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פגיעות בעמוד השדרה :שיעור

מטרותמספר

יכיר את הסכנות שבפגיעות עמוד שדרה החניך1

עם פגיעה בעמוד השדרה החניך כיצד לטפל בפצוע2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3

רצועות לקיבוע ומשולשי בד ,לוח שדרה4



.פגיעות בעמוד השדרה שכיחות במתאר הטרום אשפוזי ומהוות אתגר בעבור המטפלים

המטרה של המטפל היא למנוע תזוזה   ,כלומר. מטרת הטיפול היא בעיקר מניעת נזק משני

.(אם נגרם כבר נזק הוא קיים) מיותרת של עמוד השדרה של המטופל

על המטפל לקבל כלים כיצד לטפל בנפגעי עמוד שדרה על מנת לצמצם את הנזקים  

.העתידיים

לגרום לקושי  , פגיעות בעמוד השדרה עלולות לשבש את איכות חייו של הנפגע לטווח ארוך

.נכויות ופגיעה באורך החיים, שיתוקים, בתנועתיות

:חשיבות עמוד השדרה

.של הגוף מכף רגל ועד ראש  - יציבות

.עובר דרך החלק האחורי של החוליות והן למעשה מגנות עליו - הגנה על חוט השדרה

 -באזור ה) הוא עובר דרך הפתח הגדול בגולגולת. המשכו של גזע המוח הוא מוח השדרה

Foramen Magnum )בבסיס הגולגולת.

 

כל  . שיילמדו בהמשךחוליות ומתחלק לארבעה חלקים עיקריים 33  -עמוד השדרה מורכב מ

אחד מאותם חלקים מהווה גם נקודת יציאה למקבצי עצבים שמעצבבים ומהווים את מערכת  

.העצבים ההיקפית האחראית על תחושה ותנועה

.כל אחד ממקבצי העצבים נקרא על שם החלק ממנו הוא יוצא
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.המקנה לו את צורתו Sבנוי בצורת  עמוד השדרה

.חוליות הצוואר הן הפגיעות ביותר מכיוון שהן החשופות ביותר

.מפגיעות עמוד השדרה הן בחוליות הצוואר 55% 

(.צ"עמש) הצוואריהן עמוד השדרה  (C1-C7)החוליות הראשונות  Cervical 7: צווארי-

.עצבוב מערכת הנשימה- C3-C5בין חוליות 

(T1-T12)חוליות   12 -בנוי מ : Thoracic חזי -

.מאפשר תנועת הצלעות בזמן הנשימה -צלעות בחיבור מפרק  2לכל חולייה מתחברות 

ומאפשר להם לקבל ( שרירים בין צלעיים)מעצבב את שרירי הצלעות  החזימקבץ העצבים 

.פקודות הפעלה לתהליך הנשימה

(L1-L5)חוליות   5 -בנוי מ : Lumbarמותני  -

הוא לשאת את כל משקל הגוף , כחלק מתפקידן העיקרי, ש"בעמהן החוליות הכי גדולות 

.העליון ואחראיות על ייצוב הגוף

אשר מאפיינות את כל העוסקים בהרמת  , האזור הזה חשוף לפגיעות דחיסה ולפריצות דיסק

.משאות כבדים

.(S1-S5)חוליות   5 -בנוי מ  Sacrum: עצם העצה-

-אזור המפרק בין ה Sacrum וה-Ilium מועד לשברים.

האזור הזה הינו בין הראשונים לספוג אנרגיה כתוצאה מנפילה מגובה ונוטה להידחס כלפי 

.האגן

  1-2חוליות קטנות שבשלב מוקדם של החיים הופכות ל  3-5בנוי מ Coccyx:זנבי  -

.ונוטות להישבר בנפילות ספיציפיאין להן תפקיד . עצמות
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.חלוקת אזורים בגוף על פי שליטה עצבית, כלומר. דרמטומיםהאיור מציג 

סגול חוליות המותן  , הכחול חוליות החזה, הצבע הירוק בשליטת חוליות הצוואר: לדוגמא

.וורוד חוליות האגן

המשמעות בטראומה היא כשיש פגיעה בחוט השדרה הסכנה היא שיפגע הקשר העצבי  

,  פגיעה בחוליות הצוואר, לדוגמא. ומקו הפגיעה ומטה לא יהיה עצבוב לאיברים חיוניים

השרירים הבין  )עלולה להוביל לדום נשימה מכיוון שעצבוב שרירי הנשימה נמצא בהם  

.מכאן שפגיעה בהן תוביל לשיתוק שריר הנשימה(. צלעיים והסרעפת



:גורמים לפגיעה בעמוד השדרה

(48%)תאונות דרכים  •

נפילה על הרגליים, נפילה על הראש, כולל נפילה למים רדודים, (21%)נפילה  •

(15%)חודרת  טראומה •

(14%)פציעות ספורט  •

(2%) אחר •

.  הגורם העיקרי הינו תאונות דרכים בגלל השכיחות הרבה

.פרט על כל אחד מהגורמים והשתמש בדוגמאות רלוונטיות
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:סימנים שיופיעו בפגיעה בעמוד השדרה

כאבים בצוואר או בגב   •

שיתוקים ממקום השבר ומטה •

ירידה בתחושה עד אובדן לגמרי או נימול ממקום השבר ומטה •

:סימני פגיעה עצבית -סימנים נוספים שעלולים להופיע

(  יילמדו בהמשך הקורס)סימני הלם עצבי  •

אי מתן שתן •

אודם במקום השבר ומטה •

(זקפה חלקית)חלקית  אירקציה •

סימנים לפגיעות משולבות •
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:הסכנות בפגיעת עמוד שדרה הם

חוט השדרה עובר בעמוד השדרה  , כזכור. כשל נשימתי כתוצאה משיתוק שרירי הנשימה

.ככל שמקום הפגיעה גבוה יותר כך הסכנה גבוה יותר. והפגיעה היא ממקום הפציעה ומטה

כלי הדם ומכאן שהרחבת כלי דם משמעותית  ( מתח)פגיעה עצבית מובילה לפגיעה בטונוס 

.עלולה להוביל להפרעה באספקת הדם לאיברים חיוניים ולהוביל למצב של הלם

.סימנים ספציפיים להלם עצבי יילמדו בהמשך הקורס

(:יילמד בהמשך הקורס)הלם עצבי 

נתק בין המערכת העצבים המרכזית לעצבוב הפריפרי כתוצאה מנזק לעמוד  , בעיה עצבית

ישנה פגיעה בשלוחות עצביות וכתוצאה מכך העצבוב לכלי הדם והטונוס עצמו  . השדרה

.לחץ דם נופל ונגרם הלם -כלי הדם מתרחבים, משתבש

ממקום הפגיעה ומטה  : לדוגמא. בהלם עצבי ניתן לראות סימנים שלא כל כך אופייניים להלם

.  ולכן לא תהיה שם זיעה( העצבוב שלהם)נפגעות בלוטות הזיעה 
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:טיפול

ראשית הטיפול יש להתרשם מהקינמאטיקה וממנגנון הפגיעה על מנת להעריך את   •

הפגיעות האפשריות  

באופן ידני ולאחריו באמצעות צווארון הצוואריקיבוע עמוד השדרה  •

קיבוע מלא ללוח שדרה •

PHTLS -י סכמת ה"עפ ABC -תמיכה ב •

עומד או מתהלך איננה  , העובדה שפצוע יושב. כל פצוע החשוד כפגוע עמוד שדרה יקובע

. יש להניח צווארון ולקבע ללוח שדרה, אם יש ספק. שוללת פגיעה בעמוד שדרה

בכל פצוע ראש או פצוע עם חשד לפגיעה בעמוד השדרה יש לבצע קיבוע מלא ללוח שדרה  

.הצוואריהכולל שימוש בצווארון ושמירה על עמוד השדרה 

:אוכלוסיות מיוחדות בהם נדרש קיבוע שונה ללוח שדרה

יש להטות את הלוח לצידה השמאלי של המטופלת -נשים בהריון •

יש להשאירם בכיסא הבטיחות -תינוקות היושבים בכיסא בטיחות •

יש לשים שמיכה מתחת לשכמות ולקבע אותם ללוח שדרה באמצעות משולשי בד -ילדים •
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.י כל הדגשים"הדגם לחניכים כיצד לבצע קיבוע מלא ללוח שדרה עפ

באופן ידני ולאחר מכן באמצעות צווארון הצוואריקיבוע עמוד השדרה 1.

קיבוע הרגליים באמצעות משולשי בד2.

י צוות המטפלים"אחיזת הנפגע בהצלבה ע. 3

הטיית הנפגע על צידו. 4

סריקת הגב וחיפוש אחר פגיעות בצידו האחורי של הגוף. 5

כיסוי באמצעות, באמצעות רצועות אבטוחהעמסה ללוח השדרה כולל . 6

שמיכה  והעברה למיטת האמבולנס    

חשוב להדגים לחניכים כיצד לבצע הרמה נכונה תוך הקפדה על כללי בטיחות וגהות בעבודה  

(.הסבר מפורט יותר יילמד בהמשך הקורס)

.תרגל את החניכים בקיבוע ללוח שדרה             
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