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PHTLS -סכמת טיפול בפצוע :שיעור

מטרותמספר

יכיר את עקרונות הטיפול בפצוע טראומה החניך1

את מטרות הטיפול וחשיבות הזמן החניך יכיר2

PHTLS -י סכמת ה"עפ החניך ידע כיצד לעבוד3

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3

ציוד  , לוח שדרה ,צווארון, החייאה למבוגר ערכת4

חבישה



.כ הגורם הינו חיצוני"בד. הינה פגיעה חיצונית ברקמות הגוף טראומה גופנית

,  (מנגנון הפציעה)קינמאטיקה , חומרת הפציעה תלויה במספר גורמים הכוללים גיל הנפגע

.שימוש במיגון וכדומה

.טראומה הינה גורם המוות השכיח ביותר באנשים צעירים

איכות ומהירות הטיפול תשפיע באופן ישיר על סיכויי ההישרדות של הפצוע ובאיכות חייו  

.עם ישרוד את הפציעה

בבסיס הטיפולי קיימת הנחת היסוד שלא ניתן לייצב את מצבם של פצועים קשה ברמת  

שליטה בנתיב אוויר ופינוי דחוף , השטח וכן יש לבצע טיפולים מצלי חיים כמו עצירת דימום

.לבית החולים

2

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



3

". גלים"אחוזי התמותה בטראומה מחולקים לשלוש אוכלוסיות או לשלושה 

(.מהנפגעים 50%)כ מתה תוך דקות מרגע הפגיעה "האוכלוסייה הראשונה בד

קרע של  ,  נזק מוחי נרחב, הסיבות כוללות נזק קריטי לנתיב האוויר או לנאדיות

.כלי דם ראשי וכדומה

  30%)כ מתה תוך מספר שעות מרגע הפגיעה "האוכלוסייה השנייה בד

,  דם לקוי זילוח, כשל נשימתי, ממושכת היפוקסיה: הסיבות כוללות(. מהנפגעים

.הלם וכדומה, שטפי דם

  20%)כ מתה תוך ימים עד שבועות מרגע הפגיעה "האוכלוסייה השלישית בד

הפרעות בקרישה  , כשל מערכות הגוף, זיהום: הסיבות כוללות(. מהנפגעים

.  וכדומה

ת  הבינו את חשיבו, לאחר שחקרו וגילו את אחוזי התמותה בטראומה ואת הסיבות

.הזמן כמרכיב העיקרי בטיפול בטראומה

  .ההתייחסות למרכיב הזמן מלווה את המטפל לאורך כל הטיפול בטראומה, לכן
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:The Golden Hour  -שעת הזהב

במרוצת השנים הגיעו למסקנה שלמרכיב הזמן ישנה חשיבות עליונה בטיפול בפצועי  

במחקרים שנעשו הוכח שפצועים קשה שהגיעו עד כשעה לחדר ניתוח היו סיכויי  . טראומה

.הישרדות גבוהים יותר מפצועים שהגיעו באיחור

מתן טיפולים מצילי חיים עשוי להציל את חייהם של הנפגעים ולהעלות את סיכויי  

.  ההישרדות שלהם

.ומכן חשיבות הטיפול. חשוב לזכור שלוח הזמנים של פצוע שאינו יציב הינו קצר מאוד

ללוח הזמנים האידיאלי שנקבע מרגע פציעתו של הפצוע ועד להגעתו לחדר הניתוח 

".שעת הזהב"קוראים 
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(.שעת הזהב)פרק הזמן שהוגדר כיעיל ומציל חיים בעבור הפצוע נקבע על שעה , כזכור

.שעת הזהב כוללת בתוכה את רגע התרחשות האירוע ועד להגעת הפצוע לחדר הניתוח

:המרכיבים כוללים, בנוסף

התרחשות האירוע •

י עוברי אורח וסובבים"גילוי האירוע ע •

(כיבוי, משטרה, א"מד)דיווח לשירותי החירום  •

הגעת שירותי החירום •

ייתכן וזמן, חשוב לזכור שלעיתים כאשר מדובר בפצוע לכוד -(במידת הצורך)חילוץ  •

לכן על המטפל לשאוף לצמצם את זמן החילוץ. החילוץ יתארך ויפגע בשעת הזהב  

על המטפל לספק, בנוסף. למינימום בתיאום עם גורמי החירום הנוספים כמו כיבוי אש  

.טיפולים מצילי חיים כמו עצירת דימומים וטיפול בנתיב אוויר במהלך החילוץ  

טיפול רפואי ראשוני •

תחילת פינוי לבית החולים •

הגעה לבית החולים •

טיפול בחדר טראומה או במחלקה לרפואה דחופה •

התערבות ניתוחית •
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:Ten Golden Minutes" עשר דקות הזהב"

הוחלט על לוח זמני ייעודי לצוותי  , בהמשך להתייחסות ולמסקנות הנוגעות במרכיב הזמן

". דקות זהב 10"החירום העומד על 

דקות מראשית הטיפול   10עומדות לרשותם , העיקרון קובע שמרגע הגעת צוותי החירום

.ועד לתחילת הפינוי לבית חולים

:עשר דקות הזהב כוללות

הגעת צוותי החירום •

ייתכן וזמן, חשוב לזכור שלעיתים כאשר מדובר בפצוע לכוד(: במידת הצורך)חילוץ  •

לכן על המטפל לשאוף לצמצם. החילוץ יתארך ויפגע בשעת הזהב ובעשר דקות הזהב  

.  למינימום בתיאום עם גורמי החירום הנוספים כמו כיבוי אשאת זמן החילוץ  

על המטפל לספק טיפולים מצילי חיים כמו עצירת דימומים וטיפול בנתיב אוויר, בנוסף  

.במהלך החילוץ  

שליטה בנתיב אוויר וכדומה, טיפול רפואי מציל חיים כמו עצירת דימומים •

תחילת הפינוי לבית החולים •

.אם זמן הטיפול קצר מעשר דקות יש להתחיל פינוי בהקדם לבית החולים •

. קיימת חשיבות רבה לטיפול מהיר בפצועים ופינוי דחוף לבית חולים, כפי שכבר ראינו

סכימת הטיפול בנפגע בודד  , גם כאן בפצוע ישנה דרך טיפול ספציפית בנפגע, כמו בחולה

((PHTLS-Pre Hospital Trauma Life Support.

תן לו טיפול אופטימאלי בזמן  , סכימת טיפול זו מסתמכת על עיקרון של אסוף את הפצוע

.מינימאלי בשטח ופנה בדחיפות לבית החולים
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.עשר דקות הזהב -לוח זמנים לטיפול בפצוע בטרום בית החולים קרוי

,  ישנם נפגעים הזקוקים לטיפול מתקדם ברמת בבית החולים בטווח זמן של פחות משעה

לקבלת טיפול מתקדם " להמתין"יוכלו " קלות יותר"לחילופין נפגעים אחרים עם פציעות 

.  בטווח זמן של מעל שעה

הדגש בכל מקרה של טראומה היא שהנפגע יקבל את הטיפול המתקדם מוקדם ככל שניתן  

.ח ייעודי המתאים למצבו של המטופל"בבי
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שיעורי התמותה  , בשנות השישים של המאה העשרים נתקלו הרופאים בבעיה חמורה

עקרונות  . Stay and Playהכינוי לו זכתה שיטה זו קרוי . מטראומה היו מאוד גבוהים

השיטה היו שיש לטפל בכל פצוע ברמת השטח מהפצוע הקל ועד לפצוע הקשה ולבסוף  

הסתבר כי הבעיה בשיטה זו היא שבזמן שחבשו  , לאחר מחקרים. לפנותו לבית החולים

.  דימום מהטחול הרג אותו, לבן אדם את הציפורן

עם השנים שיטת הטיפול בנפגעי טראומה השתכללה והרופאים הבינו שהתעכבות  

בשטח היא מיותרת וניתן לחבוש את הציפורן בבית חולים אבל לא ניתן למנוע מהטחול  

לכן נקבע שאדם אשר נמצא בסכנת חיים יש להביאו בדחיפות לבית  . לדמם בשטח

.Scoop and ran"" "טפל וטוס"החולים והשיטה החדשה דבקה ב

.מכאן נבעה הנחת היסוד שלא ניתן לייצב פצוע קשה ברמת טרום בית החולים

עומדות לרשות המטפלים דקות בודדות בלבד על , מהרגע בו התרחשה פציעת טראומה

.לזהות ולטפל בפציעות מסכנות חיים ולהתחיל לפנותו למתקן רפואי, מנת להגיע לפצוע

על מנת  ( Golden Minutes 10)דקות  10על הצוות לשאוף ולבצע פעולות אלו בתוך 

(.The Golden Hour) לעמוד בשעת הזהב 

זמן התגובה של שרותי החירום הינו קצר ולכן ברוב  , בישראל הודות למימדיה הקטנים

כ אכן מגיעים "לכן פצועי הטראומה בד. הארץ מרחק הפינוי למתקן רפואי קצר אף הוא

. לבית החולים בחלון זמנים סביר שעומד בקריטריונים

זמני החילוץ עלולים להתארך אף  , יש לשים לב כי אם הפצוע לכוד ברכב או בתעלה למשל

במקרים אלו ניתן ורצוי להתחיל את הטיפול הרפואי עוד כאשר הפצוע לכוד  . לעשרות דקות

החדרה עירוי  , קיבוע עמוד שדרה צווארי, פתיחת נתיב אוויר, עצירת שטף דם:כמו

.וכדומה
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עלינו לצאת מנקודת ההנחה שלא  , יהיה הגורם אשר יהיה, בבואנו לטפל בנפגע טראומה

,  ח בהקדם האפשרי"ועלינו לשאוף להביאו לבי, בשטח קשהניתן לייצב את מצבו של פצוע 

י יכולותינו וסמכויותינו במינימום הזמן האפשרי תוך התחשבות  "תוך מתן טיפול תומך עפ

.דקות הזהב 10 -ב

חשוב לזהות מצבי חירום מסכני חיים ולטפל בהם בהקדם האפשרי בשילוב עם פינוי מהיר  

.לבית החולים
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(:Safety & Survey) -בטיחות וסקירת זירת האירוע

יש לשים דגש עיקרי על  ,  בראשית הטיפול ועוד בטרם מתן טיפול רפואי מכל סוג שהוא

.נושא הבטיחות האישית של המטפל והבטיחות של המטופל

יש להזעיק כוחות  , בנוסף. אם ניתן, חשוב לזהות סיכונים במקום האירוע ונטרל אותם

.משרד להגנת הסביבה ועוד באמצעות המוקד המרחבי, כיבוי אש, משטרה: נוספים

יש לשים כפפות בכל מגע עם מטופל ובייחוד כאשר יש סכנה למגע עם דם או הפרשות של  

אין סיבה שתהיה חשיפה אם מקפידים על כללי  ( וכדומהCצהבת , איידס)מטופל 

.הבטיחות

,  י המשטרה"חסימת הכביש ע, יש להשתמש באפודים זוהרים בכל אירוע בכביש, בנוסף

(  מרחק בידוד ראשוני) ר"מב, שימוש בקסדות בכל חשד לפגיעה בראש או לקריסת מבנה

.כאשר יש סכנת פיצוץ או מעורבות של חומרים מסוכנים

תאונת  , באם מדובר בתאונת דרכים)יש להעריך את אופי האירוע ולדווח למוקד המרחבי 

אופי אירוע עלול  . ('וכופעילות עוינת לאומנית , שוד, קטטה ברחוב או במקום סגור, עבודה

.להוביל לשיקולים שונים כמו הזעקת כוחות נוספים והערכת סכנות נוספות לצוות המטפל

במפעל או במקום , אירוע בכביש. מיקום האירוע מהווה שיקול נוסף בהערכת המקרה

.ציבורי יידרשו שיקולים שונים

לבצע הערכה מהירה למצבם , כאשר ישנם מספר פצועים יש לקבוע במהירות מהו מספרם

.ן"ארל "י פק"ולהזעיק במקביל כוחות נוספים באמצעות המוקד המרחבי ולפעול עפ
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!חשוב להדגיש שאיש צוות פצוע אינו יכול לטפל

בהגעה לזירת האירוע יש להעריך את הכוחות הפיסיקאליים שהשתתפו באירוע ומנגנון  

:של הפגיעה הקינמטיקה

.  כל אלה יעזרו בהערכת הפצוע עצמו. מרחקים שונים, באיזו מהירות, מי פגע במה

קטטה ברחוב או  , תאונת עבודה, באם מדובר בתאונת דרכים)יש להעריך את אופי האירוע 

–אופי אירוע יכול לשנות שיקולים שונים . ('וכופעילות עוינת לאומנית , שוד, במקום סגור

.איזה כוחות נוספים להזמין ועד להחלטה כי קיימת סכנה לצוות המטפל

יהיה  לנו את מירב האינפורמציה לשליטה על  , רק לאחר הערכה בכל המישורים המצויים

.  המקרה

כ "אם לא מדובר בדימום עורקי בד. יוצא בפולסים ובמהירות, שטף דם עורקי= פורץ ד"שט

.C-הוא ייעצר ויטופל בשלב ה
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:Airway -נתיב אוויר

בדיקת תקינות הנשימה של הנפגע ושמירה על מינימום ,  אבטחת דרכי אוויר פתוחות

.הינן הפעולות הראשונות של הטיפול בנפגע הצוואריטלטול של עמוד השדרה 

יש  , י איש צוות הבכיר ביותר"יש לבצע קיבוע ראש ידני ע, במגע הראשוני עם הנפגע

 Head)להקפיד לא לעזוב את הראש עד אשר יונח צווארון פילדלפיה ומקבע הראש 

Vice  .)

ניתן להסיק כי נתיב האוויר שלו פתוח אך יש לוודא שאין  , צועק או בוכה, אם הפצוע מדבר

אם הנפגע אינו  . עצמות שבורות שיכולות לגרום לגוף זר או בעיות נלוות/ דימום או שיניים 

יש לפתוח , במקרה זה. יש לחשוד בירידה ברמת ההכרה שלו, אינו מדבר או צועק, מגיב

אלא רק דחיקת  , לא תתבצע הטיה של הראש לאחור, בניגוד לחולה. את נתיב האוויר

יש לבצע פתיחת  , וקיימת הפרעה לנתיב האוויר, אם לא ניתן לבצע פעולה זאת. הלסת

ההיגיון בפעולה  . הצוואריי הטיית ראש גם במחיר של סכנה לעמוד השדרה "נתיב אוויר ע

זו הינו שאין כל טעם בפצוע עם עמוד שדרה צווארי תקין אך שנתיב האוויר שלו חסום ולכן  

.  יש לדאוג לפתיחת נתיב אוויר בכל מחיר

ALERT - הגיוניות והוא  , תשובותיו ברורות. הנפגע ערני ועונה לשאלות אליהם הוא נשאל

.מתמצא בזמן ובמקום

VERBAL -  הנפגע אינו ערני לחלוטין אולם יתעורר או יגלה   -הנפגע מגיב לגירוי מילולי

לאחר מספר . סימן בתגובה לגירוי מילולי כדוגמת שאלה שתופנה אליו או קריאה בשמו

.ישקע שוב למצבו הקודם, שניות

 PAIN-  הנפגע לא יגיב לגירוי מילולי אולם יגיב לגירוי פיזי על ידי   -תגובה לגירוי פיזי

ישקע שוב למצבו  , לאחר מספר שניות. גירוי פיזי כולל צביטה בשריר הטרפז. תזוזה

.הקודם

 -UNRESPONSIVE   אין תגובה מכל סוג שהיא הן לגירוי מילולי והן לגירוי פיזי מצביע כי

החולה מחוסר הכרה לחלוטין
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:Breathing -נשימה

שלב הנשימה גם הוא שלב קריטי ויכול לספק לנו מידע חשוב בנוגע לחומרת הפציעה של  

.הנפגע

?האם הנפגע נושם

האם הנפגע נושם  ? האם הנפגע בקוצר נשימה? מהו קצב הנשימה? מהי איכות הנשימה

,  חשוף בית חזה ובדוק האם בית החזה עולה בצורה אחידה?  שטחית? נשימה עמוקה

האם הנפגע  . לעיתים ניתן להבחין בשברים בצלעות בזמן הנשימה בגלל שינוי המקום

האם נשמעים קולות  ? האם הוא מסוגל לדבר משפטים שלמים? מדבר בצורה ברורה

?בנשימה

?  מרכזי? האם ישנו כיחלון היקפי

?תת עוריות אמפיזמות, גודש ורידי צוואר -סימני פגיעות ספציפיים האם מופיעים

!(ספק, אם יש ספק)במידת הצורך ספק חמצן 

.שקול ביצוע הנשמה מסייעת, נשימות בדקה 8-ומתחת ל 30אם מספר הנשימות מעל 

.המטומהסימני , בדוק פציעות חודרות בבית החזה

(.ילמד בהמשך -אשרמן)אם  קיימת פציעה חודרת בבית החזה יש לאטום 
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:Circulation -לב וכלי דם

.מילוי קפילארי, הזעה, חיוורון, יש להזכיר בקצרה מהם סימני הלם

.דם ועצירת דימומים חיצוניים זילוחעיקר שלב זה הוא הערכת 

שניות  ' ד סיסטולי במס"י כך ניתן להעריך ל"בשלב זה יש להעריך דופק פריפרי ועפ

.בודדות

.מ כספית"מ 80לחץ דם סיסטולי מעל , באם דופק מורגש ברדיאלי

.מ כספית"מ 70לחץ דם סיסטולי מעל , בפמורליבאם דופק מורגש 

.מ כספית"מ 60לחץ דם סיסטולי מעל , בקרוטידבאם דופק מורגש 

 

.תבוצע החייאת לב ריאה, אם אין דופק

 

שיטות עצירת שטפי דם ילמדו  )יש לעצור שטפי דם חיצוניים בולטים ומסכני חיים 

(.בהמשך

האם דופק פריפרי  ? האם לחץ דם נמוך(: ילמד בהמשך)יש להעריך האם החולה בהלם 

האם המילוי  ? כחול/אדום/חיוור? קר/חם? יבש/לח? מהו מצב העור? חזק או חלש

(.מעל שתי שניות לא תקין)הקפילארי תקין 
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:Disability -מצב הכרה

Disability- הערכת חמצון ותפקוד מוחי

יש להעריך שוב את רמת ההכרה של הנפגע

 

בדיקות משלימות נוספות

כול  י–? מכווצים? מורחבים? מגיבים לאור? האם שווים. בדיקת והשוואת קוטר אישונים

...'וכושאיפת סמים , ללמד על פגיעת ראש

לבקש  , ץ של כף היד כנגד כף רגל של הנפגעלח –הערכת תנועתיות ותחושתיות ברגליים 

יכול להצביע   -לבדוק האם יש שוני בין שני הצדדים -מהחולה ללחוץ את שתי ידי המטפל

(בדומה לשבץ מוחי)על פגיעה מוחית 

הערכה נוירולוגית -תנועות גפיים •

"  סולם גלזגו"קיימת שיטה להערכה נוירולוגית מדויקת יותר הנקראת  ALSברמת •

(Glasgow Coma Scale)
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:Exposure -הפשטה

החיפוש אחר פציעות נוספות בשלב זה יעשה ביסודיות מלמעלה למטה לפי השלבים 

.כאשר יש למשש בעדינות על מנת לא לפגוע בפצוע 

Exposure- הבטן והגפיים על מנת לגלות שטפי דם , יש לחשוף בית חזה. הפשטה

 כולל הפיכה.  ופגיעות נסתרות

!שמירה על צנעת הפרט -יש להפשיט את הנפגע בתוך האמבולנס

.היפותרמיה -כסה את הנפגע מיד בתום הבדיקה על מנת למנוע תת חום

17
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:T&T- Treatment and Transportation -טפל או טוס

:בשלב זה נעריך אם הנפגע יציב או בלתי יציב

?האם הנפגע בהלם? האם יש פגיעה בתפקוד הנשימה? האם יש סכנה לנתיב האוויר

קשה יש לפנות דחוף   הקינמטיקהכאשר )? מהו מנגנון הפגיעה? האם יש פגיעה ברמת ההכרה

(.לבית חולים גם אם על פניו נראה כי החולה בסדר

 

!אין לעכב נפגע בלתי יציב בשטח

!אין לעכב פינוי לשם החדרת עירוי

!כל נפגע טראומה קהה מחייב קיבוע מלא ללוח גב

.על מנת שייערכו בהתאם -יש להודיע לבית החולים באמצעות המוקד על הגעת הנפגע ומצבו

 

:הפעולות שנבצע במידה והנפגע אינו יציב יהיו

?האם אגן יציב, לפגיעות שלא התגלו קודם -בדיקה גופנית יסודית

?קשה? האם הבטן רכה, חבישות, זהירקיבוע שברים , . החדרת עירוי

.לקיחת מדדים מלאים. הערכה חוזרת של הכרה ואישונים

 

.Secondary Survey–לאחר שלב זה נעבור לסבב השניוני 

במידה והחולה יציב ולא נשקפת סכנה לחייו יש לבצע את הסבב השניוני  , חשוב לקבל החלטה

בשטח

אם החולה לא יציב או נשקפת סכנה לחייו יש לבצע את הסבב השניוני במהלך הפינוי לבית חולים
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:משלים/ שניוני סבב

Airway- הנח  -במידה ולא הונח עד כה? האם חל שינוי, הערך נתיב אוויר פעם נוספת

.צווארון פילדלפיה

Breathing- האם יש צורך בחמצן? האם השתפר? האם חל שינוי -הערך מצב נשימה ?

מדוד קצב נשימה

Circulation- רק בעלי הסמכות  )במידת הצורך יש להחדיר עירוי , מדוד דופק ולחץ דם

(.לכך ורק בהתאם לתנאים שילמדו בשיעור עירוי

Disability and Dressing- בצע , השלם חבישות וקיבועים, הערך שוב מצב הכרה

.קיבוע מלא ללוח גב

Evacuation- פינוי מיידי לבית חולים.

 

שינויי  , המטומות, בה יש לבדוק ולהתייחס לסימני חבלה, יש לבצע בדיקה גופנית יסודית

.כאבים ודופק פריפרי, רגישות, שברים, צורה

תלונות נוספות, רגישיות, שכל שבכל מטופל יש לתשאל כל פצוע על מחלותחשוב לזכור 

אוטם  , שבץ מוחי, סוכרת: לדוגמה -יכול להיות שאחת ממחלות הרקע היא שגרמה לתאונה

.בשריר הלב

19
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ח "לבי -לאן עדיף לפנות פצוע, אם הנחת היסוד היא שלא ניתן לייצב פצוע קשה בשטח

?ח מרוחק יותר עם יכולות טיפול טובות יותר"קרוב ללא מרכז טראומה או לבי

ח עם "לפעמים אין אפשרות לפנות לבי', רמת הגולן וכד, בקעת הירדן, באזורים כמו הנגב

של   באמצעות מסוק, ניתן ח הקרוב ביותר או כאשר"מרכז טראומה לכן הפצוע יפונה לבי

בגלל ריבוי בתי חולים רצוי לפנות למרכז   -במרכז המצב שונה. א למרכז טראומה"מד

.טראומה

21
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יעביר ראש הצוות דיווח לבית החולים באמצעות המוקד המרחבי וימסור  , במידת הצורך

:את הפרטים הבאים

גיל הפצוע •

פציעות קריטיות •

רמת הכרה •

(לא יציב/יציב)מצב המודינמי  •

זמן הגעה משוער לחדר טראומה •

זמן  , יציב המודינמית, בהכרה, פצוע דקירה בגב, 34מפנה בן  65ירקון : "לדוגמה

.דקות 5הגעה משוער 
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בכל פצוע טראומה הדורש  , כולל עיסויים, ברמת האמבולנס הרגיל נבצע החייאה מלאה

ח"פינוי מהיר לבי/ ן "עד לחבירה עם נט, החייאה

.ן"חבירה לנט/ ניתן לתת נוזלים במידה ולא מעכב פינוי 

 .מחקרים מראים כי סיכויי ההצלחה בביצוע החייאה לפצוע טראומה בדום לב הינם אפסיים

בעיקר בפצועים שפונו  , יותרמעט ביצוע החייאה בטראומה חודרת נותנת נתונים מעודדים 

.תוך כדי החייאה

בכל , כולל עיסויים, על כל חובש באמבולנס רגיל לבצע החייאה מלאה, למרות כל זאת

ח"ן או פינוי מהיר לבי"עד לחבירה עם נט, פצוע טראומה
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.  על מנת שנוכל לבצע אותה בצורה הטובה ביותר, יש לזכור את הסכימה ולהבין אותה

חשוב מאוד לזכור כי הסכימה היא חלק קטן מתוך עשר דקות הזהב המוקצות לנו צוותי  

ויש לזכור כי דחיפות הפינוי היא הגורם הכי חשוב בהצלת חיי הנפגע ולזכור כי  , החירום

.אך טחול מדמם אי אפשר לרפא בשטח, שריטה בבוהן אפשר לחבוש בבית החולים

אין לפסוח על , בהתאם לפגיעתו PHTLSי סכמת "כל טיפול בנפגע טראומה יטופל עפ

.י הצורך"יש לבדוק את הפצוע בכל שלב ולטפל עפ, שלבים גם אם מדובר בפצוע קל

.הדגם לחניכים כיצד לבצע את כל שלבי הטיפול בפצוע טראומה

. תרגל את החניכים בסוף השיעור כיצד לבצע את סכמת הטיפול בפצוע טראומה             
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