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 -בלמ"ס -

 מפקדת קצין הרפואה הראשי

 ענף רפואה מבצעית

 

 

 1081 מאי      18.8 –אגרת טראומה לסגל רפואה 

 Airway Management – ירונתיב האוניהול 

 

 הקדמה

הגנה  יחד עם זאת, .טיפול נחוש ומהיר ומחייבת בפצועיםיעה חסימת נתיב אוויר היא גורם מוות בר מנ

עלולה להיתקל בקשיים מעשיים בשטח ולגרום  על נתיב אוויר פתוח ע"י צנרור הקנה )אינטובציה(

חשוב מאד , של פעולות אלהלצד שאיפה מתמדת לשיפור מיומנויות הביצוע . לפיכך, לעיכובים בפינוי

  ומתי לא.הוא הכרחי,  ביצועןלהבין מתי 

ש מצבים בהם נתעקמהם ה לעדכן את פרוטוקול נתיב האוויר ולהבהיר של איגרת זומטרתה העיקרית 

 .על התקנת נתיב אוויר דפיניטיבי בשטח

חובשים ימשיכו לטפל לפי  .59-ו 65את איגרות טראומה  מיועדת למטפלים בכירים ומחליפהאיגרת זו 

 סכימת החובש, ללא שינוי. 

התקנת נתיב אוויר דפיניטיבי בפרק  לפרוטוקול ניהול דרכי אוויר בפרק א', ולטכניקות האיגרת נחלקת

 ב'.

 הנחות יסוד

אי במתן טיפול רפו הכרחיתומורכבת מיומנות  הנהניהול נתיב אוויר של פצוע טראומה  .1

 מיטבי.

, קרי: לבצע וירוטיבית על נתיב האינילהשיג שליטה דפמוחלטות בהן יש  התוויותקיימות  .2

 .או קוניוטומיה אינטובציה

בהן יש לשקול את מצבו הקליני של הפצוע ואת הזמן והמרחב על  יחסיות התוויותקיימות  .3

  מנת להחליט האם לבצע אינטובציה או לא.

ני של הפצוע, זמינות השיקולים בקבלת החלטות בניהול נתיב אוויר כוללים: מצבו הקלי .4

 נות המטפלים הזמינים ועוד.הפינוי, איכות הליווי, מיומ הפינוי, זמן

השיקולים בקבלת החלטות בניהול נתיב אוויר הם דינמיים ועליהם להתעדכן בהתאם  .5

 לתנאים המשתנים. 

 

 = צינור בטרכיאה עם בלונית מנופחת. נתיב אויר דפיניטיבי 

 .בלבד טובוס או קוניוטום :הגנה לישראל פירושו של דברהבצבא 
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 (א"נתרשים א': פרוטוקול ניהול נתיב אוויר )

 טיפול ראשוני:
  מחוסר הכרה אם 

o פתיחת פה וסילוק הפרשות 

o  Chin Lift  /Jaw Thrust /AW  

  + חמצן!לכולם: מסיכה 

 דקות  45-מ קצרהאם צפוי פינוי 

 וגם 

  ליווי מטפל בכיר קיים

 וגם  

יש אפשרות לניטור רציף 

ולאבטחת נתיב אויר דפיניטיבי 

   במידת הצורך?

 

פינוי בליווי מטפל בכיר עם  

 מסיכה חמצן + אמבו +

 דפיניטיבי: לנתיב אוויר מוחלטתהתוויה 

 נתיב אוויר חסום 

   פצוע לא נושם 

  00% >בעיית נ.א. + סטורציה 

  + סטרידורכוויה בפנים/צוואר 

  בצוואר מתרחבתהמטומה 

 לנתיב אויר דפיניטיבי: יחסיתהתוויה 

 פצוע עם סכנה לאיבוד בנתיב אויר בהמשך

 וגם

וללא  00% <נושם עצמונית, עם סטורציה 

 סכנה מיידית לנתיב האוויר 

 אינטובציה*

 ?כישלון

 קוניוטומיה

 )לפחות אחד מן הבאים( האם קיימת בעיה המחייבת לשקול פתיחת נתיב אוויר?

 לא נושם, או נשימה לא יעילה עם ירידה בסטורציה  .1

סטרידור או צרידות מתגברת, חרחורים או צפצופים, הפרשות מרובות או דם בדרכי  .2

 אווירה

מצוקה נשימתית, קצב ומאמץ נשימתי מוגבר )קושי בדיבור, שימוש בשרירי עזר,  .3

 תנועות נשימה פרדוקסליות, וכו'(

(, חבלת GCS ≤ 8: חוסר הכרה )סיכון להתפתחות חסימת נתיב אוויר בהמשך .4

 צוואר, שאיפת עשן-פנים/צוואר קשה, כוויות ראש

המשך 
טיפול 
 ופינוי

 

עדיין האם  –הערכה מחודשת 

קיימת התוויה מוחלטת נתיב 
 אויר דפיניטיבי?

 

 לא

 כן

 לא

 כן

 כן

 לא

כישלונות אינטובציה ע"י  2עד *

כישלונות סה"כ  3מטפל אחד או  

לאחר מכן  –)ע"י מספר מטפלים( 
 .יש לבצע קוניוטומיה
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 ההנחיות לניהול נתיב אוויר בפצועי טראומה בצה"ל: פרק א'

 :רבנתיב האוויהדורשות טיפול זיהוי בעיות  .8

 ילה בהסתכלות על הפצוע ובשאלה כגוןמתחוידי ימהבתחילת הסבב מתבצעת הערכת נתיב האוויר 

קוצר נשימה וללא במשפטים מלאים ללא  ,פצוע בהכרה מלאה אשר עונה בקול תקיןל"מה קרה?". 

  .אין בעיה מיידית בדרכי האווירקרוב לוודאי  - חרחורים או צפצופים קולות נוספים כגון

 כל פצוע ( מחוסר הכרהGCS ≤ 8נחשב כבעל ) בהכרה משתמש  אדם. נתיב אוויר לא מוגן

 דרכי אוירהרפלקסים של ו, נות לצורך שמירה על נתיב האווירהעליו רכי אווירבשרירי ד

רפלקסים המחוסר הכרה,  בפצועתוכן קיבה.  פתיאשהעליונות משמשים כמגן מפני 

 .עלולים להיפגעמגנים ה

מספק לצורך החלטה על אבטחת נתיב אויר דפיניטיבי  אינולבד  עם זאת, חוסר הכרה 

בשטח: יש להתחשב במצבו של הפצוע, במדדים הפיזיולוגיים ובשיקולים של אופי ומשך 

 הפינוי. 

  לבעיה הדורשת טיפול בנתיב האווירנוספים המחשידים סימנים: 

o  סטרידור /דיבור מלווים בצרידות קולות  או חוסר יכולת לדבר 

o  עול או חנקשי 

o   זור דרכי האווירבאדימום 

o  אה מוחלטתיאפנ ,ציאנוזיס ,ירידה בסטורציה 

o  שימוש בשרירי עזר ,וגברים, תנועות נשימה פרדוקסליותקצב ומאמץ נשימתי מ 

o אי שקט של הפצוע.  

 

 :נתיב האווירטיפול ראשוני ב .1

 ל, יש להתחיל בטיפולבנתיב האוויר לפי הסימנים שפורטו לעי בעיה הדורשת טיפולקיימת כאשר 

 :ראשוני

אך נתיב האוויר , או ירידה במצב ההכרה נשימתיתעם סימני מצוקה  בפצוע נושם ספונטנית .א

הפעולה שתתבצע תהיה הנחת מסיכת חמצן. במקרים רבים זה יספיק על מנת  – עצמו פתוח

 אם ניתן() גם כאשר החלטנו לבצע אינטובציה, עדיף למנוע היפוקסיה עד הגעה לבית החולים.

לאפשר נשימה ספונטנית של חמצן ולא להנשים באמבו לפני אינטובציה כדי שלא ננפח את 

חמצן בכל מקרה של ירידה טפל בכן, יש ל-כמו הקיבה, מה שיגדיל את סכנת האספירציה.

 בסטורציה מכל סיבה.

השלב  - , חרחוריםאפניאה, סטרידור, צרידותכגון  בפצוע עם עדות/חשד לחסימת דרכי אויר .ב

 הראשון בטיפול יהיה פתיחת הפה וסילוק הפרשות גסות. 

, (chin liftאו ) thrust jawיש להתחיל במניפולציה פשוטה:   ( GCS≥ 8בפצוע מחוסר הכרה ) .ג

ת גם בידי החובש. במקרים מסוימים )"צניחת לשון לאחור" בחוסר הכרה וות הקיימוימיומנ

אינך שיש להזכיר שבחבלה קהה, במידה  .האווירעמוק(, מניפולציה זו מספיקה לפתיחת דרכי 

הטכניקה )תשמר הגנה רציפה על עמוד השדרה הצווארי כבר החל משלב זה  ,המטפל היחיד

שמטרתו הזזת הלשון  (AW) . הצעד הבא יהיה החדרת מעביר אוויר פלסטי(רט בהמשךתפו
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ך האוזן ועד לזווית של הפרינקס. יש להקפיד על הגודל הנכון )מתנו תקדימה מהדופן האחורי

מעביר אויר קצר מדי לא  .(!לדחוף את הלשון לאחור לאהפה(, ועל טכניקת החדרה נכונה )

  .רהאווייהיה יעיל וארוך מדי עלול לחסום את מעבר 

, החדרת מעביר אוויר עלולה לגרום להקאה ואספירציה. לכן, חובש gagבפצוע עם החזר 

להחדרת מעביר  ניסיון אחדיבוצע רק  ,גיב לכאב. כמו כןיחדיר מעביר אוויר רק לפצוע שאינו מ

  הפצוע פולט אותו לא יבוצע ניסיון נוסף.שאוויר, ובמידה 

 

 (?Definitive Airway) תהאם יש צורך באבטחת נתיב אוויר דפיניטיבי :החלטהקבלת ה .3

 :התוויות מוחלטות ויחסיות .א

הדורשות ביצוע מיידי בשטח, טיבית, אבטחת נתיב אוויר דפיניל מוחלטות  נבדיל בין התוויות

, המאפשרות בתנאים מסוימים את דחיית ביצוע הפרוצדורה לשלב יחסיותלבין התוויות 

הרי שיש לבצעה  \דפיניטיביתנתיב אוויר  לאבטחת התוויה נה, אם ישככללמאוחר יותר. 

  .קוניוטומיה( אינטובציה/)בשטח 

 הפעולה ביצוע את לדחות ניתן לא בהם איםנדגיש במיוחד את המקרים הב :התוויה מוחלטת

  פצוע לא נושםנתיב אויר חסום או. 

   90% -מתחת ל+ סטורציה  נ"אבעיית. 

 או כוויה בפנים/צוואר )כגון  נתיב האוויראובדן לברורה סכנה  מקרים בהם ישנה

  ., וכו'(המטומה מתרחבת בצוואר, סטרידורבנוכחות  שאיפת עשן

 ( גלזגוGCS< )8 יש  ;וה אינדיקציה אבסולוטית לאבטחת נתיב אוירמהו אינו

 בזמני ואמצעי הפינוי ולהפעיל שיקול דעת קליני.במצבו של הפצוע, להתחשב 

ללא סכנה מיידית לנתיב ו 90%שנושם עצמונית, עם סטורציה <בפצוע : יחסית התוויה

את  תפוטנציאלילמשל בשל פגיעות אחרות המסכנות אך עם סכנה כזאת בהמשך ) ,האוויר

ניתן לשקול דחיית ביצוע פתיחת  . בפצוע כזהאו הלם עמוק( חוסר הכרהכגון , נתיב האוויר

 בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:  , וזאתנתיב אוויר דפיניטיבית

 דקות 45מפינוי קצר מדובר ב. 

 רופא או פאראמדיק.  ליוויהפינוי מתבצע ב  

 לאבטח נתיב אויר ל הפצוע, ויכולת אחר מצבו שאפקטיבי רציף וניטור יש אפשרות ל

 דפיניטיבי במידת הצורך. 

במקרה כזה, יש להקפיד על ניטור רצוף במהלך הפינוי ולבחון שהתנאים הללו ממשיכים 

יש לבצע  - , הפסקת נשימה, וכו'(90%להתקיים. בכל מקרה של התדרדרות )סטורציה >

 ./קוניוטומיהאינטובציה

ונים הנ"ל קיימת סכנה לאיבוד נתיב אויר בהמשך, יש במידה והפצוע לא עומד בקריטרי

 לבצע אבטחת נתיב אויר דפיניטיבית עוד בטרם הפינוי. 

 :השפעת משך הפינוי הצפוי על ההחלטה להתקין נתיב אוויר דפיניטיבי .ב

מכיוון שלא ניתן לחזות מתי פצוע עם התוויה יחסית יאבד את נתיב האוויר, קבענו פרק זמן 

שמעבר לו חובה דקות פינוי צפוי )מזמן קבלת ההחלטה עד הגעה לביה"ח(,  54מקסימלי של 

למרות שאין מידע מדויק המאפשר לחזות  להתקין נתיב אוויר דפיניטיבי גם בהתוויה יחסית.
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 סבירפרק זמן דקות כ 45באיזה מן המקרים ותוך כמה זמן צפויה להתפתח בעיה, החלטנו על 

 להפסקת נשימה או חסימת נתיב אוויר בהמשך. ון לא גדולעדיין מעקב צמוד תוך סיכהמאפשר 

ברור שככל שעובר זמן  ,מעכב פינוי"קרב על הטובוס" באיננו מעוניינים יש לזכור, כי למרות ש

יש לזכור  .שתחייב התערבות דחופהוויר אקוטית הסיכון להתפתחות בעיית נתיב אגובר רב יותר 

ולכן  במוות בר מניעהעלול להסתיים השגחה מספיקה כי אבדן נתיב אוויר המתפתח בפצוע ללא 

 ולהתקין נתיב אוויר דפיניטיבי לפני תחילת הפינוי. יש ללכת לחומרה -מקרה של ספקב

 

היפוקסיה שלא  !ללא נתיב אוויר דפיניטיבי ,או לא נושם 00%סטורציה> עםלפנות פצוע  אסור

כן, כאשר יש צורך -כמו השתפרה עם מסיכת חמצן / אמבו מחייבת התערבות מיידית.

  אותה נבצע טרם הפינוי.( הרי שגם ראה פירוט בהמשך) באינטובציה פרופילקטית

 

 :(trauma maxillofacialבחבלה לפנים ) AWבעיית  .ג

 כאשרבמיוחד , מהווים סכנה לנתיב האוויר ,שאיפת שיניים, עצמות ודם סכנתוות של הפנים ויע

זור החבלה כולל את הצוואר, יכשא .דה במצב ההכרהפנים מלווה בחבלת ראש עם יריהחבלת 

שבר  אלית.יטרכ-פתיחת נתיב האוויר עלולה להסתבך בשל המטומה, בצקת או טראומה לרינגו

לגרום לדפורמציה מקומית, דימום, בצקת ואובדן בסיס התמיכה  של הלסת התחתונה עלול

 ללשון עד לחסימת נתיב האוויר.

להשכיב  איןכן ולולה לגרום לאובדן מיידי של נתיב האוויר, השכבה על הגב של פצוע כזה על

במקרים  .אם מצבו הקליני עדיף כך בישיבה פצוע עם חבלת פנים ש"מתעקש" לשבת, ויש לפנותו

 עם ליווי מתאים וללא פתיחת נתיב אוויר. נפנהאלה 

ה והלוע כאשר קיים בכל זאת צורך בנתיב אויר דפיניטיבי בשטח, למרות עיוות של אזור הפ

 יש לבצע ,(למרות ישיבה וחמצן 90% > סטורציההו/או  א"ניש סימני חסימת )כלומר כאשר 

 cricothyroidotomyנכשל ניסיון הלרינגוסקופיה נבצע אם . אחד ניסיון לרינגוסקופיה

 )"קוניוטומיה"(.

 

 :מניעת חסימת נתיב אוויר מתקרבת() ינטובציה 'פרופילקטית'א .ד

כאשר קולו  .קולו של הפצוע הוא המוניטור ובצווארבפנים  /כוויותעשן לשאיפת בפצוע עם חשד

פצוע ממצב של הכרה מלאה ועד השגת נתיב אוויר השל הפצוע צלול, עדיף להימנע מהרדמת 

לאבטחת נתיב אוויר  דק יש לפעול במהירות ובאגרסיביותדפיניטיבי. כאשר קולו של הפצוע נס

 דפיניטיבי.  

 .חבת בצוואר יש להבטיח נתיב אוויר דפיניטיבי באגרסיביות ובהקדםבפצוע עם המטומה מתר

ניתן להימנע  -כאשר קיימת המטומה יציבה בצוואר, קולו של הפצוע צלול וזמן הפינוי קצר 

, בתנאי שמלווה ע"י מטפל בכיר אשר עוקב אחריו ומסוגל לבצע אינטובציה בשטח מאינטובציה

כאשר חלפו דקות  -בות לזמן שעבר מזמן הפציעה . יש חשיבמהירות במקרה של התדרדרות

 נוכל לוותר על אינטובציה –ארוכות, ההמטומה לא גדלה ואין סימני חסימה של נתיב האוויר 

הסטורציה יורדת למרות  אם במהלך הפינוי כפי שתוארו לעיל.אם שאר התנאים מתאימים 

 יש לבצע את האינטובציה.  -ההנשמה
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 :)ראה תרשים א'( ר במקרה של כישלון אינטובציהאווינתיב ההמשך ניהול  .5

בזמן זה נמשיך  יש לבצע הערכת מצב חוזרת. -סיון ראשון(י)נ בביצוע אינטובציה לאחר כישלון .א

 ונחמצן את הפצוע, ננחה על טיפולים אחרים, נקדם הפינוי וכו'.

 .אר לעילהיא מוחלטת או יחסית, כפי שמתו כעתיש לבחון שוב האם ההתוויה בהערכת המצב  .ב

יתכן גם שטעינו כן, -כמו השתנה או שתנאי הפינוי השתנו. יתכן שמצבו הקליני של הפצוע

 קודם לכן בהערכת ההתוויה.

יש לבחון מדוע נכשל  -חשוב להדגישנוסף.  אחדלבצע ניסיון  -ההתוויה כעת היא מוחלטתאם  .ג

קרוב  -ת אותו הדבר. אם נבצע בדיוק אלפני ניסיון נוסף ולעשות שינוייםהקודם הניסיון 

 ניכשל שוב. לוודאי 

סיון אחד יבצע נרשאי לומטפל נוסף , בעצמו מטפל רשאי לבצע עד שני ניסיונות אינטובציה .ד

פצוע, דרכי האוויר של ה. ניסיונות מרובים גורמים לנזק נוסף ל(ניסיונות סה"כ 3עד ) נוסף

 מעכבים פינוי, וסיכויי הצלחתם נמוכים.

האם ישנם התנאים לפינוי ללא  -ש לבחון ולשקול שוב לאחר כישלוןההתוויה יחסית, יאם  .ה

 נתיב אוויר דפיניטיבי.

 יש לעבור לביצוע קוניוטומיה. -אם ההחלטה על ביצוע נתיב אוויר דפיניטיבי בעינה עומדת .ו

 

 נתיב אוויר דפיניטיבי אבטחתטכניקות :  'בפרק 

 :שיטות לביצוע אינטובציה .1

להשגת נתיב אויר דפיניטיבי, הגישה הנבחרת בעולם  יההתווכאשר החלטנו כי קיימת  .א

 היא )הטראומה בכל הפצועים )כולל פצועים עם שבר / חשד לשבר בעמוד השדרה הצווארי

צנרור קנה דרך הפה תוך שימוש באינדוקציה ברצף מהיר =  טרכיאלית-אינטובציה אורו

 Orotracheal intubation with Rapid Sequence) ושמירה על עמוד השדרה הצווארי

Induction (RSI) and Manual Inline Cervical Immobilization (MICI). 

  יהיו: RSI-ב שלבי הפעולה .ב

Preoxygenation, Preparation, Premedication, Placement, Post-procedure 

tube confirmation 

 בדרג השדה.  במשתקי שרירים לאפשר שימושלא  בצה"ל הוחלט .ג

שלא יזוהו  שטולוהחולים צפוי שיעור מסוים של אינטובציות -קדם ביתבצבאי במתאר ה .ד

וקיים חשש לתזוזת הטובוס או שליפתו החוצה במהלך הפינוי, גם אם הותקן בקנה. שיתוק 

אינו מסוגל לנשום עצמונית. נשוב ונדגיש אז הנפגע במקרים כאלו עלול להסתיים במוות, שכן 

שרירים בשטח אינו מכישלון האינטובציה )כל עוד אפשר שהחשש העיקרי משימוש במשתקי 

 טובציה לוושט. בחיל הרפואה רשאיםלהנשים את הפצוע באמבו(, אלא מאי זיהוי של אינ

מטפלים העוסקים בניהול דרכי אוויר באופן יום יומי  רקבמשתקי שרירים  להשתמש

 ,פציעת פנים ללא, דדבו)מרדימים, רופאים מתחום הרפואה הדחופה(, כשהם מטפלים בפצוע 

  גרף.או קפנוטר כאשר הם מצוידים בקפנומ ורק
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טרכיאלית -אינטובציה נאזוקיימות שיטות נוספות לביצוע אינטובציה, כגון:  .ה

(Nasotracheal Intubation,) ו-Awake oral intubation . בצה"ל רשאים לנקוט בשיטות

 ן.רק מרדימים מנוסים, ולכן לא נרחיב עליהן כא אלה

 

 :אינטובציהביצוע הנחיות ל .2

 לקראתה היטב! יערךהאינטובציה היא "הפקה" שיש לה: הכנות .א

 :אינטובציההלפני  הכנת הציודלדאוג תמיד ליש   (1

 ערכת אינטובציה. (א

 מד ריווי חמצן + קפנומטר. (ב

 סקשן. (ג

 אמבו. (ד

 חמצן. (ה

 . )מינונים בהמשך( תרופות סדציה שאובות ומוכנות (ו

 ציוד לקוניוטומיה! (ז

היא שלב חשוב ביותר לפני ביצוע האינטובציה. החמצון המקדים מעלה  נציהאוקסיג-פרה  (2

 פרובכך מאפשר מס CO2-את אחוז החמצן בריאות באופן משמעותי ומוריד את אחוז ה

החמצן בדם. יש  ןברוויומשמעותית , ללא ירידה דקות של אפניאה ללא משמעות קלינית

, תוך ניטור ריווי החמצן, עשרהת הושקיחמצן אמבו המחובר לם , להנשים עAWלהכניס 

לרוב עדיף לאפשר  למשך מספר דקות. יש להגיע לרמת ריווי חמצן גבוהה ככל האפשר.

נשימה ספונטנית של חמצן ולא להנשים באמבו לפני אינטובציה כדי שלא ננפח את הקיבה 

כל עוד נשמרת סטורציה תקינה זאת כמובן,  (.גדיל את סכנת האספירציהפעולה שת)

 הפצוע נושם כיאות.ו

, ניסיון נוסף אין לבצעהפצוע פולט אותו אם . להחדרת מעביר אוויר רק ניסיון אחדיבוצע   (3

 .וזאת כדי להימנע מהקאה ואספירציה

 (:Manual Inline Cervical ImmobilizationMICI :) קיבוע הצוואר .ב

השדרה  בכל טכניקות ההשתלטות על דרכי האוויר, נגרמת תנועה מסוימת של עמוד (1

( היא שיטה יעילה MICIוארי. טכניקת השמירה על עמוד השדרה הצווארי )ו)עמ"ש( הצ

 למניעת נזק נוירולוגי.

שמירה על עמוד השדרה הצווארי תהיה . MICIבחבלה קהה אין לבצע אינטובציה ללא  (2

תפקידו של אחד מאנשי הצוות מתחילת הטיפול בפצוע, במשך כל שלבי האינטובציה ועד 

 "ספר תורה"(. –הצוואר באמצעות צווארון + מקבע )בצה"ל  לקיבוע

לצוואר, הסיכוי להחמרת הנזק הנוירולוגי ע"י מניפולציה של הצוואר חודרת בחבלה  (3

 קטנה. 

מנע יעל כן נו, עלול להסתיר המטומה מתפתחת או התחדשות של דימום גם הצווארון (4

עמוד ב כלשהי ים לפגיעהגירולויצווארון, אלא אם יש סימנים נו הנחתמבמקרים אלה 

 .השדרה
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 אינטובציה:הביצוע  .ג

( בתוך הטובוס, תוך מתן  (guideמכווןבתמיד  ש להשתמשנטובציה הראשון יסיון האייבנ (1

כיפוף קל לקצה. יש לוודא שאינו בולט החוצה. רצוי לבצע שימון של המכוון על מנת 

 ל הטובוס עצמו(.להקל את משיכתו החוצה לאחר ההחדרה )אין צורך בלובריקציה ש

חמש ומעלה! אין טעם, הגיון או רווח במתן סדציה  GCSפצוע עם  לכלנתן יסדציה ת (2

 .5-מתחת ל GCSלפצוע עם 

, אין צורך  AW-את ה קיבלש (gag reflexהחזר הקאה ) בפצוע מחוסר הכרה ללא (3

 שאפילו אם נושם ספונטנית. י ,בתרופות הרדמה לפני הניסיון הראשון של האינטובציה

 לתת סדציה. -התנגדותיש  ואם ,לבצע ניסיון אינטובציה בעדינות

על מנת  לפני מתן סדציה וזאת להזיז ידיים ורגלייםבמידת האפשר, יש לבקש מהפצוע  (4

 .ולתעד את התגובה להעריך פגיעה נוירולוגית

 .מ"ג לק"ג 3-4במתן לוריד הוא  המינון המומלץ. Ketamineתרופת הבחירה בצה"ל היא  (5

, מ"ג בסמ"ק 50סמ"ק באמפולה בריכוז  5מ"ג =  250תר לזכור "חצי אמפולה" )קל יו

התחלת הפעולה הסדטיבית של הקטמין במתן (. ק"ג 70 -כ במשקל פצועמינון המתאים ל

 יש לחכות תוך המשך ביצוע חמצון מקדים. ו, דק' 1-2לוריד נצפית רק לאחר 

 מ"ג 1 יש לחזור ולתתע המונשם דק', ולכן לפצו 10-30משך הפעולה של הקטמין הוא  (6

 .כמינון אחזקהדק'  20מדי  ק"גל

 IMהחולים היא האפשרות למתן -אחד היתרונות הבולטים של הקטמין בשימוש קדם בית (7

להתחלת הפעולה מ"ג/ק"ג או "אמפולה ורבע"(. במתן תוך שרירי יש לצפות  8)במינון של 

 דק'.  5-8לאחר 

במינון  (Midazolam) דורמיקום להוסיףטובציה יש בכל מקרה של מתן קטמין לצורך אינ (9

ליום לשריר עקב ואואין לתת . מ"ג 10במינון ( Diazepam)וואליום/אסיבל  או מ"ג  5

 . מגבלת ספיגה קשה

 שימוש בלידוקאין באינטובציה בפצועי ראש:  (10

מחקרים אחרונים הדגימו כי בניגוד לדעה הרווחת, שימוש בקטמין אינו גורם לעליה 

עבודות עדכניות לא הדגימו עותית של הלחץ התוך גולגולתי בפצועים. יתרה מזו, משמ

לאור  לתי במהלך אינטובציה בפצועי ראש.יעילות של לידוקאין בהורדת לחץ תוך גולגו

אין צורך במתן לידוקאין לפני אינטובציה לפצועי ראש, וזאת בניגוד להמלצות זאת, 

 הקודמות בנושא. 

 כדלקמן: םמחייבת שינויי -ופעוטותבציה בילדים ואינט (11

 + גיל )בשנים([ חלקי ארבע.16התאמת גודל הטובוס על פי הנוסחא ] .א

 ו מ"ג לק"ג 2קטמין אינדוקציה יש להשתמש ב לצורך – (IV) במתן תוך ורידי .ב

במידה וקיימות הפרשות  מק"ג )מיקרוגרם( לק"ג.  50( Midazolamדורמיקום )

( Atropin)אטרופין האינטובציה, ניתן להוסיף בדרכי אויר, שמקשות אל ביצוע 

 תינוק. כך, לק"ג על מנת לייבש את דרכי האוויר )מיקרוגרם( מק"ג 20במינון 

 . מ"ג דורמיקום 0.5מ"ג קטמין ו 20קילוגרם יקבל  10במשקל 
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 .מ"ג לק"ג( 4)כ  יש להכפיל את מינון הקטמין –(IM) במתן תוך שרירי .ג

  זהים למתן תוך ורידי. םוהדורמיקומינוני האטרופין  

ע"י הזזת הגרון לאחור, למעלה את הויזואליזציה של מיתרי הקול  ניתן לעיתים לשפר (12

(. תמרון זה מבוצע בעזרת BURP–Back, Up, Right Pressureוימינה של הפצוע )

(, וושטבידו האחת )לוחץ על הקריקואיד לסגור את ה תמרון ע"ש 'סליק' החובש המבצע

 רואיד בכיוון הרצוי בידו השנייה. ועל סחוס התי

. למבוגר בקו השיניים העליונות )או זווית הפה( 23יהיה עד מס'  המומלץ עומק ההחדרה (13

החדרה עמוקה מדי תגרום להנשמה של ריאה אחת  בלבד. 21עד מס' יש להחדיר באשה 

('one lung intubation'.) 

אינטובציה בבמצב אידאלי  !לבדלעולם לא תבוצע אינטובציה ע"י רופא / פאראמדיק  (14

 עוסקים ארבעה מטפלים:

 פאראמדיק / רופא (א

 חובש שמגיש ציוד )סקשן, טובוס( (ב

   MICIחובש שמבצע  (ג

 (לפי דרישה BURP+ ) 'ליקס'חובש המבצע תמרון ע"ש  (ד

 ליק והגשה ע"י אותו חובש(.סביצוע בדוחק, ניתן להסתפק בשלושה מטפלים )

ית, נבצע לעיתים אינטובציה ע"י שני מטפלים )ויתור קרבבפציעה חודרת בלבד, בסיטואציה 

 (.MICIעל 

 

 אינטובציה:הביצוע לאחר פעולות  .ד

 יונשם באמבו(. –הפצוע יחובר תמיד למנשם )או בהעדר מנשם  אינטובציהלאחר ביצוע  (1

 אין להשאיר פצוע עם טובוס ללא הנשמה.

 וידוא מיקום:  (2

  detection 2tidal CO-End – Gold Standard (א

 סימטרית דו"צ אזנה )כולל באפיגסטריום( + תנועת חזהה (ב

 לרינגוסקופיה חוזרת (ג

 הצטברות אדי מים בטובוס - 'Fogging' (ד

 pulse oximetryקריאה רצופה של  (ה

וידוא (, יהיה A -בטיפול )שלב ה השלב הראשון ,כאשר אנו מקבלים לידנו פצוע עם טובוס (3

 וכח אחרת".העד שלא  וושטב ימצאעלול לה"כל טובוס  שלגישה מתוך הטובוס,  מיקום

 :קיבוע .ה

 !ףשלא יקובע כהלכה יישל טובוס .הוא שלב קריטי בטיפול בפצוע קיבוע הטובוס למקומו

 :דגשים להנשמה .ו

ולכן יש לבצע בקרה חוזרת ונשנית על  הנטייה הטבעית בהנשמה באמבו היא להנשים ביתר

, לשמירה על (מות בדקההנש 10-12או )שניות  5: הנשמה אחת כל קצב ונפח ההנשמה

 מ"מ כספית. 40של   ETCO2סטורציה תקינה וערך 
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 :חמצון לאחר האינטובציהאו ב בעיות בהנשמה .ז

, חסימת הטובוס (Dislodgementסיבות אפשריות הן: ניתוק של הצנרת ) (1

(Obstructionע"י הפרשות, חזה )-( אוויר לא מאובחןPneumothorax או כשל ,)

 )ראשי תיבות , מחסור בחמצן וכו'ון אמבו/מנשם לא תקין, כג(Equipment) בציוד

'DOPE'.) 

, טובוס ?(one lung intubation -)עמוק מדי נוספות: הטובוס לא נמצא במקוםסיבות  (2

 קטן מדי, בלונית לא מנופחת כראוי/מפוצצת.

 

3. Cricothyroidotomy )קוניוטומיה( 

 התוויות .א

 .)ראה תרשים א'( נות ביצוע אינטובציהכישלו 2-3צורך בנתיב אוויר דפיניטיבי לאחר  (1

ללא יכולת לבצע ומצוקה נשימתית טראומה לפנים/צוואר עם חסימת נתיב אוויר  (2

בסכנה מיידית לנתיב האוויר וסיכויי הצלחה נמוכים באינטובציה  נדגיש כי .אינטובציה

 לפי שיקול דעת המטפל.ניתן לבצע קוניוטומיה ישירות, 

 .אל הקנה ישירותהולכים  חשוף קנהואר עם במקרה הנדיר של פציעת צו (3

 מגבלות .ב

 .cricothyroidotomy 12 מתחת לגילככלל, לא מבצעים בילדים  (1

ואידית לא ניתן בשבר של הלרינקס הגורם לעיוות, וכשאין גישה לממברנה הקריקותיר (2

לבצע קוניוטומיה, ומסוכן לנסותה. יש לעשות כל מאמץ להימנע מהצורך, כולל רכינת 

 לפנים והנשמה במסיכה.הפצוע 

 :שיקולים בביצוע אלחוש .ג

 הפצוע מחוסר הכרה אין צורך באלחוש מקומי. אם  (1

הפצוע בהכרה ויש קיפוח או התדרדרות נשימתית קרוב לוודאי שלא יהיה זמן אם  (2

 לביצוע אלחוש. 

הפצוע בהכרה ושומר על סטורציה תקינה, יש להסנין את שדה הניתוח באלחוש אם  (3

 אין. מקומי עם לידוק

 טכניקת ביצוע: .ד

 בזמן הכנת הציוד לאינטובציה.כבר וכן לקוניוטוטמיה להיות מהציוד על 

ביד הלא דומיננטית מייצבים את הלרינקס בין האגודל לאמה וממששים את האנטומיה עם 

ס"מ עד חשיפת הממברנה. מבצעים  3-4האצבע. ביד השנייה מבצעים חתך אורכי בעור באורך 

יש להקפיד שלא לאבד את הפתח, ולהרחיבו עם פאן  –באמצעות הסקלפל חתך קטן בממברנה 

, מנפחים מקוצר( 6מס'  tube -קטטר ייעודי )או במידה ואין ידית הסקלפל. מכניסיםעם או 

 את הבלונית ומקבעים.

 :אפשריות נקודות כשל

 .זיהוי האנטומיה עלול להיות קשה בשמנים ובחבלה לצואר (1
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גרם דימום משמעותי, אשר י, עלול להanterior jugular vein -את ה חתכנואם  (2

 לחץ מקומי.באמצעות בד"כ  יעצרי

     

 2End Tidal CO )2(ETCO  מדידת .5

מדד זה יכול לשמש לניטור הפצועים. ושף ניתן למדידה, נבאוויר הנ CO2הריכוז החלקי של 

לצאת הגז  נמוך מאד. בהמשך מתחיל CO2בו ריכוז  dead space -בתחילת נשיפה יוצא ה

. האוורורמלמד על מידת  ETCO2 –עולה. כאשר תפוקת הלב תקינה  CO2 -האלוואולרי וריכוז ה

רמות נמוכות שלו יהיו ביטוי להנשמת יתר, ורמות גבוהות ילמדו על הצורך בהגדלת קצב 

 ההנשמה.

מלמדת  ETCO2: קריאה של וידוא מקום הטובוסבשטח הוא  ETCO2השימוש העיקרי בניטור 

(.כשהטובוס נמצא one lung intubationתכן יהטובוס נמצא בקנה )יש לשים לב כי עדיין ת כי

והמכשיר תכן קריאה נמוכה למשך מס' הנשמות ואז תרד לאפס. לכן, כאשר אין קריאה ישט תובו

 אפשרויות: מספרתכנה יתתקין ומחובר כהלכה 

 שט והטובוס בו .1

 הטובוס נסתם .2

או תפוקת לב  אין תפוקת לב .3

 . עמוק , או הלםכלומר: דום לב – כהנמו

תהיה ביטוי ליציאת  ירידה פתאומית ניטור רצוף מאפשר מעקב אחר תקינות מערכת ההנשמה:

ירידה אך גם על ) ל הנשמת יתרעיכולה להצביע  וירידה הדרגתית, הטובוס, נתק בצנרת או דלף

  .(בתפוקת הלב

ראשונה ישמש לוידוא מיקום בבראש וש ,/קפנוגרףיש לחבר כל פצוע מונשם לקפנומטר: לסיכום

יוכל לסייע במניעת היפרוונטליציה  ההנשמה. כמו כן, רכתהטובוס וניטור רצוף של תקינות מע

 ה.עלולה להיות תוצאת ההנשמאשר קשה 

 

 :זונדה .4

. המטרה העיקרית של ההשלמות בשלב מונשםכולל הכנסת זונדה לכל פצוע  ATLS -פרוטוקול ה

( שעלולה לגרום להפרעות בנשימה acute gastric dilatationהרחבת הקיבה ) הזונדה היא מניעת

הכנסת זונדה  ככלל,., כמו גם לעודד הקאות ולסכן באספירציהשפעות המודינמיות לא רצויותוה

יש להכניס זונדה רק , ולעיתים טכנית ועלולה לעכב פינויהפעולה קשה  - אינה פעולה מצילת חיים

זונדה תוחדר בזמן המתנה לפינוי בצה"ל, עולה קלה ומתבצעת בצורה חלקה. זמן, והפ לכך אם יש

  או תוך כדי תנועה, כאשר סיימנו לבצע פעולות חיוניות אחרות.

)מנגנון פגיעה, המטומות משקפיים, דימום  הפעולה אסורה אם קיים חשד לשבר בבסיס גולגולת

  וכד'(. CSFמהאף, דימום מהאוזניים, דליפת 

 .את האפקטיביות של ריקון הקיבה ת זונדה רצוי לבצע שאיבה על מנת להגדיללאחר הכנס

להחדרת  התוויהבהקשר זה נזכיר כי פציעת בטן לכשעצמה, בפצוע שאינו מונשם, אינה מהווה 

 זונדה.
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 לסיכום:דגשים  .6

לנתיב אויר  כעת השאלה הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היא: האם הפצוע זקוק .א

 דפיניטיבי?

בלא נתיב אוויר דפיניטיבי והנשמה  (90%ר לפנות פצוע היפוקסי )ריווי חמצן מתחת אסו .ב

 .(חמצן)עם יעילה 

 אוקסיגנציה היא שלב חשוב ביותר לפני ביצוע האינטובציה.-פרה .ג

 האינטובציה היא "הפקה" שיש להתכונן לקראתה היטב! .ד

 .Orotracheal intubationשיטת האינטובציה המאושרת בצה"ל היא  .ה

התחלת הפעולה הסדטיבית של  .Ketamineופת הבחירה לביצוע אינטובציה היא תר .ו

 5-8דק'  ובמתן לשריר התחלת הפעולה לאחר  1-2הקטמין במתן לוריד נצפית רק לאחר 

 דק'.

גרום פצוע עלולה להבמקרה של חבלת פנים עם פגיעה בנתיב האוויר השכבה על הגב של  .ז

"מתעקש" לשבת, ויש שכיב פצוע עם חבלת פנים שאין לה .לאובדן מיידי של נתיב האויר

 ! לפנותו בישיבה

 פאראמדיק לבד! אולעולם לא תבוצע אינטובציה ע"י רופא  .ח

טובוס שלא קובע כהלכה דינו קיבוע הטובוס למקומו הוא שלב קריטי בטיפול בפצוע.  .ט

 להישלף!

 .ETCO2 מטר ולנטרגרף/יש לחבר כל פצוע מונשם לקפנו .י

 

 


