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פגיעות אקלים :שיעור

מטרותמספר

יכיר את פגיעות האקלים החניך1

בפגיעות אקלים החניך ידע כיצד לטפל2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



רפואיים הנגרמים כתוצאה מחשיפה   פגיעות אקלים הינו שם כולל למגוון מחלות ומצבים

. לתנאי מזג אוויר קיצוניים

.על טמפרטורת גוף תקינה חיונית על מנת לקיים תהליכים בגוף האדם שמירה

א לספק טיפול בעבור מטופלים שנפגעו כתוצאה  "מדיי שנה נדרשים צוותי מד בישראל

.מתנאי האקלים הקיצוניים בעיקר בחודשי הקיץ
לגרום  סטייה של כמה מעלות לכל כיוון עלולה 36.5°C-37.2°Cטמפרטורת גוף תקינה היא 

טמפרטורה חייבת להישמר על מנת לתת לתאים  ה. להפרעות חמורות בתפקוד הגוף

-ולשמור על איזון פנימי( חילוף חומרים)תנאים אופטימאליים לביצוע מטבוליזם 

.הומיאוסטזיס

על המטפל לקבל כלים לזיהוי ולטיפול בפגיעות אקלים על מנת להציל את חייהם של 

.ועל מנת להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב הנפגעים
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כאשר בזמן מאמץ הוא יכול ליצר פי עשר יותר מאשר בזמן  , הגוף מייצר חום כל הזמן

,(הגוף יודע שעליו להתחמם, במקום קר)הגוף יודע לייצר חום כתגובה לקור . מנוחה

במצב   -כאשר הגוף נמצא במצב של קור ורוצה לייצר חום הוא נותן הוראה לשרירים לעבוד

 (.מאופיין ברעד ובנקישת שיניים) זה תהיה צמרמורת 

י יצירת  "שרירי השלד הם הספקים הגדולים ביותר ביצירת חום גוף במקרה הצורך ע

כלומר במצב בו לגוף קר והוא רוצה לייצר חום מעבר לייצור הטבעי הוא מייצר   -צמרמורות
בנוסף לצמרמורת מתבצע כיווץ כלי דם לשמר את רוב החום   . צמרמורת–רעד בשרירים 

.  בגוף

:הטמפרטורה של הסביבה משתנה ובהתאם אליה גם תגובת הגוף לגירוי חיצוני

חום מהסביבהקולט  הגוף -כאשר הטמפרטורה חיצונית גבוהה מטמפרטורת הגוף 

חום לסביבהפולט  הגוף -כאשר הטמפרטורה חיצונית נמוכה מטמפרטורת הגוף 
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:הגוף מאבד חום כתוצאה מארבעה מנגנונים נוספים, בנוסף לאיבוד החום כתוצאה מתהליך הנשימה
(:Radiation)קרינה . 1

מעבר חום מסוג שכזה עובד על פי  . (קרינה)חום גופינו יכול להיות מוקרן אל הסביבה בצורה של אנרגיה אינפרא אדומה 
-העיקרון 

בדרך כלל. החום יעבור מהמקום בעל הטמפרטורה הגבוהה אל המקום בו הטמפרטורה נמוכה, כלומר. של מפל ריכוזים
הסביבה המקיפה אותנו קרה יותר מטמפרטורת הגוף ולכן קרינה הינה אחת מהדרכים הבסיסיות לסילוק של חום גוף 

.עודף
אם טמפרטורת הסביבה תהיה  . אלא שמנגנון זה יכול לפעול רק כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מטמפרטורת הגוף

גבוהה
,שם ייקלט על ידי כלי הדם המורחבים ויוסע אל תוך מרכז הגוף, יוקרן החום מהסביבה אל עור גופנו, מטמפרטורת הגוף

.דבר שיעלה את טמפרטורת הגוף עוד יותר

(: (Convectionהסעה. 2
החום  , לדוגמא כשמחממים מים בקומקום. העברת חום בנוזל או בגז עקב זרמים המעבירים חומר חם ממקום למקום

.מתפשט במים בעיקר עקב זרמי הסעה
כך לדוגמה . אוויר שנע מסביב לגוף קולט ממנו את החום וממשיך הלאה, י תנועת אוויר מסביב לגוף"החום ע" הסעת"

.הרגשה של הקלה בחום מהסיבה הזאת רוח קרה תיתן -נפטר הגוף מעודפי חום
.הגוף יאבד חום במהירות גדולה יותר, שהטמפרטורה של האוויר נמוכה יותר ככל שהאוויר נע במהירות גדולה יותר וככל

: (Conduction)הולכה. 3
.כאשר מחממים אותו בנקודה מסוימת, החום מתפשט בגוף מוצק. העברת חום בחומר בלי תזוזה

תגרום לאזור , מגע של שטח גוף כלשהו עם עצם קר יותר ממנו, )מים,סלעים, אדמה)איבוד חום עם עצמים קרים יותר 
ל"לאבד חום לטובת העצם הנ

ונשענים על קיר שיש או מתכת קרה אתם מרגישים קריר יותר וכאשר תעזבו  לדוגמא כשאתם חוזרים הביתה ביום חם
את הקיר הוא יהיה פחות קר מאשר לפני שנשענתם עליו   
.צורה זו של איבוד חום גדולה פי כמה וכמה מהסעה לאוויר

 
:(Evaporation)אידוי. 4

חום   .והינו המנגנון העיקרי בעזרתו פולט הגוף חום, אידוי הזיעה הינו התהליך היעיל ביותר להורדת טמפרטורת הגוף
אידוי הזיעה הינו תהליך   .חום יאבד, כאשר מתרחש אידוי מפני הגוף, נצרך על מנת להפוך מים ממצב נוזלי למצב גזי

.פיסיקלי שבו מועברת טמפרטורת שטח העור אל האוויר הסובב אותנו

חשוב להבין שכדי שתהליך ההזעה ימלא את תפקידו בהורדת טמפרטורת הגוף לא די בהפרשת הזיעה על פני 
  .להתאדותעליה גם , העור
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כמות הרצפטורים הרגישים לקור גדולה מכמות הרצפטורים הרגישים לחום על מנת ליצור  
(.עליה נרחיב בהמשך)התראה מהירה למניעת היפותרמיה 

?כיצד מושפע הגוף מחשיפה לסביבה חמה ולחה

.גירוי סמפטתי -הגוף כפיצוי מעלה את קצב ונפח הפעימה: הרחבת כלי דם פריפריים

.הזרמת דם מרובה לפריפריה ופחות דם יזרום לליבה, דם ייאגר בפריפריה

דבר אשר יגרום , נוספים ואלקטרוליטיםהזעה מוגברת גורמת לאיבוד סודיום כלוריד 
.להתכווצות שרירים ולהתייבשות
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(: (Vasodilatationהרחבת כלי דם

הרחבת כלי הדם בעור והגדלת שטח הפנים של הנימים גורם לאיבוד חום מהיר יותר  
.מכיוון שיותר דם מגיע לשטח החיצוני ומקרין את החום לסביבה

(:  (Perspirationהזעה

הגוף מאבד חום על ידי הפרשת זיעה אל השטח החיצוני   370בטמפרטורה חיצונית מעל 

מנגנון זה לא יעיל כאשר יש לחות גבוה מכיוון שבלחות  . של העור במטרה לאדות אותו
אין אידוי והזיעה החמה נשארת על העור וגורמת לעליה נוספת בחום 75%גבוהה מ 

.הגוף

:הורדה בייצור החום הפנימי

אי לכך גם פחות , הורדת המטבוליזם במנוחה ורגיעה תגרום לגוף לייצר פחות אנרגיה
העלאת קצב . הגברת הזרמת הדם לעור -העלאת תפוקת הלב .תוצרי לוואי של חום

.  י אידוי"הגברת איבוד החום ע, הנשימה

.פעולת מנגנוני ויסות החום מחייבת טמפרטורה סביבתית נמוכה מהגוף
גבוהה מטמפרטורת הגוף המנגנון היחידי שפועל הוא  / כשהטמפרטורה הסביבתית שווה

.מנגנון האידוי
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: (Vasoconstriction)כיווץ כלי דם

כתוצאה מכך  . כיווץ כלי דם בעור והקטנת שטח הפנים של הנימים שומר על חום הליבה
.פחות דם מגיע לפריפריה

 

צמרמורות/ רעד שרירים

ייצור חום על ידי הגברת מטבוליזם -הגברת הפעילות הסימפתטית

(:Piloerection)סימור שיער 

האוויר נלכד בין השערות ויוצר שטח  . יעיל בבעלי חיים עם פרווה אך פחות בבני אדם
.אצל בני אדם אין מספיק שיער על מנת ליצור שכבת אוויר מבודדת. בידוד
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האדם מסוגל לסבול את החום בצורה הרבה יותר  , לאחר מספר ימי חשיפה לסביבה חמה

השיפור בסבילות לחום מקושר  . טובה מאשר בחשיפה הראשונית שלו לסביבה החמה

.לעלייה בייצור הזיעה ולירידה בטמפרטורות של העור והגוף

אנשים שאינם מורגלים לתנאי אקלים חמים זקוקים למספר ימים עד שבועות על מנת  

.בתקופת ההסתגלות הם עשויים לסבול מפגיעות אקלים. להסתגל אליהם

לאחר תקופת ההסתגלות עולה יכולת האדם לתפקד בתנאי חום ואף לעסוק בפעילויות  

.מאומצות יותר
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(:Dehydration)התייבשות 

הסיבות עלולות להיגרם  . סימנים וסימפטומים הנגרמים כתוצאה ממחסור נוזלים בגוף

.כתוצאה מנטילת נוזלים בלתי מספקת או כתוצאה מאיבוד נוזלים מוגבר

:קיימות שלוש דרגות של התייבשות התלויות בכמות אובדן הנוזלים

.ממשקל הגוף 5%אבדן נוזלים בשיעור של עד  -התייבשות קלה1.

.ממשקל הגוף 5-10%אבדן נוזלים בשיעור של  -התייבשות בינונית2.

.ממשקל הגוף 11% -אבדן נוזלים בשיעור של למעלה מ -התייבשות קשה3.

 

התייבשות מהווה תלונה שכיחה בעבור צוותי הרפואה מדיי שנה ושכיחה מאוד בחודשי  

.  הקיץ

:מנגנון הפגיעה

הגוף מאבד נוזלים  , בעקבות נטילת נוזלים שאינה מספקת או בעקבות איבוד נוזלים מוגבר
.  איבוד המים והסודיום גורמים להרחבת כלי דם(. סודיום)ומלחים 

(.בגלל פגיעה בסירקולציה ובנפח הדם)נפגעת תפוקת הלב בגלל החזר ורידי ירוד , בנוסף
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:אבחנה

ירידה  , עצבנות יתר, אי שקט, דופק מהיר, עור סמוק, תחושת צמא -התייבשות קלה

.בתפקוד הכללי

,  יובש בפה, בחילות והקאות, סחרחורת, תשישות/ חולשה, כאבי ראש -התייבשות בינונית

.עור קר וחיוור, דופק חלש ומהיר

,  הפרעות בראיה ובשמיעה, הזיות, חוסר הכרה/ ירידה ברמת ההכרה -התייבשות קשה

.נפחי -סימני הלם תת, התכווצויות
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:טיפול

הרחקה מגורם החום והעברה למקום מוצל וקריר •

מניעת עומס נוסף ויצירת חום נלוות, הפסקת כל פעילות גופנית •

בגדים הדוקים ולוחצים הסרת •
ומתן חמצן במסכה ABC -ב תמיכה •

י מתן שתייה קרה וממותקת"השלמת נוזלים ע •

י הצמדת שקית העירוי לפתח  "בעדיפות לעירוי מקורר ע, י מתן עירוי"השלמת נוזלים ע •

המיזוג של האמבולנס

לבית החולים פינוי •

:מניעה

שהיה במקום קריר ומוצל•

הימנעות מביצוע פעילות גופנית כאשר ידוע על עומס חום כבד•

הקפדה על שתייה מרובה•

קשישים וחולים כרוניים הינם אוכלוסיית סיכון ועליהם צריך  , חשוב לזכור שתינוקות•

להקפיד יותר
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: (Heat Stroke)מכת חום

תוך פגיעה ביכולת  , מצב חירום מסכן חיים הנגרם כתוצאה מעלייה חדה בחום הגוף

הפיזיולוגית להיפטר מעודף החום

ניתן להבדיל בין התייבשות לבין מכת חום בכך שבמכת חום טמפרטורת הגוף גבוה  

,  והופיעו תסמינים נוירולוגיים כמו חוסר הכרה בשונה מהתייבשות שמלווה לרוב בתשישות

.חולשה כללית עם סיפור של חוסר בנטילת נוזלים

מכת חום מתרחשת בעיקר באנשים צעירים העוסקים בפעילות ספורט ממושכת בתנאי  

.דוגמה טובה לכך היא מסעות ופעילות גופנית במסגרת הצבאית. סביבה חמים

.תינוקות וחולים כרוניים, אוכלוסיות סיכון נוספות הם קשישים

הגורם למכת חום הוא למעשה היווצרות מאזן חום חיובי כתוצאה מהגברת ייצור אנרגיית  

בשילוב עם ( הפרעות מטבוליות שונות וכדומה, מחלת חום, מאמץ גופני)החום בגוף 

,  סביבה חמה ולחה)הפגיעה ביכולת לווסת את טמפרטורת הגוף ולהיפטר מעודף החום 

(תרופות מסוימות וכדומה, ביגוד מחמם

מכת חום עלולה להוביל לתחלואה ולתמותה גבוהים אם לא תזוהה ותטופל בזמן
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הרס של חלבונים כתוצאה מחום גבוה: בתאי המוח דנטורציה•

הפרעות קצב עד לדום לב•

פגיעה ביכולת הגוף ליצור אנרגיה באופן  . לקטיתהצטברות חומצה : חמצת מטבולית•
לקטיתתקין וכתוצאה מכך היווצרותה של חומצה 

שחרור אשלגן מתאי שריר הרוסים: עודף אשלגן בדם•

המשוחרר בפירוק של תאי שריר מיוגלוביןי "ע" סתימה"אי ספיקה כליות כתוצאה מ •

אינו יכול להסתנן בכליות ופוגע בהן המיוגלובין
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חשוב לזכור שמטרת הטיפול היא להוריד את טמפרטורת הגוף כמה שיותר מהר על •

הוא  ( עודף החום) ההיפרתרמיהמשך , בנוסף. מנת לצמצם את הנזקים הנוירולוגיים

הגורם העיקרי שישפיע על התוצאות הנוירולוגיות של המטופל

ניתן להשתמש בשקיות קירור הנמצאות באמבולנסים ולהניח אותם במפשעות או  •

.בנוסף יש להרטיב סדינים ולהניח אותם על המטופל, מתחת לבית השחי

ניתן לקרר את שקית העירוי על ידי הנחתה בסמוך לפתח המיזוג של האמבולנס•

בדיקת סוכר חיונית על מנת לשלול היפוגליקמיה בכל מטופל עם ירידה במצב ההכרה•
שמירה על נתיב אוויר והנשמה מסייעת במידת הצורך, ABC -תמיכה ב•

הפשטה מלאה על מנת להוריד את חום הגוף•

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים•
מסירת דיווח לבית החולים באמצעות המוקד המרחבי•
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: (Hypothermia)היפותרמיה

היפותרמיה בדרגה גבוה  . מצב חירום מסכן חיים הנגרם כתוצאה מירידה בחום הגוף

.מהווה מצב חירום מסכן חיים

חלק מהמקורות מגדירים היפותרמיה כירידה של לפחות שתי מעלות מטמפרטורת הגוף 

.מעלות צלזיוס 35התקינה כלומר מתחת לטמפרטורה של 

:להיפותרמיהקיימות שתי אפשרויות להיכנס 

.היפותרמיה ראשונית נגרמת כתוצאה מחשיפה לתנאי מזג אוויר קיצוניים

היפותרמיה משנית נגרמת כתוצאה ממצבי חירום אחרים כמו איבוד דם ומצבי טראומה  

.נוספים בהם חשוב לשמור על חום גופו של המטופל על מנת למנוע היפותרמיה

והיא נקשרת עם מגוון של מצבי חירום   להיפותרמיהבמרוצת השנים עולה המודעות 

כיום קיימות גישות  , בנוסף. רפואיים שלא רק על רקע לחשיפה לתאי מזג אוויר קשים

.טיפוליות בהיפותרמיה על מנת לצמצם נזקים נוירולוגיים במטופלים לאחר דום לב

מהיר ולטיפול בהיפותרמיה על מנת להציל את חייו של   לזהויעל המטפל לקבל כלים 

.המטופל
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,  לקשישים קצב מטבולי בסיסי נמוך יותר -יילודים וקשישים נוטים לאבד יותר מחום גופם •

מופחתת לזהות טמפרטורות סביבה נמוכותויכולת ,לקויה לקור  וזוקונסטריקציה–תגובת   

טראומה מוחית או פגיעה בחוט השדרה  , גידול במוח ונזק נוירולוגי כתוצאה משבץ מוחי •

הפוגעים בהיפותלמוס האחראי על וויסות טמפרטורת הגוף   

סמים פוגעים במודעות לטמפרטורת הסביבה ובתגובה ההתנהגותית לקור •
לחולים אלה יכולת   -שבץ מוחי, פרקינסון, חולים מרותקים למיטה, הזנחה, תת תזונה •

הירידה במסת שריר האופיינית לחולים, בנוסף. מופחתת ליצור חום באמצעות תנועה  

לחולים בתת תזונה קצב מטבולי בסיס  . אלה מייצרת פחות חום באמצעות צמרמורות  

.נמוך כתוצאה ממסת שריר ושומן קטנה  

אשר גורם להרחבת כלי דם ולאיבוד חום גוף, הרעלות כמו אלכוהול •

בהמשך נרחביהלם זיהומי עליו , זיהומים •

יותרת המוח ויותרת הכליה לחולים אלה קצב מטבולי, תת פעילות של בלוטות התריס •

בסיסי נמוך  

כוויות, תזונה-תת, מערכתיים כמו הלם-מצבים רב •
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:דרגות היפותרמיה

32°C-35°C -היפותרמיה קלה•
28°C-32°C -היפותרמיה בינונית•
סיכויי ההישרדות של נפגעים אלו הם קטנים מאוד -28°C -מתחת ל -היפותרמיה קשה•
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חשוב לזכור שמטרת הטיפול היא לחמם את הנפגע כמה שיותר מהר על מנת לצמצם •

. את הנזקים הסיסטמתיים לגוף המטופל
יש להסיר בגדים רטובים ולכסות היטב את המטופל בשמיכות ולהפעיל חימום   •

באמבולנס 
יש להכניס את המטופל לאמבולנס ולהגן על המטופל מפני רוח ואיבוד חום •

החזה והמפשעות והמשך את הפריפריה, הצוואר, יש לחמם את מרכז הגוף הראש •

אין לטלטל את המטופל יתר על המידה •

אלכוהול או ניקוטין כניסיון לחמם את המטופל, אין לתת קפה •

(אך לא קפה)המטופל בהכרה מלאה אפשר לתת לו שתייה חמה  אם •

יש לפנות את המטופל בדחיפות לבית החולים ולהעביר דיווח לבית החולים באמצעות  •

המוקד המרחבי

י הצמדת שקית העירוי לפתח המיזוג של "ניתן לתת נוזלים מחוממים במהלך הפינוי ע •

האמבולנס
טיפול במטופל עם דום לב על רקע היפותרמיה ראה הרחבה בעמוד הבא•
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.להיות שכיח בקרב מחוסרי דיור בעיקר בעונת החורף עלול מהיפותרמיהדום לב כתוצאה 

יש לבצע פעולות החייאה תוך חימום , היפותרמיבהם ישנו מטופל בדום לב והוא  במקרים

.ן"כולל שימוש בדפיברילטור במידת הצורך עד להגעת צוות הנט, של המטופל וסביבתו

כך שלמעשה אתה לא מת עד  . היפותרמילא ניתן לקבוע מוות על מטופל , מקרה בכל

.שאתה לא חם ומת

בייחוד עם טמפרטורת הגוף , בהיפותרמיה קשה עלולה להיות לא אפקטיבית דפיברילציה
לחמם , להרחיק אותו מגורם מסכן, את המטופל לכן חשוב מאוד לכסות  .C 30°–מתחת ל 

.יעלו הדפיברילציהאת סביבת הטיפול על מנת שסיכויי 

כאשר יש התוויה לכך אך חשוב להבין כי יתכן וידרשו פעולות   דפיברילציהאין לעקב מתן 

.C 30° עד להעלאת טמפרטורת המטופל אל מעל החייאה ממושכות 
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