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טביעה :שיעור

מטרותמספר

יבין את מנגנון הטביעה החניך1

לטפל בנפגע טביעה החניך ידע כיצד2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



.  מדיי שנה מטופלים עשרות נפגעים אשר חוו אירוע של טביעה

.    גורם תחלואה ותמותה שכיח בעולם הגורם לנכות ונזקים נוירולוגיים

זיהוי וטיפול בשילוב עם היכולת לפינוי מהיר כדי להציל  , על המטפל לקבל כלים למניעה

.את חייו של הנפגע
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ההגדרה עונה לקריטריון כאשר נוזל ואוויר  . תהליך ותוצאה של כשל נשימתי בתוך נוזל
.בנתיב האוויר של הנפגע מונעים ממנו לנשום בצורה תקינה או מונעים ממנו לנשום כלל

/  תהליך הטביעה מתחיל כאשר האדם מתחיל לשקוע או מים ניתזים על פניו ומתחיל קושי

בין אם , ללא קשר לתוצאה. אם האדם נמשה מהמים הוא ינצל, בשלב זה. כשל נשימתי

אירוע שלא היה בו קושי נשימתי יקרא  . הנפגע עבר אירוע של טביעה, יחיה ובין אם ימות
.ולא טביעה( water rescue" )הצלה ממים"

.טביעה מהווה גורם תחלואה ותמותה שכיח בעולם הכולל נכות ונזקים נוירולוגיים

י סוג הנוזל בו שקע הנפגע "השטח אין המלצה לסווג את הטביעה או למתן אפיון עפברמת 

.מכיוון שלא קיימת משמעות קלינית ושוני בטיפול הראשוני המציל חיים

בהשפעות ובנזקים לטווח ארוך אך חשוב לזכור  , ברמת בית החולים קיים שוני בטיפול

אוורור וחמצון  , שליטה בנתיב אוויר, שברמת טרום בית החולים הטיפול מתרכז בזיהוי

.   נאותים ופינוי דחוף לבית החולים

שישקעו במים קפואים סיכויי הישרדות  שאנשים צעירים ובייחוד ילדים סברה קיימת 

גבוהים יותר מכיוון שמטבוליזם בגוף וטמפרטורת הליבה יורדים וכתוצאה מכך הנזק  

.  האיסכמי למוח יורד
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הנפגע , לאחר השקיעה בנוזל. טביעה מתחילה בשקיעה בנוזל באופן יזום או בלתי יזום
אדם שלא יודע לשחות ונכנס לפאניקה או שחיין  : לדוגמא. )מבין שמדובר במצב חירום

(.  שמתעייף לאחר מאמץ ממושך
נושם נשימות עמוקות במטרה לשמור על רמת חמצן  , הנפגע בהכרה, כ בהתחלה"בד

כאשר הנפגע עוצר את הנשימה  . צלילה בנוזל/ תקינה לפני עצירת הנשימה והשקיעה
המים . הרפלקסים הנשימתיים גוברים על המאמץ לעצור את הנשימה, מתחת למים

סגירה של מיתרי הקול ומניעה של כניסת  ) לרינגוספאזםנכנסים לדרכי האוויר ומתרחש 
התוצאות של . חמורה להיפוקסיהואספירציות גורמים  לרינגוספאזם(. נוזל לריאות

.היפוקסיה וחמצת גורמות להפרעות קצב ולאיבוד חמצן למערכת העצבים המרכזית

מספיק טוב כדי למנוע חדירה של נוזל לחלל   הלרינגוספאזם, מהטביעות הקשות 15% -ב
.הנפגע אינו שואף מים לחלל הריאות, כלומר"(. טביעה יבשה)"הריאות 

"(.טביעה רטובה)"הנוזל חודר לתוך חלל הריאות , מהטביעות הקשות 85% -ב

י כמות וסוג הנוזל שנכנס  "האירועים הפיזיולוגיים שמתרחשים לאחר הטביעה נקבעים עפ
.  לחלל הריאות

י  "העיקרית של טביעה מאופיינת ע הפתופיזיולוגיה. אין חשיבות לסוג המים שנשאף
.וחמצת שגורמים לדום לב( חמצני נמוך-ערכי פחמן דו) היפוקפניאה, היפוקסיה

מי ברז או מים מזוהמים , מתוקים, מלוחים מים)טביעה עלולה להתרחש בכל סוג של מים 
[(.בקטריה או חול, ירקת, כימיקלים, מי ביוב]

לנוזלים שונים יש השפעות שונות אך ההבדלים לא משמעותיים מבחינה  , בתיאוריה
מכיוון שאין הבדל בטיפול ( טרום בית החולים)קלינית בשלב הטיפול הטרום אשפוזי 

או  " יבשה"הראשוני בנפגעי טביעה ולכן גם לא קיימת ההמלצה למתן סיווג לטביעה 
" .  רטובה"
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,  עלולה להוות אירוע ראשוני כמו נפגעים שאינם יודעים לשחות( Drowning)טביעה 

.שחיינים מותשים שנסחפו או צוללנים ששקעו

לעומת זאת קיימים מצבים בהם טביעה מהווה את האירוע המשני למצב חירום רפואי אחר 

,  הפרעות קצב בלב, חבלת עמוד שדרה, חבלת ראש, פרכוס: שהתרחש בתוך המים כגון

אוורור יתר על רקע  , דום נשימה, עילפון, מינון יתר של אלכוהול או סמים, היפותרמיה

.היפוגליקמיה וכדומה, נפשי

חשוב לברר עם הנפגע אם הוא בהכרה מה הוביל  , במקרים שהטביעה היא אירוע משני

.לאירוע הטביעה ולטפל בהתאם

:הטובעגורמים המשפיעים על סיכויי ההישרדות של 

ניקיון המים

משך השהייה מתחת למים

לילדים סיכויים טובים יותר -גיל הטובע

מחלות קודמות

  30ניתן להציל אפילו אדם שהה ( קפואים)בטביעה במים קרים מאוד  -טמפרטורת המים

ירידה בדופק וצמצום  , המים הקרים גורמים לכיווץ כלי הדם. דקות מתחת למים
.המטבוליזם
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:גורמים לטביעה

נפגעים שאינם יודעים לשחות•

שחיינים מותשים שנסחפו•

אוורור יתר על רקע נפשי•

אירוע מוחי•

אירוע לבבי•

הפרעות בקצב הלב•

היפוגליקמיה•

עילפון•

היפותרמיה•

פרכוסים•

דום נשימה•

אלכוהול/ מינון יתר של סמים•

חבלת ראש•

חבלת עמוד שדרה•
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.  באמבטיה וכדומה, בריכה, כ מתחילים בדיווח על האירוע בחוף הים"לטביעה בדהסימנים 

הסימנים הקליניים שמלווים לאירוע של טביעה כוללי סימני היפוקסיה וניסיון פיצוי  , בנוסף

קולות נשימה כגון  , קוצר נשימה: הסימנים העיקריים הם. ההיפוקסיהשל הגוף כנגד 

סימני , עור חיוור וקר למגע, ירידה בלחץ הדם, (טכיקרדיה)דופק מהיר , חרחורים

.באי שקט ובמקרים חמורים חוסר הכרה ודום לב/ נפגע עצבני, היפותרמיה
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ממושכת כתוצאה מהפרעה  היפוקסיה, בטביעה כוללות פגיעה בנתיב האווירהסכנות 

פגיעות עמוד  , טראומות נלוות כגון פגיעות ראש, היפותרמיה, בנשימה או דום נשימה

.הקשה יתרחש דום לב מההיפוקסיהכתוצאה , לבסוף. עמוד שדרה ושברים, שדרה צווארי

שמירה על  , לפיכך. ממקרי הטביעה 0.5% -מתרחשת בכ הצוואריפגיעה בעמוד השדרה 

ועמוד השדרה צריכה להתבצע רק במקרים בהם ידוע למטפל על   הצוואריעמוד השדרה 

(.קפיצת ראש למים רדודים, פעילות ספורט ימי אתגרי, תאונות צלילה)מנגנון טראומתי 
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י "י מתן דגשים עפ"הטיפול מתחילה בהסברה לציבור הרחב ולהורים ובמניעה עראשית 

.הצבת מצילים וכדומה, גידור בריכות, עונות רלוונטיות  

אדם שלא מיומן בחילוץ נפגע מהמים עלול   -י המצילים בלבד"הוצאת הנפגע תעשה ע •

הבאלהפוך להיות נפגע הטביעה    

מתן חמצן במסכה או הנשמה מסייעת  , הכוללת שמירה על נתיב אוויר ABC -תמיכה ב •

הבעיה העיקרית היא, כזכור)דאג לאוורור וחמצון נאותים של הנפגע  -במידת הצורך  

לא מומלץ באופן שגרתי -כאשר יש הפרשותבצע שאיבה לנתיב האוויר רק, (היפוקסיה  

נפילה למים  , החלקה או נפילה למים, שינוי צורה, סימני חבלת ראש)בחשד לטראומה  •

שימוש בסמים או באלכוהול שמקשים על לקיחת אנמנזה  , תאונות צלילה, רדודים  
 -י סכמת ה"ועמוד השדרה ולטפל עפ הצוואריעמוד השדרה יש לשמור על(  וכדומה

PHTLS  לא מומלץ כשימוש שגרתי -וקיבוע ללוח שדרהצווארוןכולל הנחת

היפוקסיהיש לזכור שסיבת המוות היא  -מסייעת חשובה הנשמה/ מתן חמצן•

הכוללת שימוש   A-B-Cבמקרה של דום לב יש לבצע החייאה מלאה בסדר פעולות של  •

משאר ההנחיות לשנת  שבשונה לחניכים  חשוב להסביר(. לאחר ייבוש)בדפיברילטור 

ולכן מומלץ להתחיל   היפוקסיהבטביעה מדובר במקרה מיוחד שהגורם העיקרי הינו , 2010
בדגש על אוורור וחמצון הולמים של המטופל A-B-C  -י ה"את סדר פעולות ההחייאה עפ

כיסוי וחימום נפגעים עם היפותרמיה, יבוש •

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים •
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הגורמים העיקריים הקובעים את התוצאה של טביעה הם משך השהייה מתחת למים  

.ההיפוקסיהוחומרת 

או באיזה סוג  "(  רטובה"או " יבשה)"ברמת השטח לא קיימת המלצה לסווג את הטביעה 

מכיוון שהמשמעות הקלינית והטיפול הבסיסי אינם שונים  ( מלוחים וכדומה, מתוקים)מים 

.בכל סוגי הטביעה

,  לכן אין המלצה לביצוע שאיבה. רוב המים בנפגעי טביעה נספגים למחזור הדם המרכזי

.  או ניסיונות להוציא את המים באופן שגרתי בנפגעי טביעה( היימליך)לחיצות ברום הבטן 

בנפגעים בהכרה יש להשכיב על הצד או בדרך שלא   -יתכן ונפגע יקיא במהלך הטיפול

בנפגעים מחוסרי הכרה יש לבצע שאיבה לחלל  . תפגע בנתיב האוויר ותמנע אספירציה
.הפה והאף
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