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טראומה בילדים :שיעור

מטרותמספר

הפדיאטרייכיר את השינויים האנטומיים במטופל  החניך1

הפדיאטריאת עקרונות הטיפול במטופל  החניך יכיר2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



.טראומה מהווה את הגורם העיקרי למוות ולנכות ארוכת טווח בילדים

.על המטפל לזכור שילדים אינם מבוגרים קטנים ולכן יש לטפל בהם בצורה שונה

והקושי   הפזיולוגייםהטיפול בילדים מהווה אתגר בעבור המטפל בעקבות השינויים 

תקשורת נכונה  , ההכרה של השינויים האנטומיים והפיזיולוגיים. בתקשורת עם המטופל

.והבנת חומרת המקרה הם אלו שיצילו את חייו של הנפגע
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.  השינויים האנטומיים והפיזיולוגיים דורשים הכרה של המטפל על מנת לאפשר טיפול מיטבי

דרכי הנשימה קטנות יותר ולכן נתיב האוויר נחסם בקלות•

תינוקות בחודשים הראשונים לחייהם נושמים דרך האף בלבד ולכן כל חסימה של חלל האף  •

לחלל האף בעיקר כאשר ישנן   סקשייןחשוב לזכור לבצע . עלולה להוביל למצב חירום נשימתי

הפרשות שחוסמות את נתיב האוויר

הלשון גדולה ביחס לגודל הפה מאשר במבוגר ולכן קיימת סכנה גדולה יותר של חסימת  •

נתיב אוויר כתוצאה מצניחת בסיס לשון

הטיית יתר של הראש תיצור כיפוף של קנה הנשימה וחסימת נתיב האוויר ולכן יש לפתוח  •

כאשר מדובר בטראומה הצוואריאת נתיב האוויר במנח נטרלי תוך שמירה על עמוד השדרה 

הראש גדול ביחס לגודל הגוף ומהווה את מרכז המסה של הגוף בגילאים קטנים•

קצב הלב והנשימה גבוהים מאשר במבוגר ולכן חשוב לזכור שהמדדים הם ביחס לגיל•

נפח הדם קטן ביחס למבוגר ולכן דימום שניראה לנו כדימום קל במבוגרים עלול להוות  •

דימום מאסיבי בילדים קטנים
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:הגישה לילדים דורשת כמה נקודות להתייחסות

להקפיד להיות חייכנים  , ילדים מפחדים מזרים ולכן חשוב לדבר בגובה העיניים ובקול שקט•

ומסבירי פנים

(  מוצץ, שמיכה)אין להפריד את הילד ממשפחתו או מחפציו •

יש לפנות את הילד בעדיפות כאשר הוא בידיו של אחד מההורים על מנת שהוא ישתף  •

פעולה במהלך הבדיקה

בעיניהם הרופא אשם וכך גם  -לעיתים רופא מתקשר אצל ילדים קטנים למצב בו הם חולים•
אתם

חשוב לזכור שגישה לא נכונה עלולה לגרום לנסיגה בהתנהגות הילד שתפגע בשיתוף •

הפעולה ובלקיחת האנמנזה
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:דגשים לבדיקה

לבצע את הבדיקה על ההורה או על עצמנו ורק אז על  . יש לנהל את הבדיקה בצורת משחק

הילד

יש לתת לילד לשחק עם הציוד שיראה שאינו מכאיב ופוגע

אך התייחס   -אם הילד קטן מידי אז רק מההורה)יש לקחת אנמנזה גם מהילד וגם מההורה 

( גם לילד

הורה לא רגוע משמע ילד לא רגוע, זכור. חשוב להרגיע גם את ההורה

דבר זה רק יגרום לו להתרחק ולהילחץ יותר, אין לשקר לילד ולעבוד עליו

ניתן להשתמש במונחים מוכרים כמו   -"זה לא יכאב בכלל"כאשר בדיקה כואבת אסור להגיד 

לעמוד בהבטחות אלהו" זה יכאב לרגע ואז לא נציק לך יותר "או " זה כמו עקיצת דבורה"

לא , אם אין צורך בבדיקת סוכר)לא לעשות בדיקות מכאיבות לשווא כמו כן יש להקפיד 

(  'לבצע אותה סתם וכד
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חשוב לזכור שביילודים ובתינוקות הנשימה מתבצעת  . נתיב האוויר נמצא בעדיפות עליונה

לאחר שאיבת  . דרך האף בחודשים הראשונים ולכן צריך לוודא סילוק הפרשות גם מהאף

.ללא סיבוב, יש להכניס מנתב אויר בגודל מתאים בצורה ישרה, הפרשות

נתיב האוויר נמצא בסכנת חסימה מכיוון שהלשון גדולה יחסית לחלל הפה בילדים וקנה  

כאשר המטופל שוכב על  . הנשימה ממוקם יחסית קדימה בהשוואה לנתיב אוויר של מבוגר

. נתיב אוויר עלול להיחסם, הגב

יש לפתוח את נתיב האוויר בשיטת  , אם פתיחת נתיב אוויר בשיטת דחיקת לסת אינה יעילה

.הטיה של הראש לאחור -מצח סנטר
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.יש לבדוק את מצב הנשימה, לאחר שאבטחנו את  נתיב האוויר

.ילדים גבוה יותר משל מבוגרים חשוב לזכור שקצב הנשימה של

יש לספק חמצן  , אם הנשימה אינה תקינה. היפוקסיהלסימני יש לגלות ערנות  ,בנוסף

(.AMBU)במסכת העשרה ובמידת הצורך לספק הנשמה מסייעת באמצעות מפוח להנשמה 

:להנשמה יעילה דגשים

עד לעליית בית החזה של המטופל •

כתוצאה מהנשמה בלחץיש להקפיד להנשים בזהירות על מנת שלא לגרום לחזה אוויר •

.יש לעקוב אחר מצב הנשימה ושאר המדדים לאורך כל הטיפול, כמו בכל נפגע טראומה

המצב מצביע על התדרדרות  . אין זה אומר שהמצב משתפר, כאשר הנשימה מואטת

שרירי הנשימה מתעייפים והנשימה מואטת כתוצאה  , לאחר זמן. )והתעייפות הנפגע

האטה זו עלולה לגרום לכשל נשימתי  !(. לא כתוצאה משיפור בחמצון המוח–מהעייפות 

לכן ישנה חשיבות רבה לזיהוי מהיר ומוקדם של , המסתיים בדום נשימה שיוביל לדום לב

.תוך התחשבות בקצב הנשימה של הנפגע ביחס לגיל, מצב חירום נשימתי

שימוש בשרירי  , תנוחה בה הילד נמצא: חשוב לשים לב לסימני מצוקה נשימתית בילדים כגון

,  עצבנות)שינויים במצב הכרה , קולות בנשימה, הזעה, כיחלון ושינויים בצבע העור, עזר

(.עייפות וכדומה, נמנום
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זיהוי ושליטה בדימום חיצוני צריך להתבצע  . אחוז הישרדות של ילדים בהלם נמוך ממבוגרים

יש צורך בניטור ומעקב מתמיד של המדדים , כמו בנשימה. כחלק מהסבב הראשוני, בהקדם

חשוב  . תוך התחשבות במדדים התקינים במנוחה, לקבלת הערכה נכונה של מצב הנפגע

.  לזכור שבילדים המדדים של דופק ונשימה הינם ביחס לגיל

(  ברכיאלי/ ללא דופק רדיאלי)אם עוד בסבב הראשוני נמדד לחץ דם הנמוך בצורה קיצונית 

דימום בתוך בית החזה  , כנראה שיש איבוד דם עקב שטף דם פנימי, ולא נראה דימום חיצוני

.  או דימום תוך בטני

חשוב לזכור שנפח הדם של ילדים קטן מנפח הדם של מבוגרים ולכן דימומים של פניו נראים  

במהלך הטיפול יש לבדוק את הסימנים . בילד להיפוולמיהעלולים להוות גורם " קטנים"לנו 

.החיוניים כמה פעמיים והיות ערניים לסימני הלם

.ניסיון להחדרת יתבצע במהלך הפינוי בלבד ומבלי לעכב את הפינוי
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.ובדיקה נוירולוגית מלאה AVPU י"בדיקת הכרה ע

.עקוב אחרי מצב ההכרה והמדדים החיוניים לאורך כל הטיפול

,  חבלת ראש, להיפוקסיהחוסר הכרה הם סימנים מחשידים / עצבנות/ אדישות/ נמנום

.  לכן יש עקוב אחר מצב ההכרה ולטפל בסיבות. היפותרמיה ועוד, היפוגליקמיה

.בכל שינוי במצב ההכרה יש לבדוק סוכר על מנת לשלול היפוגליקמיה ולטפל בהתאם

יתכן כי יכולת הדיבור של הילד  . בעיות דיבור נובעות לאו דווקא מהפגיעה, בילדים קטנים

גם בילדים גדולים יתכן שהפגיעה עצמה תגרום לרגרסיה ולשתיקה  . עדיין לא מפותחת כראוי

.מבהלה או מפחד
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בסיום הבדיקות של מצב ההכרה והסימנים החיוניים יש להפשיט את הנפגע ולוודא שלא  

לאחר מכן יש לכסות מיד  . קיימות פגיעות שפוספסו מתחת לבגדים בעיקר בתקופת החורף

.את הנפגע על מנת למנוע היפותרמיה

.סימני היפותרמיה, דימומים או פציעות, חבלות, סימני התעללות, חפש סימני חבלה נוספים

.ועלולים לפתח סימנים קליניים במהירות להיפותרמיהילדים רגישים מאוד , זכור
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הדרך הנכונה לקיבוע ילד ללוח שידרה תתבצע כאשר המטפל יניח מגבת או שמיכה 

.מקופלת מתחת לשכמות של הילד ובכך ישמר המנח הניטראלי של הראש

.כיפוף יתר או הטיית יתר לאחור יגרמו לחסימה של נתיב האוויר

ילדים רגישים מאוד  , זכור -לאחר הקיבוע ללוח שדרה יש לכסות היטב את הילד, בנוסף

.להיפותרמיה
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.במהלך הפינוי יש לקבע את הילד ללוח שדרה באם קיימת אינדיקציה

חשוב לרפד את הלוח במקומות החשופים ולכסות היטב את הנפגע על מנת למנוע 

.  יש לשים שמיכה מתחת לשכמות על מנת למנוע פגיעה בנתיב האוויר. היפותרמיה

חשוב שילד שקובע ללוח שדרה יהיה בקשר עין עם ההורה כדי למנוע פאניקה ופחד של 

.הילד

.תינוק היושב על כיסא בטיחות יפונה בכיסא הבטיחות לבית החולים
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עצמות הילדים גמישות יותר ממבוגרים ולכן תיתכנה פגיעות באיברים פנימיים ללא עדות  

.  לא תמיד יופיעו סימני שינוי צורה או סימני שבר ברורים, לכן. לשבר

  ספאזם, המטומה, סימנים שיכולים לסייע בזיהוי שבר ללא שינוי צורה הם רגישות נקודתית

. 'נפיחות וכד, של שרירים מעל למקום הפציעה

! או נפוח ייחשב כשבר עד שיוכח אחרת/כל אזור רגיש ו

.היתרון בילדים הוא ששברים מתאחים יחסית מהר

שהובילה לפציעה קשה מאוד ויש להתייחס אל הנפגע   הקינמטיקהאם מדובר בשבר 

.  בהתאם
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.מבמבוגריםשים לב שאחוזי הכוויות שונים 

.ככל שגיל הנפגע נמוך יותר כך מספר האחוזים הניתנים לראש גבוה יותר

.פגיעה בנתיב האוויר והחזר נוזלים במהלך טיפול בנפגע כוויות, יש לשים לב לטיפול בכאב

.יש לדווח לבית החולים באמצעות המוקד המרחבי ולפנות לבית חולים ייעודי, כמו כן
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חשוב לזכור שילדים אינם מבוגרים קטנים •

בטראומה בילדים הפגיעה בדרך כלל תהיה רב מערכתית •

יש לקחת בחשבון שכל איבר נפגע עד שהוכח אחרת •

,כל האנרגיה הקינטית מועברת אל האיברים הפנימיים, עקב גמישות העצמות והאלסטיות •

ללא  ריאתיתלדוגמא פגיעה , לכן עלולות להיות פגיעות פנימיות ללא סימנים חיצוניים  

שברים בצלעות  

סימני שוק עלולים להופיע באיחור ולכן חשוב לנטר את מצבו של הנפגע לאורך כל הטיפול •

מה שיפגע בשיתוף הפעולה , גישה לא נכונה עלולה לגרום לנסיגה בהתנהגות הילד •

ובלקיחת האנמנזה  

,  היפוולמיה, היפוקסיה: הפגיעות שדורשות מהמטפל לגלות ערנות בכל טיפול הינם •

היפוגליקמיה וסימני התעללות, היפותרמיה  
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