישיר, יטופלו באמצעות לחץ עקיף. יתבצע במקרים של:

דגשים בהנחת חסם עורקים

1. הנחה מהירה )עד 30 שניות(

2. מיקום: 10 ס”מ מעל הפגיעה

3. בשאיפה מתחת למפרק - אך לעולם לא עליו

)CAT-4. ישירות על העור ולא על בגד )חוץ מ

5. רישום במקום בולט על גוף הפצוע:
ח.ע, שם המניח, שעה

6. וידוא היעדר דופק רדיאלי / עצירת הדימום

7. הערכה חוזרת - וידוא שהדימום לא מתחדש

8. במידת הצורך הנחת ח.ע נוסף פרוקסימלית 
לח.ע הראשון

9. קשר כפול!

לחץ עקיף

עצירת שט”דים - מבוא

bit.do/shatd

!

bit.do/hemos

שימוש בתחבושת 
המוסטטית

Packing
טכניקה לעצירת דימומים, בה דוחסים תחבושת לתוך פצע על מנת 

ליצור לחץ על כלי הדם.

בצבא נשתמש בתחבושת סטרילית המוסטטית )המכילה חומרים 
מעודדי קרישה( - Combat Gauze לטיפול בפציעות באזורי מעבר 

)מפשעות, עכוז, בית שחי(, בפציעה גדולה עם היעדר משמעותי של 
רקמה, וככלי להמרת ח.ע.

בשיטה זו הדחיסה של התחבושת לפצע יוצרת לחץ על כלי הדם, 
והחומרים מעודדי הקרישה בתחבושת מסייעים לתהליך עצירת הדימום. 

ניתן לבצע גם באמצעים מאולתרים.

בסמכות חובש לבצע Packing בגפיים ועכוז בלבד!

עצירת דימום באמצעות קטטר פולי
אלתור בסמכות מטפל בכיר בלבד, המשמש כמוצא אחרון לעצירת דימום באזורי מעבר. בשיטה 

זו מחדירים קטטר פולי F26 לאזור הדימום, וממלאים את הבלונית ב-30cc נוזל סטרילי.

אופן הביצוע:

1. ניקוי האזור

2. מציאת כלי הדם הפגוע ולחיצה עליו עם האצבעות

3. החדרת קצה התחבושת לעומקו של הפצע תוך המשך לחץ 
קבוע על כלי הדם

4. מילוי כלל החלל )ניתן להכניס יותר מתחבושת אחת(

5. הפעלת לחץ למשך 3 דקות

חבישה לוחצת באמצעות פג אלסטי או תחבושת.

נקודה מיוחדת
הפעלת לחץ ישיר בעזרת ת.א, שעליה מופעל לחץ ע”י המטפל.

יתבצע באזורים בהם לא ניתן לעצור דימום בעזרת תחבושת. 

3
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חבישות

bit.do/havis

 

1. אטימת אזור פגוע ע"מ למנוע זיהום

2. ספיגת דימום לא משמעותי

מWWטרות החבישה

 

1. ניקוי וחיטוי האזור לפני החבישה  
ע"י מים\נוזל סטרילי

 
2. שימוש בשקעים טבעיים לעיגון 
החבישה )בשקע העורף, רכות וכו'(

3. חבישה עם כיוון השרכים ע"מ למנוע 
קריעה של התחבושת

4. חבישה שאינה לוחצת - מטרתנו 
אינה לעצור את הדימום!  

5. אטימת שפתי התחבושת ע"מ 
למנוע זיהום

עקרונות מנחים

 

על מנת לחבוש פצעים נשתמש בת.א. 
ובנוסף ב"משנית".

המשנית היא עטיפה של החבישה 
באמצעות ציוד חבישה נוסף 

)משולשים( בכדי למנוע זיהום ולשמור 
על החבישה מעוגנת במקומה.

חבישת פצעים ומשניות

כדי לראות את כל ההדגמות יש לגשת לקישור בפינה למעלה!

מקרים מיוחדים 

פציעה בעין
חבישת שתי העיניים כיוון שהעיניים מסונכרנות 

וזזות יחדיו ולכן נמנע תזוזת העין הבריאה 
שתשפיע גם על העין המזוהמת. אין להפעיל 

לחץ בחבישה זו.

גוף זר תקוע בפצע
לא נזיז את הגוף הזר ונחבוש בעזרת ת.א משני 

צידי הרסיס.

רקמות פנימיות חשופות: נניח פדי גזה 
ספוגים בנוזל סטרילי על חלקי האיברים שבחוץ, 
עליהם נבצע חבישה רופפת באמצעות תחבושת 

אישית או תחבושת בטן.

קטיעות
לאחר עצירת הדימום, נחבוש את הקטיעה ע"מ 
למנוע חדירת מזהמים, ולבסוף נטפל בחלקים 
הקטועים )הכנסתם לשקית פוליתילן עם קרח 
ע"מ להאט את תהליכי החיים באיבר ולשמור 

עליו לזמן ממושך עד להגעה לביה"ח(.  

כוויות
נחבוש את האיבר ע"מ למנוע הדבקות רקמות 

ולמנוע איבוד נוזלים אל הסביבה. חבישת הכוויות 
תעשה באמצעות תחבושת מטאלין העשויה 

משלוש שכבות: לבד לעיצוב, ליגנין לספיגת מעט 
הנוזלים שעשויים להיות מופרשים מהכוויה וסיבי 
אלומיניום למניעת הידבקות. במקרה של כוויות 

בפנים - נניח פדי גזה ספוגים בנוזל סטרילי.

פלייליסט: הדגמות - 
חבישות וקיבועים

bit.do/ktiy2 bit.do/henay

חבישת קטיעה חלקית חבישת עיניים

bit.do/kti1

חבישת קטיעה מלאה

עצירת דימום ע-פ אזור

בירך: ייעצר ע”י CAT, ובמידה ולא ניתן ע”י 
ח.ע רוסי )אלתור(.

באמה או בזרוע: ייעצר ע”י CAT, ובמידה 
ולא ניתן ע”י ח.ע גומי/הולנדי.

בשוק: ייעצר ע”י CAT, ובמידה ולא ניתן ע”י 
ח.ע גומי/הולנדי/רוסי ללא משולש לחץ.

נקודת לחיצה

במקומות בהם לא ניתן להניח ח.ע, נבצע לחץ עקיף ע"י הצמדת העורק לעצם וחסימתו. 
אספקת הדם לאזור הדימום לא נעצרת לחלוטין ולכן מדובר בדימום בלתי-לחיץ. 

המרה

לח.ע יש חסרונות רבים )למשל: תסמונת המדור הסגור ופירוק שריר משורטט( ובמצבים 
מסוימים נוכל להחליף אותו. החלפה זו נקראת המרה. המרה היא הפיכת לחץ עקיף, שהונח 

מתוך אילוץ )למשל: חושך, תחת אש, ריבוי פצועים או בעיה בנשימה(, ללחץ ישיר.
לא ננסה להמיר המרה שנכשלה. כחובשים, נוכל לבצע המרה עד שעתיים מהנחת החסם, 

ומטפל בכיר עד 6 שעות. נבצע המרה רק כאשר יש גישה ורידית לפצוע. בסיום ההמרה נבצע 
רישום: "המרה", שם הממיר ושעת ההמרה. במידה וההמרה נכשלה וראינו כי מתחדש הדימום, 

נחזיר את הח.ע אל מעל )פרוקסימלית( לאמצעי הלחץ הישיר, ונבצע רישום מחדש.

CAT חוסם עורקים
למדו להניח

/

bit.do/tcat

bit.do/tholbit.do/tgumi

/

/

חוסם עורקים הולנדי

bit.do/trusi

חוסם עורקים גומיחוסם עורקים רוסי

: ח י להנ ו  למד

2

CAT ח"ע

חסם העורקים המתקדם והאפקטיבי ביותר שקיים בצה”ל - 
נמצא אצל כל לוחם סדיר בצה”ל, ובו נשתמש בעדיפות עליונה 

לעצירת דימום בלחץ עקיף.

מתאים לעצירת דימומים בכלל הגפיים וכן להנחה עצמית.

ניתן להנחה על בגד )אך נעדיף להימנע מכך(
 יש להעביר את רצועת הסקוטש דרך לולאה אחת בלבד, להדק אותה 

היטב, להרים את המקל ולסובב עד לעצירת הדימום.



75 74

קיבוע עמ”ש

קרש גב הוא אמצעי המסייע בניוד נפגע עם חשד ממשי לפגיעה בעמוד השדרה, בשל יכולתו לצמצם תנועה של חוליות עמוד 
השדרה. פגיעה בעמוד השדרה או בצקת באיזור, עלולה להוביל לפגיעה בחוט השדרה - וכך לשיתוקים, נכויות, הלם ואף מוות.

חשוב שנזכור כי כיום אין הוכחה מחקרית לכך שקיבוע לקרש גב מונע פגיעה נוירולוגית. מחקרים הראו כי בטראומה 
חודרת פצועים שעוכבו בשטח לטובת קיבוע לקרש גב מתו יותר לעומת אלו שלא קובעו.

ולכן, במידה ולפצוע יש בעית A,B,C דחופה וקיים פינוי זמין - לא נעכב טיפול או פינוי לצורך קיבוע לקרש גב.
הקיבוע מתבצע ע"י הגורם הרפואי הבכיר ביותר באירוע.

1. צווארון פילדלפיה
לצווארון שתי מטרות עיקריות: קיבוע ראש ומניעת הטיית הראש לפנים 

ולאחור, ואמצעי זיהוי בולט )צבע הצווארון זוהר(. הצווארון כולל פתח להנשמה 
בקוניוטום.

אופן ההנחה: קיבוע ראש הנפגע ויישורו בעדינות, התאמת גודל הצווארון 
לנפגע )גודל לא מתאים יהיה לא יעיל ואף עלול לגרום נזק(, השטחת החלק 
האחורי של הצווארון והכנסתו בעדינות מתחת לראש הפצוע, חיבור החלק 

העליון.
במקרה של המטומה או דימום המסכן את נתיב האוויר - אין להניח צווארון.

ציוד לקיבוע

2. לוח גב
עשוי אלומיניום ונמצא בכל יחידות צה"ל. הוא אינו מוליך זרם חשמלי, ואינו 

מפריע לדימות )רנטגן(. 

אופן הקיבוע: קיבוע ראשו של הנפגע ע"י המטפל הבכיר ביותר, הטיית הנפגע 
ב-90 מעלות ע"י נוכחים, הכנסת הלוח והורדת הנפגע באיטיות עליו, שיפור מנח 

הנפגע ע"י גרירה כך שהראש נמצא בין 4 החורים של לוח הגב, קיבוע בעזרת 
רצועת פרנו בטורסו, רגליים וראש.

3. ספר תורה
קיבוע הראש באמצעי מאולתר, לצורך מניעת הטיית הראש לצדדים.

אופן הכנה: קיפול סמיכת סקביאס לרצועה ברוחב כ-30 ס"מ, גלגול משני 
הצדדים באופן שווה, קשירה בעזרת שני משולשים מהודקים עם סיכות ביטחון, 

הנחה תחת ראשו של הפצוע במקביל לקיבוע הראש, קשירה באמצעות 
משולשים לראש הנפגע וללוח הגב.

לאחר הקיבוע בספר תורה המטפל הבכיר רשאי לעזוב את ראש הנפגע.

קיבוע שברים

מטרת הקיבוע
מניעת תזוזה של האיבר הפגוע ע"מ למנוע נזקים, 

סיבוכים וכאב נוסף לפצוע.

עקרונות מנחים בקיבוע

נקע מבצעי

יבוצע אך ורק כשאין 
אפשרות פינוי. הקיבוע 

מחליף את הרצועות 
ברגל ולטווח ארוך גורם 

נזק.

סד תומאס

מכשיר שמבצע קיבוע 
ומתיחה לעצם הירך 
ומונע המשך דימום 
אל תוך הירך ונזק 

נוסף כתוצאה מפגיעת 
העצם בכלי הדם, 

עצבים ושרירים. מתיחת 
המכשיר בסמכות מטפל 

בכיר בלבד, אך ההנחה 
בסמכות חובש.

S.A.M Splint

סד המשמש לקיבוע 
חבלות בגפיים )מלבד 

הירך( העשוי מאלומיניום 
ועטוף בשכבת ספוג 
דקה. המכשיר גמיש 

וניתן לעצב אותו בכל 
אופן בכדי שיקבל את 

צורת הגפה שאנו רוצים 
לקבע. הוא בעל משקל 
קטן ולכן קל לנשיאה. 

1. הקיבוע יהיה פשוט, יציב וחזק.

2. יש להשתמש במינימום צר"פ.

3. רגל פגועה תוצמד לרגל בריאה.

4. אין להפעיל לחץ על האיבר המקובע.

5. שימוש במצע רך ע"מ לייצב את הגפה 
ולשפר את יעילות הקיבוע. 

6. אין לגעת בעצמות חשופות ו/או 
בולטות או לנסות להחזירן למקום. 

7. לפני ואחרי הקיבוע, יש לבדוק דופק, 
צבע, טמפרטורה ותחושה בגפה הפגועה.       

קיבועים מיוחדים

כדי לראות את כל ההדגמות יש לגשת לקישור בפינה למעלה!

bit.do/neka

קיבוע נקע מבצעי

bit.do/havis

פלייליסט: הדגמות - 
חבישות וקיבועים
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bit.do/mmind

PHTLS סרט

בכל פרק יש חלק מהסרט 
PHTLS. הנה הוא במלואו:

bit.do/fullp
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שלב ה-ס

S-שלב ה

S

שלב 1: בטיחות המטפל

1. השבה באש: נטרול מקור הירי טרם 
תחילת טיפול. לא מטפלים תחת אש!

2. בחירת מקום טיפול מאובטח: העברת 
הפצוע למחסה/מסתור תוך חיפוי.

3. עליה על כפפות: מניעת חשיפה לדם 
ומחלות.

4. נצירת נשק הפצוע והסרתו מעליו: 
מניעת פליטת כדור ונוחות הטיפול. במידה 

והפצוע יכול להילחם - ישמור את הנשק עליו!

5. ביצוע שגש"ג בפגיעות זרחן: שטיפה 
וגירוד של הזרחן.

הטיפול בפצוע מתבסס על עיקרון מרכזי אחד: מה שהורג 
קודם - יטופל קודם.

מכאן שהשלב הראשון בסכמת הטיפול, יהיה שמירה על 
בטיחות המטפל והמטופל. בשלב זה נאתר וננטרל בעיות 

המסכנות את חיי הפצוע והמטפל.

שלב 2: בטיחות הפצוע

הרחקת הפצוע מגורם מסכן
חילוץ ממבנה, רכב בוער או שטח אש וגרירה מאחורי מחסה, 

תוך כדי חיפוי או רק לאחר השתקת מקור הירי. אם הפצוע 
בהכרה נוכל גם לפנות אותו באמצעות רצועת גרירה מבלי 

להגיע אליו ישירות.

במידה וישנו דימום לחיץ משמעותי, נעצור 
באמצעות ח.ע )בעדיפות ל-CAT(, תחבושת 
המוסטטית או נקודת לחיצה. יש לבצע רישום 

ח.ע וזמן ההנחה ב-4 ספרות במקום בולט 
על גוף הפצוע. שימו לב, שט"דים שאינם 

.Cמשמעותיים יעצרו בשלב ה
יש לבצע רישום ח"ע כבר בשלב זה.

שלב 3: עצירת דימום לחיץ 
משמעותי

שלב 4: דיווח

דיווח לרמה הממונה )רפואית ומבצעית( על 
מנת להבטיח הגעת סיוע רפואי ומבצעי במידת 
הצורך. על הדיווח להיות קצר ותמציתי, וקרוב 

ככל הניתן למועד האירוע.

שלב 5: התרשמות ממנגנון 
הפציעה

נתרשם מזירת האירוע, קינמטיקה ומנגנון הפציעה.
שלב זה יתבצע במקביל לביצוע פעולות 

אחרות בסכימה )למשל, תוך כדי עליה על 
כפפות(.

מרגע ההגעה לפצוע ולאורך הסכימה כולה, נשים 
דגש על תקשורת תוך כדי הטיפול. התקשורת 

תסייע להבין את מנגנון הפציעה, תאפשר מעקב 
אחר מצב הפצוע, ותאפשר טיפול נוח ואיכותי יותר 

לפצוע.
התקשורת מתבצעת עם הפצוע עצמו, עם נוכחים, 
ועם גורמים רפואיים שיסייעו לנו. חשוב לשמור על 
קשר עין עם הפצוע ולדבר בשפה פשוטה, קצרה 

וממוקדת.

חשוב לזכור כי ברוב המקרים הפצוע יתלונן על 
מה שהכי כואב לו, ולא על מה שהכי מסוכן, ולכן 

נתייחס בזהירות ובחשדנות לדבריו ולתלונותיו.

(Safety)

bit.do/shlav-s

חסימת נתיב אוויר )חנ”א(

הכרה: מודעות הנפגע לסביבה. ההכרה היא מדד עיקרי 
לתפקוד מערכת העצבים.

הסכנה העיקרית והמיידית לחייו של נפגע חסר הכרה היא חנק 
כתוצאה מחסימת נתיב אוויר, עקב אובדן רפלקסים.

נתייחס לנפגע מעורפל הכרה כחסר הכרה, משום שאיננו יכולים 
לדעת כחובשים אילו רפלקסים איבד.

1. צניחת בסיס לשון

2. אספירציה: שאיפת הפרשות

3. גוף זר

4. לרינגוספאזם: גירוי כגון קור או חדירת נוזל 
אל נקודת הקארינה )פיצול הסמפונות( גורם 

לכיווץ חזק של מיתרי הקול וחסימה מלאה של 
נתיב האוויר. הכיווץ זמני מכיוון שהשריר לא יכול 

להישאר מכווץ זמן רב ללא חמצן.

5. פגיעת שאיפה: במתארי שריפה, נחשוד 
לפגיעות שאיפה, ולכן קיימת חשיבות גבוהה 

לזיהוי מנגנון הפגיעה וטיפול מהיר ויעיל:
א. שאיפת אוויר חם: היווצרות כוויות בדרכי 

הנשימה וחסימת נתיב האוויר ע"י שלפוחיות. 
נזהה על הפצוע שיערות אף חרוכות, כוויות 

באזור הפנים והצוואר, צרידות וצפצופים בנשימה.
ב. שאיפת עשן: מכיל רעלים אשר עלולים 

לגרום בנוסף לכוויות בדרכי האוויר, גם לאי 
ספיקה נשימתית. תיתכן תקופת חיביון לפני 

הופעת הסימנים, לכן יש לבצע תיעוד רפואי בכל 
חשד לכך. בכל מתאר שריפה נחשוד גם לשאיפת 

חומרים רעילים.

6. פגיעה אנטומית: פגיעות בפנים, בלסת 
ובצוואר.

גורמים לחנ”א בפצוע חסר הכרה

ציר ההכרה

סימנים לחסימת נתיב אוויר
) ה ן חד" " י סכ (

 

1. סימני אדרנלין: )חיוורון, דופק מהיר, הזעה(

2. כחלון.

3. ירידה במצב ההכרה.
4. נשימת אברי עזר.

בחסימה חלקית נשמע חרחורים או צפצופים, בעוד בחסימה 
מלאה לא נשמע קול.
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שלב ה-ס

B-שלב ה

bit.do/shlav-b

B

שלב ה-B עוסק בזיהוי בעיות במערכת הנשימה, וטיפול 
בהן. קשיי נשימה או אובדן נשימה יכולים להיגרם כתוצאה 

מחסימת נתיב אוויר )כפי שנלמד בשלב ה-A(, טראומה לבית 
החזה, הלם, פגיעות ראש )פגיעה במרכז הנשימה(, כוויות 

ועוד.

שלב 1 : חשיפת בית חזה 
וצוואר

נחשוף את בית החזה והצוואר של הפצוע 
ונחפש סימני פגיעה, נמשש את בית החזה 
בכדי לזהות פגיעות ספציפיות )אמפיזמות, 

שברים בצלעות, עלייה בלתי שווה וכו'(, 
נבחן את עליית בית החזה )עומק, 

סימטריה(. בנוסף יש לבדוק את צבע העור 
ע"מ לזהות כחלון/חיוורון פריפרי.

שלב 2: בדיקת קצב נשימה

בדיקת מספר הנשימות בדקה. תתבצע ע"י הנחת יד על בית 
החזה למשך 30 שניות והכפלת התוצאה שהתקבלה ב-2. 

שלב 3: מתן חמצן

במידה ויש ברשותנו חמצן והמתאר מאפשר 
זאת, יש לתת לפצוע כבר בשלב זה בטיפול.

שלב 4: הנשמה

ננשים פצוע חסר נשימה או שנשימתו אינה יעילה:

פחות מ-12 נשימות בדקה: הנשמה בקצב 1:5 
)הנשמה כל 5 שניות( או השלמת הנשמה במרווחים בין נשימות.

מעל 30 נשימות בדקה: העצמת נפח הנשמה בקצב 
1:5. במידה והנשימה המהירה על רקע הלם, יש להחזיר נוזלים 

לפצוע ורק לאחר מכן לחזור ולהנשים אותו.

פצוע לא נושם: יש להמשיך עד שלב ה-E ולחזור 
להנשים את הפצוע.

דגשים להנשמת פצוע

1. יש לאטום את האף בעזרת האצבעות בזמן 
הכנסת האוויר.

2. יש להחדיר AW ולאטום את פיו של הפצוע 
ע"י פיו של המנשים.

3. עומק ההנשמה יהיה עד לעליית בית החזה.

4. יש לשמור על Jaw Thrust )גם בזמן 
יציאת האוויר(.

5. הפסקת ההנשמות בהוראת רופא או 
בחזרת נשימה ספונטנית בלבד.

6. בזמן שבין ההנשמות יש לבצע בדיקות 
דופק, צבע, אישונים והפרשות לחילופין. 

בעיות בהנשמה

1. התנפחות בטן הפצוע: כניסת אוויר לוושט. יש לשפר  
Jaw Thrust. אין ללחוץ על הבטן.

2. אי כניסת אוויר: נתיב אויר חסום. יש לבדוק הימצאות 
.Jaw Thrust גוף זר ולסלקו, ולשפר

3. התנגדות בהנשמה: הימצאות הפרשות או חזרת נשימה 
ספונטנית. יש לבדוק הפרשות ולסלקן במידת הצורך, ולחזור 

על בדיקת נשימה.

4. אין אפשרות לפתוח פה: שבר בלסת, נעילת לסתות. 
יש לאטום את הפה ולהנשים דרך האף.

במידה וגילינו כי הפצוע נושם פחות מ- 12 נשימות לדקה/
מעל 30 נשימות בדקה, עלינו להעניק לו סיוע נשימתי 

)יפורט בהמשך(. חשוב לזכור כי ההנשמה תתבצע רק 
לאחר סיום הסקר הראשוני, אלא אם נמצא מטפל נוסף 

וכך יתבצעו הנשמות במקביל לטיפול.
במידה ולפצוע נשימה מהירה כחלק ממנגנוני הפיצוי 

להלם יש להחזיר לפצוע נוזלים טרם ההנשמה.

(Breathing) שלב ה-ס

A-שלב ה

bit.do/shlav-a

A

שלב 1: בדיקת הכרה

A - Alert: בהכרה מלאה

V - Vocal: מגיב לקול

P - Pain: מגיב לכאב

U - Unresponsive: חסר הכרה
פצוע חסר הכרה = בעיה בנתיב האוויר

פצוע חסר הכרה חשוד לאובדן רפלקסים )כדוגמת רפלקס 
הבליעה וטונוס שרירים(, אשר עלולים להביא לחסימת נתיב 

האוויר. בשל כך, הפעולה הראשונה שנבצע בשלב ה-A תהיה 
:AVPU בדיקת הכרה, על פי סקאלת

במידה והפצוע מדבר, ניתן להבין כי דרכי האוויר שלו פתוחות 
ולכן ניתן לדלג על שלב הA אלא אם יש חשד לפגיעות שאיפה.

חסימת נתיב אוויר בטראומה יכולה להתרחש במצבים של 
חוסר הכרה, כוויות, לרינגוספאזם ועוד.

טיפול בפגיעות נתיב אוויר הוא זה שיאפשר את מעבר החמצן 
לריאות ואת הישרדותו של הפצוע.

שלב 2: פתיחת פה

לאחר בדיקת ההכרה, נפתח את פיו של הפצוע 
ונבצע הערכה של נתיב האוויר של הפצוע 

ונבדוק האם יש חשד לפגיעות שאיפה ו/או 
הפרשות.

אם קיימת נעילת לסתות, נמתין לרופא אשר 
ייתן תרופות הרדמה.

במידה והפצוע חסר הכרה, ונדרשת פתיחת 
נתיב אוויר, כבר בשלב זה נסיר לו את 

הקסדה, בעדיפות ע"י נוכח. במידה והפצוע 
בהכרה נשאיר את הקסדה ונסיר אותה רק 

בשלב הE - בכדי לשמור על המיגון ככל הניתן.

במידה ויש נוכח )עדיפות לאיש רפואה(, נדאג כי 
הוא ישמור על ראש הפצוע מקובע ויציב 

לאורך הטיפול, ע"מ למנוע פגיעה בעמ"ש. 

שלב 3: סילוק הפרשות

במידה והתגלו הפרשות )דם, קיא, גוף זר, שברי שיניים(, נסלק 
אותן בשיטת בול עץ )לנפגע חשוד לפגיעה בעמ"ש( או הטיית 

הראש הצידה )לנפגע שלא חשוד לעמ"ש(. עלינו לזכור כי 
סילוק הפרשות שובר סכימה! משמע, בכל שלב בסכימה 

בו נראה הפרשות, נעצור הכל ונסלק אותן באופן מיידי, על 
מנת למנוע חסימת נתיב אויר.

שלב 4: פתיחת נתיב אוויר

לאחר סילוק ההפרשות, נבצע לפצוע חסר הכרה פתיחת 
 Jaw נתיב אוויר. בפצוע החשוד לפגיעת עמ"ש נבצע

Thrust, ולנפגע שאינו חשוד לפגיעת עמ"ש - נבצע קיבוע 
ראש לאחור. במידה והטיפול מתבצע ע"י מספר חובשים, יש 

לשמור על נתיב אוויר פתוח לאורך כל הטיפול.

שלב 5: החדרת מנתב אוויר

אחד האמצעים שיסייעו לנו בשמירה על נתיב 
  .Air-Way - האוויר הוא מנתב האוויר

ה-A.W יוחדר לכל פצוע שאינו מגיב לכאב, 
תוך כדי הרמת לסת ובזווית של 180o. הוא 

משפר את מעבר האוויר לקנה, מקטין את הסיכוי 
לצניחת בסיס לשון ומונע נעילת לסתות. 

מנגד, לא מדובר באמצעי דפיניטיבי 
)מוחלט(, והוא עלול לעורר הקאה ואינו מונע 
אספירציות. במידה וה-A.W לא יהיה בגודל 

המתאים )מקצה קו חיבור הלסת ועד לתחילת 
הפה( - הוא עלול לגרום לחנק. 

במידה ו-A.W נפלט, נבין כי לפצוע חזר רפלקס 
ההקאה ולכן לא נחזיר את הA.W- לפצוע. 

לעומת זאת, אם נראה את ה-A.W "צף" עקב 
ריבוי הפרשות, נסלק את ההפרשות ונחדיר אותו 

בחזרה.

(Airway)
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שלב ה-ס

D-שלב ה

bit.do/shlav-d

D

שלב ה-D עוסק באיתור בעיות במערכת העצבים. 

שלב 1: בדיקת הכרה חוזרת

נבצע בדיקת הכרה חוזרת )ע"פ AVPU( ע"מ לזהות שינוי במצב הפצוע. במידה ונזהה התדרדרות במצב ההכרה, 
נשבור סכימה ונחזור לשלב ה-A על מנת לבדוק האם יש הפרשות ולהעריך מחדש את מצבו של הפצוע.

שלב 2: בדיקת אישונים

בדיקת גודל האישון )תקין, צר, מורחב(

תנועת אישונים
בדיקת יכולת מעקב אחרי אצבעות החובש

שוויון בין האישונים

תגובה לאור

שלב 3: בדיקת חסכים נוירולוגיים

במידה והפצוע בהכרה נבצע בדיקת גפיים: תחושה ויכולת תנועה.
במידה ויש חסכים נוירולוגיים המרמזים על פגיעה בעמ"ש, 

יש לשים דגש על קיבוע לקרש גב של הפצוע.

(Disability) שלב ה-ס

C-שלב ה

bit.do/shlav-c

שלב ה-C עוסק בזיהוי בעיות במערכת הלב וכלי הדם וטיפול בהן.
דימום הוא גורם #1 למוות בר מניעה בשדה הקרב, ולכן שלב זה משמעותי ביותר להערכה והטיפול בנפגע.

שלב 3: בדיקות נלוות

בדיקת מילוי קפילרי: לחיצה על האצבע ושחרור -  אם לצבע באצבע לוקח 
מעל 2 שניות לחזור, המילוי לא תקין.

הערכת צבע העור: כחלון, חיוורון וכו’.

הערכת טמפרטורת העור לפי המגע.

שלב 2: בדיקת דופק

בדיקת דופק איכותית )עוצמה( וכמותית )למשך 15 שניות x4( בעורק הרדיאלי, על מנת לוודא 
זרימת דם תקינה לפריפריה. במידה והדופק הרדיאלי לא נמוש, נבדוק ביד השנייה. ובמידה 

והדופק הרדיאלי לא נמוש בשתי הידיים, נבין כי לחץ הדם של הפצוע נמוך )בד”כ פחות 
מ-80mmHg(. דופק רדיאלי נמוש היטב מעיד על זרימת דם טובה - לחץ דם תקין או גבוה.

העדר דופק רדיאלי בשתי הידיים מעיד על הלם עמוק והוא התוויה מוחלטת 
להחזר נוזלים.

שלב 1: סקירת דימומים

נבצע סקירה זריזה של הגפיים, המפשעה, בית השחי והקרקפת ע”י ראייה ומישוש, 
ע”מ לאתר דימומים. במידה ומצאנו דימום לחיץ - נעצור אותו בעדיפות ללחץ ישיר. 

בנוסף, נבצע מישוש של הבטן על מנת להתרשם מבטן קשה או רגישה אשר תעיד על 
דימום בלתי-לחיץ.

C(Circulation)
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גישה ורידית והחזר נוזלים

פלייליסט: יצירת
גישה ורידית

גישה ורידית מאפשרת החדרת עירוי נוזלים תוך ורידי, וכן מתן תרופות. זוהי פעולה שנבצע כמעט על כל הפצועים בשטח, אך לעולם 
לא תעכב פינוי.

ציוד

1. ספונג'טה )פד גזה ספוג( - 
חומר חיטוי 70% אלכוהול

2. ונפלון 

3. כפפות - לא סטריליות, 
לשמירה על בטיחות החובש.

4. פד גזה - לניקוי דימומים.

5. חסם ורידים

החזר נוזלים

כאשר נחזיר נוזלים לפצוע, נשתמש 
בסט שיחובר לוונפלון, ואת הסט נחבר 
לאמפולה. בהחזר נוזלים הווסת פתוח 

לחלוטין )מלבד החזר נוזלים בטפטוף - 
כאשר הווסת יהיה פתוח עד חציו(. 

נתלה את האמפולה בגובה מטר מעל 
ראש הפצוע. נעדיף לתת לנוכח להחזיק 

את האמפולה מעל הפצוע, על מנת 
שנמשיך טיפול תוך כדי מתן הנוזלים. 
במידה ולא ניתן להחזיק את הנוזלים 

מעל הפצוע, נניח את האמפולה תחת 
הפצוע )עכוז/שכמות(. 

 

ישנם מקרים בהם נחדיר עירוי ולא נחזיר נוזלים. במקרים אלו 
:Saline Lock נבצע

שטיפה של הפוליתילאן באמצעות
 2cc Sodium Chloride, )כל 24 שעות(. לשם כך נכין 

 ,Sodium Chloride 3 + מחט, אמפולתcc מזרק
אגד ולויקופלסט לקיבוע.

Saline Lock

bit.do/gisha

סד”פ החדרת העירוי

1. עלייה על כפפות והכנת הציוד.

2. הנחת חסם ורידים ובחירת וריד נמוש 
בגפיים עליונות/תחתונות.

3. חיטוי האזור באמצעות ספונג'טה.

4. מתיחה וקיבוע של העור.

5. חדירה לווריד בזווית של כ-30 מעלות 
)וריד בולט מאוד-זווית קהה יותר, וריד 

עמוק מאוד - זווית חדה יותר(.

6. הסרת חסם ורידים.

7. הפרדת המחט, השלכתה לפח 
מחטים וסגירת הפקק.

84

שלב ה-ס

E-שלב ה

bit.do/shlav-e

E

שלב ה-E מתייחס להפשטה של הפצוע, איתור פגיעות שלא זוהו וכיסוי הפצוע.

שלב 2: הפשטה

יש לבצע הפשטה מלאה )כולל 
תחתונים, נעליים וגרביים(, 

ולהשאיר את הדיסקית בלבד.

שלב 3: בדיקת גוף חפוזה

בג"ח היא סריקה של דימומים נוספים ע"י 
הטיית הפצוע )בעזרת נוכחים או בבול עץ(.

יש להקפיד על בדיקה יסודית של מקומות 
שלא נבדקו בסקירת הגפיים )גב, עכוז, ראש 

ומאחורי הרגלים(.

במידה ונמצא דימום, הוא יעצר בעדיפות 
בלחץ ישיר.

במידה ואנו במתאר זרחן ומצאנו חלקי זרחן 
נוספים בבג"ח, נבצע חבישה רטובה אוטמת. 
את החבישה נבצע לפני הכניסה לתאג"ד או 

לפני הפינוי.

שלב 4: כיסוי

כיסוי מלא של הפצוע באמצעות 
הציוד העומד לרשותינו- 

סקאביאס, שמיכת מילוט וכל 
אמצעי מאולתר אחר.

שלב זה קריטי במיוחד, עקב 
הסכנה לכניסה להיפותרמיה 

בקרב פצועים, ללא קשר לתנאי 
מזג האוויר )בעיקר בהלם(. 

שלב 5: דיווח

יש לדווח על מצב הפצוע ומדדיו מאז 
הדיווח האחרון, וקביעת דחיפותו:

פצוע דחוף: פצוע הנשקפת סכנה לחייו 
או לאיבר בגופו.

פצוע לא דחוף: פצוע אשר אין לו בעיה 
אשר מסכנת את חייו.

שלב 6: קו פינוי מיידHי

יש להכין את הפצוע לפינוי )קרש גב/אלונקה בהתאם לצורך( 
ולחתור לפינוי מוקדם ככל הניתן )בייחוד בפצועים דחופים(.

יש להמשיך לטפל בפצוע עד להגעת הפינוי.
אין לפנות פצוע לפני שלב ה-E, אלא בהוראת רופא.

שלב 1: פריקת נשק והסרת אמל"ח

תמיד נפרוק נשק לפני העלאת הפצוע לפינוי, ללא קשר לשלב 
בסכימה. 

(Exposure)
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סקר שניוני

שלב 1: הערכה מחודשת

נבצע הערכה מחודשת של הפצוע, הכוללת 
בדיקה נוירולוגית, ל”ד וסטורציה.

שלב 2: אנמנזה ובדיקת גוף כללית

לאחר הבדיקה המחודשת נמשיך לבדיקה מקיפה יותר:  בדיקה 
:SAMPLE-מקיפה של הגוף ולקיחת אנמנזה ע"פ שיטת ה

Symptoms & Signs: סימנים וסימפטומים

Allergies: אלרגיות )רגישות לתרופות או חומרים אחרים(

Medications: תרופות שהפצוע נוטל

Past medical history: היסטוריה רפואית

Last oral intake: מה אכל לאחרונה ומתי

Events leading to injury: מה הוביל לפציעה/מחלה

שלב 3: טיפול בכאב

החלטה על סוג הטיפול ע"פ סמכויות 
ועוצמת כאב הנפגע, ורישום במקום בולט 

על גוף הנפגע.

שלב 4: ביצוע המרות, 
חבישות, משניות וקיבועים: 

כעת נמיר את כל חוסמי העורקים 
שהונחו מאילוץ )חושך, בעיות בנשימה, 

ריבוי פצועים, תחת אש( ונבצע את שאר 
הפעולות - חבישות, קיבועים וכו'. 

שלב 5: רישום בטופס 101

בנוסף לרישום ביצוע ח.ע ומתן מורפיום על 
גוף הנפגע, נמלא טופס 101 על כל נפגע 

שהוא חייל. 

הרישום חייב להתבצע על הפצוע 
לפני הפינוי - גם אם מפנים בשלב מוקדם 

יותר על מנת לשמר את הידע בין הגורמים.

שלב 6: דיווח 

בסיום השלב נעלה דיווח הכולל את מצב 
הפצוע וממצאים נוספים.

עקרונות הבכ"ל )בדיקה כללית(
א. העלאת חשד ופסילתו

ב. אין טיפול מיידי בממצאים

ג. חיפוש סימני פגיעה: מערכתיים/
מקומיים, פנימיים/חיצוניים

ד. סדר בדיקה: חוליות הצוואר, ראש, פנים, 
צוואר, חזה, בטן, אגן, איבר מין, גפיים עליונות, 

גפיים תחתונות, גב ועכוז.

ה. שמירה על תקשורת

סקר החייאה

שניוני

שלב 1: השגת גישה ורידית 

החדרת עירוי לכל פצוע מלבד פצוע עם פציעה שטחית בוודאות, בהכרה מלאה וללא מנגנון פגיעה חודר או חמור.

שלב 2: החזר נוזלים

בסמכות חובש לתת אך ורק סודיום כלוריד או תמיסת הרטמן.

הרטמן: תמיסה פסיולוגית להעלאת נפח הדם.
חסרונותיו:

א. העלאת לחץ דם זמנית.
ב. אינו מעלה את כושר נשיאת החמצן מכיוון שאינו מכיל כדוריות דם אדומות )החזר נוזלים כמותי(.

ג. גורם לדילול הדם ובכך מוריד את אפקטיביות פקטורי הקרישה.

מתן 500 מ”ל הרטמן ראשוניים - לכל פצוע עם חשד להלם )שינוי בהכרה כתוצאה מדימום, דופק רדיאלי 
מעל 100, עור חיוור וקר או מילוי קאפילרי איטי(

המשך מתן נוזלים - אך ורק לפצועים בהלם עמוק )דופק רדיאלי לא נמוש )לחץ דם מתחת ל 80 סיסטולי(, 
דופק מעל 130 או שינוי בהכרה כתוצאה מההלם(.

חובש לא ייתן יותר מ-2000 מ"ל הרטמן.

פצועים שאינם בהלם יקבלו נוזלים בטפטוף איטי על מנת לשמור על וריד פתוח. 

כוויות/מעיכה/זרחן/אקלים חם/התחשמלות - מתן חצי ליטר והתייעצות עם מטפל בכיר במידה 
והפצוע נמצא בהלם כתוצאה, מאחת הפגיעות הללו, יש לתת נוזלים כרגיל.

שלב 3: הערכה מחודשת

לאחר מתן נוזלים יש לבצע הערכה מחודשת של הכרה, נשימה ודופק ע"מ לזהות שינויים במצב הפצוע.

bit.do/shlav-h
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דגשים

1. על כל פצוע ננסה עד שני 
ניסיונות לגישה ורידית.

2. אין צורך להוריד פצוע מחש"י 
ע"מ לבצע גישה לווריד!

סבב החייאה - החזר נוזלים 
והערכה מחודשת 

סבב החייאה - החזר נוזלים 
והערכה מחודשת 

דיווחים

מעבר בין פצועים 

טיפים לתקשורת בטיפול במספר 
נפגעים

במידה ואין הלם עמוק
ניתן לעבור לנוזלים בטפטוף.

ואז גם לעבור אל הפצוע הבא ולשקול האם 
יש צורך בהחזר נוזלים.

במידה ועדיין יש הלם עמוק
יש לתת עוד חצי ליטר הרטמן ושוב לבצע 

ההערכה מחודשת.

בשלב זה נבצע גישה ורידית, נשקול להחזיר נוזלים 
)ABC ונבצע הערכה מחודשת לפצוע )מדדים, שלבים

1. פצוע עם סימני הלם או שינוי במצב 
הכרה )אלא אם הסיבה מפגיעת ראש(

2 . פצועי כוויות / מעיכה / 
התחשמלות/ זרחן / פגיעות אקלים חם

3. כל שאר הפצועים )התקנת עירוי 
בטפטוף איטי(

1. הפעלות 

2. ניוד פצועים לאחר סבב ביניים ויצירת תקשורת בין פצועים.

3. שימוש בנוכחים.

4. מעבר ליד פצועים עם בעיה במצב הכרה / פצועים לא 
יציבים

בתום כל סבב יש לדווח בקשר!

מלבד הדיווח הראשוני שניתן לצורך השגת 
פינוי, הדיווח לדרג הממונה יתבצע באופן שוטף 
לאורך כל הטיפול, רצוי ע"י נוכחים שידווחו לפי 

הוראות החובש.

פצוע חסר הכרה ללא נשימה לאחר פתיחת 
נ.א והחדרת AW - מוגדר בשלב זה כממתין.

כאשר עוזבים פצוע חסר הכרה יש להניחו בחש”י )חצי 
שכיבה יציבה(, לסגור עפעפיים ולבדוק נשימה.

בהגיענו אליו בסבב שאחרי - יש לבדוק נשימה בשנית.
לפצוע כזה נחזור לאחר סיום סבב החייאה על 

שאר הפצועים.

שיקולי הגישה
מי מהפצועים נרצה לפנות קודם

1. בעיה ב-A )נתיב אוויר, הכרה(
2. בעיה ב-B )פגיעות חזה, בעיות בנשימה(

3. בעיה ב-C )שטדי"ם(

בנוסף, ישנם מקרים בהם יש לפנות פצוע במיידי לפי שיקול 
דעתו של החובש )דימום פנימי, מעיים בחוץ וכו'(

שיקולי הגישה

הערכה מחודשת
נבצע הערכה מחודשת של מצב ההלם 
)לבדוק האם יש הלם עמוק( לאחר מתן 

500cc הרטמן. 

הגדרה

טיפול במספר נפגעים הוא כאשר ישנו טיפול רפואי של 
מטפל אחד על יותר מפצוע אחד לפני הגעת כוחות 

רפואה נוספים. )לדוגמה - תאונת דרכים שיש בו חובש, 
פעילות מבצעים בצוותים, שרפות וכו'( 

סבב ה-  - טיפול בגורמים מסכני 
חיים בטווח המיידי 

סבב מיידי - מכיל את שלב ה

סבב ביניים - שמכיל את 

במצב כזה עלינו לחלק את השלבים בסכמה, 
ככה שמספר שלבים מסוים הופך להיות סבב, 

וכל סבב מבצעים באופן מלא על כל אחד 
מהפצועים.

לפני כל תחילה של סבב אנחנו נעריך כל 
פעם מחדש אל איזה פצוע לגשת קודם עפ"י 

קריטריונים שידועים מראש, שנקראים שיקולי 
גישה.

1. הרחקה מגורם מסכן

2. דימום משמעותי: הפעלת 
לחץ עקיף בלבד

3. טיפול בזרחן

הסדר יכול להשתנות מסבב לסבב )לדוג' פצוע שניגשנו אליו 
ראשון בסבב מיידי, יכול להיות אחרון בסבב ביניים(.

לאחר שקבעתם לאיזה פצוע לגשת קודם עלייך 
לבצע עליו את שלושת השלבים, ורק לאחר זאת 

לעבור לפצוע הבא, וכן הלאה.

1. פצוע שוכב ללא תזוזה וניכר כי 
הוא חסר הכרה

2. בעיה בנתיב אוויר )שאיפת עשן/
אוויר חם/מעורפל הכרה(

3. עצירת שטדי"ם

1. חשד לשטדי"ם נסתרים )הכוונה 
למקרים שיחשידו, שיש עוד שטדי"ם 

או שט"ד שעוד לא מצאנו(

2. זרחן

שיקולי הגישה

שיקולי הגישה

שיקולי גישה

טיפול במספר נפגעים

S

ABC

D, E
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חסימת נתיב אוויר

סילוק גוף זר

החייאה על ידי אחד

החייאה על ידי שניים

החייאת ילדים ותינוקות

מכישירי החייאה

החייאה עם דפיברילטור

החייאה7

91

92-93

94-95

96

97-99

100-102

103
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-------------------------------------

------------------------------

-----------------------------

-----------------------------
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---------------------------

סכמת טיפול חובש בנפגע טראומה
שלב

Safety
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טיפולהערכה

התרשמות ממנגנון הפגיעה

AVPU בדיקת הכרה - על ידי
פתחית פה ובדיקתו במידה ויש חשד לפגיעת 

שאיפה

חשיפת בית החזה והצוואר ובדיקדם.

בדיקת קצב ואיכית הנשימה - 30x2 שניות

סקירת דימומים - גפיים, ראש, בית שחי, מפשעה, 
לחיצה קלה על הבטן )הערכת דימום בטני(.

בדיקת דופק רדיאלי כמותי ואיכותי -
15x4 שניות. אם יאן דופק רדיאלי יש לבדוק ברדיאלי השני, 

ואם שאין שם, אז נבדוק בקרוטיד.

בדיקת צבע וטמפרטורת העור,
ומילוי קפילרי

.AVPU בדיקת הכרה חוזרת - ע"י
.Aבמידה ויש שינוי במצב ההכרה יש לחזור לשלב ה

בדיקת אישונים - בדיקת תגובה וגודל.
בדיקת תזוזת גפיים - לוודא שהפצוע מזיז את כל 

גפיו לפי פקודה.

בטחון המטפל - השבה באש, בחירת מקום טיפול 
.מאובטח, כפפות, נצירת נשק, שגש"ג בפגיעת זרחן.

בטחון המטופל  - הרחקה מגורם מסכן: חילוץ והרחקה 
ממבנה/רכב בוער, חילוץ משטח השמדה או שטח אש 

יעילה )גרירה מאחורי מחסה(.
דיווח - קריאה לסיוע.

עצירת דימום עורקי פורץ ע"י לחץ עקיף + רישום.

יש לקבע בחוזקה את ראשו של הפצוע.
במידה והפצוע אינו מדבר:

סילוק הפרשות במידת הצורך, עם סקשן/בול עץ.
פתיחת נתיב אוויר ע"י קיבוע ראש לאחור / 

Jaw Thrust
החרדת AW רק לפצוע חסה הכרה שאינו מגיב לכאב.

הנשמה - לפצועים הנושמים מתחת ל12 ומעל 30.
הנשמה בסקר הראשוני  תתבצע רק במקרה שיש עוד 

מטפלים שינשימו בזמן הסכמה.

מתן חמצן

Airway
Cervical-Spine Immobilization

עצירת שט"דים - בעדיפות לחץ ישיר.

עצירת שט"דים - בעדיפות לחץ ישיר.
כיסוי והחזרת מינון.

דיווח, רישום ראשוני בטופס 101.
קיבוע לקרש גב - במידת הצורך.

שיקול מתן מורפיום.
ביצוע המרות, קיבועים, חבישות ומשניות.

רישום על הפצוע ובטופס 101.
דיווח.

גישה ורידית - תינתן לכלל הפצועים חוץ מפצועים שפציעתם 
שטחית בוודאות, ללא שינוי בהכרה, וללא מנגנון פגיעה חודר או חמור.

מתן 500 מ"ל הרטמן ראשוניים - לכל פצוע עם חשד 
להלם )שינוי בהכרה כתוצאה מדימום, דופק רדיאלי מעל 100, עור 

חיוור וקר או מילוי קפילרי איטי(

המשך מתן נוזלים - אך ורק לפצועים בהלם עמוק )דופק 
רדיאלי לא נמוש )ל"ד דם מתחת ל80 סיסטולי(, דופק מעל 130 או 

שינוי בהכרה כתוצאה מהלם(

  חובש לא ייתן יותר מ-2000 מ"ל הטרמן.

  פצועים שאינם בהלם יקבלו נוזלים בטפטוף איטי על מנת 
לשמור על וריד פתוח.

  כוויות/מעירה/זרחן/אקלים חם/התחשמלות - מתן חצי 
ליטר והתייעצות עם מטפל בכיר. במידה והפצוע נמצא בהלם 

כתוצאה מאחת מהפגיעות הללו, יש לתת נוזלים כרגיל.

פריקת נשק והסרת האמל"ח הפצוע.

הפשטה מלאה, הטייה ובדיקת חוף 
חפוזה.

ביצוע הערכה מחודשת של A-D + ל”ד 
וסטוריציה.

אנמנזה.
בדיקה כללית.

במידה ולפצוע יש חסכים נוירולוגים בבדיקת תזוזת הגפיים, 
המרמזים על פגיעה במעמ"ש, יש לשים דגש על קיבוע 

לקרש גב.

קו פינוי מיידי
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סילגו"ז - סילוק גוף-זר

bit.do/silg1

1. סיפור מקרה

2. נפגע מאדים בהתחלה ובהמשך מכחיל

3. נפגע משתנק )לא משתעל(

4. נשימת אברי עזר - "רעב לאוויר"

5. נפגע באי-שקט

סימני הימצאות גוף זר בקנה

הנפגע בהכרה:
תמרון “היימליך” - מתבצע ע"י אגרוף ויד שנייה העוטפת 

אותו, אשר מוצמד לנקודת חיבור קשת הצלעות )קסיפואיד( 
ולוחצות בתנועה סיבובית כלפי פנים הגוף ומעלה.

העלאת הלחץ בבית החזה 
על מנת לנסות לשלוף את הגוף 

הזר מקנה הנשימה.

עקרונות הטיפול

דגשים

1. הטיית גוף הנפגע לפנים. 

2. בנפגע שמן או נפגעת בהריון, התמרון 
יתבצע מעל הבטן.

3. במידה ולא ניתן להקיף את הנפגע, 
התמרון יתבצע כנגד הקיר.

במידה והנפגע בהכרה אך שוכב נבצע
 Abdominal Thrust )עיסוי בטני( - הפעלת לחץ 

בעזרת האגודלים - מתחת לקסיפואיד כמו היימליך, רק 
בשכיבה. 

במידה והנפגע חסר הכרה הפצוע איבד 
רפלקסים, ושרירי גופו אינם מסייעים לדחוף את הגוף הזר 

החוצה. לכן, נשתמש בטכניקה אגרסיבית יותר, של עיסויי חזה 
רגילים.

סילוק גוף זר )סילגו”ז(

מנגנון ההתדרדרות
חנק       אובדן הכרה       דום נשימה       

       דום לב       מוות  

bit.do/silg2

סילוק גוף-זר תינוקות

סכמת סלגו"ז מבוגר חסר הכרה

 

1. לא נבצע עיסויים לפצוע בהכרה / הכרה מעורפלת.

2. בזמן העיסויים ראש הפצוע יוטה הצידה, ע"מ למנוע מהגו"ז 
לצאת ולהיכנס לאותו המקום.

3. בסכימת הסילגו"ז, לאחר 30 העיסויים נסתכל האם הגו"ז נראה, 
ורק אם כן ננסה להוציאו. 

4. יש להמשיך לבצע עיסויים והנשמות עד יציאת הגו"ז, 
כלומר עד ניסיון הנשמה מוצלח.

5. במידה ויצא הגוף הזר, כלומר ניסיון הנשמה מוצלח )גם אם 
ריאה אחת מתפקדת ( נחזור לשלב פתיחת נ.א.

A.W .6 לא יוחזר עד סילוק הגוף הזר.

7 . כל נפגע שטופל בסכימת סילוק גוף זר חייב לראות רופא.

ה מ כ ס ה ע  ו צ י ב ל ם  י ש ג ד

חשיבות ההנשמה

1. לראות האם בית החזה עולה 
)כלומר הגו"ז יצא(

2. לדחוף את הגו"ז לסימפון ימין 
ובכך לאוורר את ריאה שמאל.

/

בדיקת הכרה
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החייאה על ידי אחד 

החייאה על-ידי אחד

bit.do/res1

החייאה
 )CPR - Cardio-Pulmonary Resuscitation(

היא אוסף פעולות מלאכותיות הנעשות באדם הסובל ממצב 
של מוות קליני.

מכאן, ניתן להסיק כי התחלת החייאה 
סמוך ככל הניתן להפסקת פעילות הלב 
תצמצם את הסיכוי לנזק לרקמת המוח.

על מנת להעלות את 
סיכויי ההישרדות של 

הנפגע - יש לזהות דום 
לב, לקרוא לעזרה, 

להתחיל BLS במהירות 
האפשרית, להמשיך 

ב-ALS ולאחר חזרת 
דופק להעניק טיפול 

תרופתי תומך.

מוות קליני מתייחס לדקות הראשונות 
)6-4 דקות( מרגע של דום לב. בשלב 

זה עדיין אין פגיעה ממשית במוח. 
לאחר מספר דקות, בהעדר פעילות של 
מערכות הלב והנשימה, יחל תהליך של 

מוות של תאי המוח ועד למוות מוחי.

זכרו! אם מגיעים לפצוע חסר הכרה 
נושם - בוודאות יש לו ודופק.

זכרו את המשפט:
“פשוע נושם - ליבו הולם”

=

התוויות לביצוע החייאה
כל נפגע חסר דופק ונשימה על רקע שאינו איבוד דם.

התוויות נגד לביצוע החייאה
נפגע טראומה שהגורם לדום הלב הוא איבוד דם בוודאות.

בקיצור, אם יש איבוד דם - לא לבצע החייאה!

מהלך ההחייאה

BLS = Basic Life Support
)AED( כולל עיסויים, הנשמות ושוק חשמלי

ALS = Advanced Life Support
בנוסף ל-BLS – שמירה דפיניטיבית על נתיב 

האוויר ותרופות החייאה

BLS
ALS

דגשים - עיסוייםסכמת החייאה

1. במידה ויש ספק האם 
קיים דופק, יש להתחיל 

עיסויים.

2. החייאה תבוצע על מצע 
קשה בלבד.

3. מקום העיסוי הנכון הינו מרכז 
הסטרנום. עיסויים במיקום לא 

נכון יהיו לא יעילים, עלולים לגרום 
לפגיעה באיברים פנימיים ולהביא 

להקאות ואספירציות.

4. העיסוי יעשה באמצעות שורש 
כף היד, כשידי המעסה 

ב-90 מעלות לגוף הנפגע 
והמרפקים נעולים.

5. עיסויים עמוקים ומהירים: 
עומק 5 ס"מ, קצב לפחות 100 

בדקה.

6. זמן הרפיה = זמן לחיצה 
)עיסוי(, דגש על הרפיה מלאה.

7. אין להפסיק את רצף 
העיסויים - על מנת למנוע 

נפילת לחץ הדם שנבנה.

1. במידה וחזר דופק יש 
לפתוח נתיב אוויר, לבדוק 

נשימה ובמידת הצורך 
להמשיך בהנשמות 1:5.

2. זמן ההנשמה המרבי 
יהיה שנייה אחת, ועד 

להתרוממות בית החזה.

3. במידה וקיימת סכנה 
לחשיפה להפרשות של 

המטופל בזמן הנשמה - 
ניתן לבצע עיסויים בצורה 

רציפה ללא הנשמות.

דגשים - הנשמות

1. הרמת רגליים

2. אין לסטור לנפגע / 
לשפוך מים על הפנים.

3. כל נפגע שהתעלף יש 
להפנותו בדחיפות לרופא.

)Syncope(  עילפון

ירידה זמנית במצב ההכרה כמנגנון הגנה של הגוף הנועד 
לשפר את זרימת הדם למח. יש להתייחס לעילפון כאל 

חוסר הכרה.

1s

טיפול בעילפון

95

דופק
נשימה
הכרה
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החייאה על ידי שניים 

החייאה על-ידי שניים

bit.do/resby2

החייאה היא פעולה פיזית קשה הדורשת מאמץ רב לאורך זמן. החייאה ע"י 2 היא פתרון המסייע בחלוקת עבודה המאפשרת מנוחה 
של המטפלים, ושיפור איכות ההחייאה.

מדובר באותם עקרונות הקיימים בהחייאה ע"י מטפל אחד, אך עם עקרונות מנחים לחלוקת העבודה.

פעולות המתבצעות במקביל

1. אין לבצע הנשמות 
במקביל לעיסויים, אלא 
רק לאחר ביצוע נתיב אוויר 
.ALS דפניטיבי בהחייאת

2. עבודה משני צידי 
הנפגע.

3. עזרה הדדית - מתן 
פידבקים.

5. במקרה של חזרת דופק: 
מטפל א' מנשים,

 וב' ממשיך לטפל.

6. מ.ע.נ.ה - 

סט מתחיל בעיסויים

     ונגמר בהנשמות.

4. כל 5 סטים, בערך 
כל 2 דקות, יש לבצע 

החלפה בין המטפלים 
תוך בדיקת דופק ספונטני 

)בלי עיסויים במקביל 
לבדיקה(. בכל מקרה בו 

המעסה מתעייף והעיסויים 
שלו הופכים ללא יעילים 

יש לבצע חילוף.

1. קריאה לעזרה.

2. החובש יעסה, והנוכח - ינשים.

3. מתן הסברים בשפה פשוטה ולא רפואית.

4. אין להפסיק החייאה לצורך תדרוך, הסבר ניתן תוך הדגמת 
הפעולה.

5. במידה והנוכח פוגע בהתנהלות במקום לתרום - יש לבצע החייאה ע"י 1.

הפעלת נוכחים בהחייאה

דגשים להחייאה ע"י 2

החייאת ילדים ותינוקות

החייאת תינוקות

bit.do/rbaby

טכניקת החייאה בילדים ותינוקות שונה מהחייאת מבוגר בשל 
הבדלים אנטומים ופסיולוגים, אך עקרון ההחייאה זהה לחלוטין.

1. הבדלים אנטומיים: ראש ולב גדולים 
יחסית לגוף, לשון גדולה, אפיגלוטיס לא 

מפותח ונפח הדם קטן ביחס לגוף.

2. הבדלים פיסיולוגים: קצב הלב 
מהיר )140-115(, קצב נשימה מהיר )20-

40( ול"ד נמוך יחסית )60/85(.

הגדרת גילאים

1. בעיות נשימה
   א. גוף זר: "השלב האוראלית", האפיגלוטיס 

       אינו מפותח.
   ב. חנק: הנחת שקית על הראש, כניסה 

       לחללים אטומים. 
   ג. טביעה: איננו יודע לשחות.

   ד. מחלות דרכי נשימה עליונות
      חסימתיות: אפיגלוטיטיס, קרופ - בצקות

      של הלוע והגרון שגורמת חנק.

2. הרעלות
   התינוק מכניס חפצים לפיו, וכן מספיקה כמות 

   קטנה של רעל כדי להרעילו.

3. פגיעה בלב
   א. התחשמלות: שקעים חשמליים, כבלים 

       של מכשירי חשמל וכו'.
   ב. חבלת חזה: אצל תינוק עצמות בית החזה 

       רכות, נטייה לנפילות.
   ג. מום מולד: חור במחיצה בין העליות בלב 

      וכדומה.
   ד. גירוי וגאלי ודום לב: גירוי עצב הוואגוס 

      יכול להוביל להאטת קצב הלב והנשימה.

4. פגיעות ראש
   ראש גדול, עצמות הגולגולת רכות, חור במרכז 

   הגולגולת, נפילות מרובות.

גורמים עיקריים לאובדן דופק 
ונשימה אצל תינוקות

תסמונת המוות בעריסה 
 SIDS: Sudden Infant(

Death Syndrome( הינה שם 
כולל לכל מקרי המוות של תינוקות 
בריאים למראה, שלא נמצאה סיבת 

מותם.

עד גיל שנה הגורם העיקרי 
למוות הוא בעיות בדרכי 

האוויר והנשימה!

ילד
מגיל שנה עד שמונה

מבוגר
מגיל שמונה ומעלה

אין להתייחס לגיל הנפגע, אלא לגודלו הפיסי.

תינוק
מלידה עד גיל שנה

הידעת?
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1. בדיקת דופק תתבצע 
במשך עד 10 שניות בעורק 

הברכיאלי

2. מקום העיסוי -  מרחק של 
אצבע מתחת לקו פטמות 

באמצעות 2 אצבעות
 

3. יש לתמוך בשכמות 
התינוק באמצעות יד המעסה 

השנייה.

4. עומק העיסוי יהיה 4 ס"מ, 
כמחצית מעומק בית החזה.

5. במהלך סילוק הפרשות 
ראש התינוק יהיה נמוך מגופו 

6. פתיחת נ"א תתבצע ע"י 
קיבוע ראש עדין לאחור

7. החדרת A.W בצורה ישרה 
ולא בסיבוב,  תוך תפיסת 

קצה הלשון עם אגודל 
המטפל.

8. פה המטפל אוטם את פה 
ואף התינוק.

9. הנשמה תתבצע עד עליית 
בית החזה.

10. במידה ולפצוע יש דופק 
ואין נשימה - נבצע הנשמה 
כל 3 שניות )בקצב של 1:3(

11. קצב ההחייאה זהה 
למבוגר - לפחות 100 בדקה.

4cm

3s

דגשים להחייאת תינוקות סכימת החייאת תינוקות

3s

=

סילוק גוף זר בתינוקות

הסיכוי לחסימת נתיב אוויר כתוצאה 
מחדרת גוף זר לקנה גבוהה אצל 
תינוקות. סכמת סילגו"ז בתינוק 

כוללת בתוכה טפיחות גורדון, שהן 
טפיחות המתבצעות על שכמותיו 

של התינוק כאשר הוא שכוב 
כשבטנו מונחת על שורש כף היד 
של המטפל, כמו בסילוק הפרשות.

דגשים לסלגו"ז בתינוק
1. לפני כל 2 הנשמות נפתח את 

הפה ונחפש את הגו"ז. במידה 
והבחנו בו יש לנסות להוציאו.

2. יש להמשיך בעיסויים ובהנשמות 
עד יציאת הגו"ז.

3. סכימת הסלגו"ז תגמר רק לאחר 
ניסיון הנשמה מוצלח

4. במידה והגו"ז יצא - נחזור לשלב 
פתיחת נ"א

5. במידה והחדרנו AW לפני ביצוע 
הסכמה וכתוצאה מהגו"ז הוא הוצא, 

יש להחזירו לאחר סילוק הגוף הזר.

6. יש חובה להפנות לרופא כל 
תינוק שטופל בסכימת הסילגו"ז.

דגשים להחייאת ילדים

1. בדיקת הכרה כמו למבוגר

2. מקום העיסוי - אצבע אחת מעל קו 
חיבור קשת הצלעות )על הקסיפואיד(

3. העיסוי יתבצע באמצעות יד אחת או 
שתי ידיים )תלוי בגודל המטפל והמטופל(

4. עומק העיסוי 4 ס"מ.

5. פתיחת נתיב אויר תתבצע ע"י קיבוע 
ראש עדין לאחור.

6. החדרת AW כמו מבוגר )בסיבוב של 
180 מעלות(.

7. קצב הנשמה לילד 1:4 )בנוכחות דופק(.

9. סילגו"ז יתבצע כמו במבוגר.

8. יחס עיסויים - הנשמות במטפל בודד קצב 30:2 
בעוד בשני מטפלים 15:2.

1:4

180o

4cm
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מכשירי החייאה 

שיעור מכשירי החייאה

bit.do/mhah

מתי נשתמש בחמצן?
כל פצוע טראומה והחייאה.

בסמכות מי שהשתמש
בהוראת רופא או פראמדיק. בהעדרם אנו יכולים להשתמש 

 .LPM 10 בערכה בזרימה קבועה של

ערכת העשרה בחמצן
מיכל חמצן 200 אטמ', 2.5 ליטר. מספיק ל- 50 דקות בזרימה 

קבועה של 10 ליטר בדקה, ווסת לחץ - )2 סוגים(, צינור 
חיבור, ומסיכת העשרה.

איך נדע לכמה זמן הבלון מספיק?

1. אין לקרב את הבלון לאש או שמן 
מחשש לפיצוץ.

2. לפני פתיחת הבלון נוודא שהווסת 
מחובר כראוי.

3. בזמן הרכבה ופירוק נכוון את הבלון 
כך שלא יפנה כלפי אנשים.

4. בזמן השימוש נשכיב את הבלון בין 
רגלי הנפגע, כאשר הווסט מכוון כלפי 
כפות הרגליים על מנת למנוע פגיעה 
באזור החלציים וכדי להקל על תפעול 

הווסט בהמשך הטיפול בפצוע.

שימו לב! בעזרת מכשיר שנקרא 
מד-סטורציה נוכל לבדוק האם 

ההעשרה בחמצן אכן יעילה, והאם 
יש תגובה של הגוף לחמצן.

הוראות בטיחות לעבודה עם חמצן

משך זמן )בדקות( =  נפח המיכל x לחץ אט'
ליטר בדקה

חמצן

סד"פ הרכבה ופירוק                                                                                                                      
להרכבה - חבר את הוסת לבלון והדק אותו, פתח את הברז 

הראשי, כוון את הזרימה בווסט לLPM 10, חבר את צינור 
החיבור למקומו בווסת, נפח את שקית ההעשרה והנח על 

הפצוע.

לפירוק - הורד את המסכה, סגור את הברז הראשי, סגור את 
הווסת ופרוק את הלחץ.

בניגוד לחמצן, המאפשר העשרה בחמצן, האמבו הינו מכשיר 
המנשים בלחץ חיובי - כלומר, האמבו דוחף את החמצן פנימה 
לריאות ומחליף את הנשימה הטבעית, בעוד החמצן רק מעלה 

את אחוז החמצן באוויר הנשאף בצורה טבעית.

מתי נשתמש באמבו? )התוויות(
הנשמה והחייאה ע"י 2.

מתי לא נשתמש באמבו? )התוויות נגד(
החייאה ע"י 1 - )נדרשת פתיחת נתיב אוויר קשה יותר, ועל 

כן לא נתעכב בביצוע כל פעם(.

סילגו"ז - )ע"מ לא לפגוע בויזואליות של הפה ולא למנוע 
מהגו"ז לצאת החוצה(.

1. מפוח: 1 ליטר )מוציא cc800(, עמיד 
בחל”כ, חיבור לפילטר אב”כ ולחמצן, 

שסתום חד כיווני אחורי.

2. מחבר T: שסתומים חד כיוונים, חיבור 
כחול לכחול.

3. מסכות: קיימות שתי סוגי מסכות: 

שקופה: יתרון: מעקב אחרי הפרשות. 
חסרונות: אדים, לא גמישה, חדירה לחל”כ 

ולא מבצעית

שחורה: יתרונות: גמישה, עמידה לחל”כ, 
מבצעית. 

חסרון: לא ניתן לראות הפרשות.

האמבו מורכב משלושה חלקים

1. בדיקת שלמות המפוח ומחבר 
T - נחפש קרעים או סדקים. )בדיקה 

ויזואלית וע”י ראייה ומישוש(

2. נרוקן את המפוח ונאטום את הפתח 
האחורי - בדיקת שלמות המפוח ומחבר 

T. )במידה והאמבו מתמלא-לא תקין(.
  

3. נאטום את פתח יציאת האוויר 
לפצוע ונבצע לחיצות קלות על המפוח 

 T בדיקת שסתום אחורי ומחבר  -
)במידה ומתרוקן- לא תקין(. 

בדיקות תקינות לפני שימוש הבאמבו

שימו לב! מחבר ה-T מכיל את הגומיות שמשמשות 
כשסתומים חד כיווניים- על כן, לא ניתן לבצע את הבדיקות 

ללא המחבר, אך כן ניתן לבצע את הבדיקות ללא מסיכה.

חיבור אמבו וחמצן

במידה ואנו מעוניינים להעשיר את הפצוע המונשם באחוז 
חמצן גבוה עומדות בפנינו שתי אפשרויות:

1. חיבור צינור חמצן למקום המיועד לכך באמבו. מאפשר 
הנשמה ב60%-80% חמצן.

2. חיבור שקית העשרה לשסתום האחורי של המפוח. 
מאפשרת הנשמה ב- 85% עד 100% חמצן.

שימו לב! אין לחבר שקית העשרה ללא חיבור 
לחמצן!

1. ננשים תמיד עם מנתב אוויר.

2. אין לתת לנוכח להנשים בעזרת אמבו, 
ניתן ורצוי אך ורק להיעזר בו לצורך 

סחיטת המפוח.

3. אם יש חשד להנשמה לא יעילה נעבור 
להנשמה מפה לפה.

4. ננשים עד עליית בית חזה.

5. בזמן ההנשמה יש לקבע את ראש 
הנפגע בין הברכיים. 

7. לאחר השימוש באמבו יש לבצע 
שטיפה שלו.

6. במידה ומתאפשר, חובש נוסף יבצע לחץ על סחוס 
הקריקואיד )תמרון סליק( תוך כדי הנשמה עם אמבו בכדי 

למזער כניסת אוויר לקיבה וסכנת אספירציה.

חסרונות הנשמה מפה לפה - התעייפות, 16% לעומת 
21% חמצן, וחשיפה להפרשות.

יתרונות הנשמה עם אמבו - 21% חמצן - בהעשרה 
בחמצן אחוז החמצן יגדל, התעייפות מינימלית, פיקוח טוב 

יותר, ואין חשיפה להפרשות.

דגשים להנשמה עם אמבו

אמבו
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מד סטורציה - מד ריווי חמצן  
)Pulse Oximeter(

כיצד המכשיר פועל?

המכשיר מודד את ריווי החמצן 
בדם ע”י שליחת קרני אור 

)אולטרא אדום / אדום( אל 
הרקמה וקליטתן חזרה במתמר. 

מחישוב האור הנקלט ברקמה 
מחושבת רמת החמצן בדם. 

ניתן לחבר את המכשיר לאצבע 
או לתנוך האוזן.

לכל פצוע שהגורם המטפל 
)פרמדיק/רופא( יחליט כי יש 

צורך במעקב אחר רמת החמצון 
בדם ולכל פצוע שעבר צנרור 
קנה )אינטובציה/קוניוטומיה(.

מיועד לסילוק הפרשות בשלב ה- A, על מנת למנוע 
אספירציות וחסימת נתיב אויר.

נשתמש במכשיר במקרים של סילוק הפרשות.

Uni-Pump - סקשיין ידני

בדיקות התקינות - ראשית 
נבדוק את תקינות הבוכנה, נוודא 

תקינות של המיכל והחיבורים, 
האם הכוסית ריקה והמצאות 

הגולה, נאטום את הצינור ונאזין 
לשאיבה, נחבר קטטר ונשאב 

ממימיה, נרוקן את המיכל ונכניס 
את הקטטר למימיה.

חסרון הסקשיין הידני: רגיש 
לחול בגלל הבוכנה.

סקשיין חשמלי

בדיקות התקינות - הפעלה ב-mmHg 150, נבדוק את 
השאיבה, נוודא ירידת לחץ בלחיצה על כפתור בורר תת לחץ, 

אם לא עובד- נוודא חיבורים, לאחר מיכן נחזור על הבדיקה, 
ובמידה ועדיין לא עובד- המכשיר לא תקין.

הפעלת המכשיר: יש לבחור את תת הלחץ המתאים: 
.mmHg 150  וילדים ותינוקות mmHg 500 במבוגר

ניקוי המכשיר: נשטוף ונחטא או נרתיח.

חסרון: המכשיר תלוי סוללה ומרעיש מאוד. 

דגשים לעבודה עם סקשיין

1. ניתן להשתמש בזמן פתיחת נתיב אוויר, 
במידה ולא גורם לעיכוב הפעולה.

2. סיקשון בבול עץ בנפגע חשוד לפגיעת עמ”ש.

3. נחזיר A.W לאחר הסיקשון.

4. אם יש בעיות אין להתעכב על תפעול 
תקלות, אלא נסלק הפרשות ידנית.

למי נחבר את המכשיר

מדדים תקינים
של ריווי החמצן בשגרה הוא בין

 100%-95% ובחירום הוא בין 100%-90%.

שימו לב!
ירידה מתחת לערכים אלו דורשת 

התערבות )חמצן, אינטובציה וכ’ו(!

ישנם מקרים בהם יעילות המכשיר יורדת 

פצוע בהלם או היפוטרמיה )בשל קיבוץ כלי דם(, במקרים 
של גפה לא יציבה )פצוע מפרכס, נסיעה בשטח לא סלול(, 

ובמתאר של שרפה )שאיפת עשן(- המכשיר לא יודע להבדיל 
.CO-בין החמצן לגז ה

יש לזכור שבכל מקרה שהמכשיר זמין לנו לשימוש 
נחבר אותו לפצוע!

)Uni-Pump( סקשיין
וסקשיין חשמלי

החייאה עם דפיברילטור

דפיברילוטור - מכשיר 
המחזיר קצב לב לפעולה 
סדירה על ידי מתן  שוק 

חשמלי בלב, באמצעות שתי 
אלקטרודות שמדמיצים חגוף 

החולה, בסמיכות ללב.

השוק החשמלי משתק רגעית 
את פעולת הלב וכך, כאשר 

הלב חוזר לפעולה, הוא יכולה 
לפעום בצורה סדירה.

הפעולה עצמה נקראת 
דפיברילציה.

השימוש העיקרי במכשיר הוא 
במצב דום לב פתאומי.

קיימים דפיברילוטור ידני, דפיברילוטור חצי ידני, ודפיברילוטור 
אוטומטי.

הדפיברילטור אוטומטי נקרא AED, ונמצא במקומות 
ציברויים רבים.

הוא ניתן לשימוש פשוט, ונותן הוראות קוליות בזמן טיפול.
כל אדם יכול להשתמש בו.

לפני שימוש בדפיברילוטור, יש להעזיק עזרה ולתקשר 
למוקד 101 - כמה שיותר מהר!

שרשרת ההחיאה

יש גם הוראות לכל 
מגיש עזרה ראשונה!

bit.do/defib

bit.do/defibm

החייאה בעזרת דפיברילטור-
מיועד לחובשים

 החייאה בעזרת דפיברילטור -
מיועד למע”רים

הצלת חיים!דפיברילטורעיסוייםתקשורת מד”א
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עבודה עם מטפל בכיר8

ציר עבודה עם רופא הינו ציר בו נלמד על מספר פרוצדורות )ניתוחים( אשר מבצע הרופא בסיוע החובש. 

כל פרוצדורה נמצאת בתוך שקית ניילון ייחודית לה המחולקת לתאים ונקראת בנדולרה.

ערכ"ל

אינטובציה

קוניוטומיה

טרוקר

צנתור

פולי

זונדה

105

106-109

110-111

112-114

115-116

117

118-119

-----------------------------------------

--------------------------------------

---------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------------

ערכ”ל

ערכ”ל היא ערכת תפירה כללית לרופא, מכילה את כל 
הציוד הנדרש למספר ניתוחים הכוללים חיתוך, תפירה 

והפרדת רקמות. באמצעותה יבצע הרופא פעולות 
כירורגיות מסוגים שונים.

ההתוויות הכלליות לשימוש בערכה הן:

1. תפירת חתכים ופצעים קרועים

2. עזרה בטיפולים מרפאתיים: פתיחת פצעים 
מוגלתיים, הוצאת גוף זר וכו'.

3. חיתוך הגלד בכוויה דרגה ג' בעזרת סקלפל 
)אסקרטומיה(.

פעולה כירורגית מוגדרת כטיפול חודרני הכולל חיתוך או 
הפרדת קרמות.

כדי ליצור סדר עבודה ברור בתאג”ד, בעבודת החובש עם 
הרופא קיימים מספר שלבים החוזרים בכל פרוצדורה בגרסה 
דומה. שלבים אלו מכונים שבעת שלבי הזהב )ראשי תיבות 

פ”ח הספק”ה(.

דגש!
על החובש לדווח בסיום 

הפריסה, הפעולה והקיבוע!

מבצעפעולה

בהוראת סגל רפואירישום הוראת ביצוע בטופס 101

חובשפריסת הבנדולרה והכנת הנפגע

חובש + רופאsחיטוי

חובש + רופאsהרדמה )במידת הצורך(

חובש + רופאסטריליות

חובש + רופאהפעולה עצמה

חובש מקבע, רופא מנשיםקיבועים
ומוודא מיקום טובוס

בהוראת סגל רפואירישום שעת סיום בטופס 101

החובש מנשיםהמשך טיפול

בנדולרת הערכ"ל

ציוד לצד הבנדולרה: סטטוסקופ, מלע"כ.

בכל פרוצדורה קיימים דגשים להמשך טיפול. 
השימוש בערכה זו הוא כללי, ולכן דגשים אלו יחזרו 

כתוספת לדגשים בכל הפרוצדורות הכירורגיות:

לכל פעולה כירורגית יש סכנות וחסרונות. בכל פרוצדורה 
שנלמד נכיר סכנות שונות בהתאם לניתוח, מיקומו בגוף 

וסיבוכיו האפשריים. הסכנות הקיימות בכל פעולה כירורגית הן:

1. השגחה על מצב הגפה.

2. המשך עבודה על פי סכימת הטיפול.

3. יש לדווח לרופא על כל שינוי במצב הנפגע.

1. זיהום

2. פגיעה בכלי דם

3. פגיעה בעצבים

הכנההרדמהחיטוי
10 ספונג’טות 

2 פדי גזה

10cc 2 מזרקי
2 אמפולות 

לידוקאין
מחט

כפפות 
כירורגיות

סדין סטרילי

חבישהפעולה 3פעולה 2

ניצב 

עם להב

4 פדי גזה3 חוט ומחט

לויקופלסט

אגד   

פעולה 1
פינצטה 
כירורגית

פאן
פעולה 4

מספריים 

כירורגיים
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אינטובציה - הסרט המלא

bit.do/intub

אינטובציה

חסימת נתיב אוויר היא הגורם השלישי בשכיחותו למוות 
בר מניעה של פצועים בשטח. אינטובציה הינה פרוצדורה 

המאפשרת שליטה דפיניטיבית )מוחלטת( בנתיב האוויר 
של פצוע וכך מניעת תמותה. 

1. אפנאה )דום נשימה(

2. אינטובציה פרופילקטית )מניעתית( - פצוע שעלולה 

להיווצר אצלו בעיה בנתיב האוויר )כתוצאה משאיפת עשן, 

אנאפילקסיס, המטומה מתרחבת בצוואר וכו'(.

3. סטורציה נמוכה מ-90 אשר סיוע נשימתי )פתיחת 

נ.א., AW, הנשמה וחמצן( לא עזר.

4. סטורציה מעל 90 במתאר פינוי ארוך - מעל 45 דק'.

א. מחבר מג’יל - מצד אחד קוטר 
משתנה בהתאם לקוטרו של הטובוס, 
ומצד שני קוטר אוניברסאלי המתאים 

לחיבור לאמבו. 

ב. פס רנטגן - ע"מ לזהות את 
הטובוס בדימות.

ד. בלונית - תפקידה למנוע מאוויר 
"לברוח" מהקנה, ולמנוע כניסת 

אספירציות לדרכי האוויר. יש למלא 
ב-10cc אוויר. קיימת בלונית בקרה 

לצורך וידוא התנפחות הבלונית בקנה.

ג. שנתות עומק - מדד לגבי תזוזה 
ומיקום הטובוס.

א. ניפוח הבלונית וריקון כפול

ב. חיזוק מחבר המג'יל

ג. החדרת הגייד אל הטובוס )יש להכניס עד אמצע הבלונית 
ולקפל את השארית(

1. לרינגוסקופ )ניצב+להב(

2. נורה נוספת ללרינגוסקופ

)Guide( 3. מכוון אנדו-טרכיאלי

4. ג'ל לובריקציה

לפני השימוש בלרינגוסקופ יש לוודא כי ישנן סוללות במכשיר. 
במידה והנורה לא עובדת, יש לוודא שהיא מוברגת לחלוטין 

ולשפשף את מגעי הלהב על גבי הגוף המחוספס של הניצב. 
במידה והנורה עדיין לא עובדת יש להחליפה.

במידה והפצוע בהכרה מלאה או חלקית הוא יתנגד לביצוע 
הפעולה ולכן יש צורך להרדימו. לשם כך, הרופא ישתמש 

בתרופות במתן תוך-ורידי )IV( לצורך השגת השפעה מהירה. 
חשוב להבין כי לא ניתן להתחיל בביצוע האינטובציה לפני 
שהפצוע מורדם, ולכן על החובש לפתוח וריד בהקדם בכדי 

לאפשר מתן תרופות הרדמה.

בהתרופות בהן ישתמש הרופא הן:

Ketalar - קטמיןMidazolam - דורמיקום

אינטובציה תבוצע ע"י מטפל בכיר 
במקרים הבאים:

הכנת הפצוע לאינטובציהמבנה הטובוס

הכנת הטובוס

ערכת לרינגוסקופ מוגשת בצמוד 
לבנדולרת האינטובציה וכוללת:

1. פרה-אוקסיגינציה: יצירת מאגר של חמצן בגוף שיפצה 
על הפסקת ההנשמה בזמן ביצוע הפרוצדורה. נבצע פרה-

אוקסיגינציה עד החלטת רופא, בד"כ עד להשגת סטורציה 
מתאימה.

- בפצוע נושם: העשרה בחמצן )דרך מסיכה(.
- בפצוע לא נושם: הנשמה בריכוז של 100% חמצן, בקצב של 

.1:5
יש לשאוף להעשרה ע"י מסכת חמצן )בפצוע נושם( כדי 

למנוע התנפחות של הקיבה ע"י הנשמה באמבו.

2. תמרון סליק: לחץ על סחוס הקריקואיד כלפי הוושט 
במטרה לצמצם סכנת אספירציה. יעיל בזמן ההנשמות 

באמצעות אמבו.

 :BURP )Back-Up-Right-Pressure( 3. תמרון
לחץ על סחוס התירואיד כלפי מטה, ימינה ומעלה של הפצוע. 

במטרה להקל על ראיית קנה הנשימה ע"י הרופא.

פעולות מסייעות לביצוע אינטובציה

ציוד לצד הבנדולרה:

ערכת לרינגוסקופ, מכוון 
בוג'י, פק"ל נשימתי )אמבו, 
קפנומטר, חמצן, סקשיין(, 
סטטוסקופ, מלע"כ וערכת 

קוניוטומיה.

הקפנומטר הוא מכשיר המודד את 
רמת ה- CO2 הננשף דרך הטובוס 
באמצעות קרני אור ובכך מאפשר 

זיהוי של מיקום הטובוס )קנה/ושט( 
ומעקב אחר מצבו ההמודינמי של 

הנפגע. המכשיר משולב עם פאלס-
אוקסימטר )מד רוויית חמצן(.

1. המדד התקין של CO2 בריאות:
 mmHg 35-45    

2. כל פצוע עם טובוס יחובר לקפנומטר!

בנוסף למכשיר הקפנומטר החשמלי, למטפל הבכיר ישנם גם 
שני גלאים כימיים חד פעמיים המזהים נוכחות CO2  בלחץ 8 
ממ"כ לפחות ומתבטא בהחלפת צבע בחלונית בקרה מסגול 

לצהוב.

1. טובוס בוושט

2. חסימה של הטובוס )הפרשות\קיפול(

3. הנשמה לא יעילה

4. דום לב

5. חיבור לא נכון של החיישן או לכלוך על גבי מראות החיישן.

CO2 סגול = אין נוכחות

CO2 צהוב = יש נוכחות

:CO2 גורמים להיעדר נוכחות של

בנדולרת אינטובציה

)Capnometer( קפנומטר

פעולה וקיבועהרדמה 2הרדמה 1

10 ספונג’טות 

G 18 ונפלון

לויקופלסט

אמפולת קטאמין

אמפולת דורמיקום

2 מזרקים + מחט

טובוס 8 מ”מ
 cc 10 מזרק

ללא מחט
אגד 1.5 מ’
   A.W  
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בעת ביצוע האינטובציה, חלוקת העבודה בין אנשי הצוות 
)באופן אידיאלי( תיעשה באופן הבא:

א. חיבור קפנומטר יחד עם האמבו מייד לאחר מילוי הבלונית 
)טובוס-קפנו-אמבו( והנשמה בקצב של 1:5 באמצעות שתי 

אצבעות ואגודל )במקרה הצורך- ניתן לתדרך נוכח להנשמה(.

ב. סיקשון דרכי נשימה תחתונות- בהוראת רופא בלבד.

ג. יש לשמור על מיקום הטובוס )החזקת הטובוס עד קיבוע 
של החובש(.

ד. דיווח לרופא על כל שינוי במצב הנפגע.

ה. בעת העמסה לכלי פינוי )אמבולנס, מסוק(- יש לנתק את 
האמבו מהטובוס ולהחזירו מיד לאחר מכן.

רופא
א. פרה אוקסיגינציה

ב. קיבוע עמ"ש

ג. לרינגוסקופיה

ד. החדרת הטובוס

ה. הוצאת הגייד מהטובוס

ו. החזקת הטובוס עד סיום 
קיבוע

ז. הנשמה באמבו

ח. וידוא מקום של הטובוס

חובש 1
א. פתיחת ווריד

ב. שאיבת תרופות
ג. קיבוע עמ”ש במהלך 

הפרוצדורה.

חובש 2
א. הכנת ציוד

ב. חיבור לפאלס-
אוקסימטר

ג. הגשת ציוד )כולל בוג’י(
ד. ביצוע תמרונים סליק 

BURP-ו
ה. הוצאת הבוג’י בהוראת 

המטפל הבכיר
ו. ניפוח הבלונית

ז. חיבור קפנו ואמבו
ח. קיבוע.

דגשים להמשך טיפול חובש:

שלבי הפעולה באינטובציה

דגש!

על החובש לדווח בסיום 
הפריסה, הפעולה 

והקיבוע!

מבצעפעולה
רישום הוראת ביצוע 

בהוראת סגל רפואיבטופס 101

פריסת הבנדולרה
והכנת הנפגע

חובש

הרדמה
)במידת הצורך(

חובש +רופא

חובש +רופאהפעולה עצמה

חובש מקבע, רופא מנשים קיבועים
ומוודא מיקום טובוס

רישום שעת סיום
בהוראת סגל רפואיבטופס 101

החובש מנשיםהמשך טיפול

אינטובציה עם בוז'י

bit.do/intub

כעזר לביצוע האינטובציה קיים גייד )מכוון( נוסף, כעזר למטפל 
.)visual stylet( הבכיר הנקרא בוג'י

הבוג'י נועד לסייע במקרים של אינטובציה קשה: במקרים בהם 
מיתרי הקול אינם נראים, או נראים חלקית. הוכח כי השימוש 
בבוג'י באינטובציות קשות נקשר לשיעור הצלחה גבוה )מעל 

.)%90
למרות שמדובר באמצעי עזר לסיוע באינטובציה קשה, מומלץ 

להשתמש בו כבר בנסיון הראשון גם כשמיתרי הקול נראים 
היטב, מתוך הבנה כי בסיוע הבוג'י, סיכויי ההצלחה גבוהים 

יותר.

שימו לב כי תפקידנו כחובשים לסייע להלביש את הטובוס על 
גבי המכוון כשבלונית הטובוס מופנית כלפי מטה )לכיוון קנה 

הנשימה(.
בנוסף, עלינו לקדם את הטובוס על גבי המכוון תוך כדי 

החזקת המכוון במקומו בביצוע לרינגוסקופיה.

1  הבטחת נתיב אוויר דפיניטיבית
      א. אוורור וחמצון ישיר לריאות

      ב. מניעת בריחת אוויר במהלך ההנשמה

2. צמצום אספירציה

3. מאפשר סיקשון דרכי נשימה תחתונות )דרך 
הטובוס(

4. מאפשר עיסויים והנשמות במקביל

5. מאפשר מתן תרופות דרך הטובוס
)E.T - Endo Tracheal( 

1. היפוקסיה )ירידה בחמצון( עקב ניסיונות 
אינטובציה חוזרים.

2. החמרת פגיעת חזה ויצירת חזה אויר בלחץ 
בעת הנשמה בלחץ חיובי.

3. חדירה לסימפון ימין בלבד או לושט.

4. שבירת שיניים, פריקת לסת תחתונה.

5. פגיעה ברקמות רכות )אפיגלוטיס, מיתרי 
הקול(.

6. גירוי להקאה ואספירציה.

7. לרינגוספאזם באקסטובציה )שליפת הטובוס(.

8. סכנת פגיעה בעמוד השדרה הצווארי.

יתרונות האינטובציה

חסרונות האינטובציה

בוג י



111 110

קוניוטומיה - הסרט המלא

bit.do/conio

קוניוטומיה

קוניוטומיה הינה פרוצדורה רפואית המאפשרת שליטה בנתיב 
האוויר בצורה דפיניטיבית ומבוצעת במקרים בהם מטפל בכיר 
לא יכול לבצע אינטובציה. קוניוטומיה תבוצע בכל מקרה של 

כשלון מעשי או תיאורתי בביצוע אינטובציה.

מכיוון שבתאג"ד קיימות רק 3 ערכות 
פורטקס ניתן לאלתר את הציוד.

קוניוטומיה הינה בעצם פתיחת נתיב אוויר בצורה של 
יצירת חתך בממברנה )קרום( הקריקותירואידית )בין סחוס 

הקריקואיד לסחוס התירואיד( והחדרת צינורית )הנקראת 
קוניוטום( דרכו אל תוך קנה הנשימה. 

ספונג'טה
להב                                                                    

טובוס 6 מ"מ מקוצר

10cc מזרק
פד גזה

לויקופלסט
אגד

1. סכנה מיידית לדרכי האויר: אובדן אנטומיה )שברים 
בלסת(,כוויות ובצקות בנ"א )שאיפת עשן\ אנפילקסיס וכו'(

2. כשלון באינטובציה: שני כשלונות של מטפל בכיר\ שלושה 
כשלונות של מספר מטפלים.

3. פציעה שגרמה לחשיפת הקנה )מקרה נדיר(.

4. שיקול דעת מטפל בכיר

ציוד לצד הבנדולרה
 פק"ל נשימתי - )אמבו, קפנומטר, חמצן, סקשיין(, 

סטטוסקופ, מלע"כ.
אנטומיה של הצוואר ומיקום 
החדרת הקוניוטום )באדום(

התוויות לביצוע קוניוטומיה

בנדולרת קוניוטומיה

פק ל קוניוטום

חיטוי

פעולה 1

הרדמה

פעולה 2

הכנה

קיבוע

10 ספונג’טות 

סקלפל
5 פדי גזה
פאן ישר

2 מזרקים + מחט
לידוקאין
מחט

קוניוטום
6 מ"מ

סדין סטרילי

כפפות כירורגיות

 10cc מזרק
ללא מחט

פד גזה  

הקוניוטומיה משיגה את אותה המטרה שמשיגה האינטובציה- 
פתיחת נתיב האוויר בצורה דפיניטיבית. לכן, יתרונותיה 

זהים ליתרונות האינטובציה.

1. במידה והונח צווארון פילדלפי לפני 
ביצוע הפועלה- יש להסיר את חלקו 
הקדמי על מנת לאפשר את ביצועה. 

בכל מקרה, לאחר ביצוע הקוניוטומיה 
יש לקבע את הצוואר עם צווארון ע"מ 
למנוע את תנועת הראש ולשמור על 

מיקום הקוניוטום.

2. יש למנוע תזוזה של הקוניוטום.

3. הנשמה, הפסקת הנשמה וסיקשון 
יתבצעו בהוראת רופא בלבד.

4. ניתוקו הפיסי של האמבו 
מהקוניוטום )בין אם לצורך בדיקת 

נשימה או סקשון( יתבצע ע"י הרופא 
בלבד.

5. דיווח לרופא על כל שינוי במצב 
הנפגע.

בשונה מאינטובציה, את בלונית הבקרה ננפח ב 5cc אוויר, 
כדי להימנע ממצב שבו הבלונית תתפוצץ ויהיה צורך בביצוע 

מחודש של הפרוצדורה.

דגשים להמשך טיפול

חסרונות וסכנות הקוניוטומיה

שלבי הפעולה

מבצעפעולה
רישום הוראת ביצוע 

בהוראת סגל רפואיבטופס 101

פריסת הבנדולרה
והכנת הנפגע

חובש

חובש +רופאחיטוי

הרדמה
חובש +רופא )אם הרופא מבקש(

סטריליות
חובש +רופא )אם הרופא מבקש(

חובש מקבעקיבועים
רופא מנשים

רישום שעת סיום
בהוראת סגל רפואיבטופס 101

חובש מנשיםהמשך טיפול

חובש +רופאפעולה

1. פגיעה בכלי דם

2. פגיעה בעצבים

3. זיהום

4. אספירציה של דם / המטומה מתרחבת בצוואר כתוצאה 
מפגיעה בבלוטת התריס.

5. פגיעה בושט או בסחוסי הקנה.

6. החדרת הקוניוטום מחוץ לקנה )לרקמות שומן של הצוואר 
לדוגמה(.

סכנות 

פעולה 

כירורגית

דגש!
על החובש לדווח בסיום הפריסה, 

הפעולה והקיבוע!
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נקז חזה )טרוקר( - 
הסרט המלא

bit.do/trocar

נקז חזה

טיפול החובש בפציעות החזה הינו מינימלי ולרוב מסתכם בסיוע נשימתי וטיפול אנלגטי במקרים מסוימים. נקז חזה הינה פרוצדורה 
רפואית המאפשרת שליטה דפיניטיבית במקרים של חזה אוויר בלחץ.

התוויות לביצוע - פגיעת חזה משמעותית, ובנוסף:

פק"ל נשימתי: )אמבו, סקשיין, חמצן(, 
סטטוסקופ, מלע"כ, לויקופלסט.

1. סימני חזה אוויר בלחץ

2. הלם עמוק )ללא דופק רדיאלי( שלא מוסבר ע"י דימום ממקור אחר.

3. פצוע עם פגיעת חזה המאבד סימני חיים ומתדרדר במהרה במהלך הטיפול.

בנדולרת נקז חזה

חיטוי

השלמה

פעולה

קיבוע 2

הרדמה

תפירה

קטטר

קיבוע 3

הכנה

קיבוע 1

שסתום 
היימליך 20 ספונג’טות 

מחבר 9 מ"מ
שקית שתן

סקלפל
5 פדי גזה
פאן טרוקר

4 פדי גזה
אגד

לויקופלסט

2 מזרקים + מחט

לידוקאין

2 חוט ומחט משי
2 ת.א.פאן ישר

סדין סטרילי

כפפות כירורגיות

4 גזה וזלין

מחשש לזיהום, ומפאת חוסר יכולתנו לעקוב אחר מסלול 
הרסיס בתוך הגוף, מטפל בכיר לעולם לא יחדיר את 

הקטטר לחור כניסה קיים )ירי, רסיס, דקירה(.

Mid Axilar Line : 1. קו אמצע בית השחי

2. המרווח בין צלעות 5-4 )מעל חלק העליון של הצלע ה5( 

3. מיקום משוער: 
           א. גברים-קו הפטמות.

           ב. נשים-קצה קו שיעור בית שחי.

שלבי הפעולה

מיקום החדרת הקטטר

מבצעפעולה
רישום הוראת ביצוע 

בהוראת סגל רפואיבטופס 101

פריסת הבנדולרה
והכנת הנפגע

חובש

חובש +רופא

סטריליות
חובש +רופא )אם הרופא מבקש(

חובש +רופאהVהההההפעולה עצמה

רישום שעת סיום
בהוראת סגל רפואיבטופס 101

הרדמה
 )אם הרופא מבקש(

חובש מנשיםהמשך טיפול

רופא תופרקיבועים
חובש מקבע

דגש!
על החובש לדווח בסיום 

הפריסה, הפעולה והקיבוע!



115 114

א. סכנות פעולה כירורגית: פגיעה בכלי דם, פגיעה בעצבים, 
זיהום.

ב. פגיעה באיברים פנימיים: ריאות, כבד, טחול, סרעפת.

ג. ניתוק, סתימה או שליפת הקטטר מבית החזה .

ד. דליפת אוויר אל בין הקרומים דרך חור כניסת הנקז או 
חורים אחרים ובכך החמרת פציעת החזה.

א. מעקב אחרי מצב נשימה וסיוע נשימתי במידת הצורך.

ב. אין לאטום חור כניסה ויציאה ללא ביצוע טרוקר. בכל 
מקרה, חבישת חור כניסה ויציאה תהייה בהוראת רופא בלבד.

ג. השגחה על חיבורי המערכת. 

ד. מעקב אחרי אופי ההפרשות וכמותן והחלפת השקית 
במקרה הצורך.

ה. יש לדווח לרופא על כל שינוי במצב הנפגע.

ו. טיפול דפיניטיבי לפגיעת החזה - כמו שנאמר, נקז החזה 
מאפשר טיפול דפיניטיבי לפגיעת החזה, ולכן מרבית הפצועים 

שיקבלו נקז בשטח לא יזדקקו לטיפול נוסף בדרג הבא. זהו 
היתרון המובהק של הפרוצדורה.

דגשים לביצוע נקז חזה

חסרונות וסכנות הפרוצדורה 

זמן הביצוע של נקז חזה זו 
ארוך ביחס לפרוצדורות אחרות 

ומושפע מאילוצים מבצעיים 
ורפואיים.

לדוגמה, אינטובציה תמיד תבוצע 
לפני נקז חזה, וכן במקרים בהם 
הפצוע נמצא חשוף לאש, אר"ן 

וכו'.

לכן, ישנה פרוצדורה פשוטה 
וזמנית המסייעת במקרים של 

חזה אוויר בלחץ.

לאחר ביצוע Vygon יש לבצע רישום בסיסי 
על גוף ובטופס:

”HH:MM ימין/שמאל - Vygon“

מיקום החדירה
במרווח שבין צלעות 3-2 בקו אמצע קלוויקולרי

Vygon  סד”פ

חיטוי ← חתך באמצעות סקלפל ← החדרת הקטטר ← קיבוע.

Vygon - הפחתת לחץ זמנית 
במקרה של חזה אוויר בלחץ

ביצוע וייגון

bit.do/vyg

גישה ורידית חליפית

במצבים מסוימים, כמו הלם עמוק, קטיעות, כוויות וכו', השגת 
גישה ורידית פריפרית יכולה להיות קשה עד בלתי אפשרית. 

לאחר כישלונות פתיחת וריד בידיים וברגליים, עומדות לרשות 
המטפל הבכיר אפשרויות נוספות:

עירוי תוך גרמי -
)Bone Injection Gun( BIG

מכשיר לשימוש המטפל הבכיר אשר מחדיר מחט העשויה 
מתכת אינהרטית אל מח העצם, שכבה שבתוכה עוברים כלי 

דם רבים. האיזור המועדף לחדירה נמצא 2 אצבעות מתחת 
לפיקת הברך. 

צנתור וריד מרכזי

במידה ונכשלו כל הניסיונות הנ«ל ועדיין לא נוצרה גישה ורידית 
ניתן להשתמש בפרוצדורת וריד מרכזי.  בפרוצדורה זו נחדיר 

קטטר באמצעות  מוליכים עד שיגיע לאחד מהורידים הנבובים 
)עליון או תחתון(. מכיוון שהפעולה הינה כירורגית, היא תכלול 

את כל שלבי הפעולה בעבודה עם הרופא. 

באפשרות המטפל הבכיר לבחור אחת משלוש נקודות גישה 
בגוף:

א. וריד תת בריחי )sub clavian vein( - עדיף בימני

 )femoral vein( ב. וריד פמורלי

 )internal jugular vein( ג. וריד ג'וגולרי פנימי

1. מרכזיים )קרובים לליבה(

2. אנטומיים )מיקום זהה אצל כל בני האדם(

1. גישה לווריד הג'אגולרי החיצוני 
)External Jugular( ע"י וונפלון 

BIG .2 )עירוי תוך גרמי( - סיכויי הצלחה נמוכים.

3. צנתור וריד מרכזי - פרוצדורה מורכבת.

גישה לוריד הג'אגולרי החיצוני

לאחר שני ניסיונות כושלים של מטפל בכיר לביצוע גישה 
ורידית בגפיים הוא ישתמש בוונפלון )בעדיפות לG14( בכדי 

לחדור לווריד הג'אגולרי החיצוני.

התויות נגד
1. יצירת המטומה כתוצאה מנסיון חדירה בצד אחד של 

הצוואר- אין לנסות בצד השני!

2. חשד לפגיעת עמ"ש צווארי.

קריטריונים לבחירת וריד
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1( מעקב אחר החיבורים וזרימת הנוזלים

2( מעקב אחר מצב הלם של הפצוע.

3( השגחה על נשימה בצנתור תת בריחי ) לכן אם יש פג' חזה 
הרופא יצנתר בצד שכבר פגוע(

4( החלפת אמפולה במידת הצורך.

5( דיווח לרופא על כל שינוי במצב הפצוע.

א. חדירה לעורק

ב. פגיעה בעצבים

ג. היווצרות תסחיפים )רקמה, שומן, אויר, פוליתיאלן(

ד. פגיעת חזה בצנתור תת - בריחי )הידרוטרקס(

ה. החזר נוזלים איטי ביחס לעירוי פריפרי.

ו. עירוי מרכזי הינה פעולה ארוכה ומסובכת המצריכה מיומנות 
גבוהה במיוחד.

ציוד לצד הבנדולרה: אמפולה וסט שטופים

בנדולרת וריד מרכזי

דגשים להמשך טיפול

חסרונות הפעולה

פעולהחיטוי תפירההרדמה קיבועהכנה

10
ספונג'טות

סקלפל ח"פ

מע' סלדינגר

אמפ' סודיום 
כלוריד

2 מזרקים
+ מחט

לידוקאין

מחט

פאן ישר

חוט משי

סדין סטרילי
כפפות 
כירורגיות

2 פדי גזה
אגד

לויקופלסט 

פרוצדורת פולי -
קטטר שתן

bit.do/fol

פולי

פולי הוא כינוי לפרוצדורה באמצעותה ינוקז שתן מהפצוע, 
באמצעות קטטר שיוחדר אל השופכה. כך, יוכל הרופא 

להעריך את מצבו ההמודינמי של פצוע, לנקז את השתן שלו 
ולאבחן פגיעות פנימיות במערכת השתן. יבוצע בד"כ במקרים 

של השהיית פצוע בדרג טיפול )לדוגמה תאג"ד( ולא יבוצע 
במתאר של בט"ש בצבא.

לאחרונה נצפו שימושים נוספים בקטטר הפולי. ניתן 
להשתמש בו גם כאלתור ללחץ ישיר, ע"י החדרתו אל פצע 
באזורים כדוגמת בית השחי או המפשעה, וניפוח הבלונית 

באמצעות 30cc סודיום כלוריד.

שלבי הפעולה כוללים: חיטוי, סטריליות ואת הפעולה 
עצמה.

1. פצוע שלא יגיע תוך שעתיים לבי"ח למטרת מעקב ואבחון 
)מצב המודינמי ואיבחון פג' פנימיות( וכן למטרת ניקוז השתן 

המצטבר. 

2. פצוע עם אצירת שתן

3.פצוע הסובל מאי שליטה על סוגרים.

4. פגיעת מעיכה - עקב מתן נוזלים מוגבר
1. רישום כמות השתן הראשונית ומעקב אחר כמות השתן 

ע"פ הנחיות הרופא.

2. החלפת שקית במידת הצורך ובהוראת רופא.

3. יש לדווח לרופא על כל שינוי במצב הנפגע

1. זיהום בדרכי השתן.

2. פגיעה בשופכה

1. טיפת דם בקצה שופכה.

2. המטומה בשק אשכים. 

3. בבדיקה רקטלית בלוטת הערמונית אינה 
נימושה או אינה מקובעת.

4. פגיעה גרמית באגן

מערכת השתן, עם הקטטר בפנים ובלונית מנופחת

התוויות

התוויות נגד

דגשים להמשך טיפול

סכנות וחסרונות

בנדולרת פולי

חיטוי

השלמתה

הכנה

קיבוע

פעולה
10

ספונג'טות

שקית שתן

אגד לקיבוע

כפפות

סדין סטרילי

10CC 2 מזרק
2 אמפ' סודיום 

כלוריד

2 ג'ל 
לובריקציה
קטטר פולי

פד גזה

סימני פגיעה 
בדרכי שתן 

תחתונות
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זונדה

מיקום הכנסת הקטטר הוא דרך האף. במידה ויש 
חשד לשבר בבסיס נחדיר את הקטטר דרך הפה, 

וזאת ע"מ למנוע פגיעה במוח. 

נדגיש כי במידת האפשר, נעדיף ביצוע של זונדה 
לכל פצוע שעבר צנרור קנה.

זונדה הינה פרוצדורה פשוטה מאד, בה מטפל בכיר מחדיר 
קטטר אל מערכת העיכול לצורך ניקוז, אבחון פגיעות או הזנה 

)בביה"ח(. ביצוע פרוצדורה זו בשטח תמנע סיבוכים רבים 
כדוגמת:

AGD - Acute Gastric Dilatation
AGD הינו מצב פתולוגי בו ישנה הרחבה של הקיבה 

כתוצאה מהנשמה באמבו. מצב זה יכול לגרום ללחץ על בית 
החזה וכתוצאה מכך ירידה בחזרה הדמית אל הלב, הקאות 

ואספירציה. 

AGD 1. פצוע טראומה - כדי למנוע

2. לצורך שטיפת הקיבה )החדרת פחם פעיל ושאיבתו לאחר 
ספיחת הרעל(

3. בבי"ח לשם הכנסת חומרים לצורך הזנה ומניעת ניוון 
הקיבה.

4. לכל פצוע עם טובוס כדי:

א. בליעת חומצות, בסיסים וחומרי דלק.

ב. ניתוח באזור שבו הקטטר עובר )למשל, קיצור קיבה( 

5. לצורך אבחון פגיעה בקיבה או בדרכי העיכול.

• למנוע סכנת אספירציה.
• לניקוז אוויר שהצטבר בקיבה בזמן ההנשמה 

לפני אינטובציה.

התוויות

התוויות נגד

דגשים להמשך טיפול

סכנות וחסרונות א. רישום כמות הפרשות ראשונית.
ב. מעקב אחר אופי ונפח ההפרשות.

ג. לחלוח הריריות.
ד. יש לדווח לרופא על כל שינוי במצב הנפגע.

1. חדירה אל הקנה במקום לושט. 
2. פציעת הושט.

3. היווצרות דלקות בושט.

ציוד לצד הבנדולרה: סטטוסקופ, מלע"כ, מימייה ובה נוזל 
ערב לחך )מים(.

בנדולרת זונדה

לזונדה אין שלבי פעולה ברורים לעבודה עם רופא, שלבי 
הפעולה כוללים אך ורק את הפעולה עצמה.

קיבוע 1הכנה קיבוע 2פעולה שאיבה

2 ג'ל
לובריקציה

שקית שתן

2 אגדים
מחדר 
תריסריון

לויקופלסט מזרק
50cc 

הבדיקה

האזנה לכניסת
אוויר דחוס

שאיבה באמצעות מזרק

תיאור הבדיקה

50cc חובש - דוחס אוויר באמצעות מזרק
רופא - מאזין עם סטטוסקופ על הקיבה

50cc חובש - שואב באמצעות מזרק
רופא - מחבר שקית איסוף שתן

קטטר במערכת העיכול

בעבוע

תוכן קיבה, נוזלי עיכול, דם, 
Coffee Ground וכו'

בדיקות לוידוא מיקום הזונדה

אם הקטטר במערכת הנשימה ונראה פצוע מחרחר ומכחיל, ויש לשלוף את הקטטר באופן מיידי.
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עקרונות הטיפול הרפואי

ביטוי גופני של מחלות

מערכת העצבים

מערכת השלד-שריר

מערכת הנשימה

מערכות הראייה והשמיעה

עור

מערכות השתן והמין

מערכת העיכול

מצבים רפואיים שונים

רפואת שיניים

חוק זכויות החולה

מחלות כרוניות

מצבים דחופים

מהלך מפגש חובש

הפנייה לרופא

הכנת מזרק

הזרקות

הזרקות     ומהילת פלקון

שאיבת דם מוריד

בדיקות שגרה

דף טיפול חובש

דף בעיות עור

רפואה ראשונית9
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עקרונות הטיפול הרפואי

הגדרות בסיסיות בתורת התרופות

איך קוראים מרשם? דגשים לחובש בניפוק תרופה מתקן 15

תרופה
התוויה

התווית נגד
הוראות מתן

שם גנרי
שם מסחרי

חדר תרופות

חומר כימי שנכנס לגוף, משפיע על התא החי ומשנה את פעילותו.

מטרת השימוש בתרופה.

המצבים בהם אסור לתת את התרופה.

דגשים שעל המנפק להסביר למטופל.

זהו השם הרשמי והבינלאומי של החומר הפעיל.

זהו שם שחברת התרופות משתמשת בו על מנת לשווק את התרופה. 

מקום אכסון וניפוק התרופות במרפאות צה"ל.

במהלך השימוש בתרופות ישנה סכנה להתמכרות - מצב 

שבו יש תלות פיזית/פסיכולוגית בחומר מסוים/פעילות פיזית.

במהלך ההתמכרות מתפתחת סבילות לחומר. סבילות היא 

מצב שבו החומר משפיע על המטופל בצורה חלשה יותר ויש 

צורך במינונים יותר גדולים על מנת להגיע לאותה ההשפעה.

במידה והמטופל מפסיק את השימוש בחומר באופן מיידי 

תתפתח תסמונת גמילה. בתסמונת גמילה ישנם תסמינים 

פיזיים ופסיכולוגיים המופיעים כתגובה להפסקת השימוש 

בחומר. בדך כלל התסמינים הפיזיים יהיו ההפך מההשפעה 

של החומר על הגוף.

1. יש לקבל מרשם חתום ע"י רופא. 

2. יש לזהות את החולה אל מול פתק/מרשם התרופה.

3. יש לזהות את שם התרופה, עפ"י הרשום בתווית. 

4. יש לוודא אלרגיה ולבדוק נטילת תרופות נוספות 

לפני כל ניפוק תרופה )גם תקן 15 וגם 15ד'(.

5. חובה לצרף עלון לצרכן. 

6. יש לרשום מינון והוראות מתן על גבי אריזת 

התרופה/שקית הניפוק.

תקן 15 ד' - בסמכות חובש 
לנפק ולרשום, תרופות מדף טיפול 

חובש ודף בעיות עור

תקן 15 - בסמכות חובש אך ורק 
לנפק, בסמכות רופא לרשום

תרופות רופאים מורחבות/
מומחים - ניפוק אך ורק ע"י רוקח

התרופות בצה ל מתחלקות ל-3 תקנים:

ביטוי גופני של מחלות

חום

אינו מהווה מחלה בפני עצמו, אבל משפיע על מצב 
המטופל ונגרם בעקבות מצב רפואי אחר.

כאשר טמפרטורת הגוף עולה מעבר לערכים התקינים 
שלה )37.5-36( המטופל יתחיל לסבול מחום.

הגורמים לעליית חום חדשה וחריפה הם בעיקר זיהומים 
)ווירוס/חיידק/פטרייה(.

הגורמים לחום ממושך או חום חוזר לאורך זמן הם 
מחלות אוטו-אימוניות )מצב שבו מערכת החיסון 

תוקפת את הגוף(, אבצס )מורסה - כיס מוגלה(, הרס 
או פגיעה ברקמה וגידולים ממאירים )סרטן(.

הגישה המקובלת לטיפול בחום היא באמצעות תרופות.

עייפות

תחושה בלתי ספציפית של חוסר אנרגיה או תחושה של 
אפיסת כוחות המופיעה לאחר מאמץ קל בלבד.

יש להבדיל בין עייפות לבין חולשה ממקור שרירי או עצבי 
המתייחסת לירידה בכוח גס של שריר אחד או יותר בגוף.

שני שליש מהגורמים לעייפות הם מצבים נפשיים. השליש 
הנותר של גורמים רפואיים כולל בתוכו אנמיה, מחלות 

זיהומיות וכן תקופות החלמה שלאחר זיהום )לדוגמא מחלת 
הנשיקה(, סוכרת בשלביה הראשונים ותרופות מסוימות. ישנם 

גורמים נוספים- פחות שכיחים אך מסכני חיים, הכוללים 
בעיות בלב ובנשימה.

במסגרת הטיפול יש לבצע אנמנזה מקיפה, מפורטת ומלאה, 
בדגש על מצבו הנפשי של המטופל.

דלקת
תגובה הגנתית של מערכת החיסון כתוצאה מפגיעה ברקמות 

הגוף.
ישנם שני גורמים לדלקת - דלקת מכאנית, הנגרמת 

כתוצאה ממאמץ, חבלה, חיכוך )לדוגמא: דלקות בגידים כמו 
דלקת בגיד אכילס(, ודלקת זיהומית, הנגרמת מחדירה של 
גורם מזהם )חיידק/ווירוס/פטרייה( לגוף )לדוגמא: דלקת גרון(.

חמשת הסימנים הקלאסיים של דלקת

)א”ח נכ”ה(
אודם - נובע מהרחבת עורקים במטרה 

לספק כמות מוגברת של חמצן ותאי 

דם לבנים

חום - חום מקומי: עקב זרימה מוגברת 
של הדם לאזור,

חום כללי: תגובת מערכת העצבים 

המרכזית על הזיהום המתפשט.

נפיחות - הסתננות פלזמה ותאי דם 
לבנים מכלי הדם אל הרקמות הפגועות.

כאבים - איתות הרקמות על פגיעה, 
דרך מערכת העצבים, או בגלל עליית 

לחץ הנוזלים במקום הפגיעה.

הגבלה בתפקוד - הגבלה בתנועה 
או בפעולה של רקמה פגועה.

חמשת הסימנים הנ"ל יופיעו בכל תהליך דלקתי,
אך חומרתם תהיה שונה!

להפחתת/דיכוי תהליך הדלקת ניתן למטופל סטרואידים 

המדכאים את מערכת החיסון.

,Betacorten / Betnovate - משחה(

)Solu-Medrol - הזרקה ,Prednisone - כדורים

למחלות ולמצבים רפואיים רבים ישנם תסמינים משותפים כלליים ושכיחים המוכרים לכולנו.
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מערכת העצבים

כאב ראש מתחי
נקרא גם "כאב ראש רגיל". נגרם בעקבות 

התכווצות של שרירי הלסת, העורף 
והרכות. ההתכווצויות מופיעות בעקבות 

טריגרים מסוימים )סטרס, עייפות, מאמץ 
עם העיניים ורעב(. הסימנים הם לרוב 

כאב בינוני, לוחץ ובשני צידי הראש כאשר 
החולה מתפקד אך סובל מכאבים.

אפילפסיה

הפרעה כרונית שמאופיינת בנטייה להתקפי פרכוס חוזרים 
ונשנים, הנגרמים כתוצאה מפעילות חשמלית עודפת במוח. 

הגורמים להופעת ההתקף הם לחץ נפשי, ירידה באספקת 
החמצן למוח וחשיפה לאור ורעש חזקים.

קיימים שני סוגים עיקריים של התקפים - התקף ממוקד 
)ספציפי באזור אחד במוח, משפיע רק על אזור אחד בגוף ואין 
פגיעה במצב ההכרה(, והתקף מפושט )מופיע בכלל המוח 

וישפיע על כל הגוף, תהיה פגיעה בהכרה(.

 Grand Mal :התקף מפושט מתחלק לשני חלקים נוספים
)"התקף גדול"- בהתקף יופיעו פרכוסים, יציאת קצף מהפה, 

גלגול עיניים, אי שליטה על סוגרים ונעילת לסתות(
ו Petit Mal )"התקף קטן" - החולה לא מאבד הכרה אלא 

מתנתק מהסביבה למספר שניות(.
טיפול חובש וטיפול רופא ילמדו בשיעור מצבים דחופים 

ברפואה ראשונית.

מיגרנה
מחלה כרונית המאופיינת בכאבי ראש 
ממוקדים וחזקים מהרגיל עם סימנים 

מיוחדים.
ישנם טריגרים המיוחדים להתקף מיגרנה: 
לחץ נפשי, עייפות, מחזור, גירויים חזקים 
)אור, קול או ריח(, מזונות מסוימים )כמו 

שוקולד ויין( ותרופות. מיגרנה תאובחן אך 
ורק ע"י נוירולוג.

הבדל נוסף )מלבד הטריגרים( בין מיגרנה לכאב ראש מתחי 

הוא בסימנים )כא"ב רא"ש(:

טיפול רופא - שילוב של משככי כאבים 
וקפאין שנמצאו יותר יעילים מתרופות אחרות:

טיפול חובש - הפניה לרופא תוך 24 שעות, 
מתן טיפול תומך ואקמול להקלה זמנית.

Tab. Acamol Focus / Exidol

הטיפול הוא לרוב בסמכות חובש )ראה בדף טיפול חובש(. 
במידה והכאב חמור הרופא ייתן למטופל

.)Tab. / Sol. Optalgin( אופטלגין
בעת ניפוק האופטלגין יש לשים לב למרשם )האם הרופא בחר 

לרשום טיפות או כדורים(, ולוודא עם המטופל שאינו סובל 
מדיכוי כלשהו בייצור תאי דם לבנים/בפעילות מח העצם. 
במידה והמטופל סובל מבעיה כזאת יש לעדכן את הרופא.

כאב חד צדדי ממוקד ברקות
אופי כאב פועם
בחילות והקאות

רגישות לאור ורעש
אאורה )תופעה נדירה של הפרעות בראיה/דיבור לפני התחלת 

המיגרנה(
שינה מקילה )אינה סימן אבל משמעותית בטיפול התומך(

פות ת ותרו מחלו

מערכת השלד-שריר

בעיות במערכת התנועה עלולות להחמיר ולהוביל לנזק בלתי הפיך אם לא מטפלים בהן כראוי.

כאבי שרירים

נגרמים כתוצאה מפגיעה ברקמת השריר. ישנן סיבות רבות 
לכאבי שרירים )מחלות זיהומיות, חבלות ועוד(, כאן נתמקד 

בכאבים כתוצאה מפעילות גופנית. ישנם שני סוגים של 
כאבי שרירים הקשורים בפעילות גופנית - כאבים מיידיים 
)מופיעים במהלך האימון או מייד לאחריו, נגרמים כתוצאה 

מהצטברות של חומצה לקטית( וכאבים מאוחרים )מופיעים 
לאחר האימון ונמשכים מספר ימים, נוצרים בעקבות קרעים 

מקרוסקופיים הנוצרים בשריר במהלך האימון(.
טיפול בסמכות חובש יכלול הפניה לרופא תוך 24 שעות, מתן 

אקמול והמלצה על מנוחה, עיסויים, חימום האזור ומתיחות. 
טיפול בסמכות רופא יהיה ניפוק התרופה

משחות אלה בעלות אותה הפעולה, של שיכוך כאבים, חימום 
האזור והסטת מקור הכאב.

 NSAIDsבנוסף הרופא יכול לנפק תרופות ממשפחת ה
 = )Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs

תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים(.

תרופות אלה פחות יעילות מסטרואידים אבל גם בעלות פחות 
תופעות לוואי באופן משמעותי.

את התרופה Voltaren יש להזריק לשריר הישבן בלבד, 
אחרת ההזרקה תכאיב.

Ung. Ment O Cap / Deep Heat / Tiger Balm /
 Radian B

,Tab. Ibufen/Artofen, Tab. Etopan

פות ת ותרו מחלו

Amp. Voltaren/Abitren IM
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נקע

נקע הוא פגיעה בשלמות רצועה מפרקית. נגרם על ידי מתיחת 
יתר של הרצועה, בדרך כלל עקב טראומה )דלקת מכאנית(.
הסימנים יהיו סימני א"ח נכ"ה ובנוסף יכול להופיע כיחלון. 

בכל חשד לנקע על החובש לבצע מהלך מפגש חובש מלא 
ולהפנות לרופא בהקדם.

כאבי גב

יכולים להיות חולפים או כרוניים.
כאבים בגב התחתון הם אחת 

התלונות הנפוצות ביותר בצבא. 
הסיבות השכיחות ביותר לכאבי 

גב הם הרמת משאות כבדים 
בצורה לא נכונה,

מאמץ מוגבר, יציבה לקויה, 
חולשת שרירי יציבה, משקל 

עודף ובעיה מולדת או נרכשת 
בעמוד השדרה )למשל עקמת(.

להבנת חומרת 
הפציעה, דגשים 

במהלך האנמנזה:

1. האם המטופל מצליח לעמוד/לדרוך על הרגל

2. האם המטופל יכול לשאת משקל

3. האם המטופל לא מצליח ליישר/לכופף את המפרק

4. האם קיים שינוי בצבע הגפה/עיוות בצורת המפרק

במידה ואחד מהסימנים הנ”ל 
מופיעים, יש לשקול

הפנייה במיידי לרופא.
ניתן להמליץ על טיפול תומך 

)תחבושת אלסטית ומנוחה(.

טיפול החובש כולל לקיחת מדדים, 
הפניה לרופא תוך 24 שעות 

ואנמנזה מפורטת השוללת מחלות 
משמעותיות בעמ"ש:

כאב גב חדש, שהחל לאחר חבלה, 
מלווה בחום/חולשה/פריחה/

עייפות/ ירידה במשקל, אינו מוקל 
במנוחה ו/או מעיר משינה.

במידה ואחד המקרים הנ"ל מתקיים 
יש להפנות בהקדם לרופא.

עד ההפניה לרופא ניתן לתת למטופל 
אקמול ולהמליץ על טיפול תומך.

 ,Tab. Muscol טיפול הרופא יכלול את התרופה
תרופה זו מכילה פראצטמול ולכן אין לשלב אותה 
עם אלכוהול/בעיות בכבד. פיזיותרפיה ובתי"ם 

במידת הצורך. ניתן לתת טיפול נוסף באמצעות 
.NSAIDs אחת המשחות או

סימני הדלקת יהיו הסימנים 
הקלאסיים של א"ח נכ"ה 

ורגישות בבדיקה.

במסגרת הטיפול חובש ייתן 
למטופל פטור נעליים ופטור 
לעבודה משרדית למשך 24 שעות 
ובנוסף יפנה לרופא תוך 24 שעות.

במסגרת טיפול הרופא, הרופא ייתן 
את המשחות/התרופות ממשפחת 
ה-NSAIDs. בנוסף הרופא ימליץ 
על פיזיותרפיה, שקיות קירור 
ושקיות חימום והתאמת נעליים.

דלקת בגיד אכילס

פגיעה ברקמה של הגיד המחבר בין שריר התאומים לעצם 
העקב, לרוב בעקבות שפשוף/חיכוך/מאמץ )דלקת מכאנית(.

24

24

מערכת הנשימה
מחלות ותרופות

דלקת גרון

זכור, לא כל הסימנים תמיד יופיעו 
ולא כולם באותה מידת החומרה!

ישנם שלושה סוגי מזהמים:

הדרך של החובש לחשוד לדלקת 
גרון היא באמצעות האנמנזה 
)תלונות המטופל( והמדדים.

רופא יכול לאבחן דלקת 
גרון בשני שלבים - 

וויזואלית )הסתכלות לתוך 
הגרון וחיפוש אחר סימנים( 

ולאחר מכן ווידוא הגורם 
באמצעות משטח גרון. 

חובש לעולם לא יבצע 
בדיקת משטח גרון.

טיפול חובש יהיה לפי ההנחיות בדף טיפול חובש 
)קלגרון/רפאתריצין ואקמול/דקסמול(.

תגובה של הגוף לפגיעה ברקמות 
הגרון )דלקת זיהומית/יובש וכו'(.

הסימנים יהיו סימני א”ח נכ”ה, 
כאשר בנוסף לנפיחות של 

השקדים בדלקת חיידקית
יופיעו תפליטים )נקודות/פסים לבנים על השקדים המוכיחים 

את קיומו של החיידק( ובנוסף יופיעו סימנים כלליים של 
חולשה וכאב ראש.

בנוסף, חובה לשאול את המטופל האם הוא אלרגי לפניצלינים 
)סוג של אנטיביוטיקה(. במידה והתשובה היא כן יש לברר 

עם הרופא שהמרשם אינו כולל פניצלינים. במידה והמטופלת 
נוטלת גלולות- יש להנחות אותה להשתמש באמצעי מניעה 

נוסף משום שהאנטיביוטיקה מנטרלת את השפעת הגלולה על 
הגוף.

טיפול רופא יכלול בין היתר אנטיביוטיקה.

)Moxypen, Pen-rafa, 
Roxo/Rulid, Ceforal/Cefovit(

מטרת האנטיביוטיקה היא להשמיד את החיידק, ולכן יש 
להקפיד על מספר דגשים כאשר אנו מנפקים אותה למטופל 

כדי למנוע התפתחות עמידות לתרופה מצד החיידק:

משך הטיפול )כפי שציין הרופא - לא 
ממשיכים יותר ממה שרשום ולא מקצרים(.

מרווחים שווים )לדוגמא: כדור כל 6 שעות(.

מינון )אם הרופא רשם כדור בבוקר וכדור 
בערב, אין לקחת את שני הכדורים יחד(.

פטרייה - יצור חד תאי השונה מתא האדם בכך שיש לו דופן, ניזון מרקמות של יצור חי.

נגיף )וירוס( - יצור שמקיים תהליכי חיים רק כאשר הוא חדר אל תוך תא מארח )לדוגמא: נגיף 
האיידס נכנס לתאי הדם הלבנים, ורק שם הוא חי ומתרבה(.

חיידק - יצור חד תאי השונה מתא האדם בכך שיש לו דופן. אין לו גרעין וגופיפי התא שלו שונים.
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לשיעול לח - Tab. Movex/Solvex. מכייח ע"י 
דילול הליחה המקל על הוצאתה ולכן יש להסביר למטופל 

שהתרופה לא מפסיקה את השיעול, אלא מקלה על הוצאת 
הליחה )מפני שהליחה הינה תהליך חיובי של הגוף(.

שיעול

רפלקס הגנתי של הגוף להפרעות בדרכי הנשימה לצורך סילוק 
גופים זרים מדרכי הנשימה. שיעול הוא סימן של מחלות רבות.

  Tab. Rekod/Codical -טיפול רופא לשיעול יבש
)מפחית את רפלקס השיעול(.

על החובש למדוד חום, 
דופק, ל"ד ונשימה ולהפנות 

לרופא תוך 24 שעות.

סינוסיטיס

דלקת בסינוסים המלווה בהצטברות 
נוזלים בסינוסים. סינוסיטיס כרוני 

יכול לנבוע מבעיה מתמשכת בניקוז 
הסינוסים או אלרגיה. הגורמים 

לסינוסיטיס הם לרוב זיהום או הפרעה 
בניקוז סינוס. סימנים של סינוסיטיס 

יכללו כאבי ראש המתגברים בכל 
שינוי של תנוחת הראש, נזלת וחום.

דלקת ריאות

נגרמת לרוב ע"י חיידקים. הסימנים 
של דלקת הריאות משתנים בהתאם 

לאורגניזם המחולל, אך לרוב יכללו 
צמרמורות פתאומיות, עליית חום 

מהירה והזעה, כאבים בחזה, נשימה 
מהירה, קשיי נשימה ודופק מהיר 

ובדלקת חמורה גם כיחלון.
הטיפול כולל מנוחה רבה ולרוב מתן טיפול 

אנטיביוטי )במקרים חמורים יש צורך באשפוז(.

נזלת

דלקת ברירית האף. נזלת אינה מחלה 
בפני עצמה אלא סימן של מחלה.

ישנם שלושה סוגי נזלת- נזלת ויראלית 
)שקוף בדרך כלל(, נזלת חיידקית 
)ירוקה/צהובה בדרך כלל(, נזלת 

אלרגית )שקופה ומימית. יוצאת בדרך 
כלל בכמויות רבות(.

טיפול חובש יהיה לפי ההנחיות בדף 
טיפול חובש )סינולן(.

טיפול רופא בנזלת: Tab. Sinufed - מפעיל את המערכת 
הסימפתטית, ובכך מכווץ את כלי הדם בכל הגוף ומוריד גודש 

)יכול לגרום לעליה בלחץ הדם ולפלפיטציות(.
במקרה של  נזלת אלרגית ניתן להשתמש בתרופה

Spray Allegro, Flixonase. ניתן גם להשתמש 
באנטיהיסטמינים שנלמדו באלרגיה

.)Tab. Ahiston, Tab. Loratadine(

אחד הסיבוכים השכיחים של נזלת לא מטופלת היא דלקת 
מערות הפנים )סינוסיטיס(.

טיפול רופא יתחלק לטיפול סימני ולטיפול בגורם. טיפול סימני 
יהיה בעיקר משככי כאבים )אופטלגין( ותרופות נגד גודש 

)סינופד(. טיפול בגורם יכלול אנטיביוטיקה.

24

מערכות הראייה והשמיעה

האוזן היא איבר חיצוני ולכן חשופה לזיהומים.
בדלקת אוזניים כל איברי השמע עלולים להיפגע.

ככל שדלקת האוזניים עמוקה יותר ופוגעת באיברים פנימיים, 
כך היא קשה ומסוכנת יותר.

דלקת עיניים

בכל מקרה של דלקת עיניים רגילה 
על החובש להפנות לרופא בהקדם, 

אך במידה ומדובר בחדירת גו"ז או 
חבלה יש לפנות במיידי לאחר 

שטיפת העין. דגשים שעל החובש 
לתת למטופל לצורך מניעת הידבקות 

- אין לשפשף את העין המודלקת, 
לאחר נגיעה בעין יש לשטוף במים 

וסבון, אין לחלוק מגבת או כלי מיטה 
עם החולה, אין להעביר טיפות עיניים 

מחולה לחולה, על טיפות העיניים 
להיות סטריליות ויש לזרוק את 

טיפות העיניים לאחר סיום הטיפול.
גם כאן הטיפול של הרופא מתחלק 

לטיפול סימני ולטיפול בגורם.

תגובה של הגוף למגע של גוף זר )חול, אבק( או גורם מזהם 
)חיידק, וירוס( עם רירית העין.

דלקת עיניים היא לא בהכרח זיהומית. סימני הדלקת יהיו 
סימני א"ח נכ"ה ובנוסף הפרשות ודמעות מהעין. יש להסיר 

עדשות מגע )במידה ויש( בכל מצב של דלקת עיניים.

דלקת אוזניים

בכל דלקת אוזניים יופיעו סימני א"ח נכ"ה.
בדלקת של האוזן החיצונית יהיו בנוסף גם הפרשות,

בדלקת של האוזן התיכונה יופיעו בנוסף לסימני א"ח נכ"ה 
והפרשות גם כאבים עזים, הפרעות בשמיעה ,צפצופים, 

ולעיתים פגיעה בשיווי המשקל.

האוזן מחולקת לשלושה חלקים - האוזן החיצונית 
)מהאפרכסת עד עור התוף(, האוזן התיכונה )מעור התוף 

עד השבלול(, והאוזן הפנימית )השבלול(.

הטיפול בסימנים כולל 
Col. Lytears/V-tears )מסכך 
את העין במקום כלי הדם, בכך מוריד 
  Col. Localin -את האודם בעין( ו

)מאלחש מקומי- לשימוש במרפאה בלבד(.

הטיפול בגורם במידה 
והדלקת נגרמה כתוצאה 

מחיידק כולל
Col. Opti-Genta/

Lacromycin
)טיפות אנטיביוטיות( ו-

)משחה אנטיביוטית, יש 
לשים לב בין %5 ל- %3(. 

יש למרוח את המשחה 
בחלקו התחתון של העפעף 

ולהיזהר ממגע של קצה 
השפופרת עם העין,

בכל תרופה 
אנטיביוטית יש לסיים 
את הטיפול עד הסוף. 

 Ocul. Synthomycine 5%

טיפול חובש כולל לקיחת מדדים, 
מתן אקמול והפניה לרופא תוך 

24 שעות )במידה והכאבים בלתי 
נסבלים ניתן לשקול הפניה מוקדמת 
יותר(. טיפול רופא מתחלק לטיפול 

סימני וטיפול בגורם.

יש לסיים את הטיפול עד הסוף )מכיוון שהינו אנטיביוטי(. 
בנוסף, במידה והזיהום מתפשט ניתן לתת אנטיביוטיקה 
מערכתית. למטופל עם קרע בעור התוף אין לנפק בכלל 

טיפות אוזניים.

- Sol. Otidin/Anaesthetic - טיפול סימני
)משכך כאבים מקומי(.

 Sol. DexOtic/Desoren - טיפול סימני ובגורם
)סטרואיד ואנטיביוטיקה - הפחתת הדלקת והשמדת החיידק(

פות ת ותרו מחלו

24

) (
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מחלות עור הן מחלות שכיחות באוכלוסייה האזרחית ככלל, 
ובצה"ל בפרט, משום שמחלות אלו מדבקות, ומועברות 

בקלות מאדם לאדם.

אין למרוח על פצעים פתוחים או על שטחים 
נרחבים, יש לסיים את הטיפול עד הסוף.

הסימנים הם פצעים אדומים גדולים, לעיתים מפושטים על פני 
העור. הפצעים יהיו בעיקר באזור הפנים והפה.

טיפול בהדרכת חובש הוא אזהרת המטופל מפני הדבקת 
אחרים. הזיהום עלול לגרום להדבקה עצמית של גוף אחרים.

טיפול רופא יכלול  Ung. Bactroban )משחה אנטיביוטית(

יובש בעור

גורמים - כאשר באוויר אחוזי הלחות נמוכים, חיכוך של העור, 
.A חוסר בויטמין

 Crm. טיפול רופא יהיה
Dermacol/Cetomag

)שומר את הלחות בעור(.

טיפול רופא כולל את התרופה
 Ung. / Tab. Zovirax / Acyclo – V  )יש לשים לב 

לצורת הופעה במרשם- משחה/ כדורים(.

)Impetigo(  אימפטיגו

מחלת עור הנגרמת על ידי חיידק הסטרפטוקוקוס או 
הסטפילוקוקוס.

הרפס

שלפוחיות הנוצרות בעקבות התפרצות של הנגיף, כאשר 
נשאר רדום נמצא בתאי העצב המקשרים בין הפנים למערכת 

העצבים.
ההתפרצויות מופיעות בעיקר באזור השפתיים או באיברי המין.

גורמים להתפרצות הוירוס - חשיפה יתרה לקרינת 
השמש, מצבי לחץ ושינויים הורמונליים.

טיפול בהדרכת חובש כולל הזהרת המטופל מפני הדבקת 
אחרים.

 Betacorten שימו לב! שם התרופה דומה לתרופה
ולכן יש סיכון מוגבר להתבלבל בניפוק.

טעות בניפוק תסכן את המטופל!

העור
מחלות ותרופות

כוויות

Ung. Synthomycine 3% )משחה אנטיביוטית(.

 Susp. Sebosel
שמפו אנטי פטרייתי.

קשקשים/פטריות שמש

 Crm. Silverol
)אנטיביוטי ואנטי-פטרייתי, 

מונע זיהומים לאחר 
הכוויה(.

אין לתת לחסרי 
.G6PD האנזים

)ראו “מהו G6PD“ בפרק הבא(

מחלות עור המראות סימני דלקת

Crm. Polycutan / Tevacutan  )אנטי-פטרייתי, 
אנטיביוטי וסטרואיד(.

פצעים מוגלתיים בעור

אקנה

מחלה של זקיק השיער ובלוטת החלב הצמודה אליו.
המקומות שבהם בדרך כלל האקנה יופיע הם הפנים, הגב 

העליון והמרכזי והחזה.
המחלה נגרמת כתוצאה משילוב של שלושה גורמים - 

חסימה )הפרעה לניקוז החלב מהזקיקים( עלייה בייצור החלב 
)כתוצאה מחשיפה להורמוני מין זכריים( ויצירת דלקת על ידי 
חיידק, בנוסף חוסר הגיינה יכול להשפיע על מצב המטופל או 

לעורר את המחלה.

טיפול רופא מתחלק לטיפול
בסימנים וטיפול בגורם. טיפול 

Sol. Clearex 5 בסימנים יכלול
)אנטיספטי מקטין את מספר 

הנקבוביות הסתומות(.

טיפול בגורם יינתן כאשר מדובר 
בזיהום חיידקי )אנטיביוטיקה(:

במקרים חמורים יש לשקול מתן ראוקוטן.

 Cap. Minocycline, Tab. Tevacycline,
.Sol. Acnemycin
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bit.do/sheten

מערכות השתן והמין

בעת ביצוע בדיקת שתן נחפש 
חומרים היכולים להעיד על 

דלקת בדרכי השתן - תאי דם 
אדומים )פגיעה ברקמות(, תאי 
דם לבנים )המעידים על זיהום( 
חלבונים/גלוקוז )סינון לא תקין 
של הכליות( וניטריטים )מעידים 

על הימצאותם של חיידקים(.

בכל תלונה הקשורה בדרכי 
השתן, על החובש לבצע בדיקת 

שתן, לתעד את תוצאות 
הבדיקה ולהפנות את המטופל 

לרופא תוך 24 שעות.

סימנים של דד"ש לא יכללו את סימני א"ח נכ"ה משום 
שהדלקת היא פנימית, אך סימנים אחרים יופיעו - צריבה במתן 

השתן )הסימן הבולט ביותר(, דחיפות ותכיפות במתן השתן, 
שתן עכור, בדיקת שתן לא תקינה, כאבים בבטן תחתונה, 

ובדלקת בדרכי השתן העליונות יופיעו גם כאבים במותניים, 
חום וצמרמורות.

1. מגדרי - נשים לוקות בדלקת בדרכי השתן 
פי שלושה יותר מגברים בעקבות קירבה 

אנטומית בין פי הטבעת לשופכה ואורך שופכה 
קצר )5-2 ס"מ(, לעומת גבר )כ-20 ס"מ(

2. אי שמירה על היגיינה

3. קיום יחסי מין )עקב פגיעה ברקמות(

4. סוכרת ומחלות כרוניות אחרות אשר 
משבשות את מערכת החיסון.

גורמי הסיכון לדלקת בדרכי השתן

לאחר ביצוע בדיקת השתן, יש להמשיך עם 
טיפול החובש. שימו לב! חובש לא יתשאל 

מטופלת לגבי מערכת המין והשתן, 
וחובשת לא תתשאל מטופל בתחום 

האורולוגיה. אלא יש להפנות לרופא עם 
אנמנזה מצומצמת ככל הניתן.

על החובש להדריך את המטופל לטיפול מניעתי 
- הקפדה על היגיינה, לבוש )להימנע מתחתונים 
סינטטיים הגורמים לאזור להישאר חם ולח מה 

שמעודד התרבות חיידקים(, עידוד הטלת שתן כל 
שעתיים-שלוש, שתיית כמות נוזלים מספקת )10-
12 כוסות ביום( והטלת שתן לאחר קיום יחסי מין.

טיפול בגורם )אנטיביוטיקה( - 
 Tab. Macrodantin, Tab. Resprim/Dispetyl

. את התרופות לטיפול בדד"ש אין לתת בשלושה מקרים: 
.G6PD אלרגיה, אי ספיקת כליות וחוסר באנזים

טיפול רופא יכלול טיפול סימני וטיפול בגורם. טיפול סימני- 
Tab. Sedural )מאלחש מקומית את דרכי השתן, גורם 

לצביעת כלל נוזלי הגוף באדום-כתום(.

?G6PD מהו
אנזים השותף בתהליך היצור של נוגד החמצון המגן על 

הכדורית )חיוני בהגנה על כדורית הדם האדומה מפני נזקי 
חמצון(. לאנשים עם חוסר באנזים יפגעו כדוריות הדם 

האדומות בעקבות צריכה של חומרים מחמצנים, דבר שיגרום 
לאנמיה. גורמי סיכון המעלים את הרמה של החומרים 

המחמצנים בגוף הם אכילת פול, חום גבוה ותרופות מסוימות 
)כל התרופות מתקן 15 הניתנות לדלקת דרכי השתן אסורות 
 ,G6PD במידה והמטופל הוא חסר האנזים .)G6PD לחסרי

ישנם טיפולים חלופיים.

פות ת ותרו מחלו

דלקת בדרכי השתן )דד"ש(

לרוב דלקת וויראלית או חיידקת )חיידק בשם E.Coli, חיידק 
זה נמצא באופן קבוע במערכת העיכול ומופרש בצואה(. 

החיידק יכול להגיע לדרכי השתן או דרך מחזור הדם )נדיר( או 
דרך צינור השופכה.

בדיקת שתן

24

דלקת פטרייתית בנרתיק

נגרמת לרוב ע"י פיטריה הנקראת Candida. הסימנים יהיו 
גירוד וצריבה בנרתיק, כולל צריבה מיד לאחר הטלת שתן, אי 

נוחות, הפרשות מוגברות דמויות "קוטג'" ובעלות ריח ספציפי.

יש לשים לב להבעת רגישות מיוחדת במהלך המפגש.
חובש לא יטפל אלא ייקח מדדים ויפנה לרופא תוך 24 שעות.

טיפול רופא יכלול
 Vag. Tab. Agisten/Clotree 

)אנטי-פטרייתי - הורס את דופן הפטרייה(.

בהדרכת המטופלת בזמן מתן התרופה החובש יציין כי 
התרופה לא לבליעה, אלה לשימוש מקומי ושישנו עלון לצרכן 

המפרט את אופן השימוש.

במידה והחיילת מעוניינת בהסבר מפורט על התרופה, יש 
לפנות אותה לרופא.

מחלה המתאפיינת בהימצאות אבן אחת או יותר בכליות 
ובדרכי השתן.

האבנים נוצרות בעקבות הצטברות של מלחים ומינרלים בדרכי 
השתן, אשר בסופו של דבר מתגבשים והופכים לאבנים.

האבנים יכולות להיות בכל גודל, וכאשר הן 
מגיעות לגודל שחוסם חלק מסוים בדרכי 

השתן, יופיעו הסימנים ויש צורך לפנות תוך 
24 שעות )לצורך מניעת הידרדרות המצב( 

לאחר ביצוע בדיקת שתן.

הסימנים יהיו כאב שמקרין 
מהמותן, בחילות, הקאות, 

דם בשתן )לרוב יופיע 
רק בבדיקה(, צמרמורות 

ובמקרים של זיהום גם חום. 

תסביב אשךאבנים בכליות

פיתול צינור הזרע סביב כלי הדם באזור.
הגורמים הם התפתחות לא תקינה של צינור הזרע או של 

הקרום העוטף את האשך, חבלה, עלייה בנפח האשך )למשל 
במקרה של גידול וכן במהלך גיל ההתבגרות( או סיבה לא 

ידועה.

בכל כאב אשכים חובה על 
החובש להפנות מיידית לרופא 
או למתקן עם רופא. הטיפול ניתוחי 
בלבד וחייב להיעשות עד 24 שעות 

מרגע הופעת התסמינים.

שימו לב! חובשת לא תתשאל 
מטופל בתלונות ממערכת המין.

24

24

הידעת?
האם סדורל מסווה סמים בבדיקת שתן? מיתוס!

יש המאמינים שאפשר לשבש בדיקות שתן בעזרת 
כדורי הסדורל. התרופה אמנם צובעת את השתן 
באדום אבל לא נמצאו עדויות ליעילותו בהסתרת 

חומרי סם בשתן.

ניתן למצוא עדויות רבות של אנשים שנכשלו 
בבדיקת השתן למרות שנטלו את התרופה.
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מערכת העיכול

)Ulcus( אולקוס

אולקוס הוא למעשה פצע פנימי ברקמות הריריות הפנימיות 
של הוושט, הקיבה או התריסריון.

הגורמים

הסימנים הם כאבים בבטן עליונה )מיקום הקיבה(.
אוכל מקל על הכאב בהתחלה, ולאחר מכן מחמיר את הכאב 

)בגלל הפרשת חומצות מהקיבה(, צרבות, בחילות, חוסר 
תאבון ובמצבים חמורים מאוד - הקאות / הקאות דמיות / 

הקאה דמוית קפה טחון וצואה שחורה.

חיידק ההליקופטר פילורי

NSAIDs -תרופות ממשפחת ה

לחץ נפשי

עישון

טיפול רופא יהיה
Cpl. Omepradex / Omepra
)מעכב את הפרשת החומצה בקיבה(.

במקרה של חיידק ההליקובקטר פילורי 
הרופא ינפק אנטיביוטיקה.

עצירות

ירידה בתדירות היציאות, 
שמלווה בקושי במתן צואה.

הגורמים לעצירות הם 
כלכלה עוצרת )פחמימות 

ופירות מסוימים(, צום, 
תרופות המאטות 

פריסטלטיקה )תנועתיות 
המעי(, שימוש כרוני 

במשלשלים )תסמונת המעי 
העצל(, חסימת מעיים 

)גוש במעיים החוסם אותם 
באופן מוחלט(, הפרעות 

בחלחולת )רקטום( או בפי 
הטבעת )לדוגמא: טחורים(, 

חוסר בפעילות גופנית, 
מתח נפשי.

טיפול חובש בעצירות הוא 
לפי דף טיפול חובש
.)Oil. Paraffin(

  Tab. Laxadin טיפול רופא יכלול
)מגביר פריסטלטיקה(, ובמקרים חמורים 

חוקן )Fleet Enema P.R( נוזל 
עם מלחים המוחדר אל תוך החלחולת 

באמצעות שפופרת המוכנסת אל פי 
הטבעת וסופח נוזלים אל הצואה(. 

את שתי התרופות )לקסעדין וחוקן( 
אין לתת למטופלים הסובלים 

מחסימת מעיים.

פות ת ותרו מחלו

bi
t.d

o/
pa

ra
f

שיר הפראפין "לשחרר"
MedicIndex

בחילות והקאות

ההקאה נוצרת כתוצאה 
מהתכווצות צינור העיכול 

ושרירים בקיר הבטן והחזה.

טיפול חובש יכלול לקיחת 
מדדים והפניה לרופא תוך 

24 שעות. טיפול רופא
 Tab./Amp. Pramin

)מגביר פריסטלטיקה, 
מחזק את סגירת הוושט 
ומדכא את מרכז ההקאה 

במוח(.
יש לשים לב לצורת 

המתן.

 I.V במצב של מתן התרופה
החובש יפתח ווריד ויחבר 

אמפולת 500cc נוזלים, 
כאשר אך ורק הרופא יזריק את 

התרופה לאמפולה.

כאבי בטן

באופן תקין אנשים אינם חשים את ִבטנם 
ולכן כל כאב בטן מחייב התייחסות, 

אבחון וטיפול תואם. חובש ייקח מדדים 
ויפנה לרופא תוך 24 שעות.

טיפול רופא יכלול
 Tab./Amp./Supp. Papaverine

)מרפה את השרירים החלקים במערכת 
העיכול ובכלי הדם, לכן יכול לגרום גם 

סחרורות(.
יש לשים לב לצורת המתן במרשם.

בנוסף הרופא יכול לתת
Tab. Kalbeten Forte

)התרופה פוגעת בחיידקים ובוירוסים, 
אנטי דלקתית(.

טחורים

רקמות נפוחות המכילות ורידים, המצויים בדופן החלחולת 
)רקטום( ופי הטבעת )אנוס(. באזור החלחולת ופי הטבעת 

קיימת מערכת ורידים מסועפת האמורה לנקז את הדם 
מהאזור, הפעלת לחץ על אזור הרקטום או הפרעות בניקוז 

הורידי של האזור עלול לגרום לטחורים.

החלוקה העיקרית של הטחורים היא בין חיצוניים )בליטה 
בדופן פי הטבעת( לבין טחורים פנימיים, בחלק התחתון של 

החלחולת )רקטום(.

הגורמים הם בעיקר תורשה וכל פעולה או דבר העלולים לגרום 
ללחץ על איזור פי הטבעת. טחורים עלולים לפתח דלקת 

ולהביא להיווצרות של קרישי דם, לדמם, או להתרחב ולבלוט 
במידה ואינם מטופלים כמו שצריך.

הסימנים הם כאבים באזור פי הטבעת המוחמרים בזמן יציאה 
ודם טרי בצואה.

טיפול רופא יהיה מתן
 Supp./Ung. Rectozorin

)מוריד בצקות, מרגיע גירודים, מאלחש(.

יש לשים לב לצורת המתן של התרופה.
)נרות לטחורים פנימיים ומשחה לחיצוניים(

24

הידעת?
כרבע מנשים בהריון סובלות מטחורים במהלכו.
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אז מה זה אלרגיה?

bit.do/aller

מצבים רפואיים שונים

אלרגיה

תגובת יתר של מערכת החיסון בעקבות חשיפה לחומר זר )אלרגן(, שבעיקרון אינו אמור להזיק לגוף. תהליך האלרגיה בגוף: 

סימני אלרגיה מתחלקים לשני חלקים: 

קלה
פריחה וגרד של העור )מטרתם לעורר 

את הגוף להרחקת חיות עוקצות(

      נזלת מימית

                    דמעת

עיטוש )במטרה להוציא את הגוף הזר(

התנפחות שפתיים ופנים )הסתננות 
פלזמה מכלי הדם, בדומה לדלקת(.

קשיי נשימה )תהליך דלקתי מוביל 
להיצרות הסימפונות(

סימני הלם אנאפילקטי )בעקבות התרחבות 
כלי הדם(.

מגוון הסימנים וחומרתם תלוי במקום החשיפה, עוצמת 
החשיפה וסוג התגובה של מערכת החיסון.

שימן לב! חשיפה שניה תמיד תהיה יותר חמורה.

טיפול חובש באלרגיה הוא ביצוע מהלך מפגש 
חובש מלא והפניה לרופא תוך 24 שעות.

שימו לב, בחשד 
לאלרגיה חדה חובה 

להפנות במיידי לרופא!

הטיפול היעיל ביותר באלרגיה הוא בירור האלרגן ומניעת 
החשיפה אליו ככל שניתן. ניתן לתת טיפול תרופתי בהתאם 
לסימנים )במידה ויש נזלת- סינולן, במידה ויש גרד- קלמין(.

חדה  )המהווה גם את הסכנות באלרגיה(

ניתן לתופעות אלרגיה קלות יחסית. בנוסף יינתן גם טיפול סימני 
- תרופות להפחתת גודש, שיעול ומשחות להפחתת פריחה.

לטיפול בהתקף אלרגי קשה ניתן סטרואידים )נלמד ב"דלקת"(.

טיפול רופא יכלול אנטיהיסטמינים:

)חוסמים קולטנים של היסטמין - חומר הגורם לסימני אלרגיה(. 

Tab. Ahiston,
Tab. Loratadine / Allergyx

 Amp. Adrenaline IM - במקרה של הלם אנפילקטי ניתן
 .)Epi-Pen - הזרקה במזרק רגיל או במזרק אוטומטי מוכן(
אדרנלין הוא חומר המכווץ כלי דם ולכן יועיל במקרה של הלם 

אנפליקטי. 

זכור! חובש רשאי להזריק 
זריקת Epi-Pen לחייל רק אם 
 Epi-Pen ברשות החייל מזרק

שנופק לו באופן אישי והחייל 
הודיע לחובש על הצורך וביקש 

ממנו לעשות כן במקומו.
מיד לאחר ההזרקה יש להפנות 

את החייל לבי"ח!

24

הידעת?
בגוף האדם מצויות כ-600 קשירות לימפה, אך 
במוח אין קשריות לימפה כלל או צינורות לימפה.

)Anemia( אנמיה

טיפול רופא )לאנמיה מחוסר ברזל( הוא 
Tab. Folex )כדורי ברזל להשלמת החוסר, 

תופעת לוואי נפוצה היא צואה שחורה(.

חומרת האנמיה ומשך הזמן שהיא קיימת אצל החולה ישפיעו 
על אופי ועוצמת הסימנים. כלומר, ככל שהאנמיה מופיעה 

בצורה מהירה יותר הסימנים יהיו חמורים יותר.

במידה והחובש זיהה סימני אנמיה אצל המטופל 
יש לקחת מדדים ולהפנות לרופא תוך 24 שעות.

מחסור בכדוריות דם אדומות או רמת המוגלובין 
נמוכה מהנורמה.

אנמיה יכולה להיווצר ממחסור במרכיבי כדורית הדם
)לדוגמא: ברזל, חומצה פולית, ויטמין B12( או מהרס כדוריות 

הדם.

בעקבות האנמיה, ישנה פגיעה באספקת החמצן לרקמות 
הגוף, המובילה לסימנים המופיעים אצל המטופל: 

התנפחות בלוטות )קשריות( הלימפה.
ישנם שני סוגים של לימפאדנופתיה:

לימפאדנופתיה מפושטת - הגדלת קשריות לימפה בשני 
מוקדים שאינם רציפים אנטומית או יותר לדוגמה - במפשעה 

ובצוואר. מעידה על בעיה הכוללת מספר מערכות בגוף.

לימפאדנופתיה מקומית - הגדלת קשריות לימפה במוקד 
אנטומי בודד - למשל רק בבית השחי או רק מתחת ללסת. 

מעידה על בעיה באיבר ספציפי.

ברוב המקרים אנמנזה ובדיקה גופנית יביאו לזיהוי הגורם 
להתנפחות הבלוטות. בכל מקרה של התנפחות בלוטת הליפה 

על החובש למדוד את כל המדדים, לחפש סימני זיהום ולוודא 
האם יש תלונות הקשורות לאיבר מסוים.

)Lymphadenopathy( לימפאדנופתיה

24

מה זה אלרגיה?

bit.do/aller
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רפואת שיניים

למבוגר יש 32 שיניים בפה, אשר מחולקות לקבוצות - 
החותכות )הקדמיות( משמשות אותנו לחיתוך המזון, 

אסטטיקה וכמובן שמירה על פונטיקה )הגיה של צלילים( 
תקינה, הניבים משמשים לקריעת המזון, המלתעות 

המסייעות בלעיסת המזון, והטוחנות )אחוריות( המשמשות 
אותנו לטחינה ולעיסה של המזון.

חניכיים דלקתיות הן נפוחות, מדממות, כואבות וגורמות לריח 
רע מהפה )המחלות נגרמות בעיקר בעקבות הצטברות של 

פלאק ושאריות מזון(. אם לא נטפל במחלה המצב רק יחמיר.

 Gingivitis -קיימים שני סוגי מחלות חניכיים שכיחות מאוד
)דלקת חניכיים בה קיימת פגיעה ברקמה הרכה בלבד בעוד 

שאר המנגנון האוחז את השן-לסת, לא נפגע(. 
ו- Periodontitis )מחלת חניכיים בה קיימת פגיעה 

ברקמות הרכות וגם ספיגה והרס של העצם האוחזת את 
השן(.

דרך הטיפול היא שמירה על היגיינה אוראלית טובה, הכוללת 
צחצוח נכון עם משחה המכילה פלואוריד, וניקוי עם חוט 

דנטאלי. לפעמים זהו הטיפול היחיד שנדרש.

סוג נוסף של מחלת חניכיים נקרא דלקת חריפה סביב שן 
הבינה )פריקורניטיס(.

לרוב מופיעה כאשר בוקעת שן הבינה ואין לה מקום לבקיעה 
מלאה. הסימנים יהיו נפיחות, כאבים וקושי בפתיחה או סגירה 

של הפה.דרך הטיפול- בד"כ מספיק צחצוח טוב באזור, 
במקרה של החמרה יש צורך בטיפול אנטיביוטי ובשטיפות פה 

עם כלורהקסידין. במידה וחוזר - יש לבצע עקירה.

1. אמייל - השכבה 
החיצונית ביותר של 

השן. זוהי הרקמה 
הקשה ביותר בגוף 
האדם. ברקמה זו 

אין תאים חיים ולכן 
אין יכולת התחדשות 
ובנוסף אין בה עצבים 
כך שהיא לא מרגישה 

כאב.

2. דנטין - השכבה 
השנייה בקשיחותה 
בגוף האדם. בעלת 

גוון צהבהב. שכבה זו 
מהווה את רוב חומר 

השן.

3. מוך - השכבה הפנימית ביותר של השן. מורכבת מעצבים, 
כלי דם, נוזל לימפה ותאים שונים. המוך מקנה את החיות 

לשן.

מחלות חניכיים

עששת

מחלה הנגרמת ע"י חיידקים ומתפתחת לאורך זמן, גורמת 
להרס ממוקד של הרקמות הקשות של השן )אמייל ודנטין( 
בתהליך של התמוססות והתפרקות מלחים עקב חומצה. 

הטיפול בעששת הוא שחזור )סתימה(. במקרים בהם העששת 
חודרת ועוברת את הרקמות הקשות של השן ופוגעת במוך 
השן, המצב נהיה בלתי הפיך ויש צורך בביצוע טיפול שורש. 

טיפול ה"הורג" את השן.

כל שן מורכבת משלוש שכבות:

טראומה דנטאלית

במקרה והשן יצאה ממקומה 
בשלמותה על החובש לשטוף את השורש 

בזהירות עם מים זורמים ולהחזיר אותה 
למקום בעדינות ולאחר מכן המטופל ינשך על 
פד גזה ויפונה מיד למרפאת שיניים. אופציות 

נוספות - לשים בחלב, בתמיסה ייעודית, 
תמיסת סליין או להשאיר ברוק שבפה.

במקרה של חבלה בה השיניים נשברו או 
נסדקו יש לפנות לרופא השיניים במהרה.

במקרה של שבר פשוט, הטיפול הוא יותר אסטטי ופחות 
דחוף מבחינת חומרת המצב והפינוי. במקרה והשיניים רופפות 

וזזות ממקומן הרופא יבצע קיבוע. 

במקרה של פציעה קלה יש לקרר את 
המקום ולתת משככי כאבים, כאשר 
חתכים קטנים יחלימו תוך 4-3 ימים.

פגיעות אלו יכולות להופיע כחתכים בלשון ובלחי כתוצאה 
מנשיכה\חבלה, או שברים היכולים להופיע בחלקים שונים של 
השן )שברים פשוטים - רק אמייל או אמייל ודנטין. לא מהווים 
בעיה מיידית, שברים מורכבים - חשיפה של מוך השן. כואבים 

מאוד ולכן דורשים טיפול מיידי(.

פגיעה פיזית באזור הפה 
הגורמת לפגיעה בשיניים 

וברקמות הרכות.

גידולים שונים בעצמות וברקמות 
הרכות של הפה

רפואת השיניים בצבא היא רפואת שיניים ציבורית )בדומה 
לקופות החולים(.

חיילי החובה זכאים לבדיקה, הסרת אבנית, ביצוע טיפולים 
משמרים )סתימות, טיפולי שורש, עקירות( וכמו כן החיילים 

זכאים לרפואת מומחים במקרה הצורך.

בכל עת, כולל סופי שבוע ולילות,ישנה בכל פיקוד מרפאת 
שיניים אחת הנותנת טיפול למקרי עזרה ראשונה:

פיקוד דרום בח"א 10 - בסיס עובדה של חיל אוויר.
פיקוד מרכז - המחלקה המשמרת בבסיס תל השומר.

פיקוד צפון - מחנה פילון.

הדבר החשוב ביותר הוא גילוי מוקדם, 
שנעשה ע"י בדיקה שגרתית אצל 

רופא השיניים, לכן במקרה ויש נגע 
לא מוכר וחשוד בפה, שלא עובר תוך 

שבועיים יש לפנות לרופא בהקדם.

גידולים אלו הם לרוב שפירים, אך עלולים להיות ממאירים.

הידעת?
לפני המצאת טיפול השורש, הטיפול היחיד בשן נגועה היה עקירתה.

יש יותר חיידקים בפה מאשר בפי הטבעת.

מספר החיידקים בפה של בן אדם הוא כ-7 מיליארד, ככמות בני האדם בעולם!

לפי תאוריות מסוימות, שיני הבינה ייעלמו כחלק מההליך האבולוציוני.

הידעת?
אדם מצחצח רק כ-70% מהשן.

בניגוד לדעה הרווחת, לעיסת מסטיק מועילה בעששת 
בשל ייצור הרוק המוגבר העוזר כנגד החומציות.
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חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה נחקק בכנסת בשנת התשנ"ו )1996( והיה בין הראשונים בתחומו ברמה עולמית.
מטרת החוק היא להסדיר את זכויותיו של כל מטופל ואת חובותיו של כל מטפל.

חוק זכויות החולה חל גם על חיילי צה"ל. החוק הצה"לי תומצת כאן לעשרה סעיפי-על המנחים את כל סגלי הרפואה בצה"ל.

1. טיפול

כל חייל זכאי לשירותי בריאות מטעם 
חיל הרפואה ובמימונו. אין להפלות 

בין מטופלים מטעמי דת, גזע, לאום, 
ארץ מוצא או מכל טעם אחר.

2. מקצועיות

כל מטופל זכאי לטיפול רפואי נאות, 
הן מבחינת הרמה המקצועית ואיכות 

הטיפול הרפואי והן מבחינת יחסי 
האנוש.

3. הזדהות

מטופל זכאי למידע בדבר שמו ותפקידו של המטפל בו. כל 
מטפל יזדהה בשמו ובתפקידו בפני כל מטופל לפני תחילת 
הטיפול, יישא על בגדיו תג זיהוי הנושא את שם וסמל חיל 
הרפואה והכולל את שמו, מספרו האישי, מקצועו, תפקידו 

ותמונתו.

4. דעה נוספת

מטופל זכאי להשיג, מיוזמתו ועל 
חשבונו, דעה נוספת לעניין הטיפול בו.

2

5. המשך טיפול

מטופל העובר ממטפל אחד לאחר זכאי לשיתוף פעולה בין 
המטפלים, לשם הבטחת המשכו הנאות של הטיפול.

6. כבוד ופרטיות

מטפל וכל מי שעובד תחתיו ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של 
המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.

8. הסכמה מדעת

לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן 
נתן לכך את הסכמתו. ההסכמה צריכה לבוא 
לאחר שנמסרו לחולה כל הפרטים הקשורים 

באבחנה, מהות הטיפול, סיכויי הצלחת 
הטיפול, הסיכונים בטיפול )כולל תופעות 

לוואי וכאבים( והסיכויים והסיכונים בטיפולים 
רפואיים חלופיים או בהעדר טיפול.

ההסכמה יכולה להיות בכתב, בעל-פה או בהתנהגות. כל זאת 
למעט מצבים בהם מצבו הגופני או הנפשי של המטופל אינו 

מאפשר קבלת הסכמתו.

7. חירום

כאשר יש מצב חירום רפואי או סכנה חמורה ומטפל התבקש 
לתת טיפול רפואי לאדם, המטפל יבדוק אותו ויטפל בו ככל 
יכולתו. אם המטפל לא יכול לטפל באדם, יפנה אותו במידת 

יכולתו למקום בו יוכל האדם לקבל את הטיפול הרפואי 
המתאים.

9. תיעוד

מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה 
רפואית, וישמור אותה ממי שאינו מורשה לראותה. על 
המטפל למסור מידע מהרשומה לחולה במידה ויבקש.

10. סודיות

מטפל ישמור בסוד כל מידע 
הנוגע למטופל שהגיע אליו.

2

מחלות כרוניות

)Obesity( השמנה

השמנה היא מחלה המאופיינת 
בעודף משקל אצל בני אדם, עקב 

הגדלה של רקמת שומן בגוף.

הסכנות בהשמנה הן טרשת עורקים )הגורמת למחלות לבביות 
ולשבץ מוחי, יפורט בהמשך( ומחלות נוספות )סוכרת, יתר 

לחץ דם, סרטן המעי, השד והשחלה, מחלות ריאה, ועוד(.

לצורך זיהוי נשתמש בפונקציה הנקראת
BMI )Body Mass Index(x - משקל/גובה בריבוע. 

BMI בין 25-19 נחשב תקין. בין 26 ל-30 נחשב כעודף משקל 
ומעל 30 נחשב השמנה.

במקרה של סטייה מהנורמה יש להפנות לרופא להמשך בירור 
וטיפול. טיפול החובש במקרה הזה כולל המלצה על אורח 

חיים בריא )תזונה נכונה, פעילות גופנית ולהפסיק לעשן.

)Diabetes( סכרת

1. סכרת מסוג Type 1( 1( - חוסר מוחלט בייצור 
ההורמון אינסולין - מולד/ תהליך אוטואימוני )סכרת נעורים(.

2. סכרת מסוג Type 2( 2( - תפקוד לא תקין של 
ההורמון אינסולין- נוצר בעיקר עקב אורח חיים.

מחלה כרונית המתאפיינת בחוסר 
איזון ברמות הסוכר בדם.

אינסולין הוא הורמון המופרש 
מהלבלב, והוא מסייע להכנסת 

הסוכר מהדם לתאים.

קיימים שני סוגים של סכרת:

טיפול רופא יכלול 
Tab. Simvacor / Simvastatain-Teva )במידה 

והמטופל נוטל אמלודיפין יש להתייעץ עם הרופא לפני ניפוק(.

היפרלפידמיה )יתר שומנים בדם(

יתר כולסטרול )כולסטרול הינו חומר שומני ממנו הגוף 
בונה הורמונים וויטמינים. הכולסטרול מהווה מרכיב חשוב של 
מעטפות העצבים( או טריגליצרידים )צורת אחסון האנרגיה 
העיקרית בגוף- מאגרים של חומצות שומן, אשר משתחררים 

כאשר הגוף צריך אנרגיה( בדם. אדם הלוקה ביתר שומנים בדם 
לאו דווקא יהיה שמן, ייתכן והמחלה תהיה א-סימפטומטית 

)ניתן לזהות אותה רק בבדיקת דם(.

גורם סיכון הוא גורם המגביר את הסיכון לחלות במחלה 
מסוימת. ככל שלאדם ישנם יותר גורמי סיכון   כך הסיכוי שלו 

לחלות במחלה גבוה יותר. גורמי הסיכון לסכרת הם אורח חיים 
לקוי וגנטיקה.

סכרת יכולה לגרום למספר סיבוכים שונים בגוף - 
טרשת עורקים בכלי הדם )רמות הסוכר הגבוהות פוגעות 

בכלי דם, ופגיעה נוירולוגית - ירידה בתחושה בעצבים 
הנמצאים בפריפריה, בעקבות כך המטופל לא ירגיש תמיד 

כאשר הוא נפצע והסיכוי להתפתחות זיהום גדל, ואפשר להגיע 
למצב של כריתת איברים.

חשוב לציין כי במידה ורמות הסוכר של החולה מאוזנות, 
הסיכוי להופעת סיבוכים אלו כשאר האוכלוסייה הבריאה.

סכרת Type 2 ניתן למנוע )בניגוד לType1, שלרוב נגרמת 
בגלל גנטיקה( באמצעות שמירה על אורח חיים בריא.

הידעת?
• בכל יום מתים כ-7 בני אדם בישראל 	

כתוצאה מסיבוכים של מחלת הסכרת.
• 400,000 איש בישראל חולי סכרת.	
• תוחלת החיים של חולה סכרת נמוכה 	

ב-12 שנים מאדם בריא.
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טרשת עורקים

תהליך של הצטברות חומרים על גבי דפנות העורקים.

כתוצאה מכך נוצרת היצרות של חלל העורק ונפגעת אספקת 
הדם התקינה לרקמה. התהליך יכול להתרחש בכל העורקים 

בגוף.
גורמי הסיכון לטרשת עורקים הם חוסר בפעילות גופנית 
והשמנה, עישון, תזונה עשירה בשומנים וכולסטרול, גיל, 
תורשה, יתר לחץ דם, סוכרת ומגדר - נפוץ אצל גברים.

גורמי הסיכון גורמים לרמה גבוהה של החומרים ששוקעים 
בדם )שומנים, כולסטרול, גופיפי דם, סידן ופחמימות- גלוקוז(. 

הטיפול כולל בעיקר שמירה על אורח חיים בריא.

לחץ דם סיסטולי מעל 
140 ו/או דיאסטולי מעל 

90 )או שניהם( באופן 
קבוע.

גורמי הסיכון ליל"ד הם אותם 
גורמי הסיכון של טרשת 

עורקים בנוסף לתזונה עם 
הרבה מלחים.

הסיבוכים היכולים להיווצר 
בעקבות יל"ד הם רבים, 

ומשפיעים על איברים רבים בגוף.

מוח
פגיעה בכלי הדם המוחיים אשר מובילה בסופו 

של דבר לשבץ מוחי, או אירוע איסכמי חולף.

לב
תוצאה שכיחה של יל"ד היא מחלת עורקים 

קורונריים - תעוקת חזה או אוטם בשריר הלב. 

כליות
נזק לכליות שיוביל לאי ספיקת כליות, ויחמיר 

עוד יותר את לחץ הדם.

עיניים
כלי הדם בעיניים מאוד עדינים. יל"ד עלול 

להוביל לפגיעה חמורה בראיה ואף לעיוורון.

יתר לחץ דם )יל ד(

טיפול החובש 
מתמקד בזיהוי. 

יש לשים לב 
בעת מדידת 

לחץ דם ובמידה 
ויש חריגה 

להפנות את 
החייל תוך שעה 

לרופא.

Tab. Enalapril / Enaladex טיפול רופא יכלול מתן

.Tab. Amlodipine Teva / Norvasc או

בזמן נטילת התרופות יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות.

בנוסף, בניפוק עם סימבסטטין )היפרלפידמיה( הרופא יתאים 
את המינון. 

תרופה נוספת שהרופא יכול לנפק היא
Tab. Disothiazide

)תרופה משתנת, לכן לא ניתן למטופל עם אצירת שתן(.

במהלך טיפול תרופתי ביל"ד יש להיזהר בנטילת תרופות 
.NSAID מקבוצת

הידעת?
יתר לחץ דם לרוב מתגלה במקרה, ולכן הוא נקרא 

"הרוצח הקשט".

תזונה רבת מלחים עלעלה להגביר את הסיכון ליל"ד 
ולכן יש להקפיד על תזונה בריאה.

טרשת עורקים וכל גורמיה הינם גורמי סיכון ליל"ד.

ישנה תופעה הנקראות "אפשט החלוק הלבן", בה 
לחץ הדם של המטופל עולה ב-20% עקב המתח 

בכרוך בבדיקה עצמה.

בסוף השיעור יש טבלה המתארות את כלל הסכמות של המצבים הדחופים מבחינת טיפול חובש.

כאבים בחזה

כאבים בחזה יכולים להופיע בעקבות מספר 
מחלות. תעוקת חזה - אספקת חמצן 

לא מספקת לשריר הלב, בעקבות חסימה חלקית של 
עורק כלילי אחד או יותר )טרשת עורקים(.

אוטם שריר הלב - חסימה מוחלטת של אחד או יותר 
עורקים קורונריים עקב טרשת עורקים או עקב תסחיף הגורמת 

בסופו של דבר לנמק באזור.

הסימנים למחלות אלו הם כאב לוחץ בחזה שיכול 
להקרין מהלסת התחתונה ועד רום הבטן ובעיקר לצד שמאל, 

כאשר בתעוקת חזה הכאב יוקל בזמן מנוחה, לעומת אוטם 
בשריר הלב בו הכאב יהיה קבוע.

בנוסף יופיעו סימני אדרנלין )דופק מהיר, נשימה מהירה, הזעה, 
חיוורון, חרדה( ולעיתים גם בחילות והקאות.

באוטם בשריר הלב הסימנים יהיו חמורים יותר. כאשר הלב 
עובד חזק יותר השריר דורש כמות חמצן גבוהה יותר, ולכן 
הכאבים יופיעו בדרך כלל אחרי מאמץ או התרגשות חזקה.

טיפול רופא בתעוקת חזה 
יכלול Spray Isoket S.L. התרופה 

מרחיבה כלי דם ובכך משפרת את אספקת 
החמצן לשריר הלב. בעקבות הרחבת כלי 

הדם הכמעט מיידית ייתכן והמטופל ירגיש 
סחרחורת ולכן יש ליטול את התרופה בישיבה 

או שכיבה )את התרופה לוקחים בהתזה 
מתחת ללשון לספיגה מהירה יותר במע' 
הדם(. אין לשלב את התרופה עם ויאגרה!

הרעלה במערכת העיכול

סכימת טיפול חובש בהרעלה

חדירת חומר רעיל לגוף דרך מערכת העיכול, 
הגורם לנזק מקומי או מערכתי. הסימנים יהיו 

בעיות במערכת העיכול )הקאות, כאבי בטן וכו'( 
ולעיתים פגיעה במצב ההכרה או חריגות במדדים 

של המטופל.
שימו לב, חובש לעולם לא יעודד  הקאה!

ישנם חומרים היכולים לפגוע ברקמת או להישאף 
לריאות כאשר מקיאים אותם. טיפול רופא יהיה מתן 

Pwd. Carbon )החומר סופח רעלים בקיבה 
ומעכב את ספיגתם למחזור הדם(.

שלשול דמי

כאשר השלשול דמי יש חשד לזיהום חיידקי 
)בעיקר סלמונלה או שיגלה(.

הסכנות הן התייבשות, הפרעות אלקטרוליטריות, 
זיהום ואנמיה. מצב זה ידרוש טיפול 
אנטיביוטי מהיר וכן ביצוע חקירה 

אפידמיולוגית כדי לאתר את המקור ולמנוע 
הדבקת חיילים נוספים. יש להפנות לרופא 

בהקדם ללא טיפול תרופתי.

מצבים דחופים
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טיפול רופא באוטם בשריר הלב
יכלול Amp. Heparin IV )מונע היצמדות 

של טסיות הדם מיידית. על החובש להכין מזרק 
בהוראת הרופא(.

Tab. Aspirin PO מונע היצמדות של טסיות 
הדם לטווח הרחוק וכך את החמרת מצב המטופל, 

ניתן בלעיסה(. Spray Isoket SL )להרחבת 
כלי דם ושיפור אספקת החמצן. על החובש להתיז 

מתחת ללשון המטופל בהוראת רופא(.

Amp. Morphine IV )לשיכוך כאבים, הרגעה והרחבת 
כלי דם. על החובש להכין מזרק בהוראת הרופא(.

שימו לב! במקרה של טראומה בשטח, רשאי החובש 
להזריק למטופל מורפיום IM באמצעות המזרק 

האוטומטי.
בשגרה החובש אינו רשאי להזריק מורפיום.

עילפון

עילפון מוגדר כאובדן הכרה זמני ופתאומי, הכרוך באובדן טונוס 
השרירים וכמעט תמיד בנפילה, עם התאוששות עצמונית תוך 

מספר דקות לכל היותר. מקובל לחשוב שכל מקרי העילפון 
האמיתי )להבדיל ממצבים דמויי עילפון( קשורים בירידה רגעית 

של זרימת הדם למוח.

פרכוסים
פרכוס הוא מצב בו שרירי הגוף 

מתכווצים ומתרפים במהירות שוב ושוב.

פרכוסים בחולים לא אפילפטיים יכולים להיגרם בעקבות 
שימוש בסמים כגון קוקאין, עילפון, מכת חום, גמילה 

מאלכוהול וסמים, היפוגליקמיה ועוד.

 התוצאה היא טלטול לא מבוקר של הגוף. לעתים קרובות 
פרכוס הינו סימפטום להתקף אפילפטי, אך לא כל ההתקפים 

האפילפטיים גורמים לפרכוס ולא כל הפרכוסים נגרמים 
מהתקפים אפילפטיים.

הסכנות העיקריות בזמן הפרכוס הן חבלה )כתוצאה מהנפילה, 
וחבלת ראש - עקב חבטות חוזרות ונשנות של הראש בקרקע(, 

חנק )בגלל אובדן רפלקסים ואספירציות(, נשיכה של הלשון 
)עקב נעילת הלסתות(, פריקת גפיים )כתוצאה מכיווץ והרפיה 

של שרירי הגוף( ונזק מוחי )כתוצאה מפגיעת באספקת 
החמצן במוח או עקב חבלה(.

3. הערכה 
ראשונית:

פתיחת וריד אם 
הפסיק הפרכוס 

או שהוא מתמשך 
מעל 5 דקות.

אסור 
לגעת 

במטופל 
מפרכס!

A

C

טיפול רופא יכלול הזרקת התרופה
ואליום/אסיוול )Valium IV(, )החובש 

יכין את המזרק לפי הוראות הרופא(. 
התרופה מדכאת את פעילות מערכת 

העצבים המרכזית ומרפה שרירים.

שימו לב! אין לשפוך מים על המטופל ואין לסטור 
על פניו במטרה להעירו. לאחר העילפון יש לבצע אנמנזה 

מקיפה לסיבת העילפון, לקיחת מדדים חוזרת כולל נשימה 
ולתת למטופל מנוחה.

קוצר נשימה

יכול להתבטא כקושי בהכנסת ו/או הוצאת האוויר. רוב 
הגורמים לקוצר נשימה הינם ממקור ריאתי, אבל יכולים להיות 
גורמים אחרים, לדוגמה- בעיות לב, בעיות פסיכיאטריות ועוד. 

סימנים של קוצר נשימה מלבד קושי בנשימה יהיו שימוש 
באיברי עזר לנשימה, אי שקט וחרדה, סימני אדרנלין וכיחלון- 

מצביע על הידרדרות.

שימו לב! יש לשקול מתן חמצן 
בהתאם למצבו של המטופל

שאלות שיש לשאול באנמנזה- היסטוריה רפואית )האם קרה 
בעבר?(, סיפור מקרה )ממה נגרם?(, 

עבר רפואי קרוב )האם הייתה מחלת חום בזמן האחרון?( האם 
מלווה בכאבים נוספים?.

טיפול רופא בקוצר נשימה יכלול Inh. Ventolin )מפעיל 
את המערכת הסימפתטית ובכך מרחיב סמפונות(. ניתן בצורה 

של משאף )גם לשימוש עצמי ע”י המטופל בשגרה, במקרה 
של התקפים חוזרים( וגם בצורה של תמיסה לאינהלציה - לא 

להזרקה!.
Sol. Aerovent  בנוסף יינתן גם

)מדכא את המערכת הפרא-סימפתטית ובכך מרחיב 
סמפונות(. תמיסה לאינהלציה.

אפנדיציטיס

דלקת באפנדיציט )תוספתן(. הגורם הוא בדרך כלל זיהום 
חיידקי.

סימנים
1. כאב בבטן תחתונה ימנית ממוקד ומתגבר

)אפשרות הקרנה לאשכים(.

2. בחילה.

3. חום.

הסכנה היא ניקוב התוספתן וזיהום בחלל הבטן.
במקרה זה המטופל עלול להגיע עד מצב של מוות, 

ולכן הטיפול היחידי הוא ניתוח מיידי!

בכל כאב ממוקד או מתגבר על החובש לקחת מדדים ולהפנות 
בהקדם )תוך שעה(.

בחשד לאפנדיציטיס, מומלץ לשקול הפנייה מהירה יותר   
מיידית, מפאת הסכנה הטמונה במצב.

טיפול רופא באסתמה תלוי ברמת ההתקף ויכלול בהתקף קל 
ונטולין ואירובנט ובהתקף קשה
בנוסף לונטולין, הזרקת סטרואידים

)Vial. Solu-Medrol IV( לווריד להפחתת הדלקת.

ישנו גם טיפול מניעתי לזמן שגרה העוזר להורדת תדירות 
ורמת ההתקפים:

Turbohaler Budicort  ) סטרואיד - נוגד דלקת. 
לשטוף את הפה לאחר השימוש(.

הידעת?
הטיפול לאחר אבחון הדלקת הינו ניתוח 

לכריתה של התופסתן. טרם הניתוח 
המטופל מקבל אנטיביוטיקה לכיסוי 

חיידקים אירוביים וא-אירוביים על מנת 
להפחית את הסיכון לזיהום לאחר הניתוח.

לעיתים בחלק מהניתוחים לכריתת 
התוספתן נצפה תוספתן בריא שאינו 

מודלק. אך כיוון שתפקיד התוספתן אינו 
חשוב, מתבצעת כריתה של האיבר גם אם 
אינו מודלק - מה שמונע בלבול שנים אחר 
כך כאשר רואים צלקות באזור המאפיין את 
הניתוח, שבמידה ויש כאב בטן באזור לא 
יחשדו לדלקת בתוספתן מכיוון שאינו קיים.

1. הרחקה מגורם 
מסכן וריפוד הראש.

2. קריאה 
לעזרה.

B



147 146

מהלך מפגש חובש

1. ביצוע מסדר חולים.

2. פעולות מקדימות לפני 
הכניסה לרופא.

3. טיפולים מעשיים בחולה.

4. ניפוק תרופות.

5. טיפול בחולים מאושפזים.

6. הדרכה והסברה ביחידה.

7. איתור סימני מצוקה 
נפשיים.

8. ביצוע משימות ברה"צ.

תפקידי החובש בשגרה

ציר שגרה
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שיעור

bit.do/

הפנייה לרופא

קיימים ארבעה סוגי הפניות:

1. פינוי מיידי
פינוי המטופל ללא כל דיחוי לשם טיפול 
מציל חיים, הצלת איבר או לשם מניעת 

הידרדרות במצבו.

2. פינוי בהקדם
)פינוי המטופל מקסימום תוך שעה(, 

במקרים בהם יש פוטנציאל להידרדרות. 
מקרים אלו אינם מסכנים חיים בטווח 

המיידי.

3. פינוי לרופא תוך 24 שעות
הפניות שגרתיות במקרים שאינם 

בסמכות חובש. בנוסף, חייל המבקש 
יראה רופא תוך 24 שעות. 

4. בדיקה במסגרת מסדר 

חולים
קביעת תור ישירות למסדר החולים 

הקרוב עם רופא )ללא מפגש חובש(.

על החובש להפנות את החייל למתקן 
רפואי בו נמצא רופא )מרפאת היחידה/

מרפאת יחידה סמוכה/בית חולים/ביקור 
רופא(.

זכור, גם במקרה בו החובש 
מפנה לרופא יש לתעד הכול 

.CPR-בתוכנת ה

ההחלטה על פינוי, ליווי, יעד וקדימות 
הפינוי היא החלטה של החובש בלבד.

בכל מקרה בו הפינוי מתעכב על 
החובש לעדכן את הסמכות הרפואית 

.CPRהממונה עליו ולתעד ב

בכל פינוי מיידי או בהקדם )בדגש על פינוי של מטופל עם 
עירוי/חמצן( על החובש ללוות את המטופל.

בנוסף, בכל מקרה בו החובש רואה לנכון לצרף מלווה לפינוי 
הוא רשאי.

24

הכנת מזרק

bit.do/mazrek

הכנת מזרק

הגדרה
הזרקה היא שיטה להחדרת חומרים לרקמות הגוף באמצעות 

חדירה עם מזרק.

התוויות להזרקה )מתי נרצה לבצע הזרקה(

הזרקה היא פעולה חודרנית שבסמכות 
חובש לבצע לפי הוראת רופא.

1. כשרוצים להשיג השפעה מהירה.

2. כשאין אפשרות לתת תרופות בדרך 
אחרת מכיוון שלחולה יש בעיות במערכת 
העיכול )מקיא / משלשל, חסר הכרה וכו'(.

3. כשרוצים השפעה של כל החומר 
התרופתי.

4. החדרת כמות תרופתית מדויקת.

5. השפעה מקומית.

6. חיסונים.

חומרים באמפולה

בנוסף לתרופות, ישנם מספר חומרים נוספים אותם נצטרך 
לשאוב לתוך מזרק.

נחלק את החומרים לנוזלים מותרים להזרקה ונוזלים אסורים 
להזרקה.

בהזרקה, כמו בכל פעולה חודרנית, ישנן סכנות 
וחסרונות: 

פגיעה בכלי דם, פגיעה בעצבים, תלות בצוות רפואי )חובה 
של הוראת רופא(, סכנת תסחיפי אויר, השפעה מהירה וחזקה 

שקשה לבטלה, כאב וזיהום. 

ישנם מספר אזורים אשר חייבים להיות סטריליים:

הנוזל התרופתי, פנים האמפולה, פנים המזרק ובוכנת המזרק, 
המחט ומקום ההזרקה.

שימו לב! הכפפות משמשות להגנה על 
המטפל ולא לשמירה על סטריליות!

100%
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כמו שלמדתם בשיעור הכנת מזרק, בהזרקה יש חסרונות וסכנות רבים.
בעת ביצוע הזרקת I.M, יש לשמור על מספר דגשים כדי להימנע מהחסרונות/סכנות עד כמה 

שניתן.

דגש בטיחות: אין לסגור את המזרק אלא לזרוק ישירות לפח המחטים לאחר היציאה!
לצורך מציאת מיקום ההזרקה )שריר המטופל(, צריך להנחות את המטופל לפעול עפ"י הדגשים הבאים:

בהזרקה לזרוע בקש מהחולה לעשות שריר לחיפוש מקום ההזרקה. יש להקפיד על שריר רפוי ויד שמוטה לאורך כל ההזרקה.
 

בהזרקה לישבן יש לסכל רגליים- רגל הצד המוזרק מעל השנייה כאשר המזריק עומד בצד הנגדי אליו הוא מזריק.

בהזרקה לירך יש להשעין את הרגל שבה לא מתבצעת ההזרקה ולשמוע על שריר רפוי בהזרקה.

לעור יש שלוש שכבות- אפידרמיס )השכבה העליונה(, דרמיס )השכבה האמצעית( וסאב קוטן )השכבה התחתונה(. מתחת 
לסאב קוטן נמצא השריר, כלומר צריך לחדור את שלושת שכבות העור על מנת להגיע אל שכבת השריר ולהזריק לתוכה חומר.

:I.M בטבלאות הבאות מפורט כל המידע שאתם צריכים לדעת לגבי הזרקות

הזרקה ירך

הזרקה בזרוע

bit.do/yar

bit.do/hzroa

I.Mהזרקות

S.C הזרקת

bit.do/hazsc

הזרקות    ומהילת פלקון

בהזרקות סאב קוטן נרצה להזריק לשכבה השלישית והאחרונה של העור, שהיא שכבת שומן. לעומת הזרקות לשריר או לווריד, 
ההזרקה לשכבת הסאב קוטן תשפיע על הגוף תוך זמן רב יחסית )30-15 דקות(. הסיבה היא ששכבת הסאב קוטן מכילה בעיקר 
שומן ומעט כלי דם. לכן ספיגת התרופות למחזור הדם יותר איטית מאשר הזרקה לשריר )העשיר בכלי דם( או ישירות לווריד. לכן, 

נשתמש בצורת הזרקה זו בעיקר לצורך מתן תרופות "לשחרור איטי" המשפיעות לאורך מס' שעות ביום )כגון אינסולין לסוכרתיים(.

שימו לב! כל הזרקה תתבצע ע”י חובש בהוראת 
רופא בלבד! 

בטבלה הבאה מפורט כל המידע שאתם צריכים 
:S.C לדעת לגבי הזרקות

בעת ביצוע הזרקת S.C, יש לשמור על מספר 
דגשים כדי להימנע מחסרונות/סכנות עד כמה 

שניתן:

ישנם שני דגשים הנותנים הבדל נוסף בין הזרקות לשריר לבין 
הזרקות לשכבת הסאב קוטן:

1. אין לכווץ את העור ולעסות את מיקום ההזרקה לאחר 
הזרקת החומר מחשש שייזל החוצה.

.S.C 2. אין צורך לשאוב לווידוא מיקום בהזרקת

S.C
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מהילת פלקון

בשיעורים הקודמים למדנו כי תרופות רבות מגיעות בצורת אמפולה.
עכשיו נלמד על דרך נוספת לאריזת תרופות - פלקון.

צורת אריזה בה החומר התרופתי ארוז בשני מיכלים שונים, באריזה אחת אבקה ובשנייה נוזל.
צורת אריזה זו מאריכה את חיי המדף של התרופה.

הצורה הפעילה של התרופה היא כאשר הנוזל והאבקה מעורבבים.

קיימים שני סוגים של פלקונים:

פלקון מעורב )פלקון בו האבקה והנוזל מגיעים 
במיכל אחד(

ופלקון מופרד )פלקון בו האבקה והנוזל 
מגיעים בשני מיכלים נפרדים(.

שים לב, לצורך מניעה של התפזרות חלקיקים 
השייכים לפקק בתוך התרופה עצמה, ישנם מספר 

דגשים שחשוב לשמור עליהם:

1. גודל המחט בעת השאיבה צריך 
 .21G להיות

2. יש לדקור במרכז פקק הגומי כאשר 
הפאזה )חור המחט( פונה כלפי מעלה.

3. בעת הדקירה, הזווית בין הפקק 
למחט צריכה להיות 60-45 מעלות )יש 

להימנע מדקירה בזווית ישירה ב-90 
מעלות(.

4. יש להימנע מדקירה חוזרת של 
הבקבוקון.

5. טרם השימוש בתמיסה, יש לבחון 
את הבקבוקון להימצאות חלקיקים.

שאיבת דם מוריד

לצורך ביצוע בדיקת דם יש צורך לבצע שאיבת דם. שאיבת דם היא פעולת בסמכות חובש בהוראת רופא. ישנן שתי שיטות לשאיבת 
דם- ע"י מזרק ובאמצעות Vacutainer. בשאיבת דם אנחנו בעצם שואבים דם מהווריד לתוך מבחנה. חלק מהציוד הנדרש לשאיבת 
דם היא המחט. המחט לא יכולה להיות יותר קטנה מ 23G מחשש לשבירת טסיות הדם. בנוסף, יש לשים לב לצבע המבחנה הנקבע 

לפי סוג הבדיקה: 

בדיקה כימית - מבחנה בצבע חום.

בדיקת סוכר - מבחנה בצבע אפור.

בדיקה המטולוגית - מבחנה בצבע סגול.

בדיקת קרישת דם - מבחנה בצבע כחול.

בכדי לבצע שאיבת דם נוחה יש לבחור וריד ממנו יהיה קל 
לבצע את השאיבה - וריד גדול מגודל המחט, יש לבחור 

בורידים אמצעיים משום שוורידים צדדיים אינם נוחים לקיבוע 
וחדירה, רצוי וריד ישר )ללא עיקולים( להימנע מבליטות 

)שסתומים(.

דגשים במהלך שאיבת דם מוריד

1. במידה והחולה מתעלף - נשאב בשכיבה.

2. במידה והדם לא נשאב בצורה אוטומטית למבחנה - 
נחליף מבחנה.

3. אין ללחוץ על הבוכנה במזרק בזמן מעבר הדם למבחנה.

לאחר שאיבה באמצעות מזרק אין להפריד את 
המחט מהמזרק או לסגור את המחט עם הפקק, אלא 

לזרוק את המזרק בשלמותו לפח המחטים. 

שאיבת דם מוריד באמצעות 
וואקיוטיינר

לוואקיוטיינר יש מספר יתרונות על המזרק. כאשר אנו שואבים 
בעזרת וואקיוטיינר ניתן לשאוב מספר מבחנות בדקירה אחת 

ובנוסף השאיבה היא אוטומטית ופשוטה.

בשאיבת דם מוריד באמצעות וואקיוטיינר אין להפריד את 
ההולדר מהמחט משום שהוולדר הינו חד פעמי. 
יש לזרוק את ההולדר בשלמותו לפח המחטים. 
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מדידת חום

bit.do/tempe

בדיקות שגרה

טיפול בחולה במצב שגרה מתחלק לשניים- האנמנזה המילולית שהמידע המתקבל בה הוא סובייקטיבי, ואיסוף מידע אובייקטיבי 
ע"י בדיקות שגרתיות המבוצעות למטופל.

דופק

הלמות הדם על דפנות כליו. כשאנחנו מודדים דופק 
אנו בודקים את מספר התכווצויות הלב בדקה.

כאשר מודדים חום PO יש להקפיד על מדידה מתחת ללשון 
ופה סגור לכל אורך המדידה.

דגשים למדידת חום
1. יש למרוח ווזלין על גוף המדחום במדידת 

P.R - דבר אשר יקל על החדרת המדחום 
ועל האי נעימות שבבדיקה.

2. חובש לא ימדוד לחייל P.R אלא אם 
מדובר במצב חירום או לפי הוראת רופא. 

לחיילת אך ורק בחירום!

3. למחוסרי הכרה, תינוקות, פצועי הלם, 
 .P.O ומטופלים עם בעיות נשימה לא נמדוד
אצלם אין למדוד PO עקב אי אמינות או אי 

יכולת להורות להם לסגור את הפה.

P.O = 37.9  :4. רישום

5. במידה ויש ספק נחזור על הבדיקה פעם 
נוספת.

6. כל חריגה ממדדים תקינים הפנייה לרופא.

חום

חום הגוף מווסת על ידי מערכת העצבים ומושפע מגורמים 
פנימיים וחיצוניים. טמפרטורה בין 42-32 מעלות צלזיוס 

מאפשרת קיום חיים, אך כל סטייה מהטווח התקין מעידה על 
בעיה. מד החום הסטנדרטי שקיים בצבא יכול לשמש למדידת 

.)P.R( וחום רקטלי )P.O( חום אוראלי
חום רקטלי יהיה אמין יותר מכיוון שנמצא באזור מרכזי יותר 

בגוף, ופחות מושפע מגורמים חיצוניים.

במבוגר בריא

30s2

2. המדידה מתבצעת במנוחה בלבד 
)במידה ולא ניתן יש לציין בטופס(

3. אין למדוד באמצעות האגודל משום 
שנרגיש את הדופק שלנו.

P )Pulse( = 70  :4. רישום

5. בכל סטייה מהמדדים תקינים נפנה 
לרופא.

6. לאחר מדידת הדופק, נשאיר את היד 
על המטופל ל-30 שניות ונבדוק את 

נשימתו ללא ידיעתו.

דגשים למדידת דופק
1. זמן מדידת דופק הוא 30 שניות,
מדידת לחץ-דם באופן ידנימכפילים ב-2 ומקבלים קצב לדקה.

חיבור לאקג מכשיר האינלהטור
 מדידת לחץ-דם באופן

אלקטרוני

bit.do/bpyad

bit.do/ekg bit.do/inh
bit.do/bpelec

בדיקת נשימה

מע' הנשימה יכולה להיות רצונית בצורה 
חלקית ובכך להפוך לסובייקטיבית ולא 

מותאמת למצבו האמיתי של החולה. לכן 
הבדיקה מתבצעת ללא ידיעתו של הנבדק.

)Blood Pressure(  לחץ דם

הלחץ שמפעיל הדם על דפנות העורקים 
המרכזיים. ל"ד נמדד ביחידות לחץ של

.)mm/Hg( ממ' כספית
בזמן כיווץ חדרי הלב - סיסטולי

בזמן הרפיית חדרי הלב- דיאסטולי
)Pulse Pressure( P.P = ההפרש

נשימה אחת = שאיפה + נשיפה. בבדיקת נשימה נמדוד 
את מספר הנשימה של המטופל לדקה.

דגשים בבדיקת נשימה
1. חובה לבדוק במצב מנוחה

2. רישום:
 R.R )Respiratory Rate( = 20 

3. בכל סטייה מהמדדים התקינים נפנה לרופא.

מדידת לחץ דם ללא סטטוסקופ

בזמן מדידת ל"ד אנו נדרשים לסביבה שקטה על מנת שנוכל 
להאזין במדויק לנקישות שנשמעות במדידה. אותה סביבה 

שקטה לרוב לא תהיה לנו בתנאי השטח ועל כן עלינו לדעת 
כיצד ניתן לעשות זאת גם ללא סטטוסקופ.

יש לזכור שללא סטטוסקופ ניתן למדוד לחץ דם 
סיסטולי בלבד! 

המדידה מתבצעת בעזרת הרגשת הדופק הרדיאלי ביד 
הנבדקת של המטופל )במקום ההקשבה לנקישות(.

דגשים במדידת 
לחץ דם

1. הנקישות שנשמעות 
במדידה הן אינן פעימות, 
אלא רעש מהמערבולות 

של הדם מהפתיחה וסגירה 
של העורקים.

2. יש להמשיך לנפח את 
המנג'טה במידה ונשמעות 
.mm/Hg 180 -נקישות ב

3. אין למדוד את לחץ הדם 
לפי רעידות המחוג!

4. יש לעגל את התוצאות 
לפי כפולות של 5.

5. אופן רישום ל"ד: 
120/80)סיסטולי=120, 

.P.P- 40 ,)80=דיאסטולי

דגשים לגבי סביבת 
המטופל

1. יש לדאוג לסביבה רגועה, 
שקטה וממוזגת ככל האפשר.

 
2. על המטופל להימנע מעישון, 

שתיית משקאות המכילים 
קפאין ופעילות גופנית מאומצת, 

לפחות 30 דקות טרם ביצוע 
המדידה.

3. רצוי שטרם המדידה ישב 
המטופל לפחות 5 דקות 

במנוחה.
 

4. יש להושיב את המטופל 
על כסא, כשרגליו מונחות על 

הרצפה.

5. מדידת לחץ הדם תבוצע 
ככלל ביד הלא-דומיננטית 

)לימניים בשמאלית ולהיפך(. 

6. המדידה תבוצע כאשר היד, 
עליה מונחת שרוולית המדידה, 

נתמכת בגובה הלב - גובה 
אמצע עצם החזה )סטרנום(.

המדדים התקינים

סיסטולי: 140-105,
דיאסטולי: 90-60,

.60-30 )Pulse Pressure( הפרש

במקרה של מדידה חריגה גבוהה -
יש למדוד שנית את ל"ד לאחר 

מנוחה.

במקרה של מדידה חריגה נמוכה -
יש למדוד שנית את ל"ד לאחר 

שהמטופל שתה.
במידה והמדידה נשארת חריגה -

יש להפנות את החייל לרופא
תוך שעה!
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דף טיפול חובש

התלונה

התלונה

כאב גרון
חובש לא יטפל ויפנה לרופא במיידי 

במקרים הבאים:
1.כתוצאה מחבלה.

אין חובה למדוד לחץ דם.

חובש יטפל ויפנה לרופא במקרים 
הבאים:

1. ידוע שהנזלת מגורם אלרגי.
2. הנזלת מוגלתית )ירוקה(.

Sol. Sinulen )Oxymetazoline(e

2 טיפות לכל נחיר, 3 פעמים ביום

לא יותר מ-3 ימים.

Tab. Tzarevet X / Tums
)Calcium Carbonate(

או
Tab. Fresco / Rennie

e)Calcium Carbonate &e

Magnesium Carbonate(e

1 כל 3 שעות
כמות מקסימאלית לניפוק: 8

בלעיסה או במציצה
יש להמליץ על:

1. שתייה מרובה ומנוחה.
2. הימנעות מסיבים תזונתיים )פירות 

וירקות, דגנים מלאים(.
Cap. Stopit / Imodium

)Loperamide(
2 מיד, ועוד 1 אחרי כל שלשול נוסף

כמות מקסימאלית לניפוק: 4

1. בכל התלונות הנ"ל ניתן לתת
טיפול עד להגעה לרופא.

2. לכאבים אחרים ניתן לתת אקמול 
עד להגעה לרופא.

1. נזלת 
כרונית.

2. אלרגיה.

1. יש להפריד 
שעתיים מכל 
תרופה אחרת.

2. אלרגיה.

1. שלשול דמי

2. אלרגיה.

יש להפנות את החייל לרופא שיניים 
או לרופא כללי לפי דחיפות הפינוי 

המתאימה.
אין חובה למדוד לחץ דם.

 Tab. Acamol / Dexamol
)Paracetamol(e

2-1 כל 4 שעות
כמות מקסימאלית לניפוק: 8

1. מחלות 
כבד.

2. אין לשלב 
עם אלכוהול. 

3. אלרגיה.

חובש יטפל ויפנה לרופא במקרים 
הבאים:

1. בעיות נוספות במערכת העיכול.
2. אם העצירות נמשכת למעלה 

משלושה ימים.
3. כאשר התלונה נובעת מטיפול 

תרופתי.

אין חובה למדוד לחץ דם.

דגש: אם טיפול חובש לא עזר תוך 48 
שעות יש להפנות לרופא.

חובש יטפל ויפנה לרופא במקרים 

הבאים:

1. בעיות נוספות במערכת העיכול 

)בדגש על הקאה דמית או דמוית “קפה 

טחון”(.

2. מלווה בצואה שחורה.

3. מלווה בכאב ברום הבטן / חזה.

חובש יטפל ויפנה לרופא במקרים 
הבאים:

1. כתוצאה מחבלה.
2. הופיע בצורה חדה ופתאומית.

3. כאב חריג.
4. כאב חוזר ונשנה.

5. התגברות הכאב בהטיית הראש 
לפנים.

6. מלווה בבחילות / הקאות. 
7. מלווה בהפרעות נוירולוגיות.

יש להמליץ על:
שתייה מרובה, אכילה ומנוחה בהתאם 

למקרה.

 Tab. Acamol / Dexamol
)Paracetamol(e

2-1 כל 4 שעות
כמות מקסימאלית לניפוק: 8

1. מחלות 
כבד.

2. אין לשלב 
עם אלכוהול.

3. אלרגיה.

עצירות

נזלת

צרבת

חובש יטפל ויפנה לרופא במקרים הבאים:
1. מלווה בהקאות.

2. שלשול דמי.
3. יש סימני התייבשות.

4. שלשול למעלה מ-24 שעות.

חובש רשאי לאשר מנוחה מפעילות 
שלוש שעות, באופן חד פעמי

חובה להפנות לפי דחיפות הפינוי 
המתאימה )תוך 24 שעות, בהקדם או 

במיידי(.

כאב ראש

שלשול

כאב שיניים

הפנייה 
לרופא

מקרים בהם יש להפנות לרופא

מקרים בהם יש להפנות לרופא

טיפול

טיפול

התוויות נגד

התוויות נגד

דגשים:
1. בתלונות שבדף זה חובה למדוד חום, דופק ולחץ דם אלא אם כן צוין אחרת. במידה ואחד המדדים אינו תקין - יש להפנות לרופא.

2. אם הטיפול ע”י החובש לא הביא להטבה תוך 24 שעות, יש להפנות לרופא.
3. אם חלה החמרה לאחר טיפול חובש, יש להפנות לרופא.

4. אין לתת יותר מהמינון הרשום, אך ניתן לתת פחות, בהתאם להרגשת המטופל.

Loz. Kalgaron / Rafathricin
)Tyrothricin & Benzocaine(

1 כל 4 שעות
כמות מקסימאלית לניפוק: 6

במציצה - לא לאכול/לשתות שעה אחרי 
הנטילה

יש להמליץ על:
1. שתייה מרובה.

2. אכילת סיבים תזונתיים )פירות 
וירקות, דגנים מלאים(.

3. פעילות גופנית.

Liquid Paraffin

2 כפיות, פעמיים ביום
ליומיים

עדיף לפני השינה, על קיבה ריקה

1. אלרגיה.

1. אם הופיעה 
בחילה או 
הקאה יש 
להפסיק 

את נטילת 
התרופה.

2. אלרגיה.

תרופת שולחן 
טיפולים - לא 
לניפוק מחוץ 

למרפאה.

?”Medic Index” מה זה

bit.do/mdnx

כל התרופות של
דף טיפול חובש
ודף בעיות עור

נמצאים ב

madortil.co.il
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דף בעיות עור

בעיה

בעיה

פצע שטחי
פגיעה עד 
רקמת 
הדרמיס

חבלה - גוף חד
או כהה.

פצע פתוח: פצע 
שטחי שהזדהם.

פצע סגור: זיהום 
חיידקי בעור. 

פטריות 
הניזונות 

מתאי עור 
מתים. 

להתפתחות 
פטרת 

דרושים 
תנאי גידול 
מסוימים: 

חום, לחות או 
שפשוף.

לחץ ממושך.

חובש יטפל ויפנה לרופא כאשר:
1. קיים חום מקומי בעור.

2. הפריחה בולטת מעל פני העור.
3. אין גבולות ברורים לפריחה.

4. העור האדמומי שבמרכז נעשה 
חיוור בהיקף.

5. יש פצעים, בועות או 
שלפוחיות.

6. הפריחה מפרישה. 
חובה למדוד חום.

אם לא חל שיפור תוך 7 ימי 
טיפול או אם האודם מתפשט, יש 

להפנות לרופא. 

פצע פתוח: 
אודם, חום 

מקומי, 
נפיחות, 

כאב, הפרעה 
בתפקוד 

והפרשות 
מוגלתיות. 

פצע סגור: 
דומה לפצע 
בגרות גדול 
ובודד, בדרך 
כלל בגפיים 

ובגב

אודם, 
גירוד, 

צריבה, 
כאב, קילוף 

בעור וריח 
לא נעים.

עור קשיח 
שצבעו 

חום 
צהבהב.

1. חיטוי ביוד או 
באלכוקסידין.

2. חבישה.

טיפול מונע:
1. הדרכה לשמירה על היגיינה: 

שימוש בכפכפים במקלחת, ייבוש 
קפדני של כף הרגל והימנעות 

משימוש בנעליים וגרביים של אנשים 
אחרים

טיפול תרופתי:
Pitrion/Daktarin .1 - משחה 

אנטי פטרייתית.
יש למרוח על עור יבש ונקי, 3 

פעמים ביום, במשך 7 ימים.
Fungimon/Undecyl .2 - אבקה 

למניעה וטיפול, עד 5 פעמים ביום.

1. מריחת תמיסת Noxacorn על 
העיבוי, עד פעמיים ביום, לא יותר 
מ- 7 ימים. יש להימנע ממגע של 

התרופה בעור הבריא.
2. לאחר שבוע יש להשרות במים 
חמים למשך 5 דקות ולהסיר את 

היבלת.

לחץ חזק או חיכוך 
ממושך על העור, 
היוצר הפרדה בין 

האפידרמיס לדרמיס. 
החלל שנוצר מתמלא 

בנוזל.

קוץ.

חובש לא יטפל, אלא יפנה לרופא 
כאשר:

1. כתוצאה מכוויה.
2. השלפוחית מזוהמת.

3. השלפוחית מלווה באחת ההגבלות 
המפורטות בפצע מוגלתי.

חובש לא יטפל, אלא יפנה לרופא 
כאשר:

1. הקוץ תקוע בעיניים או באוזניים.

בועה על פני 
העור מלאה 

בנוזל.

1. ניקוב 
השלפוחית ע"י 
מחט סטרילית.

2. חבישה.

הוצאת הקוץ 
באמצעות 

פינצטה בלבד. אין 
להשתמש במחט 

או להב!

פצע 
מוגלתי

אודם 
וגרד 

במפשעה 
)שפשפת(

/ בכפות 
הרגליים 

)חשד 

לפטרת(

עיבוי עור 
כף הרגל

שלפוחית

קוץ תקוע

גורמים

גורמים

סימנים

סימנים

מקרים שאינם בסמכות חובש

מקרים שאינם בסמכות חובש

טיפול

טיפול

דגשים:
1. בבעיות עור אין צורך למדוד 
מדדים, אלא אם כן צוין אחרת. 

2. סביעור 1:100 )פקק סביעור בליטר מים( - לחיטוי פצעים שטחיים ומכשירים 
)מד חום, סטטוסקופ, אינהלציה(. 1:30 - פצעים מזוהמים וכוויות.

חובש יטפל ויפנה לרופא תוך 24 שעות 
כאשר:

1. אין חיסון תקף נגד טטנוס
 )8 שנים(.

במקרה של פצע עמוק
)דימום כבד( יש להפעיל לחץ ישיר 

להפנות לרופא בהקדם.

פגיעה 
בשלמות 

העור, דימום 
קל. 

1.וידוא שטיפה 
במים וסבון.

2. חיטוי ביוד 
 Polydine,(

Polysept( או 
באלכוקסידין

3. חבישה.

גזירה לא 
נכונה

ולחץ מתמיד 
על הציפורן.

חובש יטפל ויפנה לרופא כאשר:
1. עקב חבלה.

2. במקרים חוזרים ונשנים.
3. אם סימני הדלקת מפושטים 

מעבר לציפורן.
חובה למדוד חום ודופק.

אם לא חל שיפור לאחר 3 ימי 
טיפול, יש להפנות לרופא.

אודם, חום 
מקומי, 
נפיחות, 

כאב 
והגבלה 
בתפקוד.

1.  השריה בסביעור 1:30 למשך 20 
דקות )3 פקקי סביעור בליטר מים(.

2. חיטוי ביוד.
3. חבישה.

4. להסביר למטופל על גזירת 
הציפורן בקו ישר )לא לגזור את 
פינות הציפורן(, למניעת הבעיה 

בעתיד.
יש לחזור על הפעולה במשך 3 ימים.

ציפורן 
חודרנית

חובש יטפל, יפנה לרופא תוך 24 שעות 
כאשר:

1. אם לא חל שיפור לאחר הטיפול.
2. אין חיסון תקף נגד טטנוס.

3. ישנם מקרים נוספים דומים ביחידה. 
בנוסף, יש לדווח מיידית לקצין הרפואה 

היחידתי.

חובש יטפל ויפנה לרופא בהקדם:
1. קיימים פצעים מוגלתיים מפושטים 

נוספים.
2. קיים קו אדום לכוון מרכז הגוף.

3. יש אודם ונפיחות מפושטים על פני 
העור.

4. הפצע באזור הפנים והצוואר / עמ"ש 
/ איבר המין. 

5. הפצעים בצבע סגול או שחור.
6.  הכאב חריג.

שינויי אקלים, חובה למדוד חום, דופק ולחץ דם.
חשיפה 

ממושכת 
לשמש, רוח 

וקור.

עקיצות 
חרקים, 
תגובה 

אלרגית קלה.

חובש יטפל ויפנה לרופא כאשר:
1. יש שלפוחיות או סדקים 

עמוקים. 

חובש יטפל ויפנה לרופא תמיד.

יש להפנות במיידי אם ישנו חשד 
לתגובה אלרגית חדה!

סדקים 
קטנים, 
קילוף 

ונפיחות.

אודם, 
נפיחות 

ותחושת 
גירוד.

 .)Vasinol( משחת וזלין
עד 4 מריחות ביום.

תרחיץ Calamine, להקלת גירוד 
וצריבה.

עד 6 מריחות ביום. 
יש לערבב את התמיסה לפני 

השימוש.
מומלץ להנחות את החייל לא לגרד.

יובש 
בשפתיים

גירוד 
בעור
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ציר ברה ן:

מבוא למחלות מדבקות

אפידמיולוגיה - מדע העוסק בחקר הפיזור של מצבי בריאות באוכלוסיה, בזיהוי גורמי סיכון וביישום מידע זה למניעת תחלואה.

דרכים לסיווג מחלות

תנאים למחלה מדבקת

תנאים למחלה מדבקת

עקרונות במניעת מחלות מדבקות

א. משקל מחלה
סך כל הנזקים הנגרמים ע”י מחלה מסוימת.

 סוגי נזקים: גופני, כלכלי, חברתי, מבצעי )עיקרי מבחינת הצבא(.

ב. צורות תחלואה
אופן פיזור מקרי המחלה באוכלוסייה.

1. תחלואה בודדת - מספר מקרי מחלה שאינם קשורים
 לזמן או למקום )דוגמא -  התקף לב(.

2. תחלואה אזורית - תחלואה האופיינית לאזור או
.)G6PD ,לאוכלוסיה מסוימת )דוגמא - שושנת יריחו 

3. תחלואה מגפתית - מספר מקרי מחלה גדול בהרבה
מהרגיל )דוגמא - שפעת, איידס(.

1. שבירת חוליות שרשרת ההדבקה

2. חקירה אפידמיולוגית
חקירה שמטרתה גילוי וזיהוי גורם המחלה ודרכי 

העברתה, במטרה לעצור את התפשטותה ולמנוע 
חזרה של מקרים נוספים בעתיד. החובש מסייע 
בחקירה באיסוף הנתונים ותחקור אקטיבי של 

החיילים.

3. טופס 117 - דיווח על מחלה מדבקת
ימולא ויישלח בשלושה עותקים:

לקצין ברה"צ פיקודי,
למדור אפידמיולוגיה בענף ברה"צ במקרפ"ר

ועותק שנשאר ביחידה.
מחלות עם כוכבית אחת - מחויב בביצוע 

חקירה אפידמיולוגית.
מחלות עם 2 כוכביות - מחויב בביצוע חקירה 

אפידמיולוגית + דיווח טלפוני מיידי.

4. הסברה וקידום בריאות

1. גורם ביולוגי - וירוס, חיידק, פטרייה.

2. שרשרת הדבקה:

אקלים

תזונה לקויה

התנהגות/היגיינה

עייפות

צפיפות

)את”ה ע”צ(

!

נדב’ק

אדם/בע” ’’ח חולה
או נשא סמוי

   שהחלים שיחלים כרוני

דם
מים
מגע

חרקים

 אדם/בע” ח
בריא

חיסוניםתברואהבידוד וטיפול

מזון
מין

אוויר
ציוד

נדבקמעבירמקור

!
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חשיפה לדם

שרשרת הדבקה
)C הפטיטיס ,B איידס, הפטיטיס( 

AIDS - איידס

מקרים המוגדרים כחשיפה לדם

נוהל חשיפה לדם

1. ע"י דם - מגע 
של דם בדם או 

דם בריריות

2. יחסי מין

3. מאם לעובר 
)בהיריון דרך 

השליה, בלידה 
ובהנקה(

דגש: רק רופא יכול לשלול חשיפה לדם

אדם חולה /
נשא סמוי

אדם 
בריא

גורם ביולוגי
וירוס ה-HIV, המשעבד תאי דם לבנים וגורם 

לקריסת מערכת החיסון.

מהלך המחלה

תקופת דגירה: חודשים עד שנים

סימנים: סימנים הקשורים להיחלשות
 מערכת החיסון

החלמה: אין, המוות נגרם כתוצאה מחוסר
 הגנה של הגוף כנגד זיהומים שונים.

תקופת החלון: לפחות שבועיים עד שלושה 
חודשים מרגע החשיפה בהם לא ניתן לזהות

בבדיקות דם שהאדם נשא.

טיפול: נשאי HIV מקבלים שילוב של מספר 
תרופות כדי להתמודד עם הנגיף - "הקוקטייל".

טיפול מונע הדבקה: קבלת הקוקטייל במהירות האפשרית, 
עד 72 שעות מרגע החשיפה.

תקופת הדבקה: לכל אורך הנשאות והמחלה.

1. ניקוי מיידי וחיטוי הפצע.

2. הפניית המקור והנדבק לרופא/מיון.

חשיפה לדם מחייבת דיווח טלפוני מיידי!

• דקירה ממחטים או 

מחפצים חדים אחרים

• מגע של דם עם ריריות

• מגע של דם עם עור פצוע

• נשיכה ע"י אדם

• מגע מיני לא מוגן )ללא קונדום(

טיפול הניתן באופן מיידי לאחר חשיפה לדם

?
?

נדבקמעבירמקור

חיסונים

אנטיגן - כל גורם זר החודר לגופינו ומעורר תגובה חיסונית.

חיסון - תהליך שבסופו קיימים נוגדנים בגוף.

מערכת החיסון - קווי הגנה

סוגי חיסונים

דפוסי חיסון

קו הגנה 1
מחסומים פיסיים: עור, תאים רירניים וריסניים, שיעול 

ועיטוש, דמעות, דונג אוזניים וחומצות קיבה.

קו הגנה 2
תאי דם לבנים - בלעניים: פאגוציטים.

קו הגנה 3
מערכת החיסון הספציפית: לויקוציטים המזהים אנטיגן 

מסוים שחדר לגוף, ומייצרים נוגדנים ספציפיים שנקשרים 
לאנטיגן ומנטרלים אותו.

בחיסון פעיל לוקח לגוף 14 יום בממוצע לייצר נוגדנים מרגע 
שזיהה את האנטיגן.

1. חיסון שגרתי
חיסון הניתן בזמנים קבועים לאוכלוסיות מסוימות.

2. חיסון בלתי שגרתי
ניתן כאשר קיים חשש לחשיפת חיילים למחלה מסוימת או 

לאחר זיהוי התפרצות )לדוגמא: חיסון כלבת(.

D
 BUנוגדנים

   אנטיגן

חיסון פעיל
)אנטיגנים(

חיסון סביל
)נוגדנים(

טבעי

מלאכותי

מיידיותזיכרון חיסונייתרון

טווח יעילות
מספר שנים- כל 

החיים
2-3 חודשים

החדרה מלאכותית 
של  אנטיגן 

מוחלש/ מומת/ 
מיוצר בהנדסה 
גנטית, וייצור 
נוגדנים פעיל 

ע”י הגוף.
)לדוגמא:טטנוס-

דיפתריה(

החדרת נוגדנים 
מוכנים.

)לדוגמא: הכשת 
נחש(

חדירה טבעית של 
האנטיגן וייצור 
נוגדנים פעיל ע”י
הגוף. )לדוגמא: 
אבעבועות רוח(

מעבר טבעי של 
נוגדנים מאם 

לעובר 
דרך השליה או 

בהנקה.
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1. חיסון סביל -  ניתן עד 48 שעות מרגע החשיפה.

2. חיסון פעיל - התחלת סדרת החיסונים או השלמתה.

3. אינטרפרון -  הורמון המחזק את פעילות המערכת החיסונית.

1. הסברה

חוסר מודעות מוביל להידבקות.

א. מניעת הידבקות ביחסי מין:

 שימוש בקונדום, מיעוט פרטנרים, 

בדיקות תקופתיות.

ב. שימוש אישי במברשת שיניים וסכין 

גילוח.

ג. ביצוע הדרכות תקופתיות ביחידה.

!C דגש: לא קיים חיסום כנגד הפטיטיס
טיפול יהיה יעיל רק בחלק המקרים ולכן יש לעקוב אחר סיבוכים

2. סגלי רפואה

א. מניעת דקירה ממחט: אין להחזיר את 

מכסה המחט למקומו לאחר השימוש.

ב. טיפול נכון בפסולת רפואית: שימוש 

בפח מחטים ופח לפסולת ביולוגית.

ג. הקפדה על קבלת סדרת חיסונים 

מלאה להפטיטיס B )3 חיסונים(.

ד. שימוש בכפפות בכל מגע\בדיקה\טיפול!

מניעת מחלות המעוברות על ידי דם

טיפול בהפטיטיס B, לאחר נקיטת נוהל חשיפה לדם

!

!

3. סריקת מנות דם.

ניתן לסגלי רפואה, שוטרי משטרה צבאית וצוותי סילוק פצצות 
במועדים 0, 30, 365-180

יש להקפיד על קבלת המנה השלישית ביחידה!

סוגי דלקת כבד נגיפית

B חיסון פעיל- שגרתי הפטיטיס

B/C  דלקת כבד נגיפית - הפטיטיס

גורם ביולוגי
B/C וירוס ההפטיטיס 

מהלך המחלה
תקופת הדבקה: לכל אורך המחלה

תקופת דגירה: 6-1 חודשים ללא סימנים

סימנים כלליים: כאבי בטן, בחילות, חום,
 חולשה, אחוז נשאים א-סימפטומטיים גבוה.

סימנים ספציפיים - צהבת: צואה בהירה, 
שתן כהה, צהבת בעור, בציפורניים ובלחמית 

העין.

תקופת החלמה: מספר שבועות עד חצי 
שנה  של תשישות.

1-6

C B סוג

גורם
ביולוגי

טיפול

3

אחוזי
נשאים

שחמת הכבד -סיבוכים
צירוזיס       

סרטן הכבד -
הפטומה

 B וירוס ההפטיטיס

HBV

לא יעיליעיל
10% מהמקרים90% מהמקרים

 C וירוס ההפטיטיס

HCV

)HBV/HCV(

ד.כ.נ דוהרת 2 1



167 166

מחלות טיפתיות

העברה טיפתית - העברת מחלות מאדם לאדם ע"י מגע 
של הפרשות אף, פה ולוע נגועות בריריות דרכי הנשימה )יכול 

לעבור ע"י נזלת ושיעול(.

שרשרת ההדבקה:

)Influenza( שפעת - אינפלואנזה

גורם ביולוגי: וירוס השפעת )אינפלואנזה( 
הגורם לפגיעה בריריות דרכי הנשימה.

מהלך המחלה

                            תקופת הדגירה: 3-1 ימים

סימנים: נמשכים כשבוע -
חום גבוה, כאבי ראש, כאבי שרירים, 

חולשה, נזלת, שיעול

תקופת הדבקה: לכל אורך המחלה.

1. מניעת צפיפות ואיורור

2. בידוד החולה וטיפול בהתאם למחלה

3. שמירה על היגיינה ודפוסי התנהגות מונעת

4. הקפדה על קבלת חיסונים לשפעת 
ולדלקת קרום המוח

5. הסברה

דגש: הזיהוי הראשוני הוא של החובש

חדירת גורם זר )וירוס/חיידק( בין קרומי המוח הגורם לדלקת.

  דגש: בכל חשד לדלקת קרום המוח
 יש להפנות לחדר מיון לצורך ביצוע דיקור מותני.

תוצאות בדיקת דיקור מותני
CSF .1 עכור - ד.ק.מ חיידקית

CSF .2 שקוף - ד.ק.מ ויראלית/בריא

מהלך המחלה

                                   תקופת הדגירה: 10-2 ימים

סימנים: נמשכים כשבוע - חום גבוה,
            כאבי ראש, קשיון עורף, בלבול

תקופת הדבקה: לכל אורך המחלה.

מניעת מחלות טיפתיות

דלקת קרום המוח - מנינגיטיס

אדם חולה/ נשא 
סמוי

אדם בריאהעברה טיפתית

!
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מחלות פקאורליות

מחלות פקואורליות

bit.do/fecal

מניעת מחלות פקואורליות

1. בידוד החולה וטיפול בהתאם למחלה.

2. בדיקות שגרתיות לעובדי מזון.

3. הקפדה ופיקוח על תברואת מזון ומים.

4. שמירה על היגיינה אישית -
שטיפת ידיים ביציאה מהשירותים ולפני האוכל.

5. בהפטיטיס A - חיסונים.

העברה פקואורלית - העברת מחלות מאדם לאדם ע”י 
מגע של חלקיקי צואה נגועים בריריות הפה.

תחלואת מעיים

גורמים ביולוגיים: מגוון של ווירוסים וחידקים
)לדוגמא: סלמונלה, שיגלה ונורוולק(.

תקופת דגירה: 48 שעות בממוצע.

סימנים: חום גבוה, בחילות והקאות,
             כאבי בטן,שלשולים, חולשה כללית.

תקופת ההדבקה: שבועיים לפני 
הופעת הסימנים הספציפיים ועד 

שבוע בתוכם.

סימנים: שתן כהה, צואה בהירה, 
צהבת בעור, בציפורניים ובלחמית 

העין.

אדם חולה / 
נשא סמוי

מזון/מים 
מזוהמים

אי שמירה על 
היגיינה אישית

אדם בריא

A )דלקת כבד נגיפית )הפטיטיס

לא ניתן לזהות אדם חולה ומדבק עד להופעת הסימנים 
הספציפיים- עלול לגרום להתפרצות!

?!
?!

נדבקמעבירמקור
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פגיעות אקלים חם

דרכים לצבירת ופיזור חום

מכת חום מנגנוני הגנה בפני חום

התייבשות

1. נידוף זיעה )מושפע מטמפ' הסביבה 
החיצונית, רוח, לחות וביגוד(.

2. הרחבת כלי-דם פריפריים

3. אקלום

עומס חום פנימי

סביבה חיצונית

שימוש 
במנגנוני 

הגנה

)פיזור חום(

פגיעה רב מערכתית הנובעת מעלייה חדה בטמפרטורת הגוף 
עקב הפרעה במאזן החום )מעל 40º C P.R(: הגוף מייצר 

וקולט יותר חום ממה שהוא יכול לפלוט.
יש להדגיש כי מכת חום והתייבשות הינן שתי פגיעות שונות. 
לעיתים, התייבשות בשילוב עם מאמץ עשויה להוביל למכת 

חום, אך תיתכן מכת חום ללא התייבשות שקדמה לה.

דגש: במידה ונמדד חום של מעל 38.5º C - יש 
לפעול כאילו מדובר במכת חום

1. שינויים במצב ההכרה: 
אפטיות או אגרסיביות, הליכה 

בזיגזוג, דיבור לא לעניין, 
ערפול עד חוסר הכרה.

2. סימנים מאוחרים: טפ' 
PR גבוהה, פרכוסים.

3. במקרים מסוימים: 
עור סמוק חם ולח, בחילות 

הקאות

סימנים

סימנים
צימאון

עור חיוור
דופק מהיר

שתן כהה ומועט
כאבי ראש

בחילות

פגיעה במאזן 
הנוזלים בגוף.

טיפול
1. הרחקה לסביבה קרירה ומוצלת

2. מדידת חום PR בחשד למכת חום

3. החזר נוזלים )שתייה ו/או עירוי נוזלים(

4. פינוי למרפאה והמשך השגחה לפי החלטת רופא

המדד היחיד לפגיעות אקלים הוא חום PR. זוהי הטרמפרטורה הפנימית והמדויקת ביותר שנוכל לקבל.

@#%!

כלבת-שעות אחרונות

bit.do/kalevet

כלבת

גורם ביולוגי

שרשרת הדבקה

מהלך המחלה

מניעת כלבת

טיפול בחייל

טיפול בבעל חיים

וירוס הכלבת, הרגיש לחום וחומרי חיטוי.

תקופת דגירה
10 ימים עד שנה )מושפעת ממספר קצוות העצבים שנחשפו, 

מספר הווירוסים שחדרו, קרבה למוח, עומקהנשיכה(.

סימנים
ימשכו 10-7 ימים: שינויים בהתנהגות )כלבת שקטה/סוערת(, 

שיתוקים, הידרופוביה / פוטופוביה, שיתוק שרירי נשימה.

החלמה
אין. %100 מוות.

תקופת הדבקה
שבוע לפני הופעת הסימנים ועד לאחר המוות. גם בע"ח הנראה 

בריא לחלוטין וללא כל סימנים יכול להיות בתקופת ההדבקה.

1. כיסוי פחים.

2. מניעת מגע עם בעלי חיים.

3. איסור החזקת בעלי חיים בבסיסים.

4. סילוק בעלי חיים משוטטים מהבסיסים.

5. פיקוח וטרינרי.

6. הסברה.

1. ניקוי וחיטוי מיידי של הפצע

2. הפנייה לרופא

שיקול מתן אנטי-טטנוס )בעיקר לאנשי מילואים(.

מילוי טופס 222 - הפניית חייל נשוך ללשכת הבריאות 
המחוזית.

3. חיסון

חיסון פעיל - 4 זריקות בדלטואיד בימים 0,3,7,14.

חיסון סביל - מנה אחת ביום ה-0 המחולקת לשתי זריקות: 
במקום הנשיכה ובישבן.

חי
נשלח להסגר למשך 10 ימים.

מת
שליחת הגופה בקירור למכון הווטרינרי בבית דגן.

בעל חיים בעל 
דם חם

חולה/נשא סמוי

מגע של רוק 
בעצבים:

נשיכה, ליקוק, 
שריטה, ליטוף

בעל חיים בריא 
בעל דם חם

100%

מדבק!

!

נדבקמעבירמקור
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פגיעות אקלים קר

1. הגברת קצב חילוף החומרים

2. כיווץ כלי-דם פריפריים

3. הפעלת שרירים רצוניים ובלתי רצוניים

4. סימור השיער - לא יעיל

5. ביגוד

הגדרה
.35°c PR-ירידה של טמפרטורת הגוף מתחת ל

גורמים

 :)32°c היפותרמיה קלה )מעל
אפאטיות, צמרמורת, כחלון היקפי, נשימה 

מהירה ודופק מהיר.

 :)32°c-היפותרמיה קשה )מתחת ל
שבירת מנגנוני ההגנה, ערפול עד חוסר 

הכרה, הרחבת אישונים, דופק איטי, 
הפרעות קצב, נשימה איטית ושטחית.

סימנים

הגדרה
פגיעה מקומית באיבר פריפרי עקב חשיפה לתנאי קור 

)לדוגמא: ידיים ללא כפפות(.

סימנים
שינוי בגוון, תחושה, או גודל האיבר הפגוע.

טיפול
1. הרחקה מגורם מסכן והחלפת בגדים רטובים

 
2. מדידת חום PR בחשד להיפותרמיה

3. בידוד האיבר

4. השגחה ופינוי לביה"ח במידת הצורך

מנגנוני הגנה בפני קור

היפותרמיה )תת-חום(

פגיעות קור היקפיות

35°c

32°c

32°c

w1. לבוש רטוב

2. שהייה סטטית בתנאי קור - מארב, 
המתנה לאימון, שינה באוהל וכדו’.

3. היפותרמיה כתוצאה מטראומה - אבדן 
של דם, חוסר תנועה של הפצוע, פצעים 

פתוחים.

4. טיפול רפואי לקוי - טיפול על קרקע 
קרה, הפשטת הפצוע, החדרת נוזלים קרים.

טיפול

ע"פ עקרונות ה-PHTLS תוך מתן דגשים

שלב ה-S: הרחקה לסביבה מוצלת במידת האפשר. 

שלב ה-A: תשומת לב לאספירציות וצב"ל.

שלב ה-B: אין לכסות לאחר חשיפת בית חזה

שלב ה-C: מדידת חום PR + רישום+הרטבה בכמויות מים 
גדולות והשבת רוח )אין להרטיב את פני הנפגע!(

שלב ה-D: מעקב אחר חום PR כל 10 דק.

.37 PR אין לכסות עד קבלת טמפ' של :E -שלב  ה

פינוי מיידי: אין לפנות נפגע שלא הופשט והורטב, ויש 
להמשיך להרטיבו במהלך הפינוי.

סקר החייאה: החזר נוזלים 
ע''פ עקרונות טראומה

1. כושר גופני ירוד

2. משטר עבודה-מנוחה לקוי

3. אקלום לקוי

4. עודף משקל

5. התייבשות

6. מחלה )שלשולים או הקאות ב-48 השעות 
שלפני הפעילות - באישור רופא(.

7. אנשים שנפגעו בעבר ממכת-חום

8. מוטיבציה גבוהה

9. חסך שינה

גורמי סיכון

מניעת פגיעות אקלים חם
)הוראות מבק"א יבשה(

1. מנוחות - 15 דקות מנוחה לאחר כל שעת פעילות עצימה.

2. שתייה מרובה - 2 ליטרים בשעתיים שלפני הפעילות, 
משתנה בהתאם למאמץ.

3. ביגוד מאוורר.

4. תשומת לב לגורמי סיכון בקרב חיילים מתאמנים.

5. להימנע מחסך שינה

6. מעקב אחר עומס חום )קסטרל/חמ"ל( - יש למדוד 
עומס חום חצי שעה לפני כל פעילות. במהלך הפעילות יש 

למדוד כל 3 שעות )או כל שעה אם מעל 24 יא"נ(.

הפעלת הקסטרל

שימו לב: כל חייל שמתמוטט במהלך פעילות עצימה 
יחשיד מכת חום עד שהוכח אחרת, לכן יש לבצע 

!PR עליו מדידת חום

אם אין מדחום PR זמין יש לפעול כאילו מדובר במכת חום.

!

LL
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מחלות בשטח

כללים להתנהגות בשטח

סרפדת האורנים

קדחת חוזרת

1.ביגוד ארוך ונעליים גבוהות.

2.חבישת כובע מצחיה / כובע עם שוליים.

3.שימוש באל-תוש.

4.שינה מוגבהת.

גורם המחלה
השעריות הארסיות שעל גבי זחל טוואי התהלוכה של עץ 

האורן.

סימנים
עור- אודם, שלפוחיות, גרד; עיניים- דלקת בלחמיות ועיוורון עד 

חצי שנה.

טיפול
יש לשטוף היטב ולהפנות לרופא לטיפול סימפטומטי.

גורם ביולוגי
חיידק הבורלייה המועבר על ידי

עקיצת קרציית המערות.

תקופת דגירה
7 ימים

סימנים
חום, כאבי שרירים, כאבי ראש, צמרמורת, חולשה, בחילות, 

הקאות וכאבי מפרקים.

אבחנה
באמצעות בדיקת דם בזמן התקף.

סיפור המקרה הכרחי לזיהוי המחלה!

טיפול
באמצעות אנטיביוטיקה - דוקסלין

איסורים
 

1. אין לחבוש פגיעות קור היקפיות

2. אין לפתוח או לנקז שלפוחיות

3. אין לעסות איברים פגועים

4. אין לחמם ע"י מקור חום ישיר

5. אין לשתות אלכוהול

6. אין לטפל בפצוע על מצע קר

7. אין להשאיר נפגע מופשט ליותר ממספר שניות

מניעת פגיעות אקלים קר
)הוראות מבק”א יבשה(

1. ציוד מותאם לפעילות ולאזור.

2. החלפת גרביים ובגדים רטובים.

3. אספקת מזון ושתייה חמים לפני ובמהלך פעילות.

4. מעקב אחר עומס קור )חמ”ל \ קסטרל(.

פינוי מיידי: אין לפנות נפגע שלא הופשט מבגדים רטובים 
וכוסה

סקר החייאה: חצי ליטר נוזלים מחוממים )42-40 מעלות(

דגש: בעת טיפול בנפגע טראומה בתנאי קור יש 
לשים לב שאינו מתדרדר להיפותרמיה.

טיפול בהיפותרמיה
ע”פ עקרונות ה-PHTLS תוך מתן דגשים:

שלב ה-S: הרחקה מגורם מסכן )גשם, קרקע קרה(.

שלב ה-A: אין דגשים מיוחדים

שלב ה-B: כיסוי לאחר חשיפת בית חזה וצוואר.

שלב ה-C: מדידת חום PR באמצעות מדחום היפותרמי + 
רישום וכיסוי זמני.

.PR מעקב אחר חום :D -שלה ה

שלב ה-E: במידה ומדובר בהיפותרמיה ודאית או נפגע עם 
בגדים רטובים:

1. הפשטה מלאה
2. הטיה ובג”ח

3. כיסוי בשכבות
4. חימום - שקית חימום סמוך למרכז הגוף )לא במגע ישיר!( 

+ שמיכת מילוט.

הפעלת הקסטרל
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מחלות טפיליות

1. הפנייה לרופא: 

2. דיווח בטופס 117.

3. החלפה וחיטוי הציוד של כל החיילים באמצעות הרתחה.

4. בדיקת החיילים שבאו במגע קרוב עם החולה.

א. גרדת -  *מקלחת חמה. 

*מריחת "סקביצין" מהסנטר עד לקצות האצבעות עד לספיגה 
מלאה.

*טיפול חוזר לאחר 24 שעות.

*48 שעות לאחר הטיפול האחרון- שטיפה במים וסבון.

          ב. כינמת -  *חפיפת האזור באמצעות "פריודרם"
         במשך 10 דקות.

          *טיפול חוזר לאחר 10 ימים )בסמכות חובש(.

גורם
קרציון הגרדת

תקופת דגירה
6-2 שבועות

סימנים
שלפוחיות, פסי לכלוך, גרד חריף ותפרחת

סוגים
הראש/הבושת/הגוף

נזקי המחלה
הטרדה, זיהום משני

טפיל: בע"ח שזקוק לצורת חיים אחרת בכדי להשיג מזון, 
לחיות ולהתקיים. תוך כדי כך הוא גורם נזק למאכלס שלו 

)פונדקאי(.

גרדת )סקביאס(

טיפול במחלות טפיליות

העברת ומניעת מחלות טפיליות

כינמת

  - חיטוי הציוד
    באמצעות הרתחה
  - ציוד אישי לכל חייל

מניעה  העברה

מניעת
צפיפות מגע

ציוד

מניעת מחלות המעברות ע ‹י יתושיםמניעת מחלות בשטח

1. סרפדת האורנים

א. איסור כניסה לחורשות אורנים, אלא 
באישור קצין ברה’’צ פיקודי.

ב. בהכרח מבצעי: הימנעות ממגע של 
העצים והקרקע עם העיניים!

2. קדחת חוזרת

א. איסור כניסה למערות, כוכים, מבנים 
נטושים וכו’, אלא באישור קצין ברה’’צ 

פיקודי.

ב. בהכרח מבצעי: שהות עד 24 שעות, 
הימנעות ממגע עם העצים והרצפה. בדיקה 

גופנית מלאה בתום האירוע - חיילים עם 
סימני עקיצה יופנו למיון.

1. מניעת יתושים

א.מניעת קיום מים עומדים.

ב.כיסוי מכלי מים.

ג.שינה במבנים סגורים ומרושתים

ד.עקירת צמחיה.

2. הדברת יתושים

זחל: שמן חד שכבתי - M.L.O  רעל ספציפי והדברה ביולוגית.

דגש: יש לתדרך את החיילים לפני כניסה לאזור 
נגוע.

שושנת יריחו

תחלואה אזורית
נגב, בקעה, ערבה.

גורם ביולוגי
טפיל הלישמניה, המועבר ע’’י עקיצת זבובת החול

תקופת דגירה
3 חודשים בממוצע.

סימנים
פצע כיבי מפריש ולח.

החלמה
חודשיים עד שנה

טיפול
“לשקוטן”- משחה למשך 10 ימים, בסמכות רופא.

3

3. שושנת יריחו

א. הדברת זבובת החול באמצעות קח’’ץ

ב. רישות כפול
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הדברת מכרסמים

2. ברודימת
רעל אנטיקוגלנטי )מונע קרישת דם( - יעיל לאחר מספר ימים.

חסרונות - מוות במקום מסתור- סירחון, פוגע בכל בע"ח 
בעל דם חם.

יתרון - אין תנגודת התנהגותית.

1. מלכודת דבק
יש לשים פיתיון ולבדוק למחרת.

חסרונות - תנגודת התנהגותית, 
יצר הישרדות, רגישה ללחות ואבק.

הדברת זבובים ותיקנים

מרססים בשעות הבוקר ובשעות הערב המוקדמות, בהתאם 
להערכת הנגיעות, ורק לאחר שננקטו כל אמצעי המניעה.

דגש - הדברה תעשה בהתאם להערכת נגיעות ורק לאחר שננקטו כל אמצעי המניעה.

במטבח וסביב פחי אשפה
ההדברה תעשה פעם בשבוע

שירותי שדה
3-2 פעמים בשבוע

1. הולדר צויצה )רסס יד(:
בדיקת תקינות ← פריקת לחץ ← 

ממלאים 2.5 ליטר מים ← מוסיפים 50 ג’ 
פרמתרין ← 3-2 כפות חומר ממתיק ← 

מוסיפים עוד 2.5 ליטר מים.

2. קוטל חרקים צה”לי:
ריסוס חצי שעה לפני כניסת אנשים לחדר + אוורור.

בחדר אוכל: ריסוס חצי שעה לפני עריכת השולחן ← ניגוב 
במטלית לחה ← אוורור.

מזיקים

נזקים הנגרמים על-ידי מזיקים

מניעת מזיקים מזיק: כל בע”ח הפוגע באופן ישיר או עקיף באיכות חיי 
האדם ו/או ברכושו. 

1. העברת מחלות.

2. הטרדה.

3. נזק כלכלי.

הערכת נגיעות למכרסמים
כרסומים, גללים, עקבות, פסי שומן, 

פתחי מחילות, הימצאות מכרסמים ביום.

1. איטום שירותי שדה מאור.

2. איטום חורים וסדקים בקירות.

3. מערכת ביוב תקינה.

4. מניעת קיום מים עומדים.

5. כיסוי ופינוי אשפה.

6. ניקיון סביבתי.

7. מזון מכוסה ומוגבה.

8. רישות מבנים.

זבובים
פעילים בשעות היום.

ניזונים ממזון אורגני תוסס )זבל, צואה(.

מעבירים מחלות פקואורליות.

תיקנים
פעילים בשעות הלילה.

אוכלי כל.

מעבירים מחלות פקואורליות.

מכרסמים
פעילים בשעות הערב המוקדמות.

מכרסמים הכל ולכן גורמים לנזק 
כלכלי.

עלולים להעביר מחלות מסוכנות: 
דבר, לפטוספירוזיס, קדחת 

הבהרות וכלבת.
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פגיעות בעלי חיים ארסיים

ארס: חומר חלבוני המסוכן לגופינו כבר בכמויות קטנות.

גורם לתופעות מקומיות = פצע, אודם, כאבים, שלפוחיות, 
קילופי עור, לימפנגיטיס, לימפדניטיס, נפיחות ונמק.

תברואת מזון

התפרצות שלשולים - מביאה לנזק גופני, כלכלי ומבצעי.

פעולות הננקטות ביחידה בזמן התפרצות 
שלשולים

1. סגירת המטבח ומעבר למנות קרב

2. חקירה אפידמיולוגית

3. ביקורת תברואה במטבח וביחידה

4. העברת דגימות צואה, מזון ומים לבדיקות מעבדה

5. ניקוי יסודי של המטבח

6. ביצוע מסדרי שטיפת ידיים בכניסה לחדר אוכל וביציאה 
מהשירותים ) ע"י המפקדים(.

7. תא שירותים נפרד למשלשלים

8. הנחייה לצריכת מזון בכלים חד פעמיים

דגש: כל הפעולות ננקטות במקביל, בהנחיית 
ובהכוונת קצין ברה"צ.

טיפול במשלשלים

1. החזר נוזלים: שתייה + עירוי )במקרים חריפים ובמקרה של 
בחילות / הקאות(.

2. יש להימנע ממתן תרופות עוצרות שלשולים! כך יישארו 
המזהמים זמן רב יותר בגוף החולה, ויאריכו את זמן המחלה.

דגש:  תברואת מזון לקויה עלולה לגרום לתחלואה 
נשימתית, העוברת ע”י:

מגע ישיר של פצעים מזוהמים עם המזון.
העברה טיפתית באמצעות המזון.

טיפול בפגיעות בעלי חיים ארסיים

איסורים

מניעה

1. הרגעה

2. ניקוי מיידי וחיטוי הפצע

3. קיבוע האיבר

4. פתיחת וריד בגפה הבריאה

5. עכבישים, נחשים ועקרבים - פינוי 
מהיר לביה"ח

1. אין לחתוך או למצוץ את האיבר

2. אין להניח חסמים

3. אין לקרר )בנחשים בלבד(

1. אין להתגרות בבע"ח

2. נעליים גבוהות וביגוד ארוך

3. שינה מוגבהת

4. ניעור בגדים וציוד

5. אין לשלוח ידיים למקום הנסתר מהעין

6. עקירת צמחייה

7. מניעת מזון: מניעת והדברת מזיקים, 
ניקיון סביבתי

המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות:
04-8541900

דגש: אין לעכב טיפול בפצוע לצורך זיהוי בעל החיים!
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גורמי התפרצות

מזון מזוהם, זיהום המזון ע"י עובדי מזון, אי שמירה על הגינה 
אישית, עיבוד מזון לקוי.

מניעת מזון מזוהם

1. אספקת מזון ממקורות מאושרים בלבד.

2. מניעת והדברת מזיקים.

מניעת זיהום המזון ע"י עובדי מזון

1. הסברה!

2. שטיפת ידיים לפני הכנת המזון.

3. כיסוי ראש.

4. בדיקות שגרתיות:

א. אישור העסקה ע"י רופא היחידה: בדיקה גופנית 
מלאה, שלילת מחלות ע"י בדיקת מעבדה, חתימה 

על הצהרת בריאות.

ב. בדיקת היגיינה יומית ע"י חובש: מתבצעת כל 
יום לפני תחילת העבודה, וכוללת בדיקה גופנית 
מקיפה, בדיקת היגיינה אישית של העובד ומתן 

תדרוך לשיפור המצב במקרה הצורך. 

דגש: עובד שאינו עומד בדרישות אינו 
רשאי לעבוד במטבח!

שמירה על היגיינה אישית

הקפדה על קיום מתקני שטיפת ידיים בכניסה לחדר האוכל 
הכוללים סבון ונייר לניגוב ידיים - גם בשטח!

קבלת חומר גלם
)אזור הרמפה(

 

עיבוד: מקרר הפשרה
וחדר עיבוד

חדר אוכל

אולם בישול

אחסון מזון מעובד: מקרר סלטים 
מוכנים או עגלות חימום

FIFOFIFO אחסון: על פי שיטת
 4°c מקרר ביצים וירקות

-18°c מקפיא בשרים
מחסן קשות

עיבוד המזון

 1. שמירה על שרשרת חום- קור

2. הפרדה בין מזון גולמי למעובד

3. תזרים ייצור:

!

פחפה

תברואת מים

הכלור הוא חומר חיטוי, אשר פעיל מבחינה כימית, 
רגיש לחום, אוויר וקרני שמש )לכן יש לשומרו 

בקופסאות סגורות ולרשום "רעל"(.

אנו מבצעים בדיקת כלור ע"י לוודא את וידוא יעילות 
חיטוי המים, בדיקה שלא קיים עודף כלור במים, וכן 

וידוא חיטוי המים לאורך זמן.

תהליך חיטוי המיםשימוש במקורות מים מאושרים

תהליך חיטוי המים

H.T.HH באמצעות כפפה/שקית -  1
זהירות לא לגעת בכדור!

2. ממיסים את האבקה בליטר מים, רצוי בתוך בקבוק כהה 
שרשום עליו: "רעל"

3. מחשבים את הכמות הדרושה לחיטוי על פי הנוסחה:

4. שופכים את התמיסה למיכל. כעת הכלור  מתחיל להשמיד 
את הגורמים הביולוגים. לאחר כ- 10 דקות הוא משמיד כ- 

%90 מהם ולאחר כ- 20 דקות נוספות הוא משמיד %100. לכן 
יש צורך לחכות 30 דקות מההכלרה טרם שתיית המים.

5. ביצוע בדיקת כלור נותר.

  1.  10 דקות לאחר הכלרה.

       2. כל יום  - חצי שעה לפני תחילת פעילות

1. בסיסי צה"ל.

2. מכליות מים של צה"ל.

3. יישובים אזרחיים.

4. מקור מים המאושר על ידי גורמי ברה"צ.

דגש: חובה לחטא כל מקור מים 
מאושר לפני השימוש.

=  HTH  1. ליטר תמיסת  

770 ליטר = 1/5 תמיסה.

2250 ליטר = 1/2 תמיסה.

5000 ליטר =
1/4 1   תמיסה.

4000
 ליטר מים לשתייה.
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תוצאות בדיקת כלור נותר

חציית מקורות מים

תהליך ניקוי וחיטוי מיכלים
ניקוי - פעולה מקדימה לחיטוי:

1. ריקון המיכל לגמרי.

2. קרצוף הדפנות במברשת )לא ממתכת!( ובסבון.

3. שטיפה.

חיטוי:

1. מילוי המיכל.

2. לכל 100 ליטר מיכל: הוספת כלור בריכוז H.T.H 1 או 2 
קרביכלור / 2 כלורספט

3. המתנה 24-12 שעות + הצבת שילוט.

4. ריקון המיכל.

5. שטיפה היטב.

6. ייבוש ומילוי מחדש .

7. ביצוע בדיקת כלור נותר.

ביצוע בדיקת כלור נותר

1. פותחים ברז ל 3-2 דקות.

2. ממלאים 3\2 מבחנה במים.

3. מוסיפים כדור D.P.D למבחנה. 

4. ממתינים לתוצאות ופועלים בהתאם.

חיטוי מיכלים 

התוויות
1. מיכל שעמד ריק שבוע לפחות )חדש/חזר מתיקון/

התרוקן(.

2. בכל חשש לזיהום או לפגם במיכל.

3. חיטוי שגרתי: פעם בשנה.

פעולת החובשמשמעותצבע

ורוד בהיר

סגול

מצוין - מותר לשתות מהמים

יש עודף כלור במים!

 יש לחכות 30 ד’ מההכלרה  טרם שתיית
 המים ולסמן בטופס.

סגול שנעלם מיד

שקוף

יש המון כלור במים!

אין כלור נותר במים.

יש לפתוח את מכסה המיכל ל- 10-15 דקות 
ולבצע בדיקת כלור נותר חוזרת.

יש לאסור את השימוש במים!!

יש להכליר את המים ברבע מהכמות המקורית ולבצע 
בד' כלור נותר חוזרת.

אם הצבע שוב שקוף, יש לדווח לק. ברה"צ ולאסור את 
השימוש במים.

1

2

3

האם הנחל מוגדר כמזוהם?

האם המעבר מתחת לגובה הברך?

בדיקות נקודתיות ע”ל ידי
יש אישור חצייה ענף ברה”צ

יש אישור חצייה

אין אישור חצייה

אין אישור חצייה

כן לא

כןלא

בטחון מים

בדיקת ציאניד

אזורים: כל האזורים שאינם מקבלים מים מחברת מחברת 
מים סדירה כדוגמת מקורות, ו/או בעלי רגישות  ביטחונית 

)אותם האזורים שבהם מבצעים בדיקת כלור נותר(.

זמנים לביצוע: כל יום חצי שעה לפני תחילת פעילות.

תכולת הערכה

1. תמיסה מספר 2 - תמיסת כלור.

2. תמיסה מספר 3 - אינדיקטור.

3. שתי טפטפות מסומנות.      
     

4. שתי מבחנות.

5. שלטי אזהרה.

כוננות מאדאם:
מטרתה לתת מענה לכל אירוע בטחון מים!

דגשים לערכה

1. לשמור סגור, במקום אפל וקריר.

2. רישום תאריך פתיחה:
תמיסה מס' 2 - חודש מהפתיחה, חצי שנה מהיצור.

תמיסה מס' 3 - שנה מהפתיחה, שנתיים מהיצור.

3. קיום ערכת חרום.

4. שימוש בכפפות!

תהליך ביצוע בדיקת ציאניד

1. פותחים הברז ל 3-2 דקות.

2. ממלאים 3/2 מבחנה במים. 

3. טיפה מתמיסה מס' 2 המבחנה.

4. 10 טיפות מתמיסה מס' 3 המבחנה.
 

5. ממתינים כדקה לתוצאות.

אין להחליף בין סדר הכנסת התמיסות
ובין הטפטפות.

דגש - זיהוי ראשוני 
יתבצע על ידי חובש!

תכונות הציאנידתכונות רצויות ברעל

זמין מאדזמינות

קטלני- 1 מ"ג ל-1 ק"ג משקל גוף

חסר טעם ריח וצבע, בכמויות 
גדולות ריח של שקדים מרים

קטלניות

חסר טעם, ריח וצבע

צבע

צהוב או כל צבע אחר

משמעות

יש ציאניד במים!

פעולה

הפעלת כוננות 
"מאדאם"

שקוף או שקוף עם 
תרחיף לבן

 שטיפת מבחנות,אין ציאניד במים
רישום בטופס

חובש מקבל 
צבע צהוב

מיידע ק. תורן 
במבצעים

מיידע ק. תורן
בחמ"ל מקרפ"ר

ענף אב"כ 
במקרפ"ר

1. הודעה בכריזה
2. מיידע את רופא היחידה 1. סגירת ברז ראשי

2. פיזור שלטי אזהרה

3. בדיקת אימות כפולה
4. חקירה אפידמיולוגית

5. דיגום מים - בהנחיית ק. ברה"צ

3. מיידע בסיסים שכנים
4. מיידע ק. ברה"צ
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עישון

חומרים רעילים בעשן הסיגריה

מחלות הנגרמות על ידי העישון

נקודות למחשבה

מניעה ודרכי גמילה

1. ניקוטין

2. פחמן חד חמצני

HCN 3. ציאניד המימן

4. זפת עטרן ופנול

5. חומרים מסרטנים )בנזופרן, קדמיום(

1. מחלות ריאה

2. סרטן

3. מחלות לב וכלי דם

4. אימפוטנציה וסקולרית

5. פגיעה בפוריות

עישון פסיבי: חשיפת הלא מעשן לתוצרי שריפת הטבק 
בסביבה סגורה.

סיגריות "לייט" אינן מזיקות פחות מסיגריות רגילות. 
השימוש במושג "לייט" נעשה במטרה להטעות את קהל היעד.

עישון נרגילה מסוכן ביותר וחושף את המעשן למחלות העישון, 
ומחלות המועברות ע"י הפה והידיים.

1. גמילה פיזיולוגית

2. גמילה פסיכולוגית

3. חקיקה והעלאת מודעות

LIGHTLIGHT

הסתגלות

ציר ברה ן

קבוצות ייחוד

עולים חדשים
1. קשיי שפה.

2. קשיים מה”בית” )ת”ש , פרנסה וכו’(.
3. מנטליות שונה.

4. גילויי שנאת זרים והתנשאות.

בני מיעוטים
1. הבדלי תרבות.

2. גילויי שנאה והתנשאות.

חיילים בודדים
מקורות התמיכה הנפשיים והכלכליים מצומצמים.

1. הרגשת אנונימיות )המוניות(.

2. דילמות מוסריות.

3. לחץ חברתי.

4. בעיות מעמד.

5. עונשים.

6. הרגשת השפלה.

7. חוסר אונים. 

8. חוסר וודאות.

9. פחד ואי הודאה בפחד.

10. התמודדות עם כישלונות ואי מימוש ציפיות.

11. קשיים גופניים.

12. פערים חברתיים ובעיות על רקע חברתי.

גיל ההתבגרות - מתרחש בין גיל 
30-10, ומשפיע על האדם במישור 

הגופני, הנפשי והחברתי.

קשיי הסתגלות - קשיים 
הנובעים מהתנגשות בין מאפייני 

המתגייס )המתבגר( לבין 
מאפייני המערכת הצבאית:

אלו קשיים שכל חייל עלול לחוות בתחילתו ו/או במהלכו 
של השירות הצבאי. כאשר למצב פוטנציאל להשפיע על 

הסתגלותו של חייל בשירות הצבאי, יותאם לו ציון קה”ס.

קשיים לאורך השירות

1. תחילת השירות - קשיי הסתגלות.

2. תקופת הסתגלות ליחידה ולתפקיד 
הצבאי הקבוע.

3. תקופת ה"שקט", רוויה ושחיקה.

4. לבטים וחששות לקראת שחרור.
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מחלקת ברה ן ועבודת קב ן

מקרים בהם ניתן לחייב חייל בעלי מקצוע במערכת ברה ן
לראות קב ן

קב"ן
1. אבחון, מיון וטיפול בחיילים במצוקה.

2. ייעוץ למפקדים.

3. הדרכות וסדנאות - למניעה.

4. מתן עד 3 גימלים ללא צורך באישור רופא.

5. קביעת קה"ס.

מיקום הקב"ן: אבחון ומיון - לשכת גיוס ובקו"ם, רמת 
שדה - אוגדות סדירות, בטר"ים, בה"דים, כלא, יחש"מ, תובלה 

ומרפאות ברה"ן פיקודיות ומרחביות.

1. מסוכן לעצמו או לסובבים

2. חשש להתקף פסיכוטי

פסיכיאטר
סמכויות הקב"ן ובנוסף:

1. מתן תרופות לטיפול בבעיות נפשיות )פסיכיאטריות(

2. מתן ימי ג' נפשיים, ו"פטורים" נפשיים.

3. המלצה על שינוי פרופיל/קה"ס.

מיקום הפסיכיאטר: אך ורק במרפאות ברה"ן פיקודיות 
ומרחביות.

תפקיד הקב”ן הוא לעזור לחייל במצוקה לתפקד 
ביחידה ובתפקיד בו שובץ.

אך ורק לרופא מותר לעכב בקשת חייל להיפגש עם קב”ן. 
הרופא קובע את דחיפות ההפניה.

אף אחד לא יכול למנוע מחייל לראות קב”ן!

עפ"י הוראת קרפ"ר הגורמים הבאים מוסמכים להפנות חייל 
לקב"ן:רופא היחידה, מפקדו הישיר של החייל, גורם ברה"ן 
)קב"ן או פסיכיאטר(, החייל עצמו )הפנייה עצמית(, עו"ס 

פיקודית.

חובש אינו מוסמך להפנות חייל לקב"ן, ולכן כאשר הוא נתקל 
בחייל במצוקה עליו לעודד את החייל לבקש בעצמו להיפגש 

עם קב"ן ובמידת הצורך להפנותו לרופא. כמו כן יש להסב את 
תשומת ליבו של המפקד.

הפרופיל הרפואי שנקבע לחייל נועד להתאים את אופי שירותו 
ליכולותיו הגופניות והנפשיות, ולכן הפרופיל הרפואי הוא כללי, 

ואינו מסווג ל"נפשי"/"פיזי". מדובר למעשה באותו הפרופיל, 
כאשר סעיפי הליקוי שונים.

חשוב לציין כי על כל החומר אשר נכתב במהלך השירות חלה 
סודיות רפואית. לאף אחד אין גישה לחומר זה פרט לגורמי 

ברה"ן בצבא בלבד.

רישיון לנשק, רישיון לרכב, עבודה במשרדים ממשלתיים, קבלה 
ללימודי רפואה באוניברסיטה.

השפעות הפרופיל הצבאי על האזרחות 
)במידה ויש סעיפים נפשיים(:

איתור וזיהוי סימני מצוקה

נוהל השגחהזיהוי ואיתור הפרעות אכילה

קיימות קבוצות בעלות פוטנציאל 
גבוה יותר למצבי המצוקה

סימנים המרמזים על כוונות 
אובדניות או פגיעה עצמית

תחומי ביטויי מצוקה

בריאותו הנפשית של החייל היא חלק ממצבו הרפואי. החובש 
הוא איש הרפואה הקרוב ביותר לחייל, ולכן יש לו אחריות 

גדולה והשפעה ניכרת על מצבו הנפשי.

א. יש למנוע גישה של החייל לנשק.

ב. יש למנות )ע"י המפקדים( שני 
חיילים שדרגתם לפחות כדרגת החייל 

ותפקידם להשגיח שהחייל לא יפגע 
בעצמו או באחרים, בעדיפות לקצינים 

או נגדים.

ג. יש להפריד מחסנית מנשק.

ד. יש לבודד את החייל משאר החיילים 
במקום שיש בו תנאי מנוחה.

ה. יש להביא את החייל לרופא או גורם 
ברה"ן, ולפעול עפ"י הנחיותיו.

1. עולים חדשים
קשיי שפה, קשיים מהבית, מנטליות שונה, גילויי שנאה 

והתנשאות.

2. רקע משפחתי קשה
אלימות במשפחה גירושים, ילד חריג )למשל חולה במחלה 

קשה(.

3. חיילים שעברו חוויות דחייה וכשלון בשירות 

ולפניו
עבר לא פשוט מבחינה חברתית )למשל חרם(.

4. חייל חדש ביחידה
אין רשת תמיכה חברתית, לא קיים קשר טוב עם המפקד וכו'.

במידה וישנה היכרות קודמת עם החייל, החובש יבדוק שינויים 
בהתנהגות. במקרים אחרים, נפעל על פי הגיון בריא.

א. התנהגות המרמזת על כוונות אובדניות
1. כתיבת מכתבי התאבדות, שירים.

2. התעסקות מוגזמת במשמעות החיים.
3. משחק בנשק.

4. פרידה מחברים ביחידה.
5. חלוקת חפצים אישיים.

ב. התנהגויות אובדניות
1. איומים מילוליים לפגיעה עצמית וניסיונות התאבדות.

2. בליעת כדורים, חתכים במקומות שונים וכו'.

פיזיולוגי )תלונות גופניות מרובות, 
הזנחה, שינויים בתאבון ובהרגלי השינה 

וכו'(

רגשי )דיכאון, פחדים מנשק, כמות 
גדולה של אנשים וכדו'(

חשיבתי )קשיים בתפיסה ובלבול(

התנהגותי )דיבור לא לעניין, הופעה 
מוזנחת, התנהגות לא תואמת 

לסיטואציה וכדו'(.
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חרדה

סכימת התמודדות עם מצבי 
חרדה/פחד

גורמים המשפיעים על מידת החרדה

תחום פיזיולוגי
 - סימני אדרנלין:

נימול בקצות אצבעו, ל"ד גבוה, 
יובש בפה, דופק מואץ, חיוורון, 

הזעה מרובה, רעד בשרירים, 
נשימה מהירה. בנוסף עשויים 

להופיע כאבי בטן, הקאות, 
שלשולים, עצירות, כאבי ראש, 

בחילות, סחרחורות וחולשה.

תחום רגשי
מתח ולחץ, דאגה, כעס ועצבנות.

תחום חשיבתי
דימויים קיצוניים )קטסטרופליים(, 
הפרעות בזיכרון, הפרעות בקשב 

ובריכוז, הפרעות בחשיבה 
ובלבול.

תחום התנהגותי
מגוון רחב של תגובות וביטויים 

)למשל: התנהגות היסטרית, 
אדישות, זעם וכו'(.

מצב חרדה - מצב נפשי בו האדם חווה איום או חוסר 
שליטה אל מול מצב שמקורו פנימי ולעתים לא ידוע. תפיסת 

גורם החרדה היא סובייקטיבית!

1. יכולת הערכה

2. יכולת שליטה

3. תמיכה מערכתית

א. סיפוק מידע והדרכה בפתרון בעיות.

ב. תמיכה רגשית.

ג. הגברת הביטחון של הפרט.

ד. שותפות גורל.

ה. תמיכה חומרית )כלכלית, צריכה בסיסית(.

תגובת קרב

מדוע לא נשתמש במונח 
»הלם קרב«?

גורמים לתגובת קרב

גורמי סיכון להיווצרות תגובת קרב

ביטויי תגובת קרב

הלם הוא מונח רפואי המגדיר ירידה בפרפוזיה לרקמות. 
השימוש במונח "הלם" יכול לגרור אחריו התנהגות לא רצויה 

)מעצם הקונוטציה: "הלם בקו"ם", "שוקיסט"(. לעומת 
זאת, השימוש במונח תגובה מרמז על אפשרות להיעלמות 

הסימפטומים בהמשך )תגובה הינה דבר חולף(.

שיעור תגובות הקרבה הצפויות )בממוצע( מתוך כלל הפגיעות 
שיגיעו לתאג"ד יהיה %30-15. למעשה תגובת קרב היא 

הפגיעה הנפוצה ביותר במלחמה.

1. אירועי חיים משמעותיים

2. מאפייני חייל ויחידה

3. לחימה 

4. חסכים פיסיולוגיים 

היות ותגובת קרב הנה תגובה למצב לחץ קיצוני, והיות ואנו 
יודעים שלכל אחד יש סף לחץ אשר ממנו והלאה תפקודו 

יפגע, ניתן להסיק כי תגובת קרב יכולה להתרחש אצל 
כל אחד!

התחום הפיזיולוגי
דופק מהיר, ל.ד. גבוה, נשימה מהירה/ שטחית, 

קוצר נשימה, הזעת יתר, חיוורון, רעד ומתח גבוה 
בשרירים, הפרעות בשינה, שיתוקים קונברסיבים 

זמניים היכולים לבוא לידי ביטוי בחלקי גוף 
שונים, לעיתים גם בצורת אילמות או עיוורון.

התחום הרגשי
חרדה בעוצמה גבוהה, כעס, דיכאון, ייאוש, חוסר 

תקווה, האשמה עצמית, חוסר אונים
לדוגמא: אחרי תאונה האדם חושב האם הוא 

עשה כביסה

התחום החשיבתי
הפרעות בהתמצאות בזמן ומקום )דיס-

אוריינטציה(, קשיים בהבנה, בלבול, ליקויים 
בזיכרון, קשיים בריכוז, קשר גירוי תגובה פגום

התחום ההתנהגותי
התבודדות, התנתקות מהסביבה, מרדנות, 
התפרצויות זעם ותוקפנות, חשדנות יתר, 

פאסיביות, תלותיות, אי שקט, עצבנות, בכי, 
התכנסות עצמית, אדישות, חלומות בהקיץ, 

סיוטי לילה

תגובת קרב מתפתחת לאור אירוע לחימה הכולל בתוכו:

א. חוויה של איום.

ב. חוויה של חוסר שליטה.

ג. חוויה של פגיעה ברצף )תפקוד, זהות, מחשבה(.

תגובת קרב: 
תגובת חרדה 

חולפת כתוצאה 
מאירוע הנתפס 

כאיום על הקיום, 
הבא לידי ביטוי 
במגוון רחב של 
סימנים, כאשר 

המשותף לכולם 
הוא שינוי חריג 

בהתנהגות המוביל 
לירידה בתפקוד. 
חשוב להדגיש כי 

אירוע זה קוטע את 
הרצף התפקודי 

והאישי.
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צמצום הופעת תגובת קרב

טיפול בתגובת קרב

דגש -  רק לאחר אבחון תגובת קרב ע"י רופא יחל 
החובש בטיפול בתגובה.

1. ברמת מפקדים ויחידה

א. הפחתת אי ודאות ע"י מתן מידע ושיפור מקצועיות 
ומיומנות- היערכות מנטלית.

ב. שיפור יחסי מפקד פקוד.

ג. גיבוש חברתי ביחידה. 

2. ברמת סגלי הרפואה

רענון והכשרת סגל רפואה בנושא תגובת קרב והטיפול בה. 

מטרות הטיפול הראשוני
1. זיהוי תגובות חריגות.

2. מניעה / הפחתת הסבל.

3. שמירה על תפקוד החייל.

4. מניעת פוסט טראומה כרונית.

1. קרבה - סמוך 
ככל האפשר למקום 

האירוע.

2. מיידיות - סמוך 
ככל האפשר לזמן 

האירוע.

3. ציפייה - העברת 
מסר של צפי 

להתאוששות וחזרה 
לתפקוד, תוך הסברה 

כי התגובה היא 
נורמאלית לאירוע 
שהוא לא נורמאלי.

עקרונות הטיפול הקדמי בתגובת קרב     
)קמ”צ(

סכימת טיפול חובש בת” ק בתאג ד

?

דגשים להפעלה

דגשים

1. הדרגתית ומותאמת לרמת התפקוד של החייל.

2. מותאמת ליכולתו ומקצועו הצבאי של החייל.

3. מותאמת לצורכי התאג"ד )ללא "עבודות יזומות"(- יש 
להתייעץ עם החוג"ד שייתן הפעלות מתאימות.

1. חזרה ליחידה
בסמכות רופא. השאיפה היא 
להשאיר את החייל בסביבת 

התאג"ד.

2. תרופות
בסמכות רופא. תרופות 

הרגעה יינתנו אך ורק בלית 
ברירה.

3. פינוי לאחור
בסמכות רופא. נפנה רק אם 

החייל לא חזר לתפקוד או 
אם התאג"ד מתקפל. עדיף 

פינוי רכוב.

4. נשק
בסמכות רופא. בהעדר 

מסוכנות - יש להחזיר לחייל 
את נשקו על כל חלקיו.

5. טופס 101
יוחזק על ידי החייל.

6. חיזוקים
בכל שלב יש לתת חיזוקים 

חיוביים לחייל.

שלבי הטיפול בתגובת קרב
בתאג ד )קמ”ה(

1. קשרי
צירת קשר מילולי ובלתי מילולי עם 

החייל.

2. מילוי חסכים פיסיולוגיים 
)מים, מזון ומנוחה( - השבת כוחות 

הנחוצים להתמודדות.

3. הפעלה

א. עוזרת למטפל בהעברת מסר 
הציפייה.

ב. עוזרת למטופל בהתארגנות, 
גיוס כוחות ובחזרה לתפקוד.

ג. שומרת על חיוניות ותרומתו של 
המטופל.

דגש: יש להימנע מלהוציא 
את הנפגע הביתה 

ל"התרעננות" ביומיים 
הראשונים שלאחר הפגיעה.



193 192

תגובת דחק

מדוע לא נשתמש במונח »הלם«?

ביטויים לתגובת דחק

מקרים בהם חובשים נתקלים 
בתגובת דחק

1. הלם הוא מונח רפואי המגדיר ירידה 
בפריפוזיה לרקמות.

2. השימוש במונח הלם יכול לגרור אחריו 
התנהגות לא רצויה )מעצם הקונוטציה "הלם 

בקו"ם", "שוקיסט"(.

3. השימוש במונח תגובה )בשונה מהלם( 
מרמז על אפשרות להעלמות הסימפטומים 

בהמשך )תגובה הינה דבר חולף(.

1.פיזיולוגים
סימני אדרנלין

2. רגשים
חרדות ופחדים, ייאוש, תחושת אשם וכדו'

3. חשיבתיים
הפרעות בהתמצאות הזמן ובמקום, 

הפרעות בזיכרון, קשר גירוי-תגובה פגום, 
קשיי ריכוז והבנה, מחשבות אובססיביות 

וכדו'

4. התנהגותים
דריכות והגברת ערנות, הכי, קשיי שינה, 

ירידה בהערכה ובביטחון העצמי וכדו'

1. חוויה טראומטית )לדוגמא: אונס(.

2. אירוע רב נפגעים )לדוגמא: הפיגוע בשער "יפו" בצריפין(.

3. איום כללי על החיים )לדוגמא: מבצע "עופרת יצוקה"(.

4. פינויים מאזורי אסון )לדוגמא: התמוטטות מבנים(. תגובת דחק: תגובת חרדה חולפת כתוצאה מאירוע הנתפס 
כאיום על הקיום, הבאה לידי ביטוי במגוון רחב של סימנים, 
כאשר המשותף לכולם הוא שינוי חריג בהתנהגות המוביל 

לירידה בתפקוד. חשוב להדגיש כי אירוע זה קוטע את הרצף 
התפקודי והאישי.

שלבי הטיפול בתגובת דחק

דגשים בטיפול

צמצום הופעת תגובת דחק

1. קשר
יצירת קשר מילולי ובלתי מילולי עם 

החייל.

2. מילוי חסכים פיזיולוגיים 
)מים, מזון ומנוחה(

השבת  כוחות הנחוצים להתמודדות.

3. הפעלה

א. עוזרת למטפל בהעברת מסר 
הצפייה. 

ב. עוזרת למטופל בהתארגנות, גיוס 
כוחות ובחזרה לתפקוד.

על ההפעלה להיות הדרגתית 
ומותאמת לרמת התפקוד של 

החייל.

1. תרופות הרגעה
בסמכות רופא. תרופות 

הרגעה יינתנו אך ורק 
בלית ברירה.

2. פינוי לאחור
בסמכות רופא. נפנה 

למרפאת ברה"ן מרחבית 
רק אם אין ברירה והחייל 

לא חזר לתפקוד. 

1. העברת מידע שאינו "משתק"
)לדוגמא: תדרוכים ע"י המפקדים(. 

2. חיילים חדשים
יש להימנע מהעברה פתאומית של חיילים, 

ולהקפיד על קליטתם המלאה.

דגשים

עקרונות הטיפול בתגובת דחק
    )קמ”צ(

1. קרבה
סמוך ככל האפשר 

למקום הפגיעה.

2. מידיות
סמוך ככל האפשר 

לזמן הפגיעה.

3. ציפייה
העברת מסר של צפי 
להתאוששות וחזרה 

לתפקוד, תוך הסברה 
כי התגובה היא 

נורמאלית לאירוע שהוא 
לא נורמאלי.

1. רק לאחר אבחון תגובת קרב ע"י הרופא יחל החובש בטיפול 
בתגובה.

2. מטרת הטיפול היא לעזור לחייל להתאושש ולחזור לתפקוד.
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הפרעות אכילה

זיהוי ואיתור הפרעות אכילה הפרעות אכילה נובעות מהפרעה ביו-פסיכו-סוציאלית )גורמים 
גופניים, נפשיים וחברתיים), וניתן לסווגן למספר סוגים:

1. תחום פיזיולוגי
ירידה במשקל עד %15 מהמשקל הרצוי, 
ירידה בחום הגוף, נשירת שיער, אל וסת, 

שינויים קיצונים במשקל, עייפות וסחרחורות.

2. תחום רגשי
חוסר שליטה והשגתו ע"י שליטה באכילה, 

חרדה, כעס, ייאוש, דיכאון, מתח ולחץ 
ובדידות.

3. תחום חשיבתי
דימוי עצמי מעוות, ביטחון עצמי ירוד, חשיבה 

נוקשה, פרפקציוניזם וביקורת עצמית.

4. תחום התנהגותי
התנהגות טקסית, התנתקות מהסביבה, 

אנטי חברתית, אכילת ציפור/בולסים, 
הקאות יזומות, שימוש במשלשלים, צומות 

ואכילה בסתר.

מטרת הטיפול היא החזרת המצב 
התזונתי והנפשי של החולה למצב תקין.

במקביל יתקיים טיפול משפחתי אשר 
מטרתו להכין את המשפחה לחזרת 

החולה בשל ההתמודדות עם המחלה.

ככל שהזיהוי מוקדם יותר, כך הנזק 
שייגרם לחולה קטן יותר!

טיפול בהפרעות אכילה

1. אנורקסיה נרווזה
הפרעת אכילה המתאפיינת בהרעבה עצמית שמטרתה 
ירידה במשקל. אנורקסיה נרווזה הינה ההפרעה הנפשית 

היחידה שגורמת באופן ישיר למוות!

2. בולמיה נרווזה
הפרעת אכילה המאופיינת בהתקפי זלילה בלתי נשלטים 
המלווים בהקאות יזומות או שימוש במשלשלים במטרת 

ירידה במשקל.


