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פגיעות בטן :שיעור

מטרותמספר

יכיר את סוגי פגיעות הבטן החניך1

הסימנים לפגיעת בטן החניך ידע מהם2

כיצד לטפל בפגיעת בטן ומהי חשיבות הטיפול החניך ידע3

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



פגיעות בטן מהוות אתגר אבחוני וטיפולי ברמת השטח מכיוון שלא תמיד ניתן להבחין  

.בסימנים חיצוניים ובגלל היעדר אמצעי ההדמיה המתקדמים הקיימים בבית החולים

(  היפוולמיה)הסכנה העיקרית והרלוונטית למטפל ברמת השטח היא דימום מאסיבי 

.המהווה סכנת חיים מיידית

הסכנה של דימום  , לכן. הבטן מכילה מספר רב של איברים חשובים וכלי דם גדולים

.כתוצאה מטראומה גבוהה

.חשוב להכיר את גבולות הבטן ומיקום האיברים על מנת לאפיין את החשד

ישנם איברים שמיקומם האנטומי סמוך לבטן ופגיעה בהם עלולה לגרום גם לפגיעה  , בנוסף

.פגיעה באגן ושברים בצלעות התחתונות: לדוגמה. בבטן

לעיתים קשה מאוד לזהות פגיעה באברי הבטן ולא תמיד ניתן  , כפי שנפרט בהמשך

.להבחין בסימנים חיצוניים בשלבים הראשונים שלאחר הפגיעה
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.חלולים ומוצקים: נהוג לחלק את אברי הבטן לשני סוגי איברים

שלפוחית  , תרסריון, כיס המרה, מעי גס, מעי דק, קיבה)כאשר נפגעים האיברים החלולים  

יש יציאה של  , כמו כן. תוכן האיבר הפגוע עלול להישפך לתוך חלל הבטן, (רחם, השתן

.אוויר מתוך מערכת העיכול לחלל הבטן

(.דלקת חריפה של קרום הצפק) פריטוניטיס -פגיעות אלו גורמות לתגובה דלקתית חמורה

הפגיעה עלולה לגרום לדימום מסיבי  ( כליות, לבלב, כבד, טחול)כאשר נפגע איבר מוצק 

(.היפוולמי)נפחי -שעלול להוביל למצב של שוק תת

חיצוני ופנימי העוטפים את דפנות חלל , מורכב משני קרומים(: Peritoneum)קרום הצפק 

.הבטן ואת מרבית האיברים בחלל הבטן

":פריטוניטיס"-דלקת חריפה של קרום הצפק 

במקרה שלנו מדובר  . נגרמת בעקבות דליפת תוכן של איברים לחלל הבטן פריטוניטיס

בשלבים הראשונים הם  , הביטויים העיקריים. יתכנו סיבות נוספות, אולם, עקב טראומה

.כאבים עזים ובטן קשה במגע

(פריטונאום)קרום הצפק  -אנטומיה של הבטן              
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.של בטן ומיקום האיברים בכל אחד מהרבעים אנטומיה 
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:פגיעת בטן יכולה להתרחש כתוצאה משלושה גורמים

טראומה לבטן ישירה קהה או חודרת1.

בצלעות/ שבר באגן2.

האטה/ תאוצה/ פגיעות הדף3.

אחוז התמותה כתוצאה מטראומה קהה גבוה יותר מאחוז התמותה כתוצאה מטראומה חודרת וזאת מכיוון  
.שניתן להבחין בטראומה חודרת לעומת טראומה קהה בה קיים הקושי בזיהוי

:קינמאטיקה

בפגיעה קהה בעוצמה גבוהה יש עלייה בלחץ התוך בטני שעלולה לגרום לקרע בסרעפת ומעבר של חלק  
וחזרה של דם   הבטניאבי העורקים " סחיטת"מאיברי הבטן לחלל בית החזה הגורם לקשיי נשימה או ל

(.האורטליבאבי העורקים או לקריעה של המסתם  למפרצתעלול לגרום )בעוצמה גבוהה לכיוון הלב 

:מנגנוני הפגיעה

(.הצלעות/ איברי הבטן נדחסים בין העצם הפוגע לבין עמוד השדרה)מעיכת איברים בין גופים קשים . 1

.אברי הבטן נפגעים מדפנות הרכב ונדחפים לכיוון עמוד השדרה: לדוגמה    

האטה פתאומית עלולה להיגרם קריעת איברים מוצקים מעיגונם וקריעת כלי דם  / בעקבות תאוצה    
כתוצאה מעצירה     )

(.פתאומית איברי הבטן ממשיכים לנוע ועלולים להיפרד מתושבתם וכתוצאה מכך לקרוע כלי דם ורקמות    

בגלל מיקומם החיצוני יחסית הכבד והטחול  )בקלות יחסית ולדמם , להיתלש/ כבד וטחול עלולים להיקרע    
מאוד פגיעים     

(.האטה/ לחבלות כהות וחודרות וכן למנגנוני האצה    

.פגיעה באיברי בטן כתוצאה משברים בצלעות התחתונות. 2

(.פגיעת עמוד שדרה, פגיעה באיברים פנימיים)שברים באגן הירכיים . 3
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:סימנים וסימפטומים

כאבים בבטן ורגישות מקומית למגע

גירוי של  ) צפקימכיוון שכל תזוזה גורמת לגירוי , האדם ישכב עם רגליים כפופות לכיוון החזה, תנוחה עוברית
ובתנוחה זו שרירי הבטן רפויים( הצפק העוטף את אברי הבטן קרום

הנפגע נמנע מלנשום נשימות עמוקות בעקבות הכאב ולכן נושם יותר מהר, נשימה מהירה ושטחית

.סימני שוק ממקור לא ידוע, דופק מהיר ולחץ דם נמוך

/ או לחילופין פצע כניסה(.אם בכלל, המטומות עשויות להופיע בשלב מאוחר)המטומות בבטן , שפשופים
יציאה בטראומה חודרת יתכנו סימני חגורת בטיחות

יציאה בטראומה חודרת/ פצע כניסה(. הטבעת דימום מפי) רקטאלידימום / שתן דמי

בטן חריפה וקשה למגע: צפקיסימני גירוי 

 

:בכל פגיעת בטן יש לחשוד ב

דימום בלתי נשלט לתוך חלל הבטן(: היפוולמי)נפחי -תת הלם–פגיעה מדממת 1.

תכולת איברים שנשפכת לחלל הבטן(: ספטי)זיהומי  הלם–פגיעה מזהמת 2.

פגיעה בעמוד שדרה3.

בפגיעות בטן עלול להצטבר דימום תוך בטני נרחב מכיוון שחלל הבטן הינו חלל גדול ובעל יכולת התרחבות 
.רבה

!ולכן היעדר סימנים אינו שולל פגיעת בטן

פצוע  , לכן. אין אפשרות לעצור את מקור הדימום בשטח אלא רק בחדר הניתוח, במקרה של דימום תוך בטני
.מחייב פינוי מהיר לבית החולים, עם חשד לפגיעת בטן

(.כשל מערכות וכדומה, זיהום)מוות עלול להיגרם כתוצאה מסיבוכים מאוחרים , בהמשך

עלול להחמיר את , בריחה של תוכן מערכת העיכול לחלל הבטן /פגיעה או הרס של האיברים תגרום לשחרור
.  ספטיולהלם  הפריטונאוםהפגיעה ועלול לגרום לזיהום ולדלקת של 
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.שניתנת לעצירה רק בחדר ניתוח היפוולמיה -הסכנות כוללות איבוד נפח דם

.כשל מערכות וכדומה, יתכנו סיבוכים מאוחרים כגון זיהום, בהמשך

,  בריחה של תוכן מערכת העיכול לחלל הבטן /פגיעה או הרס של האיברים תגרום לשחרור

ולהלם  הפריטונאוםלדלקת של , מה שעלול להוביל לדימומים נוספים ועלול לגרום לזיהום

.הפגיעה באיברים תוביל לאי תפקוד שלהם, בנוסף. ספטי
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.מטרת הבדיקה היא לזהות אזורים רגישים בבטן

:דגשים לבדיקה

בצע את הבדיקה על מצע קשיח1.

(בנשים עד מתחת לחזה)הרם את החולצה 2.

בקש מהנפגע לשים את ידיו לצידי הגוף3.

!א בטראומהל–בקש מהנפגע לכופף את הברכיים מעט לכיוון הבטן 4.

י אזורים וחפש אחר רגישות וסימנים מחשידים"משש את הבטן עפ5.

.במידת האפשר, הבדיקה תעשה על ידי בן אותו המין** 

:ההערכה והבדיקה של נפגע עם חשד לפגיעת בטן כוללת

הגב והאגן, חשיפה ומישוש הבטן

פצעי דקירה חפץ תקוע ודימום חיצוני, חבורות, חיפוש אחר סימני נפיחות

בבית החולים קיים אמצעי הדמיה מתקדם שמאפשר שלילת דימום ונוזל חופשי בחלל  

בכל קבלה של פצוע לחדר טראומה  . הבטן ובחללים פוטנציאליים להצטברות דימום או נוזל

 FAST (Focused Assessment withלבדיקה קוראים . בבית חולים מתבצע הבדיקה

Sonogrphy for Trauma.)
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פגיעות בטן כוללות קושי ניכר בזיהוי בעקבות היעדר סימנים קליניים בשלבים הראשונים  

עד לשלב בו נכנס הפצוע להלם בלתי  , את אובדן הדם "מסתירים"מנגנוני הפיצוי של הגוף )

(מפוצה

.דם ללא סימני נפיחות /בנפגע מבוגר חלל הבטן יכול להכיל מעל ליטר וחצי של נוזל

.בדיקה גופנית של פצוע בטן אינה בהכרח שוללת פגיעה בבטן, לכן

.זיהוי של פגיעת בטן קשה יותר, בנפגע מחוסר הכרה או פצוע עם חבלת ראש

עדים לאירוע ועדויות לפגיעה בבדיקה  , הפגיעה קינמטיקת/חשוב להתבסס על מכניזם 

.הפיזית של הגוף

אם החפץ חוסם כלי דם )יתכן וההוצאה רק תחמיר את הדימום  -תקוע אין להוציא חפץ

(מלדמם או אם במהלך ההוצאה יפגעו כלי דם נוספים

נסה של האיבר עלולה לגרום לזיהום ולהידבקויות  הכ –אין להחזיר איבר שיצא מהמבטן 

וכן להחמיר את הדימום

יש לבצע , במצב בו יש יציאה של איבר מהבטן אין לנסות להחזיר את האיבר למקומו

סלייןחבישה סטרילית ורטובה באמצעות 
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הטיפול ברמת טרום בית החולים בפצוע עם פגיעת בטן מסתכם בזיהוי ופינוי מהירים לבית החולים מתוך ההבנה  

.  השאיפה היא לתת את הטיפול במהלך הפינוי. שהטיפול העיקרי שהוא עצירת הטיפול קיים בחדר הניתוח בבית החולים

:הטיפול כולל

 במיוחד במקרים של חפץ תקוע שניתן שהפצוע יכול להבחין בו, הרגעת הנפגע•

PHTLS -י סכמת ה"עפ ABC -תמיכה ב•

מתן חמצן במסכה או הנשמה מסייעת בעת הצורך•

סימני חבלה/ חשיפת פלג גוף עליון וחיפוש פציעות•

ביצוע חבישה אוטמת לפציעות חודרות: חבישה •

בשום אופן אין  ( 0.9% סלייןעם )במקרים של יציאת מעיים או איברי בטן אחרים יש לבצע חבישה סטרילית רטובה •

!לנסות להחזיר את האיבר למקומו

!בשום אופן אין להוציא חפצים תקועים, קיבוע חפצים תקועים אם קיימים

מצב המודינאמי ומצב ההכרה, ניטור חוזר של מצב הנשימה

במהלך הפינוי ומבלי לעכב את הפינוי, י אינדיקציה"מתן נוזלים עפ

קיבוע ללוח שדרה

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים

:איסורים

אלא לקבע באותה צורה  , פצוע שנמצע עם רגליים מקופלות אין ליישר אותן. אין לשנות את תנוחת הרגליים של הפצוע

שהפצוע נמצא

אין לנסות ולהחזיר איברי בטן שיצאו החוצה

אין להוציא חפצים תקועים אלא לקבע ולחבוש מסביב לגוף הזר

מתן מזון או שתייה עלול לגרום להקאות ולאיום על נתיב האוויר. אין לתת מזון או שתייה דרך הפה

                  

.ולכן אין חשש להימנע ממתן טיפול לכאב ברמת הטיפול המתקדמת FAST -היום קיימת בדיקת ה                
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