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עילפון :שיעור

מטרותמספר

ידע כיצד לטפל בעילפון החניך1

עילפון למצבי חירום דומים החניך יכיר את ההבדלים בין2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



2

המילה מגיעה מלועזית, syncopeעלפון נקרא בשפה המקצועית 

למוח שלאחריו המטופל  חמצן /עילפון הינו איבוד הכרה זמני הנגרם עקב הפרעה באספקת דם

.  מתאושש באופן ספונטני

:תנאים מצטברים 2כלומר קיימים בעצם 

אובדן הכרה זמני1.

.חוזר להכרה, לומרכ–מתאושש באופן ספונטני המטופל 2.

.  הגורם הוא נפילה מהירה בלחץ הדם

.יש לזכור כי רמת ההכרה מושפעת באופן ישיר מרמת החמצון המוחי

.ככל שלחץ הדם יורד כך יורדת תפוקת הלב ורמת החמצן שמגיעה לרקמות פוחתת

הלם או שינויים במצב  , חוסר הכרה ללא חזרה להכרה, אין לכלול בהגדרה לעילפון פרכוסים

.ההכרה

בספרות הרפואיות כיום  , אולם, דקות 2עד בעבר היה מקובל להגדיר עילפון כאובדן הכרה שנמשך 

.  שניות' שב להכרה לאחר מסהמטופל ידוע כי במרבית המקרים , אין הגדרה של זמן ספציפי

עלינו לפעול בהתאם לסכמת ההחייאה , מחוסר הכרהלמטופל כאשר נגיע , כמובן שברמת השטח

יש  , ישוב להכרה באופן מהירהמטופל אם , (ב"להרים רגלים וכיו, סימני חיים ודופק, תגובהלוודא )

.לחשוד בהתעלפות ולפעול בהתאם לסכמת הטיפול בחולה

  :הנושא יילמד בהמשך

והתנגודת הפריפרית  ( נפח הפעימה Xקצב הלב )תפוקת הלב  -הגורמים המשפיעים על לחץ הדם

.רמת ההכרה מושפעת באופן ישיר מחמצון המוח(. קוטר כלי הדם)

דקות המוח יקבל את  / לגוף על מנת שלמשך מספר שניות RESTARTלמעשה המוח עושה מעין 

.מקלה על אספקת החמצן למוח( שכיבה)למצב מאוזן " הנפילה", בנוסף. רוב החמצן
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:א יילמד בהמשך הקורסהנוש

:גורמים עיקריים המשפיעים על לחץ הדם 3קיימים 

  6-5) . המטופלכמות נוזל הדם שזורמת בכלי הדם של (: Blood Volume) נפח הדם1.

(.  ליטרים של דם לאדם  מבוגר בממוצע

 .תפוקת הלב= פעימות בדקה ' מס Xנפח פעימה (: Cardiac Output)תפוקת הלב 2.

  70 -באדם מבוגר כ. כמות הדם היוצאת מחדר שמאל של הלב אל אבי העורקים בדקה

.פעימות לדקה 60-70המוכפלים בקצב הדופק ממוצע של , ק לפעימה"סמ

(ק"סמ 5,600)ליטר בדקה  5.6תפוקת הלב בדקה הינה , בדקה 80 דופק: לדוגמא

כאשר הטונוס  , כלי הדם משפיע על קוטר כלי הדם( מתח)טונוס   :טונוס כלי הדם. 3

קטן ולחץ הדם  גבוהה השרירים שנמצאים בתוך העורקים מכווצים ולכן קוטר העורקים

קוטר העורקים רחב יותר ולחץ הדם , השרירים רפויים יותר, כאשר הטונוס ירוד. עולה

.במגמת ירידה

הזרם יוצא  ( מעלים את הטונוס)כאשר לוחצים עליו : ניתן לתת דוגמא של צינור גינה **

  (.לחץ דם גבוה)בלחץ גבוה יותר 
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 :קיים מגוון רב של מצבים אשר עלולים לגרום לעילפון

וגורמים שאינם ממקור לבבי את הגורמים נהוג לחלק לגורמים לבביים

גורם   הוואגוסגירוי של עצב . היוצא מחוט השדרה הוואגוסוגאלי הינו גירוי של עצב  גירוי•

אופייניים כמו האטה   סימפטטיים-ולסימנים פרא סימפטטית-להפעלה של המערכת הפרא

שיעול  : גורמים לגירוי וגאלי. הביטוי הקליני הינו התעלפות. בקצב הלב ולירידה בתפוקת הלב

.וכדומה הקרוטידלחץ על עורקי , מאמץ רב בשירותים, מרובה

הפרעת קצב )קצב לב מהיר מאוד כאשר . הלב קיצונית הגורמת לירידה בתפוקת טאכיקרדיה•

.נפח הפעימה יורד ונפגעת תפוקת הלב, (מהירה

הפרעה  )קיצונית שעלולה להיגרם מחסימת במערכת ההולכה החשמלית בלב  ברדיקרדיה•
(נפגעת תפוקת הלב)וצאה מקצב הלב האיטי לחץ הדם יורד כת –או מגירוי וגאלי ( בקצב הלב

הרחבת כלי הדם גורמת  , כזכור)פחד או חרדה שגורמים לשינוי קוטר כלי הדם , בהלה•

(לירידה בלחץ הדם

משכיבה לישיבה או מישיבה לעמידה, שינוי תנוחה פתאומי•

תגובה אלרגית הגורמת לשינוי בקוטר כלי הדם•

תגובת מערכת החיסון של הגוף בזיהומים שונים שעשויה לגרום להרחבת קוטר כלי הדם•

 או קוטר כלי הדם/המשפיעות על תפוקת הלב ו, המטופלי "נטילת תרופות ע•

מופרזת של אלכוהול יכולה להשפיע על קצב הלב ועל קוטר כלי הדם שתיהנטילת סמים או •

.לעלפון ולטפל בהתאםיש לנסות ולברר מה הגורם  ,לאחר עילפוןבמטופל כאשר אנו מטפלים 

-Pre: המצב המקדים לעילפון נקרא Syncope ,המצב שלאחר העילפון נקרא :Post syncope.
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.סימפטום הוא משהו שהמטופל מדווח עליו, משהו מדיד הואסימן הוא 

נובעת  התחושה, "עומד להתעלף"החולה חש כי הוא , במקרים רבים: מצב מקדים-

.כתוצאה מתגובה של הגוף לירידה בלחץ הדם

מצב זה נקרא  ". שחור בעניים", בחילות, יתלונן על חולשה קיצוניתהמטופל , במצב זה 
.PRE SYNCOPEבהגה המקצועית 

קיימת פגיעה בטונוס השרירים בגוף ולכן  , מאבד את הכרתוהמטופל : בזמן ההתעלפות-
"(. של הגוף restartמעין . )"הדם למוח זילוחבמטרה לשפר את , נופל או נשכבהמטופל 

.במקרים חריגים ייתכן איבוד שליטה על סוגרים

בלבול למשך זמן מועט ולאחריו חזרה לצלילות בשונה  , חולשה: לאחר ההתעלפות-
פיצוי   מנגנון–נשימות מהירות , מפרכוס בו למטופל לוקח הרבה זמן לחזור להכרה מלאה

.הסימפטטיתעולה של המערכת פ–של הגוף במטרה לעלות את לחץ הדם 
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סכנת אספירציה וחבלה , פגיעה בנתיב האוויר, חוסר הכרה: הסכנות בעילפון כוללות

.במקרים מסוימים חבלה זו יכולה לגרום לטראומה בינונית ואף קשה. כתוצאה מנפילה

הביצה או  )"במקרה של טראומה כתוצאה מעילפון נדרש  לבחון מה קדם למה 

המטופל האם העילפון גרם לטראומה או האם כתוצאה מהטראומה , כלומר, "(התרנגולות

.איבד את ההכרה ואז עלינו לחשוד בין היתר בפגיעת ראש

בהתאם  -ולכן בכל מקרה עלינו לטפל סימפטומטית, לא תמיד ניתן לדעת מה גרם למה

.לממצאים

.י סכמת ההחייאה"מחוסר הכרה יש לטפל בו עפהמטופל כל עוד  !זכור

.עם שינויים ברמת ההכרה יש לבדוק סוכרמטופל בכל         

:אנמנזה רלוונטית

? האם העילפון התרחש במהלך מאמץ או מנוחה? מה קדם לאירוע

? בעקבות מה הם קרו בפעמים הקודמות, אם כן? האם היו אירועים דומים בעבר

?האם קיבלת טיפול ספציפי בעקבות אותן פעמים

? אילו תרופות? האם לקחת תרופות לפני האירוע -יש לחפש קשר נסיבתי

?הרגשת דפיקות לב או סחרור, האם קדמו לאירוע כאבים בחזה

? האם אכלת ושתית במהלך היום

?האם ביצעת פעילות גופנית אינטנסיבית

? האם מעדת או נפלת

?האם אתה זוכר את פרטי האירוע

6

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



בדיקת סוכר על  , שמירה על נתיב האוויר, הרמת הרגליים, ABC -הטיפול כולל תמיכה ב

מנת לשלול היפוגליקמיה ואנמנזה רלוונטית שאתר את הסיבה לעילפון ופינוי לבית  

.החולים

אך אין לאפשר , יוכל לקום ולהלך בעצמו, לאחר עילפון יהיה בהכרה מלאהמטופל , לרוב

על  המטופל רצוי להושיב את , לקום לבד ומהר אלא לבצע קימה איטית ורגועהלמטופל 

.כסא האמבולנס ולהעבירו למיטה באיטיות

נפגע מחוסר הכרה ייחשב  , לא ניתן לקבוע שהנפגע התעלף כל עוד הוא מחוסר הכרה

.כלומר ישוב להכרה ונוכל לבצע אנמנזה ובדיקה, כמחוסר הכרה עד שיוכח אחרת

אי שליטה על סוגרים יכולה לשמש סוג של אבחנה מבדלת בין התעלפות לאירוע של  

.על נושא זה נרחיב בשיעור בנושא פרכוסים, פרכוסים

מובן הוא  , הציבור הרחב סבור כי הטיפול בעילפון הוא התזת מים על הנפגע או לסטור לו

.יש להדגיש שטיפול זה אסור, לכן. למטופלשהטיפול הזה לא מועיל ואף עלול לגרום נזק 

את החשיבות לביצוע  המטופל יש להדגיש בפני , אין להקל ראש במקרה של התעלפות

.בדיקה מקיפה במרכז רפואי על מנת לבדוק את הסיבה לעילפון ולשלול גורמים אחרים

חפש את  , עילפון הוא ביטוי קליני לבעיה אחרת לאחר הטיפול הראשוני, חשוב לזכור

.הגורם לעילפון וטפל בו
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