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תלייה :שיעור

מטרותמספר

יכיר את מנגנוני התליה החניך1

וחנק החניך ידע כיצד לטפל בנפגע תלייה2

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



.תלייה לאורך ההיסטוריה מוכרת כשיטת ענישה והוצאה להורג

.חוט השדרה וכלי דם חשובים המזינים דם למוח, הצוואר מכיל את דרכי הנשימה

.פגיעה בצוואר עלולה לסכן חיים באופן מיידי, לכן

, כ מתקשרים לניסיון אובדני אך עלולים להתרחש כתוצאה מרצח"הגורמים לתלייה בד

תאונות ביתיות כגון כריכת חבל וילון סביב הצוואר , "משחקי ילדים מסוכנים", תאונה

על המטפל להכיר את מנגנוני הפגיעה ולפעול במהירות על מנת להרחיק את  . וכדומה

.הנפגע מהסכנה

.תלייה מלאה וחלקית. קיימים שני מנגנונים עיקריים בתלייה            

.כל הגוף של הנפגע תלוי באוויר וכל משקל הגוף מופעל על הצוואר :תלייה מלאה            

חלק מהגוף של הנפגע נוגע בקרקע ולא כל משקל הגוף מופעל על   :תלייה חלקית            

.הצוואר            

.לשני המנגנונים יינתן טיפול זהה ברמת הטיפול הבסיסית           
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:הסיבה למוות כתוצאה מתלייה לא תמיד ידועה אך ישנם שלושה מנגנונים עיקריים

המנגנון הנפוץ ביותר, י הערכות"חנק כתוצאה מחסימה של מעבר אוויר עפ •

מוחית להיפוקסיהחסימת אספקת דם למוח כתוצאה מחסימה של כלי דם שתוביל  •

אשר   הצווארילחץ על חוליות עמוד השדרה  (המנגנון הנדיר ביותר" )שבירת מפרקת" •
לחוליה השנייה   Atlasהקרויה גם  C1יגרום לשבירתן של הזיז שמחבר בין חולה הראשונה 

C2  הקרויה גם.Axis  הציר שעליו מסתובב הצוואר ושמוDense   או לקריעת חוט השדרה

.כתוצאה משבר החוליות שיוביל לשיתוקים

י הסימנים  "חשוב להדגיש שלמטפל אין כל יכולת לדעת מהו המנגנון ועליו לטפל עפ

והסימפטומים בלבד
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:סימנים

מיתר או כל דבר אחר סביב  / חוט/ אדם תלוי או אדם שוכב עם חבל -נסיבות המקרה•

צווארו וכן סימנים ברורים של חבל על הצוואר או חתכים וחבורות היקפיות

יתכן ומדובר באירוע של  . חברים או בני משפחה, י זרים"יתכן והמטופל יימצא ע•

.  בחשד לאירוע מהסוג הזה יש להזעיק משטרה באמצעות המוקד המרחבי -התאבדות

בתינוקות ובילידים קטנים יתכן ומדובר בתאונה כמו תליה על חוט של וילון

הפרעה בזרימת הדם הסדירה תגרום לשינויים בצבע הפנים בשל   -שינוי בצבע הפנים•

חיוורון או  / לרוב מדובר באדמומיות מוגזמת או כחלון. הפרעת זרימת הדם הסדירה 
בשילוב

או על כלי הדם המובילים דם /סימני חסך מתקדם בחמצן עקב לחץ על הקנה ו -כחלון•

למוח

.מצוקה נשימתית וסימני היפוקסיה כתוצאה מאספקת דם לקויה ולחץ על קנה הנשימה •

פגיעה בחזרה הורידית עקב הלחץ שיוצר החבל על הורידים   -גודש ורידי הצוואר•

וגולרים ויגרום להתנפחותם'הג

שינויים במצב ההכרה עד לחוסר הכרה•
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:סכנות

פגיעה בעמוד השדרה הצווארי•

פגיעה בנתיב האוויר•

נכות לטווח ארוך•

נזק מוחי כתוצאה מהיפוקסיה ממושכת•
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:טיפול

בצע סריקה יסודית של האזור וודא שאין גורמים נוספים , הקפד על בטיחותך: בטיחות•

המסכנים אותך

תוך שמירה על עמוד השדרה  , הרחקה מגורם מסכן באמצעות שני מטפלים לפחות•

(במידת האפשר)הצווארי 

אוורור וחמצון  , בדגש על שליטה בנתיב אוויר, PHTLS -י סכמת ה"עפ ABC -תמיכה ב•

הולמים ופינוי דחוף לבית החולים

C-A-Bבמידת הצורך ביצוע פעולות החייאה •

הנשמה מסייעת במידת הצורך/ מתן חמצן במסכה•

קיבוע עמוד השדרה הצווארי וקיבוע ללוח שדרה•

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים•
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