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 ב, מדיקים שלום רארפחובשים ו

 :החודש החולףשעלו במהלך  נושאיםמספר  אבקש לרענן
 חצבת:פתהמגהתפרצות .1

מג מתפשטת האחרונה בתקופה אף חשששהמצב וקיים בארץ, החצבת התחלתפת עם יחמיר

החור .ףעונת זאת העובדים הוחלטלאור אוכלוסיית לחיסון בזק" ל"מבצע יציאה על במד"א

 השנים בילידי מדובר להידבקות. גבוה בסיכון הנמצאים ידוע1591-1511והמתנדבים לא אשר

4חיסוניםכנגדחצבתבהפרששל2הסטאטוסהחיסונישלהם)מחוסן=קייםתיעודעלקבלת

 מסוג נוגדנים על תיעוד קיים או שהיובIgGשבועות, מרופא תיעוד קיים או חצבת, כנגד דם

 .לדףהמידעהמצורףנאפעולתכםבהתאם(. חוליםבחצבתבעבר

 תינוקות:\שמיכהייעודיתלחימוםילודים .2

ילודבימים לעיטוף ייעודיות שמיכות הניידות לכלל יוכנסו והקרובים למניעת\ים תינוקות או

ים.אבקשלהדגישמספרנקודותבהקשרזה:,דףמידעבנושאנשלחלכללהצוותהיפותרמיה

  לוודא הילודיש בסדין\כי עטוף ל\תינוק הכנסתו טרם בד הבילזרדמעטפת שמיכת

(blizzard.) 

 .ישלמתוחאתהשמיכהלאורךולרוחבלאחרהוצאתהמהאריזה 

 !ישלהניחאתהתינוקבתוךהמעטפתולהקפידלהשאירדרכיאווירגלויות 

  הסרטהחלק לללא מיועד ההאדום הילודאזור קצוות\ראש את להדביק ניתן תינוק.

השמיכהלאחרהסרתהסרטהאדום.

 ישלאחסןבתיקההחייאהלילדיםאתהשמיכה. 

 תחנתילאחר\ישלהשליםשמיכהחדשהמהמחסןהמרחבי-השמיכההינהחדפעמית

 השימוש.

 שובמביתהחוליםאשמחאנאהעבירומשובלאחרהשימושבמעטפתובמידהומתקבלמ

 לקבלו.

 מפגשעםצוותירפואה)בתוךומחוץלארגון(: .3

הנושאהודגשמספרפעמיםואנועדייןנתקליםבתלונותרבותבהקשרזה.לפיכךאבקשלהדגיש

שובאתהנקודותהעיקריותבהקשרזה:

 רופא<פראמדיק<חובש הוא: הבריאות משרד ע"י שנקבע המקצועי ההיררכי המדרג

בכיר<חובש.

 גםאםאינומהארגון.–ישלנהוגבכבודובאיפוקכלפיכלאישצוותרפואהבזירה

 איןלמתוחביקורתפומביתעלפעילותושלאישצוותבכיריותרבזירתהאירוע,במידה

.וישסייגעלאופןהתנהלותהגורםהבכירניתןלהעביראתהמקרהלבדיקתמפקחאגר"פ
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 :)סילבסטר(ערבהשנההחדשה .4
ב שנה, עדיםלאירועיםרביםשלפגיעהותחלואערבמדי הכתוצאהמצריכתהשנההחדשהאנו

נרקוטיים,להלןמספרדגשיםבנושאזה:\חומריםמשכרים

 :לצריכתאלכוהולהפרעותהקשורות .א

 –הרעלתאלכוהולחדהAcute Alcohol Intoxication: 

הרעלתאלכוהולעלולהלהיגרםכתוצאהמשתייתכמויותגדולותשלאלכוהוללאורךפרק

לדום )עד להיפוונטילציה להוביל עלולה אלכוהול הרעלת טוקסיות, ברמות קצר. זמן

לשלולטראומה)חבלותראשעקבנפילה,היפותרמיה.בנוסף,ישונשימה(,לחץדםנמוך

ממערכת דימום קצב, הפרעות )היפוגליקמיה, ברקע אחרות ומחלות אלימות...( סימני

העיכול...(.

טיפול:

בביה"ח להשגחה המטופל את לפנות יש קלות אנמנזה,בהרעלות כמקובל לבצע יש .

בדיקהגופניתוניטוררציףשלמדדיםחיוניים.

 ישלהתייחסלנקודותהבאות:בהרעלותקשות

 אוויר,נתיבהבאווירתוךהתייחסותלעמש"צ,ניטוררציףשלדאגלפתיחתנתי

השלם תמיכהנשימתיתבמידתהצורך, אנמנזה,\שאיבתהפרשותומתן ביצוע י

בדיקתגלוקוז.בדיקהגופניתו

 .במידתהצורךגלוקוזתןנוזליםו

 צב.מוניטורבשאלהשלהפרעותקישלחבר

 ח.הפינוימהירלבי" 

 –תסמונותגמילהמאלכוהולAlcohol Withdrawal Syndromes: 

פרקזמןשלהימנעותחלקיתאומלאהמאלכוהולבקרבאלכוהוליסטיםעלולהלהוביל

 קטגוריותכלליות:4-לתסמונותגמילה.ניתןלחלקאתתסמונותהגמילהל

  קלות כ-תגובות להופיע בשתיית6-12-עלולות הפחתה או הפסקה לאחר שעות

 תוך לשיאן ומגיעות הזעה,24-36אלכוהול בפנים, אודם כוללות התגובות שעות.

גם ייתכנו אגיטציה. ע"י המוחמר רעד קלה, דיסאוריינטציה והקאות, בחילות

 רפלקציה.-רדיהקלה,לחץדםגבוהוהיפראכיקאט

 להופי-הזיות כעלולות הפרעות12-24-ע אלכוהול. בשתיית הפסקה לאחר שעות

לגרום עלולות הזיות להזיות. ועד וראייה שמיעה חזיונות וכוללות נפוצות תפיסה

 בדנות.ולאגיטציה,פחדופאניקה.תתכנהנטייהלאלימותו/אוא
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 לרובמסוג24-41-להופיעכעלולים-פרכוסים  grandשעותלאחרהפסקהבשתייתאלכוהול.

mal קצר. זמן בחוליםStatusולמשך לתרופות הגבוהה הסבילות בשל נדיר. מצב הנו

 .הפרכוסיםבנזודיאזפיניםלהפסקתאלכוהוליסטים,ייתכןויהיהצורךבמינוניםגדוליםשל

 Delirium tremens: 

שעותלאחר41-12-התסמונתהקשהוהדרמטיתביותרמביןתסמונותהגמילה.עלולהלהופיעכ

מילולית, פסיכומוטורית, בהיפראקטיביות מתאפיינת התסמונת אלכוהול. בשתיית הפסקה

 ואוטונומית.בנוסף,בלבולקשה,דלוזיות,הזיות,רעידות,אגיטציה.

)בעיקרותומך(.:טיפול

 .בטיחותהזירה 

 .אבטחתנתיבאוויר,נשימהותמיכההמודינמית

 .אנמנזה,בדיקהגופנית,בדיקתגלוקוז.מוניטורבשאלהשלהפרעותקצב 

 יהכרה,מתןנוזלים.טיפולתרופתיבמידתהצורךובהתאםלפרוטוקולבמצביםשלדיכו

.הפרעותקצבאופרכוסים

 ח.הפינוימהירלבי" 

 שימושבסמים: .ב

ב לחשוד מטופליש בכל אלכוהול ו/או סמים הרעלת פרכוסים, עם מופיע אשר גיל; ,בכל

.ללאגורםמסביראחרשינוייהתנהגותאושינוייםברמתההכרה

 :עקרונותטיפוליים

 שקולסיועמשטרתי.לצפותלהתנהגותלאצפויהשלהמטופליש-בטיחותהזירה. 

 נשימהותמיכההמודינמית.אבטחתנתיבאוויר, 

 בתרופות/א שימוש לכלול צריכה בצנמנזה שנצרכו נוספים )הזרקה,ורסמים אחרת ה

בליעה,הסנפה,שאיפה...(ורקערפואיאופסיכיאטרירלוונטיים.

 התייעצותבמידתהצורךעםהמוקדהרפואי.-זיהויהחומר/סם

 וניים,אק"גומוניטור.ניטוררציףשלסימניםחי-ביצועבדיקהגופניתמלאה

 .מתןנרקןבחשדלמינוןיתראופיאטיםבהתאםלפרוטוקול

 פינוימהירלביה"חהקרובביותר. 






שנהאזרחיתטובהבברכת


תומרקפלןמג"ר
רפואימפקח
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