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קווים מנחים לניהול מקרה רפואי וקבלת החלטות :שיעור

מטרותמספר

יקבל כלים לניהול מקרה רפואי החניך1

את תפקידו כראש צוות החניך יבין2

למכלול הטיפול החניך ידע מהם השיקולים הנוספים3

יכיר את הקריטריונים לפינוי לבית חולים ייעודי החניך4

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



אופי הפינוי ובחירת  , עלינו לקבל החלטות בנוגע לסוג הטיפול השיגרתיתבמהלך העבודה 

בית החולים אליו יגיע המטופל

על מנת לקבל את ההחלטה יש להתבסס על מספר מרכיבים

?האם קיים מצב מסכן חיים. מצבו של המטופל1.

כמו שבץ מוחי לדוגמא. הצורך בהגעה לבית חולים ייעודי2.

ן"בארלדוגמא , שיקולים מבצעיים של המוקד המרחבי3.

רצונו של המטופל להתפנות לבית חולים ספציפי4.
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:שיקולים שחשוב לקחת בחשבון

האם קיים מצב מסכן חיים•

האם חלה התדרדרות במצבו של המטופל במהלך הטיפול או הפינוי•

סימנים סביבתיים/ סיפור מקרה/ מכניזם הפגיעה•

מרחק פינוי לבית החולים הקרוב ביותר•

ן יוצא ממקום רחוק לכתובת  "באמצעות המוקד המרחבי אם הנט -ן מהכתובת"מרחק הנט•

ניתן לשקול פינוי דחוף לבית  . וזמן ההגעה יהיה ארוך מזמן ההגעה של הצוות לבית החולים

ן בשל המרחק וזמן ההגעה בתיאום עם המוקד המרחבי"החולים וביטול הנט

לדוגמאהאם יש צורך בפינוי לבית חולים או למחלקה ייעודיים כמו שבץ מוחי •

חשוב, בהתאם לחוק זכויות החולה רשאי המטופל לבחור לאן להתפנות, רצונו של המטופל •

.לזכור שזהו מרכיב אחד מתוך מכלול שיקולים והוא יחסי למצבו של המטופל  
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ן או באמצעות האמבולנס הרגיל מתבצעת לאחר ביצוע  "ההחלטה לפינוי באמצעות נט

.התרשמות קלינית ואבחנה משוערת, בדיקה פיזיקאלית, אנמנזה רלוונטית

א באמצעות  "ניתן להתייעץ עם המוקד הרפואי של מד, בכל מקרה של ספק או התלבטות

.  המוקד המרחבי
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המענה הרפואי הניתן למטופל יסתיים עם פינויו והעברתו לצוות רפואי במתקן רפואי  , ככלל

.מתאים

י שיקול דעתו של  "הפינוי יבוצע בנסיעה רגילה או דחופה בתאם למצבו של המטופל ועפ

.תוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים ובתיאום עם המוקד המרחבי, ראש הצוות

י שיקול דעתו של ראש הצוות  "ן תתבצע בהתאם למצבו של המטופל ועפ"חבירה לנט

.ובתיאום עם המוקד המרחבי
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מצבו של  , בהתחשב בשיקולי מרחק ABCDE -בכל המצבים בהם יש פגיעה באחד מה

.ן"יש להזעיק נט, סיכונים סביבתיים והתייעצות עם המוקד המרחבי, המטופל

.ן באמצעות המוקד המרחבי"הזעק נט, בכל חשד או ספק
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:להגדרת חומרת הפציעה ישנן מספר מטרות

ככל שחומרת הפציעה קשה: מדד לגבי דחיפות הפינוי של הנפגעים -הגעה לבית החולים בשלב טרום. 1
דחיפות הפינוי גבוהה יותר  , יותר    

בכדי לאפשר היערכות מוקדמת בית החולים העברה מהירה של מידע לצוות -בעת פינוי לבית החולים. 2
במידת הצורך    

(צבא, משטרה,א"מד) חביריםשפה משותפת לצורך העברת מידע בין גופים . 3
וכדומה, סכנה לנכות, קביעת מדד כללי המתייחס לסיכויי ההישרדות של הפצוע -בבית החולים. 4
.  ללא שימוש במונחים רפואיים מסובכים -הודעה לאמצעי התקשורת. 5

:הערכת חומרת הפציעה

,  בהסתמך על מנגנון הפציעה( בשטח ורופא בבית החולים פראמדיק/ חובש,לרוב)נעשית על ידי הגורם המטפל 
.איברים שנפגעו ועוצמת הפגיעה בהם, (לחץ דם, נשימה, דופק)מדדים חיוניים של הפצוע , מצב ההכרה

  :דירוג חומרת הפציעה

.אנוש, קשה, בינוני, קל -הסיווג המקובל ביותר 

.ואין סכנה ממשית לנכות, פצוע שלא נשקפת סכנה לחייו: פצוע קל. א
או שיידרש  , לרוב לא יידרש טיפול בשטח. פצוע קל יהיה תמיד בהכרה מלאה וללא פגיעה במדדים חיוניים

(.'וכדו, טיפול נגד כאבים, חבישות)טיפול מינימאלי 
בדרגה   כויות, פציעות ירי שטחיות או ברקמות רכות, שריטות וחתכים ברקמות רכות, מכות יבשות: דוגמאות 
.כדומה, על שטח מצומצם שניה-ראשונה

.אך תיתכן נכות בגין הפציעה, פצוע שלא נשקפת סכנה לחייו: פצוע בינוני. ב
אך לא כזאת שמהווה סכנה  , במדדים החיוניים מסויימתפצוע בינוני יכול להיות בהכרה מעורפלת ועם פגיעה 

(.עירוי נוזלים, קיבוע שבר, עצירת דימום)לרוב יידרש טיפול בשטח . לחייו
.'וכדו, מפושטות שניהכוויות דרגה , פצעי ירי בגו, פגיעות גפיים עם סכנת קטיעה: דוגמאות 

לרוב יהיה צורך בביצוע . פצוע שנשקפת סכנה לחייו במידה ולא יקבל טיפול מיידי בהקדם: פצוע קשה. ג
. עוד טרם הגעה לבית החולים -פעולות מצילות חיים בשטח 

חבלות  , פ שטח גוף גדול"עמוקות ע כויות, פציעות חזה חודרות, חבלת ראש בפצוע מחוסר הכרה: דוגמאות 
.'וכדו, משולבות הגורמות להלם כתוצאה מאובדן דם

.ולרוב גם סיכויי הישרדות נמוכים, פצוע שנשקפת סכנה מיידית לחייו: פצוע אנוש. ד
.ארבע-נרחבות בדרגה שלוש כויות, חבלת חזה חודרת עם סימני הלם עמוק, חבלת ראש חודרת: דוגמאות 
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.יש לשאוף לפנות לבית החולים הקרוב ביותר כאשר נדרש פינוי דחוף, ככלל

.ההחלטה על נסיעה דחופה לכתובת האירוע תתבצע בהתאם להנחיות המוקד המרחבי

  /ראש הצוותההחלטה על פינוי המטופל לבית החולים תתבצע בהתאם לשיקול דעתו של 

.ובתיאום עם המוקד המרחבי הסמכות הרפואית הבכירה ביותר בשטח

.ן"בכל מקרה בו יש צורך בפינוי דחוף יש לשקול הזעקת נט

ן משיקולי מרחק וזמן יש לציין זאת בטופס הרפואי ולדווח למוקד  "כאשר לא הוזעק נט

.המרחבי
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.בית חולים ייעודי הינו בית חולים המספק אפשרויות טיפול ייחודי למצב חירום מסוים

מאפשר המטופל יש לתעדף פינוי לבית חולים או למחלקה ייעודיים כאשר מצב , ככלל

.ובתיאום עם בית החולים באמצעות המוקד המרחבי

חשוב לזכור שלא תמיד בית חולים ייעודי הינו בית החולים הקרוב ביותר ולכן ההחלטה  

אינו יציב המודינאמית וקיים המטופל אם : לדוגמא. המטופלכוללת גם היבטים כמו מצבו של 

יש לפנות את המטופל לבית החולים הקרוב  , בית חולים קרוב יותר מבית החולים הייעודי

.ביותר
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?אילו מצבים דורשים פינוי לבית חולים או למחלקה ייעודיים

יחידת שבץ -חשד לשבץ מוחי•

חדר מיון ובהמשך ליחידה לטיפול נמרץ לב -חשד לאוטם בשריר הלב•

מיון יולדות, מיון נשים, חדר לידה -מצבי חירום גניקולוגיים ומילדותיים•

Level 1חדר טראומה עם יכולת טיפול  -פצועי טראומה עם חבלת ראש•

חדר טראומה עם יכולת טיפול    -פצועי טראומה כתוצאה מקינמאטיקה קשה•

Level1 

חדר טראומה ילדים, פינוי למיון ילדים -פדיאטריה•
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.  ביתי חולים עם יכולות טיפול ייחודיות בנפגעי תקיפה מינית -נפגעות תקיפה מינית•

הדסה  , פוריה, בני ציון, בבית החולים וולפסון" 4חדר "קרוי גם  -וולפסון: בתי החולים

.וסורוקהעין כרם 

, דלקת קרום המוח, קלבסיאלהמטופלים עם מחלות מדבקות שדורשות בידוד כמו •

שחפת וכדומה

בית חולים עם מחלקת כוויות ופלסטיקה -כוויות•

פה ולסת בכירוגייתיכולת טיפול  -פגיעות פה ולסת•

בית חולים עם יכולות טיפול פלסטיות -פגיעות אסטטיות•

היכולת לשחזר איבר -קטיעות•

: יש לפנות את המטופל לתא לחץ הקיים בבתי החולים -נפגעי תאונות צלילה •

ם"אסף הרופא ורמב, יוספטל  
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יש לבצע את הפינוי בתיאום עם בית החולים באמצעות המוקד המרחבי בעדיפות  , ככלל

.לשיחה מוקלטת

א במקרים רלוונטיים "ניתן להתייעץ עם צוות בית החולים או עם המוקד הרפואי של מד

כמו במקרי פדיאטריה ונשים בהריון בהם ההגדרה משתנה  . המרחביבאמצעות המוקד 

מבית חולים לבית חולים ולכן קיימת עדיפות להתייעץ עם בית החולים באמצעות המוקד  

.המרחבי

כאשר המטופל מבקש להתפנות לבית חולים ספציפי יש לשקול את הפינוי בהתאם למצבו  

.הרפואי ובתיאום עם המוקד המרחבי

המענה הרפואי הניתן למטופל יסתיים עם פינויו והעברתו לצוות הרפואי במתקן, ככלל

.רפואי מתאים

פ שיקול"ע, בהתאם למצבו הרפואי של המטופל, הפינוי יבוצע בנסיעה רגילה או דחופה

.תוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים, דעתו של ראש הצוות

יש להסביר לו בצורה מפורטת את ההשלכות הנובעות, במידה והמטופל מסרב להתפנות

בהתאם לנוהל הדן במטופל המסרב)לתעד את הדברים בגיליון הרפואי ו–מהחלטתו זו 

(.פינוי/טיפול
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בתי החולים נבדלים זה מזה ביכולתם להעניק טיפול לסוגי הפציעות השונות של נפגעי 

שירותים וכוח אדם  , ההבדל נובע מהשוני הקיים בין בתי החולים בזמינות תשתיות. טראומה

 1מקובל לסווג את בתי החולים על פי רמת יכולת הטיפול כאשר רמה . לטיפול בנפגעים

(Level 1 )הרמה הגבוה ביותר -"מרכז על אזורי לטראומה"מגדירה את בית החולים כ  .

.  מרכזי על לטראומה כמפורט בתרשים שלעיל 6קיימים בישראל 

אך חשוב לזכור  ( Level 1)קיימת עדיפות לפנות פצועים קשה למרכזי על לטראומה , ככלל

יציבות  , שלשיקולי הפינוי למרכז על לטראומה עומדים שיקולים נוספים כמו מרחק הפינוי

וויסות נפגעים באירוע רב  , (דימום שאינו ניתן לעצירה, מצב נשימתי, לחץ דם, דופק)הפצוע  

.שיקולים של המוקד המרחבי וכדומה, נפגעים

כמו לדוגמא פצוע עם דימום . יש לפנות כל מטופל שאינו יציב לבית החולים הקרוב ביותר

מה שיכול  , בשלב ראשוני בבית החולים צריך לעצור את הדימום ותת דם ומרכיבי דם. פנימי

. להתבצע ברוב בתי החולים

יציבים יפונו בעדיפות למרכז על  , דוגמא אחרת היא פצועים עם חבלת ראש מבודדת

.  לטראומה מכיוון ששם קיימת יכולת נוירוכירוגית
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המענה הרפואי הניתן למטופל יסתיים עם פינויו והעברתו לצוות רפואי במתקן רפואי  , ככלל

.מתאים

י שיקול דעתו של  "הפינוי יבוצע בנסיעה רגילה או דחופה בתאם למצבו של המטופל ועפ

.תוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים ובתיאום עם המוקד המרחבי, ראש הצוות

י שיקול דעתו של ראש הצוות  "ן תתבצע בהתאם למצבו של המטופל ועפ"חבירה לנט

.ובתיאום עם המוקד המרחבי

.המרחבי בקו מוקלטיש לבצע את כל הצעדים בתיאום עם המוקד , במקרים מסוימים

.א"ניתן להתייעץ עם המוקד הרפואי של מד, בכל מקרה של ספק
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:ן במקרים של"יש למסור דיווח לבית החולים או לצוות הנט

חוסר יציבות המודינאמית•

שינויים במצב ההכרה•

ABCDE -בעיה ב•

יחידה לטיפול  , חדר טראומה, קבלת לידה, כאשר נדרשים משאבים מיוחדים כמו הנשמה•

וכדומהבידוד , לבנמרץ 

במידת האפשר יש להעביר את הדיווח בקו טלפוני מוקלט באמצעות המוקד המרחבי  •

ולשאוף למסור את המידע לרופא או לאחות
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:דיווח טוב הינו תמציתי ומדויק וכולל

פרטים דמוגרפיים בסיסיים•

גיל ומין•

אבחנה משוערת•

מנגנון חבלה במקרה של טראומה•

פרטים קליניים בסיסיים כמו מצב הכרה ויציבות המודינאמית•

יש לציין זאת גם כן" במשאבים מיוחדים"במקרה שיש צורך •
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צריכה להיות תמציתית וקולעת ד"המלרמסירת המטופל לצוות 

:חשוב למסור•

גיל•

תלונה עיקרית•

(אם קיים)רקע רפואי רלוונטי •

אבחנה משוערת•

האם קיבל טיפול ספציפי•
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:רישום סימנים חיוניים וערכים מדידים יבוצע כדלקמן 

בעת ההגעה למטופל. א

לאחר מתן טיפול וביצוע פעולות העשויות להשפיע על סימנים חיוניים או ערכים מדידים. ב

דקות לערך 15כל  -במהלך הסעת המטופל ליעד . ג

בסמוך להגעה ליעד הפינוי. ד

:ח הממוחשב והדפסתו "שליחת הדו

ח ממוחשב יש להדפיסו באמצעות מערכת הפקס ביעד הפינוי"בתום מילוי דו. א

לחזור על הפעולה הקודמת יש –ח הממוחשב "תיקון בדו/במידה ובוצע שינוי. ב

יש לבצע טפסים ידניים, במקרים בהם לא מתבצע פינוי. ג

או סירוב לפינוי יש לדאוג לחתימת המטופל או האפוטרופוס  /במקרים של סירוב לטיפול ו. ד

.א"בנוסף לחתימת איש צוות מד, תוך ציון פרטיו, לענייני גוף
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:קריטריונים רפואיים להזנקת מסוק ולפינוי מוסק

(:בהתאם לנוהל הפעלת מסוק אזרחי)הגדרות כלליות 

ן וקיימת סכנת חיים מיידית"מסוק יוזנק לאירוע בו נקבעה במוקד המלצה לשיגור נט. 1

בהתחשב( 'חוסר הכרה וכד, תאונה קשה, החייאה: במצבים כגון)נפגע / לחולה

להעמיסו, בנפגע/ לטפל בחולה, במשך הזמן הנדרש לצוות המסוק להגיע לאירוע

הגדרות אלו. ח"הייעודי ולהעבירו לצוות ביה/ לפנותו לבית החולים הקרוב, למסוק

.ובהתחשב במעגלי זמן הטיסה ב"השוי המלצת מערכת "תיקבענה עפ

פינוי ברמת סעד/כשיש צורך בטיפול, לבקשת איש הצוות הבכיר הנוכח באירוע. 2

לצוות המסוק ולדעת אחראי המשמרת במוקד משך הזמן שיידרש, חיים מתקדם

הייעודי הוא הקצר/לטפל בו ולפנותו לבית החולים הקרוב, נפגע/להגיע אל החולה

.ביותר

י שיקול דעתו של אחראי"או עפ, לבקשת איש הצוות הבכיר הנוכח באירוע. 3

צירי, הנפגע לכוד ברכבו(נפגע /במקרה של קושי להגיע אל החולה, המשמרת במוקד

(.'פינוי חסומים וכדו/הגעה
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פירוט מצבי החירום הדורשים הזעקת מסוק מתוך מסמך ועדת שמיס שפורסמה בהנחיות אגף  
:א"רפואה של מד

.דקות הגעה רכובה מבית החולים הקרוב 40-המצוי במרחק של יותר מ, דחוףנפגע או חולה 

המצוי במרחק נסיעה של יותר  (  'וכדו, חבלה קהה ישירה, כגון ירי)נפגע עם חבלת ראש מבודדת 
ין סכנה  א–קרי )  A-B-Cבהנחה ואין בעיית  -" מרכז על"משלושים דקות ממרכז רפואי המוגדר 

(.משנית לדמם בלתי נשלט בפרפוזיהאין סימנים לירידה , אין בעיה בהנשמת הנפגע, לנתיב האוויר

לבית החולים הקרוב  ( לרבות זמן החילוץ)כאשר זמן הפינוי המשוער , פצוע דחוף בחילוץ ממושך
.דקות 30שאינו מרכז על הוא מעל 

במקרים שמרכז ,  העונה לקריטריונים של משרד הבריאות להעברה למרכז כוויות, פצוע כוויות
.הכוויות מצוי במרחק של יותר משלושים דקות נסיעה

  15-ומחייב הליכה רגלית של יותר מ, פצוע הנמצא בתוואי שטח שאינו  מאפשר גישה לאמבולנס
.דקות

כאשר זמן הפינוי למרכז הרפואי המעניק טיפול  , (שעות 3פחות מ )חולה עם אירוע מוחי טרי 
.דקות 20תקצר ביותר מ י–( בהינתן פינוי מוסק)או צנתור תוך מוחי  טרומבוליטי

כאשר זמן הפינוי הרכוב למרכז הרפואי המבצע צנתור  ,(STEMI)חולה עם אוטם חריף בשריר הלב 
.דקות 60עולה על  - טרומבוליטיאו המעניק טיפול ( PCI) קורונארי

כגון קטיעת  )הסובל מפציעה הדורשת מיומנות טיפולית ספציפית ( A-B-Cללא בעיה ב )פצוע יציב 
.  ח הייעודי"את זמן הפינוי לביה באופן משמעותיופינוי מוסק יקצר , (גף עליונה 

.בתי חולים' חלק מוויסות הנפגעים בין מסכ– ן"ארפינוי נפגעים מזירת 

,  ד"במלרראשוני  CLEARENCEלאחר שעברו , ח ממיין ראשוני"פינוי נפגעים מבי= ויסות שניוני 
.ונמצא שמצבם הרפואי מאפשר פינוי מוסק

ובכפוף  , ח"התאם לבקשת גורם מוסמך מביהב–ח אחד למשנהו "העברה דחופה של מטופל מבי
.פ"אגרכונן /לאישור הרופא התורן במוקד הרפואי
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