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 1מספר  –טיפול בנתיב האוויר בפצועי ראש 

ממקרי המוות בר  8%חסימת נתיב אוויר היא גורם משמעותי למוות בר מניעה בקרב נפגעים בשדה הקרב. 

המניעה בצבא ארה"ב במערכות בעיראק ובאפגניסטן נבעו מחסימת נתיב אוויר, וזו נחשבת הסיבה השנייה 

לאבטחת נתיב האוויר מהפצועים עברו פרוצדורת  7.5%בשכיחותה למוות בר מניעה. במהלך מבצע "צוק איתן" 

  דפניטיבית )אינטובציה או קוניוטומיה(.

של המאה הקודמת, ביצוע פרוצדורות אלו במתאר טרום בית החולים בפצועי טראומה, בפרט  70מאז שנות ה 

בפצועי ראש, ובמיוחד בפצועי ראש עם ירידה במצב ההכרה הפך לדבר שבשגרה. עם זאת, העדויות המחקריות 

" דלות, והערך של ביצוע אינטובציה במתאר טרום בית החולים שנוי GCS 8, intubateהאקסיומה "מאחורי 

בשיעור  60%במחלוקת עם עבודות המציגות נתונים סותרים.  הספרות הרפואית מציגה  עדויות  לעלייה של עד 

 התמותה בקרב פצועי ראש שעברו אינטובציה.

יש  GCS<8"ניהול נתיב האוויר", מדגישה כי בפצועי הראש להם   של ענף רפואה מבצעית 81.1אגרת טראומה 

 .  90%לבצע נתיב אוויר דפניטיבי רק במידה והפצוע סובל גם מהיפוקסמיה המתבטאת בסטורציה > 

התערבות בנתיב האוויר עשויה להציל חיים כשהיא מבוצעת באופן נכון ובאינדיקציה המתאימה אך כרוכה 

 וטל ועלולה להחמיר מצבו של פצוע כאשר מבוצעת שלא לצורך.בשיעור סיבוכים לא מב
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 2מספר  –עירוי תוך גרמי 

. תחילה, עיקר מקומם היה 20-של המאה ה 30-שימוש קליני ראשון במכשירי עירוי תוך גרמי היה כבר בשנות ה

במבוגרים.  בטיפול בילדים ובתינוקות. בעשורים האחרונים הולכת ומתחזקת מגמת השימוש במכשירים אלו

 תומכים בשימוש בגישה זו. ATLS-וה ACLS-לראיה, הקווים המנחים של ה

גרמי. תחילה נעשה בצה"ל שימוש במכשיר -קיימים מספר מכשירים המאפשרים החדרה מהירה של עירוי תוך

 50%-, אך לאחר סקירת שיעורי ההצלחה על ידי ענף הרפואה המבצעית, נמצא כי אלו עומדים על כBIGמסוג 

,  אשר בו בוצעו שיפורים )שיפור הבטיחות, NIO -)נדלר ושות'(. לאור זאת, הוחלף המכשיר במכשיר חדש, ה

 המומלץ בצה"ל הוא עצם הטיביה הפרוקסימלית.  NIO-חיזוק עוצמת הקפיץ ועוד(. מיקום החדרת מחט ה

המטפל החליט כי יש הכרח מתי נכון להחדיר עירוי תוך גרמי? כאמור, החדרת עירוי תוך גרמי תתבצע כאשר 

 להשיג גישה ורידית ובפרט בתנאים הבאים: 

דקות של נסיונות  2לאחר שני ניסיונות כושלים להחדרת עירוי ורידי פריפרי ע"י מטפל בכיר או לאחר  .1

 שלא צלחו.

כבחירה ראשונה כאשר הפצוע סובל מפציעות שבהן ברור למטפל שלא ניתן יהיה להצליח בהחדרת  .2

 כוויות נרחבות, קטיעות גפיים או הלם מתקדם. -פריפרי  עירוי ורידי

 טיפול בתנאי סביבה המקשים על החדרת עירוי ורידי פריפרי )חושך, טלטול במהלך פינוי, ירי וכו'( .3

 עם זאת, חשוב להדגיש מתי אין לבצע החדרת עירוי תוך גרמי:  

 באזור של שבר בעצם .1

כאשר יש פגיעה בעצם  .2

 לאזור ההחדרה. פרוקסימלית

 באזור מזוהם. .3
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 3מספר  –אינדיקציות להחייאת נוזלים 

מניעה. השלב -דימום הינו גורם התמותה השכיח ביותר בשדה הקרב, ומהווה גם את הסיבה המובילה למוות בר

הראשון בטיפול בפצוע המדמם הוא עצירת הדימום במידת האפשר, ובהמשך ניתן לשקול גם טיפול בנוזלי 

 החייאה.

פורסמו מספר מחקרים שהוכיחו  90-בעבר נהוג היה לטפל בפצועי הלם בנפח גדול מאוד של נוזלים. מאז שנות ה

שגישה זו מזיקה לפצועים, מה שהוביל לפיתוחם של "פרוטוקולי החייאת נוזלים מאוזנת". למרות זאת, במבצע 

. בשאלון 130חד מהם תועד דופק מעל מ"ל, נוזלים בשעה שרק לא 500מהפצועים טופלו במעל ל  35%איתן -צוק

( לטיפול היתר בנוזלים הייתה חוסר היכולת לשהות לצד 40%למטפלים בכירים נמצא כי הסיבה המובילה )

 הפצוע מבלי לטפל בו.

של ענף רפואה מבצעית, "החייאת בקרת נזקים בשדה", מדגישה כי טיפול בנוזלים צריך  93אגרת טראומה 

הסובלים מהלם עמוק, המוגדר ע"פ אחד מהבאים: )א( שינוי ברמת ההכרה )שאינו  להתבצע אך ורק בפצועים

ממ"כ.  90פעימות/דקה; )ג( היעדר דופק רדיאלי; )ד( לחץ דם סיסטולי >  130על רקע חבלת ראש(; )ב( דופק < 

חיוני תמיסת הבחירה היא פלסמה מיובשת, ובהעדרה תמיסת הארטמן. חשוב לזכור כי טיפול בנוזלי החייאה 

ומציל חיים כאשר מבוצע באינדקציות הנכונות, אך עלול להוביל לסיבוכים ואף להחמיר את מצב הפצוע כאשר 

 ניתן שלא לצורך.
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 4מספר  –הטיפול האנטיביוטי בשדה הקרב 

כשליש מפצועי צבא ארה"ב בעיראק ובאפגניסטן סבלו מסיבוך זיהומי, כאשר ספסיס היה הסיבה הרביעית 

 למוות מסוג זה.בשכיחותה 

לאחר סקירה נרחבת של הספרות הרפואית וכינוס ועדת מומחים, הוחלט כי יש מקום לשנות את ההנחיות 

פני -יתרונות מיקרוביולוגיים ולוגיסטיים על Ceftriaxone -לטיפול אנטיביוטי מניעתי בשדה. נמצא כי ל

ם שליליים במקרים של פציעת בטן ומוח התכשיר הנמצא בשימוש כיום. לצורך כיסוי חיידקים אנאירובים גר

 .Metronidazoleחודרות, יש להוסיף 

 לאור זאת, ההנחיות החדשות לטיפול אנטיביוטי בשדה הן כדלקמן:

יש לטפל באנטיביוטיקה בפציעות חודרות במקרים בהם הפינוי צפוי להתעכב מעבר לשעה. שטיפה,  ▪

 כמקובל ללא קשר לזמן הפינוי .ניקוי וחבישה של הפצע צריכים להתבצע 

-שעות. ניתן לתת את התרופה תוך 24פעם ב  Ceftriaxone 2grמתן תוך ורידי של  –בכל סוגי הפציעות  ▪

 שרירית, אך אפשרות זו עדיפה פחות, בעיקר בפצוע הסובל מהלם.

ב בפינוי תוך ורידית. במקרה של עיכו Metronidazole 500mgתוספת של  –לפציעות בטן וראש חודרות  ▪

 שעות. 12בכל  Metronidazole 1000mgשעות, יש להמשיך טיפול ב  8מעבר ל 

 -חשוב לציין כי ריענון התרופות הוא תהליך הדרגתי שיחל בתחילת השנה הבאה, ועד החלפת כלל ה

(Moxifloxacin (Megaxin.ניתן להשתמש גם בתרופה זו בהתאם לפרוטוקול הטיפול הנוכחי , 
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 5מספר  – ��וי המהיר  חשיבות הפינ

מזעור פרק הזמן החולף מרגע הפציעה ועד למתן טיפול דפניטיבי, במיוחד בשדה הקרב, הוא מטרה אליה 

של  70-" ,שנטבע עוד בשנות הGolden Hourמכוונים צבאות וארגוני רפואה שונים מזה שנים רבות. המונח "

רה זו. נזכיר שתי עבודות שפורסמו לאחרונה המאה הקודמת, בא להדגיש את הדחיפות והצורך לשאוף למט

( השוותה את שיעור התמותה והתחלואה לפני ואחרי החלטת 2016ושות',  Kotwalבעניין זה. העבודה הראשונה )

, שעל פיה פצועים בשדה הקרב יפונו בתוך שעה אחת למתקן טיפול רפואי. 2009מזכיר ההגנה האמריקאי משנת 

יעור ההרוגים הכולל והן בשיעור ההרוגים בשטח בתקופה שלאחר הקיצור בזמני העבודה הדגימה ירידה הן בש

( בוצעה במתאר אזרחי בארה"ב, והשוותה את תוצאיהם של 2017ושות',  Wandlingהפינוי. העבודה השנייה )

פצועי טראומה חודרת שפונו באמצעות שירותי רפואה דחופה לעומת כאלה שפונו ברכב פרטי. מבין למעלה מ 

 הפצועים שהשתתפו במחקר, אלו שפונו באמצעות רכב פרטי היו בעלי שיעור תמותה נמוך משמעותית. 100,000

חשוב להדגיש כי המסקנה מעבודות רטרוספקטיביות אלו אינה לפנות כל פצוע במהירות תוך התעלמות ממצבו 

טיפול מציל חיים שיינתן כבר בנקודת הרפואי. ישנם כמובן מצבים בהם הפצוע לא ישרוד עד לבית החולים ללא 

 הפציעה. המטפל בשטח נדרש לזהות ולטפל במהירות האפשרית, ובמקביל לדרוש פינוי מהיר ככל האפשר.
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 6מספר  – ��הגישה לפציעת ראש בשדה  

על פי דיווחים מצבא  42%מניעה )עד -פציעת ראש בשדה הקרב מהווה חלק משמעותי ממקרי המוות שאינו בר

(. מספר ממצאים מחשידים לפגיעת ראש: אובדן הכרה, שיתוק, תגובה 7%המניעה )-"ב(, וגם מאלו בריארה

לא תואם(. חשוב לזכור  פקטָאאיטית, בלבול, דיבור משובש או איטי וצחוק או בכי מוגזמים או לא תואמים )

 שחלק ניכר מפגיעות הראש הקהות מתאפיינות בהופעה מאוחרת של התסמינים. 

 המרכזיים המעידים על יתר לחץ תוך גלגלתי והרניאציה: םהסימני

 הרחבת אישונים .א

 תגובת אישונים אסימטרית .ב

 דצרברציה/דקרוטיקציה )לרוב בצד נגדי לאישון מורחב( .ג

 הדרדרות בבדיקה הנוירולוגית )שלא נובעת מפגיעה במערכות גוף אחרות( .ד

 ויעדיו במתאר טרום בית החולים הם : הטיפול

A - לפצוע ראש תבוצע בהינתן ירידה במצב ההכרה של הפצוע בשילוב עם ירידה  באחוז הסטורציה  אינטובציה

 (.90%)מתחת ל 

B -  אין לבצע היפרוונטילציה באופן שגרתי או 90%רמת הסטורציה בפצועי ראש צריכה להשמר על לפחות .

 מניעתית אלא לשקול ביצועה אך ורק עם הופעת סימני הרניאציה.

C -  החייאת בקרת נזקים בשדה", תוך  – 93הנוזלים צריכה להתבצע בהתאם לאיגרת טראומה החייאת"

מ"מ כספית חיונית במיוחד בפצועי ראש. ישנן מספר  90התחשבות בעובדה ששמירה על לחץ דם סיסטולי מעל 

 מ"מ כספית. 110עדויות חדשות שהראו עדיפות לשמירת לחץ הדם הסיסטולי מעל 

( צריכים להיות 13מיטביים, פצועי ראש הסובלים מפציעת ראש בינונית או קשה )גלזגו > השגת תוצאים  לצורך

מפונים מהר ככל האפשר למרכז טראומה בעל  יכולות נוירוכירורגיות. למרות זאת, יש לפנות פצוע ראש עם 

 החולים הקרוב ביותר מאחר והטיפול בהלם קודם לטיפול בפגיעת הראש.-הלם תת נפחי לבית
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 7מספר  –קיבוע לקרש גב 

שאינה מזוהה ומטופלת כראוי עלולה להוביל לנזק בלתי הפיך לחוט השדרה ולנכות  טראומה לעמ"ש

משמעותית. קיבוע לקרש גב בפצועי טראומה החשודים לפציעת עמ"ש נחשב למרכיב חיוני בטיפול בפצוע 

במתאר טרום בית החולים במשך שנים רבות. מאחר וטראומה קהה עלולה להוביל לתזוזה וחוסר יציבות של 

ליות, התפתחה הסברה שפציעה שכזו מהווה סיכון משמעותי לנזק נוירולוגי במידה ולא יבוצע קיבוע נאות החו

כבר במתאר טרום בית החולים. עם זאת, עד כה לא בוצעו מחקרים איכותיים שהדגימו יתרון בתוצאים 

יות של קיבוע עמ"ש נוירולוגיים או בתמותה בעקבות קיבוע לקרש גב. יתרה מזאת, בהתחשב בהשפעות השליל

ומעכב פינוי(, לא ניתן לשלול על הסף  ICP)מקשה על הטיפול בנתיב האוויר, מעלה סיכון לאספירציה, מעלה 

שקיבוע עמ"ש אף מעלה תמותה במקרים מסויימים. ואכן, מספר מחקרים שנעשו על פצועים שסבלו מטראומה 

 מותה גבוה יותר לעומת כאלה שלא קובעו. חודרת הדגימו כי פצועים שקובעו לקרש גב סבלו משיעור ת

 על כן, ההנחיה לקיבוע לקרש גב בצה"ל )ובארגונים נוספים בארץ ובעולם( היא כדלקמן:

טיפול במצבים מסכני חיים כדוגמת חסימת נתיב אויר, חזה אוויר בלחץ ודימום קודמים לקיבוע עמ"ש,  ▪

 ל גבי אלונקה/על הקרקע.וצריכים להתבצע בתנאים הטובים ביותר, כשהפצוע שוכב ע

 תחת אש/בחילוץ ממקום מאוים, יש לפנות למקום מכסה בטרם יבוצע קיבוע עמ"ש.  ▪

 קיבוע עמ"ש בטראומה חודרת ייעשה אך ורק בהמצא חסרים נוירולוגיים בבדיקה. ▪

(, כאב במישוש GCS<15בטראומה קהה קיבוע עמ"ש יתבצע במקרים הבאים : ירידה במצב ההכרה ) ▪

 נוירולוגי בבדיקה, דפורמציה בעמוד השדרה, פצוע המושפע מסמים/אלכוהול.עמ"ש, חסר 
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 8מספר  – �🕶�מיגון עיניים 

מהפציעות  10%-(, ולמרות זאת, פגיעה בהן אחראית לכ0.1%-העיניים מהוות חלק קטן משטח הפנים של הגוף )כ

יעה קשה בראייה. בצה"ל, בכל שנה בשדה הקרב המודרני. פציעת עיניים עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולפג

נפגעות עיניהם של עשרות חיילים, מרביתם באימונים, אך גם בפעילות מבצעית. הטיפול הטוב ביותר בפציעות 

עיניים הוא מניעתן ע"י שימוש במיגון הולם. משקפי המגן הינן אמצעי מוכח ויעיל למניעת פציעות עיניים, כפי 

, ובמלחמתם 13%( שיעורן עמד על 1991במלחמת המפרץ הראשונה ) –ב שניתן ללמוד מנתונים מצבא ארה"

. היעילות המבצעית של משקפי המגן הוכחה גם 0.5%( שיעורן ירד דרמתית ועמד על 2005בעיראק ואפגניסטן )

איתן", כל פצועי העיניים לא הרכיבו משקפי מגן בשעה שנפצעו. עיניהם של פצועים -בצה"ל. במבצע "צוק

מערכתית או מרסיסים מרובים בפנים ניצלו חרף פציעתם המורכבת. -שקפי מגן וסבלו מפציעה רבשהרכיבו מ

 לא תועד אף לא מקרה אחד של פגיעת עיניים בעת שימוש במשקפי המגן. 

צבאות מערביים )כדוגמת צבא ארה"ב, קנדה ובריטניה( אשר אימצו את חובת השימוש במשקפי המגן הנחו 

והן בפעילות מבצעית. בצבא בריטניה אף התנו הכרה בנכות במקרה של פגיעת עיניים להרכיבן הן באימונים 

 בשימוש במשקפי מגן. 

לצערנו, אנו עדים לפגיעות עיניים משמעותיות ומסכנות ראיה באימונים ובבט"ש בחודשים האחרונים, ועל כן 

 יש חשיבות רבה להעלאת נושא זה למודעות המפקדים בכל מסגרת רלוונטית.
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 9מספר  – Tranexamic Acid - הקסאקפרון

(, או בשמה המסחרי הקסאקפרון, היא תרופה המעכבת את Tranexamic Acid, TXAחומצה טרנאקסמית )

מנגנון פירוק קרישי הדם. התרופה מתחברת לחלבון פלסמינוגן, ומונעת את פירוקו לפלסמין. ללא פלסמין, הגוף 

ופה נמצאת בשימוש מאז שנות השישים של המאה הקודמת במגוון אינו מסוגל לפרק את קריש הדם. התר

תחומים בעולם הרפואה. עם זאת, השימוש בתרופה בטיפול בפצועי טראומה בעולם החל רק בשנים האחרונות, 

-)מהראשונים בעולם בנקודת הפציעה(. מחקר מרכזי שתרם לכך הוא מחקר ה 2011ובצה"ל החל מדצמבר 

CRASH-2  קבוצות  2-פצועי טראומה במתאר אזרחי, אשר חולקו ל 20,000-. המחקר כלל כ2010שפורסם בשנת

שעות מרגע הפציעה שיפר את  3תוך  TXAוהשנייה בפלסבו. המחקר הראה שמתן  TXA-: האחת טופלה ב

הישרדותם של פצועי הטראומה המדממים. השיפור בלט במיוחד ביום הראשון לאחר הפציעה, אז הוכח שמתן 

TXA וכן עבור פצועי טראומה חודרת. מחקר ה28%-ד את הסיכון למוות כתוצאה מדימום במורי ,-

MATTERS שבוצע בהמשך תיקף את יתרונות הטיפול ב-TXA אנאליזה המבוססת -גם במתאר הצבאי. מטה

  על אותם מחקרים ופורסמה בשבועות האחרונים מחזקת ממצאים אלו.

 במקרים הבאים: TXA-הרפואה, יש לטפל ב-פי הנחיות חיל-על

או  130פצוע הנמצא בהלם דימומי עמוק )שינוי ברמת ההכרה שאינו על רקע חבלת ראש או דופק מעל  ▪

 ממ"כ( 90-היעדר דופק רדיאלי או לחץ דם סיסטולי קטן מ

 פצוע הסובל מפגיעה חודרת בגו/באזורי מעבר )גם ללא הלם דימומי(.  ▪

 .TXA-עמוק אינה אינדיקציה ל פגיעת ראש מבודדת, ללא עדות להלם דימומי

גרם תוך ורידית  1המינון המומלץ הוא 

מ"ג כל אחת(,  500)שתי אמפולות בנות 

איטית או כחלק מעירוי  IVבהזרקת 

דקות(.  5-נוזלים קריסטלואידים )בתוך כ

באותה הצנרת של עירוי  TXAאין לתת 

FDP  או דם. במידה ולא יודעים אם

, יש במדרג הקודם TXAהפצוע קיבל 

עם  TXAגרם  1לטפל בכל מקרה ב 

 הגעתו.
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 10מספר  –טיפול בכאב בדרג השדה 

הטיפול בכאב הינו מרכיב חשוב בטיפול הניתן לפצוע הטראומה במתאר טרום בית החולים. פצוע הסובל מכאב 

עלול להיות באי שקט שיקשה על הטיפול בו ולפגוע בכשירות המבצעית של המסגרת. בנוסף, מחקרים שונים 

אנלגטי בשטח הוריד הראו שתוצאיהם של פצועים שלא טופלו אנלגטית היו ירודים, ואילו מתן טיפול 

 , דכאון והתמכרויות בהמשך.PTSDמשמעותית 

הרפואה, הטיפול בכאב יתבצע בשלב הסקר השניוני, בהמתנה לפינוי או במהלכו, לאחר מתן -פי הנחיות חיל-על

 טיפול למצבים מסכני חיים. בכדי להחליט מהו הטיפול המתאים, על המטפל לשאול שתי שאלות מרכזיות :

 NPRSב ? במידה וניתן לתקשר עם הפצוע נבקש לדרג את עוצמת הכאב בעזרת סולם מהי מידת הכא ▪

(Numeric pain rate scale) כאב עז(. על הכאב להיות מנוטר ומתועד כאחד -10ללא כאב; -0) 10עד  0-מ

 הסימנים החיוניים.

 האם ישנה או צריכה להיות גישה וסקולרית ? ▪

 בהמשך ניתן להחליט על סוג הטיפול :

 מ"ג אופטלגין.  1000מ"ג אקמול או  1000-בהעדר התווית נגד לטיפול פומי, יש לטפל ב –( 0-4אב קל )כ ▪

בנוסף לטיפול פומי באקמול או אופטלגין, יש לטפל בתכשירים נרקוטיים.  –( 4כאב בינוני ומעלה )< ▪

במידה ואין  .IV  Morphine 5mgבמידה וישנה גישה וסקולרית או שיש להשיגה, טיפול הבחירה הוא 

. חשוב לנטר את מדדיו החיוניים של הפצוע ואת Actiq 800mcgגישה וסקולרית, יש לטפל בסוכריית 

, יש לחזור על 4דקות, במידה והפצוע עדיין סובל מכאב < 15-רמת הכאב שלו באופן מתמשך. לאחר כ

הטיפול. כמו כן, ניתן לשלב גם 

 IV Ketamine 25mg -טיפול ב

 (.IM 50mg)או 

מידה וישנה הידרדרות המודינמית או ב

נשימתית, יש להפסיק את הטיפול 

, ולחפש אחר הסיבה האנלגטי

להתדרדרות, תוך הבנה שסביר שזו נגרמה 

כתוצאה מהפציעה ולא מהטיפול 

 האנלגטי.
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 11מספר  –דימום מאזורי מעבר 

ן הגו לגפיים או בצוואר. נתונים דימום מאזור מעבר מוגדר כדימום הניתן לעצירה בלחיצה, הפורץ בחיבור בי

-ממקרי המוות בר 17.5%-מצבא ארה"ב שסקרו את סיבות המוות במלחמות בעיראק ואפגינסטן הראו ש

ושות'(. בניגוד לדימום מהגפיים הניתן לטיפול ביעילות במרבית  Eastridgeהמניעה נבעו מדימום באזור מעבר )

יף, הטיפול בדימום באזורי מעבר נשאר אתגר טיפולי מורכב המקרים בעזרת אמצעים שונים ללחץ ישיר או עק

 במתאר טרום בית החולים.

בצה"ל קיימים שני אמצעים לעצירת דימום באזורי מעבר. האמצעי הראשון, הנמצא כבר ברמת החובש, הוא 

, בו יש להשתמש במידה 26F(. האמצעי השני הוא קטטר הפולי Combat Gauzeהתחבושת ההמוסטטית )

 וניסיון עצירת הדימום באמצעות התחבושת ההמוסטטית נכשל.

ובדים בעקרון הדומה לאלו שנמצאים בשימוש בצה"ל, קיימים גם מספר בעולם, מלבד אמצעים אחרים הע

חסמי עורקים שתוכננו לעצירת דימומים באזורי מעבר. עד כה, לא פורסמה עבודה קלינית שהוכיחה את 

יעילותם או השוותה ביניהם, והניסיון בהם מבוסס על מודלים שונים ומקרים ספורים של הנחה על פצועים. 

ים אלו מספר חסרונות בולטים: גדול, משקל נוחיות נשיאה ומורכבות ההנחה. בימים אלו, חסם כמו כן, לחסמ

עורקים חדשני לאזורי מעבר נמצא בהליך פיתוח מתקדם בהובלתו של רס"ן ד"ר דין נחמן. חסם עורקים זה 

 ג זה.עתיד להתאים לכלל אזורי המעבר, להיות קל לנשיאה, ובו בזמן לעצור ביעילות דימומים מסו
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 12מספר  – CAT מסוג הנחת חסם עורקים

 -ממקרים אלו, כאשר מקור הדימום במעל ל 90%-דימום הוא הסיבה המובילה למוות בר מניעה האחראי על כ

ושות'(. דיווחים מצבא ארה"ב מייחסים  Eastridgeמהדימומים המובילים למוות בר מניעה הוא הגפיים ) 10%

נפשות . ממצאים אלו הפכו את הח"ע לאמצעי  2000 -פגניסטן את הצלתם של כלהנחת ח"ע בלחימה בעירק וא

 הרפואי מציל החיים החשוב ביותר בשדה הקרב. 

, אותו נושא כל לוחם, ועליו הוא מקבל הכשרה בקורס "מצילי החיים". עם CAT-ח"ע הבחירה בצה"ל הוא ה

חובשים ולוחמים "מצילי חיים", ושיעור התבצעו ע"י  CAT-מהנחות ה 50%-זאת, במבצע צוק איתן פחות מ

. בעבודה שנעשתה בענף רפמ"צ )ברוך ושות'( נמצא כי טכניקת הנחה שגויה 20%עלה על  CAT-כישלון הנחת ה

 מהמקרים.  80%-ע"י לוחמים אחראית לכישלון ההנחה בכ CAT-של ה

ותר לצמצום מוות בר מניעה, זכרו ! הנחת ח״ע מיידית על ידי לוחם מיומן הינה אחד האמצעים החשובים בי

לכלל הלוחמים לפחות אחת לחודש, ובו כל מתאמן מתרגל הנחת  CATולכן יש לוודא כי מתבצע אימון הנחת 

CAT :שלוש פעמים, תוך הדגשת השלבים בהנחה נכונה שלו 

 ס"מ משולי הפצע, תוך שאיפה להניח מתחת )דיסטלית( למפרק. 5-10מיקום : 

קוטש מסביב לגפה הוא השלב החשוב ביותר, שכן אי הידוק הרצועה הוא גורם הכשל הידוק חזק של רצועת הס

שלא ניתן יותר לסובבה )אין "מספר קסם" של סיבובים(, ולקבעה  דיש לסובב את הידית ע .CATהעיקרי בהנחת 

 CAT-הבמידה והנחת  דקות. 5יש להעריך דופק מרוחק ו/או התחדשות הדימום בכל  בבית הפלסטיק הייעודי. 

 הקיים. CAT-נוסף מעל )פרוקסימלית( ל CATאינה יעילה, יש להניח 
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 13מספר  –מניעה -מוות בר

הוא מונח מרכזי בתחום הטיפול בפצועים בשדה הקרב המופיע לעיתים קרובות במאמרים  המוות בר מניע

 העוסקים בטראומה. לפיכך בחרנו השבוע לעמוד ולהרחיב על הגדרתו המקובלת.

פורסם מאמר בו נסקרו סיבות המוות במשך עשור בו נלחם צבא ארה"ב בעיראק ואפגניסטן  2012בשנת 

(Eastridge  בשונה .)'מעבודות שפורסמו על נתונים ממלחמות קודמות, הודות להתקדמות הטכנולוגית ושות

התאפשרה לראשונה העברת מידע אמינה אודות הפצועים ותיעודו כבר מנקודת הפציעה, ולא רק מרגע ההגעה 

למתקן הרפואי. מידע זה, ביחד עם ממצאי הבדיקה שלאחר המוות המתבצעת על כל חלל של צבא ארה"ב, יצר 

 ונה תמונה ברורה יותר של סיבת המוות בפצועים שלא הספיקו להגיע למתקן רפואי.לראש

כלל המידע, דהיינו: מנגנון הפציעה, הטיפול הרפואי שניתן בשטח, חומרת הפציעה, דו"ח הנתיחה ותמונות של 

וות הועבר לפאנל מומחים אשר קבע האם סיבת המוות של החלל הייתה ברת מניעה או לא. מקרי מ -החלל 

הוגדרו ככאלו שאינם ברי מניעה במידה וסביר שגם אם חדר הניתוח היה זמין בנקודת הפציעה הצלת החלל לא 

העורקים ועוד(. חשוב להדגיש -פציעת ראש קשה, קרע של חוט השדרה, קרע של אבי –הייתה מתאפשרת )לדוג' 

בלות פינוי, שיקולי זמן ומרחב כי הגדרה זו אינה לוקחת בחשבון גורמים חשובים בשדה הקרב כדוגמת מג

 ושיקולים מבצעיים, אלא בוחנת את הפציעה עצמה בלבד. 

מניעה. הסיבות המובילות לאותם מקרי מוות -תוצאות העבודה מצאו שרבע  ממקרי המוות בשדה הקרב היו ברי

 מניעה היו:-בר

 פיים(.בג 13.5%באיזורי מעבר ו  19.2%בגו,  67.3%מהמקרים )מתוכם  90.9% –דימום  .1

 .8% –פגיעה בנתיב האוויר  .2

 .1.1% –חזה אוויר בלחץ  .3

נתונים אלו ועבודות נוספות המדגימות 

התפלגות פציעות דומה, הם המנחים את 

אפיון המענה הרפואי לנקודת הפציעה, 

כאשר עיקר הדגש מוכוון לשיפור יכולות 

הזיהוי, הטיפול והניטור של פצועים 

זה  מדממים. שיפור ביכולות אלו הוא

שעשוי לקרב את המטפלים להפחתת 

מניעה למינימום  -שיעורי מוות בר

 האפשרי.
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 14מספר  –תיעוד הטיפול הרפואי 

ידי מספר כוחות רפואה שונים, קשורה ביכולת -היכולת לטפל בפצוע באופן מיטבי, בפרט כאשר מטופל על

נוי. תיעוד הפציעה והטיפול בנקודת לאסוף את המידע ולהעבירו לכלל המטפלים לאורך שרשרת הטיפול והפי

. ייעודו העיקרי של הטופס הוא להבטיח העברת מידע בין המטפלים. בהעדר 101גבי טופס -הפציעה מתבצעים על

פה בין המטפלים הבכירים. פערי המידע עלולים להביא -תיעוד איכותי, העברת המידע מבוססת על העברה בעל

, או חמור מכך, לקושי בזיהוי מגמות ההתדרדרות או שיפור. מילוי לחזרה מיותרת של פעולות שכבר בוצעו

-הטופס צריך להתבצע סמוך ככל האפשר לזמן הטיפול, וזאת מבלי לעכב את הליך הטיפול והפינוי. במבצע צוק

ע"י צוותי הניוד ופלוגות  36%, 669מכלל הטפסים מולאו ע"י  61%, כאשר 11%איתן, שיעור מילוי הטופס היה 

 ע"י צוותים מטפלים בנקודת הפציעה. 3%-אה המרחביות ורק כהרפו

, ומתחקירים שעוברים 101התחקור והפקת הלקחים מבוסס על פרטי האירוע הרפואי כפי שעולה מהטופס 

המטפלים על ידי הדרג המקצועי הממונה. על כלל פרטי הפציעות להיות מוזנים בהמשך במערכת המנפ"צ. 

 ל אירוע הינם: הקריטריונים להזנה מלאה ש

 נפגע אשר הוגדר בשטח כדחוף או חלל  .1

 נפגע אשר הוגדר בביה"ח כבינוני/קשה/חלל .2

 אירוע עם שלושה נפגעים ומעלה  .3

 מנגנון פציעה הכולל נשק חם .4

 אירוע בו בוצעה פעולה פולשנית )למעט החדרת עירוי ורידי(  .5

האירוע, והזנת תחקיר )למעט תחקיר ברמת שעות מ 48הזנת נתוני הטיפול ע"י הצוות המטפל צריכה להתבצע עד 

שעות. ניתוח הנתונים מאותן הזנות מוביל למסקנות המשפיעות ישירות  72אוגדה ומעלה( צריכה להתבצע בתוך 

על הצלחת חיי חיילים בעתיד. מספר דוגמאות למסקנות שכאלו הינן: הגבלת מספר ניסיונות האינטובציה, 

האימון  הטמעת מיגון העיניים, שינוי אופן

 ועוד.   CAT-ב

ביצוע תיעוד רפואי מהימן, איכותי וסמוך 

ככל שניתן לטיפול בפצוע הוא בעל 

חשיבות מכרעת לשיפור הטיפול בפצועים 

בצה"ל. המשיכו לתעד כך שנוכל ללמוד 

 מכל אירוע ולהגיע מוכנים לפצוע הבא.
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 15מספר  – ��מעיכה��

פגיעת מעיכה מוגדרת כנזק לשריר, לתת עור ולעור כתוצאה מלחץ על הרקמה. כאשר מופיעים גם ביטויים 

מערכתיים הפציעה מוגדרת כתסמונת מעיכה. תסמונת מעיכה נגרמת כתוצאה מתמס שריר ושחרור מרכיביו, 

עיכה עולה ככל שזמן כדוגמת מיוגלובין, אשלגן, אוראט ופוספאט, אל זרם הדם. הסבירות להופעת תסמונת מ

מעיכת האיבר מתארך, ואף תועדה לאחר שעה של כליאת איבר. נוסף על כן, הרס התאים ברקמה המעוכה עלול 

נפחי. חשוב לזכור כי עלינו לחשוד בתסמונת מעיכה גם ללא -לגרום לזליגת נוזלים, תסמונת מדור והלם תת

 להפגע כתוצאה מלחץ כבד המופעל עליהן. פגיעה בשלמות העור, שכן הרקמות מתחתיו עדיין יכולות 

...( ותורת הטיפול A, B, C, Dהטיפול במתאר טרום בית חולים בפצוע מעיכה הינו בהתאם לאגרות הטראומה )

 באר"ן, בתוספת טיפולים יחודיים למצב זה: 

המטרה המרכזית בטיפול בנוזלים הוא למנוע אי ספיקת כליות חדה. נוזל  –רסוסיטציית נוזלים  ▪

ליטרים,  2. מוקדם ככל האפשר )אף בטרם הסתיים החילוץ(, יש לטפל בבולוס 0.9%הבחירה הינו סליין 

, ניתן להשתמש בהרטמן )למרות שמכיל 0.9%ליטר/שעה. בהיעדר סליין  1-1.5ובהמשך להזליף בקצב 

מין ביותר דקסטרוז. תפוקת השתן הינו המדד הא 5%אשלגן(. במידה והפינוי מתעכב ניתן לשקול שילוב 

-100להידרציית הפצוע, ולכן יש להחדיר קטטר שתן מוקדם ככל האפשר. תפוקת השתן הרצוייה היא 

חד  IV FUSID 40mgשעות טיפול, יש לטפל ב  3מ"ל/שעה. במידה והפצוע אינו נותן שתן לאחר  200

 פעמי. אם לאחר מספר שעות עדיין אין תפוקת שתן יש לחזור על מינון זה. 

שחרור האשלגן מהרקמה עלול להוביל להפרעות קצב מסוכנות. במידה וזמין, עלינו לשאוף  –ניטור  ▪

לידים. בעת הופעת סימנים בא.ק.ג )סינוס ברדיקרדיה,  12לחבר את הפצוע למוניטור המכיל גם א.ק.ג 

, PR, הארכת Tחידוד גלי 

 VTעל גבי  QRS, PVCsהארכת 

וחסימות הולכה(, יש לטפל 

מ"ל של  10)בקלציום גלוקנט 

10% Calcium gluconate  במשך

 דקות(. 2-3

טיפול נכון ומהיר בפציעות מעיכה, 

המבוסס על עקרונות הטיפול בטראומה 

תוך דגש על הידרציה טובה ומניעת 

הפרעות קצב, כבר במתאר טרום בית 

החולים, עשוי להציל חייהם של פצועים 

 אלו.
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 16מספר  – Acute Stress Disorder (ASD) -הפרעת דחק חריפה 

ימים ועד חודש לאחר חשיפה לאירוע טראומטי אחד  3הפרעת דחק חריפה הינה מצב פסיכולוגי המתפתח בתוך 

או יותר. השכיחות של הפרעת דחק חריפה באוכלוסיות שנחשפו לטראומה משתנה בהתאם לאופי האירוע 

אישיים -יש אירועים טראומטיים בין מהמקרים בהם 50%-20% -ולאופן ההערכה הפסיכולוגית, .ונצפתה ב

-)תקיפה, אונס, ירי המוני וכו'(. מחקרים מבוקרים הדגימו כי טיפול הבחירה בהפרעה זו הוא טיפול קוגניטיבי

לאחרונה גם נמצא כי ישנה חשיבות  התנהגותי ממוקד, שנמצא אף יעיל יותר מהתערבויות פרמקולוגיות.

העדכנית של ספר האבחנות  בגרסהופת הדחק החריפה. לאירועים ותגובות המתקיימים לאחר תק

 ( הוכנסו מספר שינויים המשפיעים על תפיסת ההפרעה וההתייחסות אליה:DSM-5הפסיכיאטריות )

 -בקריטריון הטראומה הוסר הצורך בקיומה של חוויה סובייקטיבית של פחד, אימה או חוסר אונים  .1

היטב דוגמת חיילים, אשר אינן נוטות לבטא את מכיוון שישנן קבוצות, בעיקר כאלו המאומנות 

 תחושתם, ולמרות זאת יפתחו תסמינים של הפרעת דחק חריפה. 

לקריטריון האובייקטיבי של הטראומה )חשיפה או איום במוות, פגיעה פיזית או פגיעה מינית( נוספו  .2

 שתי אפשריות:

במקרה של מוות, על שמיעה על אירוע שקרה לבן משפחה או לחבר קרוב.  -חשיפה משנית  .א

המוות להיות אלים או חריג בפתאומיותו. יש לזכור הגדרה זו כאשר אנו נתקלים בתגובות דחק 

בחיילים ששמעו על מותם או פציעתם של חבריהם ליחידה אף על פי שהם עצמם לא היו נוכחים 

 באירוע. 

ה חשיפה חוזרת חשיפה חוזרת או קיצונית לפרטים מבהילים של האירוע הטראומטי. במקרה ז .ב

דרך מדיה לאירועים טראומטיים במסגרת העבודה יכולה להיחשב לאירוע טראומטי. נושא זה 

רלבנטי בהתייחס לאוכלוסיות שבעבר יתכן ולא היו עונות לקריטריון החשיפה לטראומה 

)למשל: מפעילי כתב״מ, צלפים שלא היה איום על חייהם, חוקרי משטרה, חיילי הרבנות 

 (. הצבאית ועוד

הסימפטומים ואין נחיצות בהשתייכותם לקבוצות  14מבין  9לצורך האבחנה יש צורך בקיומם של  .3

מסוימות. התגובה הרגשית לא חייבת להיות רק חרדתית אלא יכולה להיות גם דכאונית, רוגזנית, 

 עויינת או מנותקת. 

עלינו להיות מודעים להפרעת הדחק 

החריפה, ולהציע לחיילים את שלל 

רויות העומדות בפניהם לקבל האפש

טיפול כאשר אנו חושדים בה, וזאת מאחר 

מהמטופלים ההפרעה החריפה  50%-ובכ

-עלולה להתפתח הפרעת דחק פוסט

( שעשוייה לגרום PTSDטראומטית )

לפגיעה משמעותית בתפקוד ובאיכות 

   חייהם של הנפגעים.
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 17מספר -פגיעת הדף 

 ה להיות סמויה, כלומר יתכן פער זמן בין הפגיעה לכלל הביטוי הקליני.פגיעת הינה פגיעה רב מערכתית היכול

פגיעת הדף היא תוצאה של פיצוץ )סוגי הפיצוץ הנפוצים הם הדף, רסס וטמפרטורה(, הנובעת מעליה וירידה 

 פתאומית בלחץ הסביבתי, ונוצרות בארבעה מנגנונים עיקריים: 

הגבוה הנוצר ע"י גל ההדף, בעיקר במפגש בין שני סוגי תווך אפקט ישיר של  הלחץ  –פגיעה ראשונית  .1

 שונים, לרוב אוויר/נוזל. בדרך כלל הפגיעה היא באיברים המכילים אוויר כגון ריאות, אוזניים ומעיים.

 נזק מרסיסים חודרים , אלו הפגיעות הנפוצות ביותר, הגורמות למגוון נזקים בגוף. -פגיעה שניונית .2

נזקי תאוצה, תוצאה של הטחת הנפגע כלפי גופים עומדים/סטטיים. לדוגמא, לחץ  -פגיעה שלישונית .3

מטר לשנייה בריבועG15 (150  )אטמוספירה של גל ההדף יכול ליצור תאוצה גבוהה מאוד של  1שיא של 

 על אדם בעל משקל ממוצע. 

 נזקי כוויות וקרינה.  –פגיעה רבעונית  .4

עים הם ריאות, אוזניים, מערכת עיכול ומערכת עצבים מרכזית. ייתכנו תסחיפי אוויר. האברים העיקריים שנפג

 לציין ש אין תסמונת טיפוסית לנפגע הדף.

 .קוצר נשימה, כאבים בחזה, שיעול דמי-, דימום. קליניקהARDSבצקת עד  -ריאות  .א

שמיעה, סחרחורת, כאב פתאומי, ירידה חדה ב-קרע בעור התוף, פגיעה עצבית. קליניקה -אוזניים  .ב

 .טנטון

התנקבות )שכיח יותר במעי הגס עקב "כיסי אוויר"(, דימום )מוקדם ו/או מאוחר(.  -מערכת עיכול  .ג

כאבי בטן, בחילה, הקאה, תחושת צורך ל"יציאה", לעיתים צואה דמית, ייתכנו סימני גירוי  -קליניקה 

 צפקי.

תתכן   -מערכת עצבים מרכזית  .ד

ח" "זעזוע מ-תסמונת דומה ל

(Brain concussion סימנים .)

עצביים ממוקדים יכולים להיות 

 תוצאה של תסחיף אוויר.

לסיכום, הנחת היסוד של פצוע הדף 

צריכה להיות שמדובר ב פצוע רב מערכתי. 

בפצוע כזה יתכן פער של זמן בין הפגיעה 

לכלל הביטוי הקליני ולכן כל פצוע הדף 

יפונה לבית החולים מהר ככל הניתן 

   רכה מעמיקה ולהשגחה.להע
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 18מספר  –משקפי מגן 

לפני מספר שבועות, נכתב בשורות אלו אודות חשיבות השימוש במשקפי מגן. לצערנו, לאחרונה ממש היינו עדים 

לפגיעות עיניים קשות בנסיבות מבצעיות בלוחמים שלא חבשו משקפי מגן. על כן, מצאנו לנכון לשוב ולכתוב על 

 נושא חשוב זה.

פי חלק מהדיווחים אף -מהפציעות בשדה הקרב, ועל 10%-הקרב המודרני, פגיעות עיניים אחראיות לכ בשדה

ליותר. הטיפול היעיל ביותר לפציעות עיניים הוא מניעתן ע"י שימוש במשקפי מגן. יעילותם המבצעית של משקפי 

ניים מאז תחילת השימוש המגן הוכחה זה מכבר בצבא ארה"ב, שם נצפתה ירידה דרמתית בשיעור פגיעות עי

במערכות בעיראק ואפגניסטאן בעשור הקודם(. לעומת זאת, בצה"ל  0.5%לעומת  1991בשנת  13%באמצעי זה )

אנו עדים לדאבוננו לעלייה מתמדת בשיעור פגיעות העיניים,  ובכל שנה נפגעות עיניהם של עשרות חיילים, הן 

 באימונים והן בפעילות מבצעית. 

, יש להטמיע את השימוש במשקפי המגן כל העת, בבט"ש ובלחימה. הוראת 2013קרפ"ר משנת בהתאם להמלצת 

ומעלה להשתמש במשקפי המגן בכל אימון  05מורה לכלל היחידות בז"י המוכשרת כרובאי  2015קחצ"ר מינואר 

המגן  באש. צבאות מערביים )כדוגמת צבא ארה"ב, קנדה ובריטניה( אשר אימצו את חובת השימוש במשקפי

הנחו להרכיבן הן באימונים והן בפעילות מבצעית. בצבא בריטניה אף התנו הכרה בנכות במקרה של פגיעת 

 עיניים בשימוש במשקפי מגן. 

אחריות המפקדים היא להנחות ולאכוף את חובת השימוש במשקפי מגן בכל פעילות מבצעית )הן בבט"ש והן 

ותנו היא להעלות נושא זה כל העת ולהדגיש את חשיבותו המכרעת וסט=משקפי מגן. אחרי –בחירום( ובאימונים 

   בשמירת בריאות החיילים.
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 19מספר  –מתן דם בשדה הקרב 

 דימום הינו הסיבה הנפוצה ביותר למוות בר מניעה, הן במתארי הטראומה הצבאיים והן באזרחיים. 

רקים( היא הבסיס לטיפול הראשוני, עצירת הדימום באמצעות לחץ ישיר )תחבושת( או לחץ עקיף )חוסם עו

 כאשר החייאת מוצרי דם הינה צעד משלים ומכריע בטיפול הרפואי של הפצוע המדמם. 

עירוי של מוצרי דם בשדה הקרב דווח לראשונה ב מלחמת העולם הראשונה . למרות זאת, בטיחותו של התורם 

( בפצועי המלחמה המדממים התבססה רק במלחמת קוריאה. השימוש במוצרי דם Oהאוניברסלי )סוג דם 

 במתאר טרום בית החולים האזרחי הפך לנדיר במשך השנים, וזאת בשל זמני הפינוי הקצרים לבית החולים. 

.  בעבודה שנעשתה בענף 2003בשנת  669בצה"ל הוכנס לראשונה דם )תאי דם אדומים דחוסים( לשימוש ביחידת 

מנות  89, נמצא כי ניתנו סה"כ 2011עד  2003בין השנים  669ואה מבצעית בה נסקר הניסיון במתן דם ביחידת רפ

דם, ללא כל מקרה של תגובה לדם. כמו כן, נמצא כי מצב הפצועים שטופלו השתפר בעקבות הטיפול במנת הדם 

 כפי שהתבטא בירידה משמעותית של הדופק לאחר הטיפול. 

מנות  9מנות ב מלחמת לבנון השנייה ,  16ראל, מספר מנות הדם בהן נעשה השימוש הוא:  במהלך מלחמות יש

 מנות בצוק איתן .  9 -בעופרת יצוקה ו

ימים בפצועים שטופלו במנת  30-שעות ו 24( דיווחה לראשונה על ירידה בתמותה לאחר 2017שאקלפורד ושות' )

דקות מתחילת  15נצפתה כאשר עירוי הדם ניתן בתוך  דם במהלך הפינוי המוסק. הירידה המשמעותית ביותר

 הפינוי האווירי. הממצאים מחזקים את הצורך בשימוש בדם ומוצריו במתאר טרום בית החולים .

מזאת נוכל להסיק כי סיבה נוספת 

לחשיבות הפינוי המוסק בצה"ל היא 

הקדמת פרק הזמן שחולף עד מתן 

כדוריות דם דחוסות לפצוע הסובל מהלם 

 מומי.די
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 20מספר  –ניקוז חזה במחט 

 Tensionבלחץ )-פציעות חזה כרוכות בתמותה ותחלואה משמעותיות, ועלולות להוביל לחזה אוויר

pneumothorax, TPמניעה ע"פ נתוני צבא ארה"ב. -(, המהווה את הסיבה השלישית בשכיחותה למוות בר

, ניקוז חזה ומתן טיפול תומך, שכן ללא טיפול זה סיכויי הפצוע להגיע TPבשטח, ישנה חשיבות עליונה לזיהוי 

ש ורידי קלושים. עם זאת, לעיתים קרובות קשה להתרשם מסימני קליניים כדוגמת גוד –לבית חולים בחיים 

צוואר, הסטת קנה וירידה בקולות הנשימה, כך שבפצוע הסובל מפציעת חזה משמעותית המלווה בסימני הלם 

 ולשקול ביצוע ניקוז חזה מיידי.  TP-ו/או מצוקה נשימתית ניכרת, יש לחשוד ב

קציות ניקוז חזה במחט הינה פעולה פשוטה ומצילת חיים במקרים אלו. חשיבותה והגברת המודעות לאינדי

לביצועה נתמכת ע"י מספר דיווחים מצבא ארה"ב וקנדה בשנים האחרונות אשר הצביעו על מקרים בהם חללים 

 מבלי שבוצעו פעולות לניקוז החזה. TP-נפטרו מ

". עם זאת, במהלך השנים החלו 14Gבעבר, השיטה המקובלת לבצע ניקוז חזה במחט הייתה בעזרת "ונפלון 

ס"מ לפחות. כמו  8אינו מספיק לחדור את הפלואורה, וכי האורך הנדרש לכך הוא  להצטבר שאורכה של מחט זו

בה  Vygon-. מחט ה 10Gכן, מחקרים שבחנו את עובי המחט הדגימו יתרון ברור בעת שימוש במחט ש עוביה 

 נעשה שימוש בצה"ל מזה מספר שנים עונה על מימדי המחט הרצויים, ויש להקפיד להשתמש אך ורק במחט זו.

קלוויקולרי . אמנם ישנם -בקו מיד 2צלעי -מיקום החדרת המחט המומלץ ע"פ הוראת ענף רפמ"צ היא מרווח בין

קו אקסילרי קדמי, אך מספר עדויות הצביעו כי מיקום  4/5ארגונים התומכים בהחדרת המחט במרווח בין צלעי 

 וחבריו(. Beckettזה מועד יותר הן לתזוזה והן לסתימה של המחט )

הוא מצב מסכן חיים, שללא  TPכום, לסי

טיפול מהיר עלול להיות קטלני. אף כי 

קיים סיכון  מסוים בהחדרת מחט בין 

צלעית יש לזכור כי נדרשת ערנות קלינית 

לזיהוי פגיעה זו, כאשר מנגנון הפציעה 

מתאים, התסמינים והסימנים תומכים 

בכך, ובפרט כאשר יש חשד כי הפגיעה 

דינמי . לפיכך, על כל מובילה ל קיפוח המו

מטפל בכיר להיות מסוגל לזהות פגיעה 

מסוג זה ולטפל בה במהירות באמצעות 

 ניקוז חזה תוך שימוש באמצעי המתאים.
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 21מספר  –דבר תורה מברה״ן  –עקרונות הקמצ 

ניים הם ( היא תגובה זמנית לאירוע טראומטי. הסימפטומים האופייAcute stress reactionתגובת דחק חריפה )

שינויים במצב הרוח, חרדה, ירידה בזיכרון, עצבנות ועוררות יתר. אלו מופיעים בצורה אופיינית מיד לאחר 

תגובת דחק חריפה בהקשר הצבאי  הטראומה או בסמוך לה והם ייסוגו בעצמם תוך שעות או ימים ספורים.

. העקרונות המובילים Combat or Operational Stress Reaction (COSR)נקראת ״תגובת דחק חריפה״ או 

בניהול תגובות קרב חריפות הם עקרונות הקמ״צ שנלמדים בהכשרות הכשרות המטפלים הבכירים בחיל 

וקובעים כי קרבה, מידיות וציפייה לתפקוד ישפרו את תפקוד החייל עם הסתמנות זו וימנעו התפתחות של 

PTSD שקבע  1919אשונה ונוסחו לראשונה ע״י סלמון בשנת בעתיד. עקרונות אלו גובשו בזמן מלחמת העולם הר

, גישה זו מנסה I-כי נכון לטפל בתגובת חריפה בסמוך לחזית הלחימה. כפי שהיה מקובל גם במלחמת העולם ה

 48-72לטפל במצוקתו של החייל קרוב ככל האפשר לזירת הלחימה, ההתערבות היא קצרה ומתרחשת בד״כ 

לת העברת תחושה שהתגובה היא זמנית ושהתסמינים ידעכו עם הזמן ועם שעות מהאירוע הטראומטי, וכול

החזרה לשגרה . למרות שהתכנים המדויקים של ההתערבות משתנה בין הצבאות השונים הם כוללים בד״כ: 

עידוד להחלמה ותפקוד, מזעור תפיסת הפתולוגיה )״ תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי ״(, פעילות גופנית, 

 ודדות קצרות והעצמה של לכידות היחידה. שיטות התמ

לאורך השנים היו דיווחים מרובים שתמכו בשימוש בעקרונות אלו. דיווחים אלו נשענו בד״כ על שיעור החיילים 

. ההיסטוריון PTSDשחזרו ליחידותיהם לתפקידי לחימה ועסקו פחות בשאלת מניעת התפתחות עתידית של 

דיווחים אלו כשהוא מציין בסקירות שלו את הפגמים המתודולוגיים הצבאי אדגר ג׳ונס העלה ספק לגבי 

בדיווחים וכן השערה שהמספרים של חזרה לתפקוד נופחו על מנת להשביע את רצונם של המפקדים. על מנת 

הוביל לחזרה  I-לתמוך את דעתו הוא מציג נתונים שיישום עקרונות הקמ״צ בצרפת במהלך מלחמת העולם ה

החיילים שטופלו ביחידות קמ״צ קדמיות )יחידות המכונות בצה״ל צלת״קים(. אבל חשוב מ 20%-של פחות מ

. PTSDמתוצאות אלו, הועלו גם השערות בדבר היכולת של יישום עקרונות הקמ״צ למנוע התפתחות עתידית של 

במלחמת  במאמר פורץ דרך שנערך במחלקת ברה״ן של צה״ל ע״י פרופ׳ זהבה סולומון, נבדקו חיילים שהשתתפו

 –לבנון הראשונה שנה לאחר ההתערבות 

מהחיילים שטופלו ע״פ עקרונות  38%

מאלו  74%, לעומת PTSDהקמ״צ פיתחו 

שפונו לעורף. מחקר המשך הראה שגם 

בקרב  PTSDשנה, שיעור ה 20לאחר 

 הקבוצה שטופלה ע״פ עקרונות הקמ״צ

על  היה נמוך מהקבוצה שפונתה לאחור.

בסיס ממצאי מחקריה של סולומון 

אושררה והוגדרה מחדש שיטת הטיפול 

בנפגעי תגובות קרב והיא זו שמשמשת 

הוכר פועלה  2009אותנו גם היום. בשנת 

של פרופ׳ סולומון עת ניתן לה פרס ישראל 

   בחקר העבודה הסוציאלית.
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 22מספר  – �🁂� Acute Acoustic Trauma -טראומה אקוסטית אקוטית 

האוזן הינה האיבר הראשון והרגיש ביותר להיפגע כתוצאה מגל הדף או לחץ בעת חשיפה לאמל"ח ללא הגנה 

, המבנים הרגישים באוזן הינם Acute Acoustic Trauma - AATנאותה על השמיעה. בפגיעת טראומה מסוג 

וסטיבולרית. פגיעה במבנים אלו עלולה להתבטא בפרפורציה של עור התוף, עצמיות השמע, השבלול והמערכת ה

עצבית או מעורבת, ורטיגו -עור התוף, אי רציפות בעצמיות השמע, פגיעה שמיעתית הולכתית, תחושתית

 וטיניטוס.

פגיעה במבנים השונים באוזן עלולה להוביל לירידה ביכולת הלוחם לזהות רחשי סביבה, להתמצא שמיעתית 

 מוע ולהבין פקודות. כל אלו מובילים להפיכתו לתורפה מבצעית. במרחב, ולש

יכולה להיות זמנית או קבועה, לפסול ממקצוע לחימה ולהוביל  AAT-הפגיעה במערכת השמיעה הנלווית ל

 לנכות משמעותית.

AAT  .נלווה לעיתים לפגיעות טראומה נוספות, אך יכול להתבטא כפגיעה יחידה 

. בצה"ל מאושרים מספר דגמי אטמי אוזניים, ועלינו להעלות AATכח כיעיל למניעת שימוש באטמי אוזניים הו

 את מודעות המפקדים על חשיבות השימוש בהם הן באימונים והן בפעילות מבצעית.

יש להפנות תוך מספר ימים מאירוע החשיפה לבדיקה אודיולוגית )עדיפות במכון שמיעה  – AAT -בכל חשד ל

. במידה ותמצא הפרעה בבדיקה יש להפנות בהקדם לבדיקת רופא אא"ג ולהתחיל טיפול ודיבור במרפ"א מרכז(

 תרופתי בסטרואידים . במהלך תקופת הטיפול חשוב להימנע מחשיפה לרעש.
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 23מספר  –הפסקת מאמצי החייאה וקביעת מוות בשדה 

. ראשית , תנאי השטח קביעת מוות בשדה הינה מההחלטות הקשות ביותר למטפל במתאר טרום בית החולים

עלולים להקשות על בדיקת הפצוע והתרשמות מסימני החיים הדרושים לקבלת ההחלטה בביטחון. שנית , 

ההיכרות המקדימה עם הפצוע, בחלק מהמקרים, מוסיפה רובד רגשי להחלטה, דבר העשוי להקשות עוד יותר 

 על קבלתה.  שלישית , ניסיון המטפל בקביעת מוות.

העוסקת בסיום מאמצי החייאה וקביעת מוות לנפגעי טראומה במתאר טרום בית החולים,  75.1מה איגרת טראו 

קובעת שבכדי לקבוע מוות יש לבצע בדיקת דופק, נשימה ואישונים )תגובה לאור או תגובה ספונטנית(. במידה 

הערכה חוזרת. במידה  דקות, לאחריהן לבצע 15וקיים סימן חיים אחד או יותר, יש לבצע פעולות החייאה במשך 

ולא קיים אף לא סימן אחד, אין להתחיל בפעולות החייאה. במקרים של אבדן צלם אנוש אין להתחיל פעולות 

החייאה כלל. במקרה של אבדן סימני חיים תוך כדי טיפול, בטרם יוחלט על הפסקת מאמצי ההחייאה, יש לבצע 

ולהתחיל החייאת נוזלים. חשוב להדגיש כי סמכות , לאבטח את נתיב האוויר Vygonניקוז חזה דו"צ ע"י 

הפארמדיק הצבאי להפסיק מאמצי החייאה זהה לזו של הרופא. קביעת מוות ו חתימה על תעודת פטירה נשארת 

 בסמכותו הבלעדית של הרופא. 

לסיכום, לקביעת המוות בשטח חשיבות רבה, ובפרט במתאר מבצעי בו קיימים אתגרים דוגמת חלוקת הקשב 

יפולי בין מספר פצועים, שימוש בצר"פ בזמינות מוגבלת ואיומים הנשקפים לכוחות המטפלים. מעבר לכך, הט

במתאר זה ההחלטה להזנקת כוחות פינוי רפואי כרוכה בסיכונים, במיוחד כוחות פינוי מוסקים, ולכן צריכה 

ת לפצוע, ולא לבצע מאמצים להישקל אל מול סיכויי ההשרדות. במידה וסיכויים אלו אפסיים, יש לקבוע מוו

 לשווא.
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 24מספר  –פינוי מוסק משדה הקרב 

, במחלמת קוריאה. בצה"ל, היחידה 1951-השימוש הסדור במסוקים לצורך חילוץ ופינוי פצועים החל ב

הוקמה  1974-. בעקבות לקחי מלחמת יום הכיפורים, ב1969-הוקמה ב 386הראשונה לפינוי בהיטס, ירפ"א 

 פצועים.  8000. מאז הקמתה פונו ע"י היחידה מעל 669ץ והפינוי בהיטס, יחידת החילו

היתרון המרכזי של הפינוי המוסק הוא היכולת להביא את הפצוע לבית החולים במהירות , דבר המגדיל את 

לפינוי סיכויי הפצוע להגיע לבית חולים תוך "שעת הזהב" וכך מעלה את סיכויו לשרוד. מעבר למהירות הפינוי, 

 המוסק מס' יתרונות נוספים:

איכותי ומנוסה: בכל מסוק של היחידה ישנו רופא )כירורג/מרדים/רופא טיפול  צוות רפואי ואג"מי ▪

 לוחמים )חובשים(. 3-6נמרץ/רפואה דחופה( ופרמדיק מנוסה. בנוסף בכל מסוק 

 מנות דם ושתי מנות פלזמה לכל הפחות.  2מוצרי דם: בכל מסוק ישנן  ▪

 . Laryngeal Mask, Video Laryngoscopeאמצעים מתקדמים לניהול נתיב אוויר:  ▪

 . High Flowוערכת  EZ-IOאמצעים מתקדמים להשגת גישה ורידית דוגמת  ▪

 אמצעי חילוץ מתקדמים.  ▪

בהתאם למס' פצועים ומורכבות המשימה יוזנקו לאירוע חוליה ע"ג ינשוף ו/או צוות ע"ג יסעור העומדים בכוננות 

ני פצועים בשכיבה ואילו לצוות )יסעור( יכולת פינוי . לחוליה )ינשוף( יכולת פינוי של עד ש24/7דקות להמראה  15

 של מס' רב של נפגעים. 

בעת הזנקת מסוק ישנה חשיבות עליונה למסירת מספר הפצועים הכולל, מספר הפצועים הדחופים לפינוי, 

קיומם של ילדים ולכודים בין הפצועים וכן מידע רב ככל הניתן אודות מצבם הרפואי של הפצועים והטיפול 

 ניתן. בהתאם למידע שיימסר יזניק קצין השליטה את המסוק/ים המתאימים ביותר למשימה. ש

חשוב להכין את הפצועים להעמסה למסוק. כתלות במצב האג"מי תימסר לכוח בקשר,  669טרם החבירה לכח 

 טרם הנחיתה, האופציה המבוקשת להעברת הפצועים. ככלל, בשטח מאויים ישנה חשיבות להעמסה מיידית

במקרה זה חשוב להעביר מידע רפואי רב ככל הניתן בעת  -ומהירה של הפצועים למסוק ע"י הכוח הקרקעי

. בעת חבירה בשטחנו וללא איום על הכח, החבירה תתבצע בצורה 101העמסה עצמה ולהקפיד כי לכל פצוע טופס 

איטית וסדורה יותר על הקרקע/בתוך רכב 

צע חובר לפצועים ומב 669פינוי כאשר כח 

 העברת מקל מסודרת.
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 25מספר  –כוויות 

כוויות מהוות גורם משמעותי לתחלואת ותמותת נפגעים בשה הקרב. בשדה הקרב המודרני, המאופיין בשימוש 

נרחב ברק"ם ובאמצעי לחימה מתקדמים, ישנה שכיחות גבוהה יותר של כוויות ושאיפת אוויר חם. במלחמת 

מערכתיים, ומלבד -סבלו מכוויה. כוויות עלולות להוביל לסיבוכים רב מכלל הנפגעים 7%-לבנון השנייה, כ

לטיפול בכוויה עצמה, חשוב להתייחס גם לפגיעה אפשרית במערכת הנשימה ולמצב ההמודינמי. בטווח הארוך, 

כוויות עלולות להצריך טיפול שיקומי ארוך בשל העיוותים המובילים לנכות ולפגיעה קוסמטית. החשיפה לחום 

סת מיידית את התאים, ויוצרת תגובה דלקתית המובילה לעלייה בחדירות כלי הדם ויציאת נוזל אל הרקמה. הור

נפחי.עקרונות הטיפול בפצוע הסובל -כילי יכולה להוביל להיפוולמיה ואף להלם תת-ירידה זו בנפח הנוזל התוך

 באות:מכוויות הינו בהתאם לסכמה הסטנדרטת , תוך התייחסות מיוחדת לנקודות ה

▪ Safety –  יש לשים לב באופן מיוחד להרחיק את הפצוע מאזור הסכנה )במיוחד במתאר של פגיעה כימית

 או התחשמלות(.

▪ Airway –  העוסקת בניהול נתיב האוויר בשדה, לאחר שאיפת אוויר חם חשוב  81.1בהתאם לאגרת

עקוב ולנטר את הפצוע לחשוד בבצקת החוסמת את נתיב האוויר. כאשר קולו של הפצוע צלול, יש ל

 בלבד. כאשר קולו של הפצוע נסדק יש לפעול במהירות ובאגרסיביות לאבטחת נתיב האוויר.  

▪ Breathing – הסטורציה וחשוב לטפל -במקרה של שאיפת עשן, במיוחד בחלל סגור, אין להסתמך על מד

 בחמצן בהקדם האפשרי.

▪ Circulation – וב בתוך מספר שעות, ולכן סימני הלם נפחי כתוצאה מכוויה מתפתח לר-הלם תת

 20%מוקדמים צריכים לעורר חשד למנגנון אחר או לפציעה נוספת. כאשר אלו נשללים,בכוויה מעל 

אחוז %  Xמשקל הנפגע )ק"ג(  Xמ"ל  4משטח הגוף יש לטפל בהרטמן בהתאם לנוסחת פארקלנד: 

 כמות. השעות הראשונות יש לתת מחצית מה 8-הכווית מכלל שטח הגוף. ב

כוויות מובילות לכאב  –טיפול בכאב  ▪

וסבל משמעותי, וחשוב לטפל בשיכוך 

 .92כאב בהתאם לכתוב באגרת 

 חבישה בעזרת תחבושת מטלין. ▪

בהתאם לאגרת  –אנטיביוטיקה  ▪

, בעת עיכוב בפינוי מעל 94טראומה 

 IV -שעה, יש לטפל באנטיביוטיקה ב

Ceftriaxone 2g. 
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 26מספר  –פגיעת חום 

 פגיעות חום ממאמץ מסכנות את בריאותם של חיילי וחיילות צה"ל לאורך כל חודשי השנה ובחודשי הקיץ בפרט.

פגיעת חום ממאמץ נובעת מהפרה במאזן חום הגוף כך שקצב ייצור החום עולה על קצב פיזורו לסביבה, מה 

הינה מכת חום המוגדרת שמוביל לעליית טמפרטורה לרמה מסוכנת. הדרגה החמורה ביותר של פגיעת חום 

מ"צ כתוצאה מפעילות גופנית, ומלווה בהסתמנות נוירולוגית. מכת חום  40כעלייה בטמפרטורת ליבת הגוף מעל 

 מערכתי וללא טיפול מיידי עלולה להסתיים במוות!-יכולה להתפתח לכשל רב

שינה, פעילות גופנית שאינה גורמי הסיכון הנפוצים ביותר הם: פעילות ממושכת בסביבה חמה, התייבשות, חסך  

קיימת חשיבות קריטית לזיהוי, אבחון מוקדם וטיפול  תואמת סרגל מאמצים, מחלה חריפה ומוטיבציית יתר.

מיידי במכת חום. חומרת הפגיעה נקבעת על ידי משך הזמן שבו טמפרטורת הגוף גבוהה ולכן כל עיכוב באבחנה 

מתבססת על תמונה קלינית של חייל כושל במהלך או בסמוך יוביל לדחיית הטיפול ולהחמרת הנזק. האבחנה 

למאמץ גופני עצים ו/או ממושך. חייל כושל הינו חייל המראה סימני תשישות ניכרים ביחס למצופה או ביחס 

לחיילים אחרים. לעיתים קרובות מודגם גם שינוי התנהגות, בלבול, חוסר התמצאות, דיבור שאינו לעניין ועד 

רכוס. האבחנה המבדלת של פגיעת חום הינה רחבה, אולם עקב חומרת הפגיעה, ההשלכות אובדן הכרה ופ

 הקטלניות והטיפול היחסית פשוט יש להתייחס לכל אירוע כזה כאל פגיעת חום עד יוכח אחרת. 

 נוהל הטיפול בחייל החשוד כסובל מפגיעת חום הינו כמפורט: ▪

 הפסקת החייל מפעילות, השכבה במקום מוצל והפשטה מלאה.  ▪

 מדידת חום גופו של הנפגע בפי הטבעת במהירות האפשרית וזאת מבלי לעכב קירור החייל.  ▪

 ליטר(. 100קירור מיידי של הנפגע ע"י שפיכת מים בכמות רבה )מעל  ▪

 מדידת חום בפי הטבעת כל עשר דקות לשם ניטור ומעקב. ▪

 מ"צ. 38.5 -ה"ח רק לאחר ירידת טמפרטורה רקטלית מתחת לפינוי הנפגע לבי ▪

במקרה של חשד למכת חום יש לוודא אשפוזו של החייל 

להשגחה שכן חלק מסיבוכי מכת חום )פגיעה כלייתית, 

אי ספיקה כבדית וכו'( הינם מאוחרים. שפיכת נוזלים 

היא שיטה פשוטה ויעילה לקירור וניתנת לביצוע ע"י כל 

א צורך בהמתנה להגעתו של גורם רפואי חייל בשטח לל

כלשהו. לכן זכרו כי כל חייל יכול להציל את חיי חברו 

אם יזהה סימנים מקדימים של פגיעת חום ויעניק טיפול 

בקירור בזמן ! חשוב להדגיש כי קירור החייל צריך 

להתבצע לפני פינויו, אפילו במחיר של עיכוב במספר 

פגיעת חום חייב כל אירוע/חשד לאירוע של  דקות.

להיות מדווח לחמ"ל מקרפ"ר ולענף פיזיולוגיה וכן יש 

לתחקר את האירוע הן מבחינה רפואית והן מבחינה 

   פיקודית עד שבועיים מקרות האירוע.
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 27מספר  - ⚔�🗡�הטיפול בדקירה 

ם )לרוב סכינים( אנו עדים לגל טרור פלסטיני, המתבטא בעלייה של פיגועי דקירה בעזרת חפצים חדי 2015משנת 

של חיילים ושל אזרחים. כתלות באזור הדקירה ובאיברי הגוף ובכלי הדם הנפגעים, פציעת הדקירה עשויה 

 להיות מורכבת ולהוביל למוות תוך זמן קצר.

 להלן מספר דגשים חשובים בבואנו לטפל בפצוע דקירה:

, ולהקפיד לא "להישאב" ( כמקובלA-Eחובה להקפיד לבצע את סכמת הטיפול בפצוע באופן מלא ) .1

באופן מיידי אל אזור הדקירה בו נמצא הסכין. חשוב לזכור שפצוע עלול להידקר כמה פעמים ובמספר 

 אזורים בגוף, ובכדי לא לפספס פציעה, יש לבצע סריקת כלל הפציעות באופן קפדני .

ת דימום מכלי לעיתים קרובות, כאשר הסכינים חודרים את הרקמה נוצרת טמפונדה מקומית המונעו .2

הדם שנפגעו במסלול הלהב. אי לכך, אסור בתכלית האיסור להוציא את הסכין במתאר טרום בית 

החולים ! כל מנפילוציה של הסכין הנעוץ ברקמה, גם ללא הוצאתו, עלולה לגרום לדימום מאסיבי 

 ולהדרדרות של הפצוע. 

ש כי מדובר בפציעות קשות ומסכנות בשל ריבוי יחסי של דקירות באזור הצוואר, חשוב לציין להדגי .3

חיים, וזאת בשל ריבוי כלי הדם הגדולים העוברים באזור זה. הטיפול האפקטיבי ביותר לדימום צווארי 

הינו לחץ ישיר ומתמשך בעזרת תחבושת )רצוי המוסטטית(. כמו כן, בצוואר ובאיזורי מעבר נוספים 

יר של המטומה מתפשטת בצוואר, בהתאם לעצירת הדימום. במקרה הנד 26Fניתן להשתמש בקטטר 

"ניהול נתיב האוויר" , רק במידה וקול הפצוע נשמע "סדוק" או מופיעים סימני  81.1למפורט באגרת 

 חסימת נתיב אוויר, יש לבצע אינטובציה בהקדם. 

 .הואיל ומדובר בפגיעה חודרת באנרגיה נמוכה, אין צורך בקיבוע עמוד שדרה בעזרת צווארון וקרש גב  .4

נדגיש כי כל פצוע דקירה באזור הצוואר, גו ואזורי המעבר יוגדר כ דחוף לפינוי ללא קשר לגודל הפצע  .5

החיצוני, ויש לפנותו מהר ככל האפשר 

לביה"ח הקרוב ביותר בליווי המטפל 

הבכיר )גם אם באותו הרגע מדדיו 

 החיוניים של הפצוע תקינים(.

"החייאת בקרת  – 93בהתאם לאיגרת  .6

דה" , יש לטפל בנוזלים נזקים בש

והקסקפרון במקרה של הלם עמוק, 

ובהקסקפרון בפציעה בגו גם בהיעדר 

  הלם עמוק.
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 28מספר  –פגיעת רסיסים 

בשדה הקרב המודרני, שכיחות פציעות הרסיסים הולכת ועולה, ואחראית לאחוז גבוה ממקרי התמותה. 

מכלל הפצועים סבלו מפציעות רסיסים, במבצע עופרת יצוקה שיעורם עמד על  50%-במלחמת לבנון השנייה, כ

פגניסטן ניתן לראות . בקרבות בעלות הברית בעיראק וא60%-ובמבצע צוק איתן שיעורם אף עלה והגיע לכ 56%

בעקבות  75%מסך הפצועים בתחילת המלחמה, והגיע עד  60%-שיעור דומה של פציעות רסיסים, אשר עמד על כ

השימוש הגובר במטעני צד. מעבר לתמותה, רסיסים מהווים סיכון למספר לסיבוכים משמעותיים כגון: 

 -( צורך ב1יסים מהווה אתגר מכמה היבטים: זיהומים, רעילות סיסטמית ונכות תפקודית . הטיפול בפצועי רס

triage  ; ( קושי בקביעת חומרת הפגיעה )רסיסים במספר איזורים בגוף ומספר 2מהיר למספר רב של פצועים

 –( החלטה על  כשירות הפצוע 3מנגנוני פציעה במקביל( או זיהוי הפגיעה האחראית למצב/הדרדרות הפצוע; 

לפציעת הרסיסים קודם  חזרה ללחימה וקבלת טיפול מתקדם בסופה מאידך.פינוי וסדר קדימויות מחד, או 

פיצוץ, בין אם של מטען או של פגז, הגורם לפגיעת הדף אשר מנגנוניה השונים פורטו בעבר בשורות אלה. כעת 

י נפרט למעשה על פגיעת ההדף השניונית, קרי פגיעת הרסיסים. הטיפול וקדימות הפינוי ייקבעו ע"פ מצבו הכלל

 של הפצוע ומכלול פציעותיו. ניתן לחלק את הפצועים לשתי קבוצות ע"פ מיקום הפגיעה:

, והן תחשבנה  over-triageבפציעות אלו נבצע ב מודע  –פציעות ראש, צוואר, בטן, חזה, גב ועכוז  .1

 דחופות לפינוי באופן גורף, וזאת בשל חוסר היכולת להעריך חיצונית את היקף הנזק הפנימי הנגרם,

ניקוז  –שהינו בעל פוטנציאל הרסני. הטיפול בשטח יתבצע כתלות במיקום הפציעה ובמצב הפצוע )לדוג' 

 אוויר בלחץ(.-חזה בהינתן רסיס בחזה וסימני חזה

דחיפות הפינוי תיקבע בהתאם למיקום הפציעה, גודלה, מספר הרסיסים ומצבו של  –פציעות גפיים  .2

 הפצוע:

נוירווסקולרית )היעדר דופק, הפרעה מוטורית/תחושתית( או סכנה לאובדן גפה )הנחת פגיעה  .א

 פינוי דחוף. –ח"ע, קטיעה חלקית/מלאה( 

קיים סיכון מוגבר לנזק  –ס"מ(, ריבוי רסיסים או פגיעות באזורי מעבר  1פצעים גדולים )מעל  .ב

נית, או שהדימום נרחב או לדמם משמעותי )גם אם אין התרשמות לדימום בבדיקה הראשו

נעצר(. בהיעדר אינדיקציה אחרת )קרי דימום שלא ניתן לעצירה, הלם(, פצועים אלו יפונו בכל 

זאת, אך בקדימות פינוי "לא דחוף". בזמן ההמתנה לפינוי או במהלכו, יש להשלים טיפולים 

לפצע כדוגמת שטיפה, טיפול אנלגטי וטיפול 

 אנטיביוטי. 

לחייל להמשיך בפעילות עד לסיום בשאר המקרים, ניתן לאפשר 

הלחימה. החלטה זו הינה כבדת משקל, אותה אנו מקבלים לאור 

מחויבותנו להשלמת המשימה על אף הסיכון התאורטי הטמון 

בכך. על כן, עליה להתבצע לאחר בדיקה מלאה וקפדנית של הפצוע, 

שטיפת הפצעים , חבישה וטיפול אנטיביוטי. בכל מקרה, אין 

ס בשטח . במידה ומדובר ברסיס בולט, יש לבצע להוציא רסי

  חבישה סביבו מבלי להפעיל עליו לחץ.
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 29מספר  – EtCO2 - End tidal Co2מדידת 

ממקרי המוות בר  8%חסימת נתיב אוויר היא גורם משמעותי למוות בר מניעה בקרב נפגעים בשדה הקרב. 

חסימת נתיב אוויר, וזו נחשבת הסיבה השנייה המניעה בצבא ארה"ב במערכות בעיראק ובאפגניסטן נבעו מ

מהפצועים עברו פרוצדורת לאבטחת נתיב האוויר  7.5%בשכיחותה למוות בר מניעה. במהלך מבצע "צוק איתן" 

 דפניטיבית )אינטובציה או קוניוטומיה(.

רה לנתיב לאחר לקיחת מכלול השיקולים הקליניים והמבצעיים בכובד ראש, וקבלת ההחלטה על ביצוע פרוצדו

"ניהול נתיב האוויר"(, עלינו לוודא בסופה כי  – 81.1אוויר דפניטיבי )וזאת בהתאם לכתוב באגרת טראומה 

 -הטובוס/קוניוטום אכן נמצא במקומו בתוך הקנה. אמצעי הבחירה למטרה זו הוא הקפנומטר במכשיר ה

NONIN פנוגרף ביחידות בהן מכשיר זה הנמצא ברשותו של כל מטפל בכיר, או מוניטור מתקדם הכולל גם ק

מ"מ כספית. בנוסף נרצה לראות גל קפנוגרפייה  35-45התקינים אליהם אנו שואפים הם  EtCO2-זמין. ערכי ה

חד פעמי, אשר משנה צבעו מסגול  CO2תקין במידה וזמין. בהיעדר אחד מאמצעים אלו, ניתן להשתמש בגלאי 

ק"ג, ואינו יכול לשמש  15-אינו מיועד לילדים השוקלים פחות מ. חשוב לציין כי גלאי זה CO2לצהוב בהימצא 

 הימצאות הצינור בקנה. -לניטור מתמשך, אלא רק כמדד איכותי בינארי המעיד הימצאות או אי

ככל הנראה הצינור בוושט, , CO2כאשר אחד מהמכשירים המוזכרים לעיל מחובר כהלכה ואין קריאה של 

 או שזו נמוכה )קרי דום לב או הלם עמוק(. הצינור נסתם ו/או אין תפוקת לב

קפנומטר/קפנוגרף מאפשר מעקב וניטור רציף של ההנשמה, ועלינו להסתכל על ערכיו ולתעדם כל מספר דקות. 

עשויה להיות ביטוי למספר מצבים, אותם נוח לזכור באמצעות ראשי התיבות  EtCO2-ירידה פתאומית בערכי ה

DOPE: 

▪ Displacementניתוק של הצנרת. : תזוזה או 

▪ Obstruction.חסימת הצינור ע"י הפרשות : 

▪ Pneumothorax.חזה אוויר לא מאובחן : 

▪ Equipment.)'תקלה באחד המכשירים )אמבו/מנשם לא תקינים וכו : 

מצבים נוספים שעשויים להוביל לבעייה 

בחמצון שיכולה להתבטא במדידה 

EtCO2  לא תקינה: צינור עמוק מידי

(one lung intubation ,טובוס קטן מידי ,)

 בלונית לא מנופחת כראוי/מפוצצת.

 -חשוב לזכור גם כי ירידה הדרגתית ב

EtCo2  יכולה לנבוע מהנשמת יתר או

  ירידה בתפוקת הלב.
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 30מספר  –סד תומאס 

לאפשר , ולהקל על הכאב, להקטין את איבוד הדם סד תומאס הינו סד ייעודי לקיבוע שברים בירך, שמטרותיו

ניוד הפצוע. הסד נמצא בשימוש צבאות רבים ביניהם צבא ארה"ב, צבא בריטניה וצה"ל, ונחשב מרכיב הכרחי 

 70-וה 60-השימוש בסד מתיחה ייעודי לקיבוע שברים נהגה כבר בשנות ה בציוד כוחות ההצלה ברחבי העולם.

השתמש בסד בעיקר לקיבוע ממושך של מפרק  Hugh O. Thomasישר העצמות , אז המנתח ומי19-של המאה ה

הברך במקרי שחפת. בהמשך שודרג הסד, ובמלחמת העולם הראשונה כבר הוכנס הסד לצבא בריטניה לצורך 

קיבוע וטיפול בשברים בעצם הירך. במהלך הלחימה בעיראק ואפניגסטן נעשה שימוש נרחב בסד תומאס 

הימים הראשונים של הלחימה בעיראק, אחד מבתי חולים השדה  10 -טניה, ולראייה, בבצבאות ארה"ב וברי

 קלט שבעה פצועים עם שברי ירך, שטופלו בעזרת הסד. 

השימוש בסד נעשה במהלך הסבב השניוני , לאחר הפשטה מלאה של הפצוע, ונועד לתת מענה למספר בעיות 

 מרכזיות:

מ"ל. מאחר ושבר בירך  1500מום משמעותי ואיבוד דם של עד בעת שבר בירך קיים סיכון לדי –דימום  .1

לרוב נגרם במנגנון פגיעה באנרגיה גבוהה, סביר להניח שתהיינה פציעות משמעותיות נוספות שעלולות 

בעצמן לגרום לאבדן דם, כך שגם דימום של נפח קטן יכול לגרום בסיכומו של דבר להלם משמעותי. 

מצעות הסד גורמת להקטנת החלל הפוטנציאלי בירך ובכך מקטינה קיבוע ומתיחה של עצם הירך בא

 את הדימום.  

בדומה לשברים אחרים, שבר בירך מלווה בכאב משמעותי המוחמר בכל תנועה קלה. קיבוע של  –כאב  .2

השבר מקל על סבלו של הפצוע, ומשפר את יכולת הצוות המטפל להעניק לו טיפול. חשוב להדגיש כי 

 מבטל את הצורך לטפל בתרופות לשיכוך כאב.קיבוע השבר אינו 

 .ניוד הפצוע .3

( של עצם הירך. מלבד אבחון midshaftההתוויה להניח סד תומס ולבצע מתיחה היא בשברים בחלקה המרכזי )

השבר באמצעות מישוש העצם, שבר שכזה מתאפיין בקיצור משמעותי של הגפה )לעומת שבר בחלקה 

ס"מ(. בשאר השברים בגפה התחתונה )הן  3ן בקיצור קל של הגפה, עד הפרוקסימלי של עצם הירך שמתאפיי

בירך והן בשוק( ניתן להניח את הסד מבלי לבצע מתיחה לצורך קיבוע בלבד.  בסמוך להנחת הסד וכל שעתיים 

שעות, ולאחר מכן יש להרפות את המתח ולהרפות  8יש לבדוק דופק דיסטלי בגפה. זמן ההנחה המומלץ הוא עד 

ד, וזאת בכדי למנוע פצעי לחץ באזורי המתיחה את הס

 ובעכוז.

בצה"ל נעשה שימוש בסדי תומס מתקפלים וקומפקטיים, 

העשויים מחומרים קלים וחזקים. הסד יכול לתרום רבות 

בטיפול בפצוע הסובל משברים בגפיים התחתונות 

באמצעות שיפור המודינמי והקלה בכאב, ועלינו להיות 

   ולאמן את צוותינו להניחו.מודעים לכלי זה 
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 31מספר  – (Dental avulsion)הטיפול חירום בשן שעברה שירוש 

חבלה חזקה לשיניים עלולה להוביל למצב בו שן אחת או יותר תצאנה לגמרי מעצם הלסת. מצב זה נקרא 

(. באמצעות נקיטת מספר פעולות ניתן להחזיר את השן למקומה ובכך למנוע אובדן Dental avulsion"שירוש" )

 השן. קליטת השן במכתשית המקורית תתאפשר במידה וסיבי הקולגן שעל פני שטחה לא נפגעו. 

 הטיפול המיידי הרצוי כולל: 

 החזקה של השן בכותרת )ולא בשורש השן( .1

השן באמצעות סליין או מים זורמים )אך ללא  שטיפה קלה וקצרה של שאריות לכלוך מפני שטח .2

 "קרצוף" של פני השטח כדי להימנע מפגיעה בסיבי הקולגן( 

 החזרה של השן למכתשית הטבעית.  .3

בשלב הבא יש להחזיק את השן במקומה אמצעות גאזה )כדי שלא תזוז(, ולפנות במהירות האפשרית למרפאת 

את לשם קיבוע השן והמשך טיפול. לאחר מכן, הפצוע מונחה שיניים או לכירורג פה ולסת בבית החולים, וז

לשמור על הגיינה וחיטוי יומיומי של חלל הפה באמצעות תמיסת כלורהקסידין, ובנוסף עליו לאכול כלכלה רכה 

 למשך כשבועיים. 

 ים. חשוב גם לוודא כי הפצוע מחוסן לטטנוס. בהמשך יתבצע טיפול שורש בשן זו, והמשך מעקב במרפאת השיני

במידה ולא ניתן להחזיר את השן למקומה בשטח, או שניסיון שכזה נכשל, יש לשמור את השן בחלב או בסליין 

)אך לא מי ברז שאינם יעילים לשימור של סיבי הקולגן(, או לשים את השן במרווח שבין הלסת ללחי כדי שהשן 

וב להפנות את הפצוע למרפאת שיניים תהיה רטובה ברוק )בתנאי שאין חשש לבליעה/אספירציה של השן(. חש

או לכירורג פה ולסת באופן מיידי ) עד שעה (. הזמן בו שהתה השן מחוץ ללסת קריטי כאשר סיכוי ההישרדות 

 של השן יורד ככל שהזמן מחוץ לפה מתארך.     

 עזרה ראשונה דנטלית ניתן לקבל בכל מרפאות השיניים הצבאיות בשעות הפעילות. 

מרפאות שיניים צבאיות בנוסף, ישנן 

הנותנות שירות עזרה ראשונה בכל שעות 

 היממה , בכל ימות השנה:

*המרכז לרפו"ש תל השומר, מחלקת 

 03-7379112משמרת, מחנה מקרפ"ר ב', 

/4. 

 .04-6917280*מר"ג, מחנה פילון, 

*מרחב ערבה, לבירור מר"ש תורנית יש 

-08להתקשר לחמ"ל מר"פ דרום, 

9902007 /314.   
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 32מספר  – CATאימון הנחת ח"ע 

דימום הוא הסיבה המובילה למוות בר מניעה הן במתאר האזרחי, והן במתאר הצבאי, כאשר נמצא כי באחרון 

מהדימומים המובילים למוות בר מניעה הן הגפיים  10% -ממקרים אלו. במעל ל 90%-זהו הגורם האחראי על כ

(Eastridge דיווחים מצבא ארה"ב מי .)'50%יחסים להנחת ח"ע סמוך לנקודת הפציעה הורדה של מעל ושות 

נפשות בקרבות בעיראק ואפגניסטן . ממצאים אלו הפכו את  2000-בשיעור המוות בר המניעה, והצלתן של כ

 הח"ע לאמצעי הרפואי מציל החיים החשוב ביותר בשדה הקרב.

בל הכשרה בקורס "מצילי החיים". בשל , אותו נושא כל לוחם, ועליו הוא מקCAT-ח"ע הבחירה בצה"ל הוא ה

החשיבות בהנחה מוקדמת של הח"ע, הלוחמים הנמצאים קרוב ביותר לפצוע הם בעלי תפקיד מכריע בהצלתו. 

מהח"ע הונחו ע"י לוחמים. כמו כן, מחקר המבוסס על מודל גפה  20%-איתן", פחות מ-עם זאת, במבצע "צוק

(, בו המשתתפים היו לוחמים בשלב ההכשרה, הראה 2016ך ושות', להנחת ח"ע שנעשה בענף רפואה מבצעית )ברו

 כישלון בהנחת הח"ע לאחר הכשרת מצילי החיים.  75%

 ממצאים אלו מדגישים את הצורך בהקפדה יתרה על אימוני הנחת הח"ע, תוך הדגשת מספר נקודות:

( 55%סביב הגפה ) CAT-חוסר הידוק ראשוני של רצועת ה -הסיבות הנפוצות לכישלון בהנחת הח"ע  .1

( נמצאו כסיבות המובילות לכישלון בהנחת הח"ע. יש להקפיד 23%וסיבוב לא מספיק של ידית הח"ע )

 באימוני החיילים על הידוק ראשוני חזק של רצועת הח"ע, ועל סיבוב הידית עד שלא ניתן יותר לסובבה.

נחת ח"ע בקרב אזרחים מן בעבודה עדכנית שבדקה שיטות לאימון ה –תכיפות ומספר הנחות הח"ע  .2

(. עם 2018השורה, נמצא כי שיעור ואימון פרונטליים הם הדרך היעילה ביותר לאימון )גורלניק ושות', 

עדיין הניחו בהצלחה את הח"ע לאחר  50%-חודשים דעיכת הידע תלולה , שכן רק כ 3-9זאת, לאחר 

פרק זמן זה. עבודה שנעשתה 

( 2016בענף רפמ"צ )ברוך ושות', 

הנחות ח"ע  3דגימה כי ביצוע ה

מעלות של שיעורי ההצלחה 

 לעומת הנחה אחת בכל אימון.

חשוב לזכור כי הנחת ח״ע סמוך ככל 

הניתן לנקודת הפציעה על ידי לוחם מיומן 

הינה אמצעי חיוני לצמצום מוות בר 

מניעה, ועלינו לוודא כי מתבצעים 

אימונים להנחתו הכוללים את העקרונות 

  ל.המתוארים לעי
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 33מספר  –פינוי בלתי מאויש 

שדה הקרב המודרני מציב אתגרים רבים ובהם הקושי בחילוץ מהיר של פצועים בשל סיכון ניכר לכוחות החילוץ. 

אחד הפתרונות המפותחים לאתגר זה הוא שימוש בכלים בלתי מאוישים, הן יבשתיים והן אוויריים, לטובת 

ים האחרונות אנו עדים לתנופה חילוצם של פצועים לדרג רפואי בו יתאפשר טיפול מיטבי בהתאם לפציעה. בשנ

רבה בתחום פיתוחן של מערכות בלתי מאוישות, וניתן לצפות כי בשנים הקרובות פלטפורמות פינוי מסוג זה 

, ומלווים את פיתוח המערכות 2009תהיינה זמינות. בענף רפואה מבצעית עוסקים בנושא מאז שנת 

ת לאפשר חילוצו של פצוע מבלי שמצבו יורע. בין היתר האוטונומיות, תוך אפיון וקביעת הסטנדרט הנדרש על מנ

הובילו מפקדי הענף את ועדת המומחים של נאט״ו בנושא, והקווים המנחים שהוצבו בסיכום ועדה זו היוו את 

הבסיס לאפיון הצורך המבצעי ולשיתוף הפעולה המתקיים עם תעשיות המפתחות כלי טיס. בשנה האחרונה 

עה לראשונה הטסה של בובה מדמת פצוע שנוטרה על ידי מוניטור משדר לאורך כל נערך ניסוי בצה״ל בו בוצ

הטיסה. בין היתר מתקיימים פרוייקטי פיתוח נוספים בחיל המתעתדים לתת מענה לניטור ולייצוב פצוע בפינוי 

להיערך מסוג זה. חשוב לציין שמדובר בשלבי פיתוח שאינם מבצעיים, ופרויקט זה מייצג את השאיפה של החיל 

 לאתגרי העתיד ולעסוק בפיתוח פתרונות על פי הצורך המבצעי.
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 34מספר  – בוג'ימכוון ה

מניעה, השני בחשיבותו רק להלם דימומי. נתוני "צוק איתן" -חסימת נתיב אוויר היא גורם משמעותי למוות בר

ממקרי  8% -ראים שכמהפצועים טופלו באבטחת נתיב אויר מתקדמת, ונתוני צבא ארה"ב מ 8%-מלמדים שכ

המניעה נגרמו עקב פגיעה בנתיב האוויר.  ביצוע אינטובציה לצורך אבטחת נתיב אויר עשויה להציל -המוות בר

חיים. עם זאת, לאור שיעור הצלחה נמוך, סיכון משמעותי לסיבוכים, עיכוב בפינוי והסטת תשומת הלב מפציעות 

ים הכרחיים בלבד לאחר הערכה מקדימה מדוקדקת של מסכנות חיים אחרות, יש לבצע פרוצדורה זו במקר

 הפצוע תוך הפעלת שיקול דעת.

( הנמצא בשימוש הרחב ביום כיום ככלי עזר לביצוע אינטובציה, ומשחק תפקיד Visual Styletהבוג'י הינו גייד )

י זה נועד לסייע חשוב ומרכזי בפרוטוקולי נתיב אוויר של ארגוני רפואה דחופה בארץ ובעולם, וכן בצה"ל. אמצע

במקרים של אינטובציה קשה כאשר תחת לרינגוסקופייה ישירה מיתרי הקול אינם נראים, או נראים חלקית. 

באחת בוצעה  –מבוגרים שטופלו במלר"ד חולקו לשתי קבוצות  757במחקר אקראי שנעשה לאחרונה, 

ללא הבוג'י. שיעור ההצלחה בניסיון  אינטובציה בעזרת בוג'י כבר בניסיון הראשון ובשנייה בוצעה אינטובציה

-פי קריטריונים קבועים מראש כ-האינטובציה הראשון היה גבוה משמעותית הן בקרב מטופלים שהוגדרו על

Difficult Airway  (. 87%לעומת  98%( והן בקרב כלל המטופלים )82%לעומת  96%)י 

נטובציה, חלה חובה להשתמש בכלי זה. לאור חשוב לזכור כי ההנחיות בצה"ל מורות שלאחר כשלון בניסיון אי

, יש לשקול להשתמש בכלי זה כבר 60%שיעור כשלון האינטובציה בניסיון הראשון בצה"ל, העומד על מעל 

 בניסיון האינטובציה הראשון, גם כאשר מיתרי הקול נראים היטב. 

בת, שעלולה להוביל לסיבוכים לסיכום, אינטובציה, במיוחד במתאר טרום בית החולים, הינה פרוצדורה מורכ

משמעותיים כאשר אינה מבוצעת כהלכה 

ו/או במטופלים שאינם זקוקים לה. 

הבוג'י הינו כלי חשוב המסייע בביצוע 

הפרוצדורה, ועלינו להיות מיומנים בו 

 ולעשות בו שימוש נרחב יותר.
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 35מספר  –תסחיף אוויר 

טנציאל קטלני, שנגרם עקב כניסת אוויר אל כלי הדם. תסחיף תסחיף אוויר הוא סיבוך נדיר מאוד , אך בעל פו

אוויר יכול להיות ורידי או עורקי, ולהיגרם עקב ניתוח, טראומה, ברוטראומה, הנשמה בלחץ חיובי, צלילה או 

 התערבות בכלי הדם. 

ימוש בעבר. כתחליף לשקיות העירוי בהן נעשה ש Braunלאחרונה נכנסו לשימוש בצה"ל בקבוקי עירוי של חברת 

לאור כמות האוויר הגדולה יחסית הנמצאת בבקבוק לעומת השקית, נחדד את חשיבות הוצאת האוויר טרם 

 חיבור העירוי ונסביר כיצד לבצע זאת, וכן נזכיר את תסמיני תסחיף האוויר הורידי. 

ני זה, וזאת ע"י הוצאת חשוב לזכור כי עלינו להימנע בכל אופן מכניסת אוויר מבקבוק העירוי וגרימת סיבוך קטל

(. Airventהאוויר מהבקבוק בטרם נזליף את הנוזל. לאחרונה נכנס בצה"ל סט עירוי עם פקק להוצאת אוויר )

כאשר נעשה שימוש בסט זה, יש לחבר את הסט לבקבוק העירוי, ולבצע הלחצה של בקבוק העירוי כאשר הפקק 

יש לבצע הלחצה של הבקבוק על ליציאת כל האוויר דרך  פתוח עד יציאה של כלל האוויר. בעת שימוש בסט רגיל

 הסט.

תסחיף אוויר ורידי עלול להגרם כאשר אוויר נע במערכת הדם הורידית, דרך לב ימין אל כלי הדם הריאתיים. 

כמות קטנה של אוויר מסוגלת לצאת מהדם בדיפוזיה, אך כאשר נפח האוויר עולה על יכולת הריאה להוציאו )כ 

ויר (, נוצרת חסימה של כלי הדם הריאתיים )הלם חסימתי(, ולעיתים גם זריקת תסחיפים קטנים מ"ל או 50-

לשאר הגוף. כמו כן, בועיות האוויר עלולות לגרום לנזק אנדותליאלי שיגרום לבצקת ריאות, כיווץ סימפונת 

 והיפוקסמיה. 

התסמינים הנפוצים לתסחיף אוויר ורידי  

-חזה סאבהם קוצר נשימה המלווה בכאב 

סטרנלי, חולשה וסחרחורת. המטופל 

יסבול משיעול, טכיפניאה, 

טכיקרדיה/ברדיקרדיה, תת לחץ דם, 

צפצופים/חרחורים וגודש בורידים 

 הג'וגולריים. 

כאשר עולה חשד כי המטופל סובל 

מתסחיף אוויר יש להעניק לו טיפול תומך 

נשימתי והמודינמי כמקובל, ולשאוף 

הר ככל האפשר לפנותו לבית החולים מ

 Leftכאשר הוא שוכב על צידו השמאלי )

lateral decubitus.) 
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 36מספר  –מניעת היפותרמיה בפצוע 

מעלות צלזיוס וזו היא הטמפ'  36.5טמפרטורת הליבה באדם נשמרת בטווח צר של מעלה וחצי סביב 

לזיוס )היפותרמיה( יש השפעה מעלות צ 35-האופטימלית לפעילות מערכות הגוף. לירידה בטמפ' הגוף מתחת ל

שלילית משמעותית על הישרדות פצועי טראומה . ככל שטמפ' הגוף נמוכה יותר, שיעור התמותה של הפצועים 

מהפצועים  100% -תמותה, ו 40%מעלות צלזיוס יש  34בקרב פצועי טראומה עם טמפ' גוף של –עולה באופן ישיר 

. היפותרמיה פוגעת בפצועי טראומה דרך שני מנגנונים עיקריים: מעלות צלזיוס ימותו  32-עם טמפ' הנמוכה מ

 פגיעה לבבית )ברדיקרדיה והפרעות קצב( ופגיעה במערכת הקרישה. 

 היפורתמיה בפצועים נגרמת עקב שילוב מספר גורמים:

 ירידה ביכולת הגוף לייצר חום. –פנימיים  ▪

 טיפול הצוותים רפואיים: –חיצוניים  ▪

 הפצועיםהפשטת  .1

 שכיבה על קרקע חשופה. –מגע עם הקרקע  .2

מעלות צלזיוס. לשם  36.5-הנוזלים הניתנים לפצוע קרים לרוב בהרבה מ –טיפול בנוזלים  .3

( הניתנת לפצוע ישירות ממקרר PRBCהשוואה, מנת בודדת של כדוריות דם אדומות דחוסות )

 הדם מורידה את טמפ' הליבה של הפצוע בכחצי מעלה.

 יפול בפצוע הנמצא בהלם דימומי, יש לבצע את הפעולות הבאות:במהלך הט

 הנח את הפצוע על אלונקה במהירות האפשרית. אם זקוק לקרש גב, כסה את הקרש בשמיכה. .1

 כסה את הפצוע בשמיכה מהר ככל האפשר. .2

שקול שימוש באמצעי חימום אקטיביים כגון שקיות חימום. שימוש באמצעי חימום אקטיביים יעשה  .3

י שיקול דעתו של המטפל הבכיר על פ

 בשטח.

שאף לחמם את נוזלי ההחייאה הניתנים  .4

בשנה האחרונה נרכשו ע"י חיל   -לפצוע 

 .Qinflowהרפואה מכשירי 

במחקר שבוצע ע"י תחום הנדסה רפואית של חיל 

הרפואה בשיתוף ביה"ח רמב"ם נבחנו ארבעה 

מכשירים ניידים, ונמצא כי מכשיר זה הוא בעל 

הטובים ביותר. לדגומה הוא יודע  הביצועים

להתמודד עם זרימה גבוהה וטמפרטורה נמוכה 

 בכניסה למכשיר.

זכרו, שמירה על חום הגוף של הפצוע היא חלק 

   חיוני בהחייאה ועשויה להציל את חייו.
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 37מספר  – (Freezed Dried Plasma)פלסמה מיובשת 

מניעה. השלב -ומהווה גם את הסיבה המובילה למוות בר דימום הינו גורם התמותה השכיח ביותר בשדה הקרב,

 הראשון בטיפול בפצוע המדמם הוא עצירת הדימום במידת האפשר, ובהמשך ניתן לשקול טיפול בנוזלי החייאה.

של ענף רפואה מבצעית "החייאת בקרת נזקים בשדה", נוזל הבחירה הוא פלסמה  93בהתאם לאגרת טראומה 

(. מכיוון שפלסמה מכילה חלבונים היוצרים לחץ אונקוטי המגדיל את FDP, Freezed Dried Plasmaמיובשת )

ההנפח התוך כלי, וכן מכילה גורמי קרישה כחלק מהחלבונים הטבעיים הנמצאים בדמו של התורם, שימוש בה 

חו כי כנוזל החייאה מונע את הסכנות הטמונות בטיפול בנוזלים צלולים. כמו כן, מספר ניסויים גדולים הוכי

( קרוב ככל האפשר להגעתו של הפצוע לבית החולים משפרת FFP, Fresh Frozen Plasmaמתן פלסמה קפואה )

 את הישרדותו. 

של המאה הקודמת, אך הופסקו בעיקר משיקולי בטיחות  30-תהליכי ייצור פלסמה מיובשת החלו כבר בשנות ה

אך ניתן לאחסון בטווח טמפרטורות   FFP-ו לוחשש לזיהומים. פלסמה מיובשת היא מוצר דם הדומה בהרכב

שנים פותחו שיטות חדשות המאפשרות  40-מעלות צלזיוס וזמן המדף שלו הוא כשנה וחצי . לפני כ 25עד  2של 

המיוצר ע"י  Lyo-plas-ייצור בטוח של תכשיר זה. כיום, שני תכשירי הפלסמה המיובשת הנפוצים ביותר הם ה

המיוצר ע"י שירותי בנק הדם של  צבא צרפת. שני התכשירים שונים במספר  Fly-p-בנק הדם הגרמני, וה

( Fly-p-תורמים ב 11-לעומת כ Lyo-plas-התורמים מהם מופקת כל מנה )תורם יחיד עד ארבעה תורמים ב

 ובשיטות עיקור המנה.

,  2013ת צה"ל הוביל בעולם את השימוש בפלזמה מיובשת בנקודת הפציעה, ומאז השימוש הראשון בה בשנ

 FDPבלבד. האינדיקציות למתן  LyoPlasמסוג  FDP-ניתנו לפצועים עשרות מנות פלסמה. צה"ל משתמש ב

במתאר טרום בית חולים דומות 

בתוך בית  FFPלאינדיקציות למתן 

ייתנו לפצועי בהלם  FDPמנות  –החולים 

דימומי עמוק בלבד.  האופציה הראשונה 

בהלם  בה עלינו לבחור בעת טיפול בפצוע

. רק במידה ואין FDPעמוק היא מתן 

מ"ל  500, נשקול לטפל במנת  FDPבידינו 

של נוזל מסוג הארטמן. לאחרונה הוקצו 

פלסמות מיובשות לכלל המטפלים 

הבכירים בסדיר ביחידות הקדמיות, ולא 

 בקווי התעסוקה המבצעית בלבד.
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 38מספר  –קוניוטומיה 

מניעה, השני בחשיבותו רק להלם דימומי. נתוני "צוק איתן" -חסימת נתיב אוויר היא גורם משמעותי למוות בר

ממקרי  8% -מהפצועים טופלו באבטחת נתיב אויר מתקדמת, ונתוני צבא ארה"ב מראים שכ 8%-מלמדים שכ

 המניעה נגרמו עקב פגיעה בנתיב האוויר.  -המוות בר

העוסקת בניהול נתיב האוויר, לאחר שני ניסיונות אינטובציה ע"י מטפל אחד  81.1בהתאם ל איגרת טראומה 

או שלושה ע"י שני מטפלים, יש לשקול ביצוע קוניוטומיה )ב מקרים הנדירים מאוד של בצקת בדרכי אוויר 

 . עליונות עקב שאיפת אוויר חם או במקרה של טריזמוס, ניתן לשקול ביצוע קוניוטומיה כאפשרות ראשונה(

. 2010-ו 1997מהתערבויות נתיב האוויר המתקדמות בפצועים בצה"ל בין השנים  11%קוניוטומיה היוותה 

מהתערבויות נתיב האוויר המתקדמות.  40%במבצע "צוק איתן" נרשמה עליה חדה בשיעור זה שהגיע עד כדי  

מעט כפול מזה שמבוצע בבתי בצבא ארה"ב, על אף ששיעור הקוניוטומיות שבוצעו בעיראק ובאפגניסטאן היה כ

 (. 0.62%לעומת  0.32%מאשפוזי הטראומה ) 1%החולים האמריקאים, קוניוטומיה בוצעה בפחות מ 

שיעור הצלחת הפרוצדורה הוא בעל שונות נרחבת בין דיווחים שונים. עבודות של צבא ארה"ב מעיראק 

בוצעה בענף רפמ"צ בה נבדקו שיעורי . בעבודה ש82%-ל 50%ואפגניסטן הצביעו על שיעור הצלחה שנע בין 

, נמצא כי שיעור הצלחת 2017-ו 1997הצלחת הפרוצדורות לאבטחת נתיב האוויר בקרב מטפלי צה"ל בין 

 .80%-הקוניוטומיה, ע"פ דיווח המטפלים, עמד על כ

מהמקרים במתאר טרום בית החולים, כאשר  50%-שיעור הסיבוכים המשמעותיים לפרוצדורה יכול להגיע עד ל

המטפלים יתקלו לרוב בסיבוכים המוקדמים הכוללים דימום ופגיעה בכלי הדם הקשורים לבלוטת התריס, 

חיד, צנרור ויצירת מסלול פגיעה בסחוסי הקריקואיד והתירואיד, חיתוך הקיר האחורי של הקנה, צנרור סימפון י

 שעובר בשומן התת עורי ופגיעה או צנרור של הושט.

קיימות מספר גישות ושיטות לביצוע 

הפרוצדורה, שלפיהן מוגדרים האמצעים 

הנדרשים. כיום,  בצה"ל הפרוצדורה 

מבוצעת בגישה הכירורגית הפתוחה , תוך 

שימוש בערכת קוניוטומיה יעודית. בימים 

מ"צ מספר קיטים אלו בוחן ענף רפ

יעודיים לביצוע הפרוצדורה, שעשויים 

להקל על ביצועה, ולמנוע סיבוכים. אנו 

מדגישים כי חל איסור מוחלט להשתמש 

בציוד מאולתר או כזה שאינו מאושר 

 בצה"ל לביצוע קוניוטומיה.
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 39מספר  – (10צוות )צוות כירורגי קדמי 

א היבשה של ארה"ב, הקים יחידה כירורגית ניידת במלחמת העולם אל"מ ד"ר רוברט זולינגר, כירורג וקצין בצב

ניתוחים על פצועים משדה הקרב, קרוב לקו המגע, ללא צורך בתספוק נוסף.  100השנייה, המסוגלת לבצע 

 הבריטים במקביל הקימו יחידה כירורגית מוטסת באוגדה הראשונה, אשר השתתפה במערכה בצפון אפריקה.

 Forward Surgicalנים הצבא האמריקני פיתח גרסה מודרנית של צוות כירורגי קדמי ) בשני העשורים האחרו

Team - FST ,בעל יכולת ניידות גבוהה, אשר מתרכז בניתוחים מצילי חיים או מצילי גפה קרוב לקו המגע  )

 20לל קלאסי כו FSTוזאת על מנת לתמוך את רציפות הלחימה של חטיבה, גדוד או כוחות מיוחדים. צוות 

 שעות. 72התערבויות ניתוחיות, בשני חדרי ניתוח במקביל, במשך  42אנשים ומסוגל לבצע 

רופאים  2אנשי צוות, וביניהם  10".  בהתאם לשמה, יחידה זו מונה  10-הצה"לית היא ה" צוות FST-גירסת ה

ת שונות, וטיפול בפצועים בעל יכולת לביצע פעולות כירורגיו 10-כירורגים, רופא מרדים, ואחים/אחיות. הצוות

 החולים.-שעות, בטרם יפונו לבית 24מורכבים עד 

מאמרים, שפורסמו על ידי  22סקירה מקיפה שהתבססה על  Military Medicineפורסמה בעיתון  2018במרץ 

צוות כירורגים )אמריקנים, צרפתים, בריטיים ואוסטרלים( מאז מלחמת העולם השנייה. ע"פ הסקירה, מנגנוני 

(. שלושת 20%( ופציעות חודרות מנשק )40%פציעה העיקריים של הפצועים שעברו ניתוחים לבסוף היו: הדף )ה

. קיבוע חיצוני, כאשר ניתוחי גו היוו רק 3. קיבוע פנימי 2 (I&D). ניקוז פצע 1הניתוחים הנפוצים ביותר היו:

י ובמיגון כלי הרכב/רק"ם. כמות הניתוח שישית מכלל הניתוחים . הסבר סביר לתופעה הינו השימוש במיגון איש

 20ניתוחים ליום לחימה בלבד . כמו כן, נמצא כי צוות מלא ) 1.46עד  0.25הממוצעת שדווחה במאמר נעה בין 

אנשי צוות( לא הדגים יתרונות ביכולות הטיפול או ביעילות מבצעית לעומת צוות קטנים, אשר יכולים להיות 

 וד בשלבי הלחימה הראשונים.גמישים ומבצעיים יותר, בייח

לבסוף, ניתוחים אורתופדיים היו 

הנפוצים ביותר, ועל כן עלינו לשקול גיוס 

רב יותר של אורתופדים אל הצוותים 

הכירורגים, או לכל הפחות לחזק את 

ההכשרה האורתופדית הבסיסית לכלל 

 הצוות לפני ביצוע תעסוקה מבצעית.
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 40מספר  –שומר גדעון 

היא תכנית אסטרטגית של חיל הרפואה שבמסגרתה הוגדרו יעדים לשיפור המענה הרפואי אשר  שומר גדעון

 ממומשים בימים אלה כחלק אינטגרלי מאימוני הרפואה בצק"ח גדעון.

התכנית אשר נבנתה על ידי מחלקת הרפואה המבצעית במקרפ"ר בשיתוף פעולה מלא והדוק עם רפואה פצ"ן 

 פר נדבכים מרכזיים:ורפואה עוצבת געש עוסקת במס

במהלך האימונים  –שיפור יכולות הטיפול תוך השמת דגש על ניטור הפצוע וקבלת החלטות מושכלת  .1

תורגלו לראשונה אחים ואחיות גדודיים אשר העצימו בצורה משמעותית את המענה הרפואי במסגרת 

 הרפואה הגדודית.

הכוללת מוניטור לביש מתקדם, מנשם, מחמם הוגדרה לכל כלי פינוי לבנת ציוד רפואי  -הציוד הרפואי  .2

נוזלים ושמיכת חימום אקטיבית, כמו גם שיפור יכולות החובש לנטר פצועים על ידי שימוש בפאלס 

אוקסימטר ובנוסף כלל ערכות הצר"פ הוכנסו לואקום על מנת לפנות מקום בתרמילי המטפלים. כמו 

 וח והן בהיבט הציוד.כן, יושמו עקרונות עמ"ט הפינוי הן בהיבט הפעלת הכ

נחנכה הכשרה סדורה לחוליה הרפואית בגדודים ובוצעו אימונים לבניית  שדרוג אימוני הרפואה: .3

החוליה ותרגול טיפול ופיקוד על תרחישי פציעה מורכבים ובנוסף אימוני סימולציה מתקדמים בחניכה 

יכולות טיפול נמרץ ושילוב  צמודה של מדריכים מנוסים. אימונים למסגרות חטיבתיות הכוללים שיפור

היכולות הכירורגיות של הצוותים הכירורגים אשר נחנכו על ידי חונכי טיפול נמרץ וחונכים כירורגים 

 בהתאמה. 

לניטור ותיעוד פציעה  101לראשונה נבחן שימוש בשטח במערכת  –שימוש בטכנולוגיות מתקדמות  .4

יבשה והחט"ל יחד עם הטכניון. המערכת  שהיא פרי פרויקט משותף של חיל הרפואה, אמל"ח זרוע

מאפשרת ניטור רציף של הנפגע מרגע הפציעה ותיעוד של המדדים, מצבו והטיפולים השונים לאורך כל 

שרשרת הטיפול והפינוי באופן 

 רציף וכמעט אוטונומי.

בנוסף נבחן השימוש ברחפנים לטובת 

 תספוק מנות דם לדרג המתמרן.

מטרת החיל היא להמשיך ולהעמיד את 

הגבוה ביותר באימונים בכלל  הסטנדרט

היחידות בהתבסס על התובנות מתכנית 

"שומר גדעון" על מנת להציל חיים של 

פצועים בנקודת הפציעה ואת כשירותם 

   המקצועיות של המטפלים.
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 41מספר  –עדכונים אחרונים בספרות  -הטיפול בפלסמה 

מניעה. פלסמה -המוות השכיח ביותר בשדה הקרב, המהווה גם סיבה מובילה למוות ברדימום הינו גורם 

(, אשר הוזכרה בעבר גם תחת שורות אלו, הינה נוזל הבחירה בצה"ל . FDP, Freezed Dried Plasmaמיובשת )

בשבועות האחרונים פורסמו שני מחקרים משמעותיים אשר בחנו מתן פלסמה במתאר טרום בית החולים, 

 מצאנו לנכון להזכירם.ו

(, בחן את השפעת Sperry)ושות'   New England Journal of Medicine-המחקר הראשון, אשר פורסם ב

 501מרכזי טראומה בארה"ב. מבין  9-הטיפול בפלסמה בקרב פצועים שסבלו מהלם דימומי ופונו באופן מוסק ל

טלואידים. זמן הפינוי החציוני היה דומה בין טופלו בפלסמה  והשאר בקריס 46%הפצועים שהשתתפו במחקר, 

יום היה נמוך משמעותית בקרב הפצועים שטופלו  30דקות (. שיעור התמותה לאחר  42-ו 40שתי הקבוצות ) 

 (.  33%לעומת  23.2%בפלסמה )

ושות'( ובו נבדקה השפעת הטיפול בפלסמה בפצועי הלם דימומי  Moore) Lancet-המחקר השני פורסם ב

 144עירוני אשר פונו למרכז טראומה. האמבולנסים חולקו אקראית לשאת ולטפל בפלסמה או בסליין.  במתאר

דקות(. עבודה זו לא  16-ו 19פצועים השתתפו במחקר, וזמני הפינוי החציוני היו דומים בין שתי הקבוצות )

 .יום בקרב קבוצת מטופלי הפלסמה 28הדגימה ירידה משמעותית בשיעור התמותה לאחר 

עד כה, העדויות המדעיות המרכזיות בגינן אומצה הגישה הטיפולית המוקדמת בפלסמה כבר במתאר טרום בית 

החולים, מבוססות על מחקרים גדולים שהדגימו יתרון בשימוש בה בפצועים בתוך בית החולים. שתי העבודות 

במתאר טרום בית החולים. אנו המוזכרות לעיל תוכננו לבחון ישירות את השפעת הטיפול בפלסמה כבר 

מאמינים כי היתרון שהודגם בעבודה הראשונה משקף בצורה מהימנה יותר את המציאות בה אנו נדרשים לטפל 

 בשגרה ובחירום בהיבט זמני הפינוי.

חשוב להזכיר כי טיפול בנוזלי החייאה 

בכלל ובפלסמה בפרט חיוני ומציל חיים 

רת כאשר מבוצע ב התוויות הנכונות )איג

(, אך עלול להוביל לסיבוכים ואף 93

להחמיר את מצב הפצוע כאשר ניתן לא 

לצורך. ההנחיה באגרת הטראומה היא 

לטפל בפלסמה אך ורק בפצועים הסובלים 

מהלם עמוק, המוגדר ע"פ אחד מהבאים: 

)א( שינוי ברמת ההכרה )שאינו על רקע 

_ 130חבלת ראש(; )ב( _דופק < 

ופק רדיאלי; )ד( פעימות/דקה; )ג( היעדר ד

   ממ"כ. 90לחץ דם סיסטולי > 
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  42מספר  –לקטט בנקודת הפציעה 

דימום הינו סיבת המוות בר המניעה הנפוצה ביותר . קלינית, קיים קושי בזיהוי וסיווג של נפח הדימום בתנאי 

תחלואה ותמותה טרום בית החולים. קיימות מספר עבודות שהדגימו פער ביכולת של מדדים המודינמיים בניבוי 

בפצוע המדמם. בנוסף, מנתוני המנפ"צ עולה כי מרבית המטפלים לא מודדים או מתעדים מדדים בסיסיים 

דוגמת דופק ולחץ דם. במקביל קיימים מספר מודלים ומדדים ניסיוניים להערכת מצבו של הפצוע במדמם אך 

 אלו טרם בשלו לכדי יישום קליני. 

ים של מחסור בחמצן. בעת פציעה והלם, רקמות הסובלות מזילוח ירוד, לקטט )חומצת חלב( מיוצר בתנא

מבצעות חמצון חלקי בלבד של גלוקוז שמתפרק, בין השאר, גם ללקטט המתפזר לזרם הדם. לכן, רמות הלקטט 

בדם משקפות ירידה בזילוח. מתוך המדדים המעבדתיים הזמינים להערכת פצוע מדמם בהגעתו לבית החולים 

 ט בדם נחשב ל מדד המשתנה מוקדם יחסית.ריכוז הלקט

מטופלים, ומצאה שרמות לקטט בדם במלר"ד קשורות  44,154מאמרים ובהם  28בדקה כללה  2016-סקירה מ

לאובדן דם, חומרת הפציעה, אשפוז בטיפול נמרץ, כשל איברים, צורך במנות דם, ניתוח חירום, ותמותה. מאמר 

י רמות לקטט בשטח מנבאות באמינות גבוהה יותר מלחץ הדם את מצא כ 2011משנת  Vadromme et alשל 

 הצורך במנות דם מרובות ותמותה .

היתרון בלקטט בנקודת הפציעה נתון במחלוקת, אך בפינויים ארוכים ניתן לעקוב אחר המגמה ולטפל בהתאם. 

ש במוצרי דם, ו בפצוע הסובל מדימום, רמת לקטט גבוהה מהווה התוויה להחייאה אגרסיבית הכוללת שימו

 iSTAT-משנה את קדימות הפינוי . מדידת הלקטט בשטח מורכבת ודורשת אמצעים ייחודיים כדוגמת ה

 המצויים כיום רק בדרג הפלה"ק.

לסיכום , בפצוע המדמם בסביבת טרום  

בית החולים קיים פער ביכולת להעריך 

את חומרת הדימום ואת הדחיפות בה 

מהווה  נדרשת התערבות. נראה כי לקטט

מדד טוב ומתוקף לצורך הערכת הפצועים 

, בעוד שקיים בצה"ל אמצעי להערכת 

רמות הלקטט, אמצעי זה זמין רק בדרג 

ב'. נמשיך לחפש אחר האמצעי האידיאלי 

לצורך שיפור ההערכה והמיון רפואי של 

 פצועי צה"ל.
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 43מספר  – Prolonged Field Careטיפול במתאר עיכוב פינוי 

מקומו של הפצוע הדחוף הינו בבית החולים. כל עיכוב, מהווה אילוץ, העלול לדרדר את סיכוייו לשרוד. יחד עם 

זאת, הפינוי מהעומק, אי זמינות אמצעי הפינוי, האיום הטקטי ועוד, עלולים להגביל את יכולת הפינוי, ולאלץ 

הינה תורת טיפול אמריקנית המתייחסת  Prolonged Field Care את המטפלים להעניק טיפול ממושך לפצועים.

שעות. תורה זו צמחה ומיועדת בעיקר ל צוות קטנים של הכוחות המיוחדים של  72-לטיפול ממושך בפצוע עד ל

צבא ארה"ב, הפועלים בסביבה מבודדת ללא גיבוי של פלה"ק ועם זמינות נמוכה של פינוי אווירי, כגון: אפריקה. 

 מקרים בלבד, פורסמה לפני שנה. 45ושא, כאשר  הסדרה הגדולה ביותר כוללת לא קיימים פרסומים רבים בנ

 לקחים מרכזיים כוללים:

נדרשים כלים לניטור ולהערכה מתמשכים )מוניטור, בדיקות מעבדה( לאחר סיום הסבב הראשוני  .1

 והשניוני

 יש לשקול המרה של חסמי עורקים .2

 ה המדד הרגיש ביותר להלם(חובה שימוש בקטטר לשלפוחית השתן )תפוקת השתן הינ .3

תיעוד מתמשך של מדדים לצורך זיהוי מגמות שינוי שעשויות להצביע על שינוי במצבו של הפצוע וצורך  .4

 בהתערבות. 

 נדרשים מינוני אחזקה של תרופות, אנלגטיקה וסדציה שוטפת והולמת.  .5

 חובה לשנות תנוחה בפצוע השוכב שעות רבות, ל מניעת פצעי לחץ.  .6

 יכולות של טיפול נמרץ. –מנות רפואית מתקדמת על מנת לטפל בפצוע מורכב נדרשת מיו .7

בטיפול מתמשך, גם הטיפול הבסיסי ביותר דוגמת מתן מוצרי דם ונוזלים עשוי להוות אתגר לוגיסטי לאור צורך 

ה במתן חוזר ומתמשך. מספר עבודות מצביעות כי בפצוע הסובל מהלם דימומי, דם טרי מלא הוא נוזל הבחיר

 LTO (Low Titerאך זמינותו נמוכה. במצבים הנ"ל ניתן לשקול תרומת דם בשטח מחייל אחר עם סוג דם +

anti A anti B IGM O positive)) ..אתגרים לוגיסטיים נוספים הם משקל הצר"פ והצורך ב אנרגיה רבה 

לסיכום, ברובם המוחלט של הפצועים בצה"ל 

לאור  אין צורך בטיפול במתאר עיכוב פינוי

המתאר המבצעי השונה ביחס לצבא ארה"ב 

והשאיפה לפינוי המהיר. קיים יתרון בתרגול 

ובשליטה במיומנויות מצילות חיים אלו. עם זאת 

יש לזכור כי הדרג הראשון בו יכולת השהיית 

 פצועים הוא הפלה"ק/יר"א. 

על המטפלים, על מפקדי הרפואה ועל המפקדים 

וע דחוף בדרגים להבין כי עיכוב בפינוי של פצ

הנמוכים מעלה בהכרח את התמותה של פצועים 

   ברי הצלה.
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 44מספר  –( BABT)טראומה קהה מאחורי המיגון 

כיום כולל המיגון האישי של הלוחם: מיגון גוף עם פלטות קדמית ואחורית )כיסוי פלג הגוף העליון(, מיגון ראש 

גון מעלה את שרידות אלו שנפגעו באזור הממוגן ולכן ע"י קסדה ומיגון עיניים ע"י משקפי מגן. הוכח ש מי

בצבאות המערביים קיים עיסוק רב בנושא זה. עם זאת, משקל המיגון ומבנהו יכולים לפגוע בניידות, זריזות 

במהלך ההיסטוריה  ותפקוד הלוחם ולכן אנו מקפידים על איזון ומניעת הפיכת הלוחם לאביר של ימי הביניים.

יגון האישי להתקדמות בכלי הנשק. ב מלחמת העולם הראשונה  בוצע השימוש הראשון התאים את עצמו המ

ק"ג)!(. ב מלחמת קוריאה  20-במיגון גוף בליסטי כנגד כדורים ורסיסים עם הצלחה חלקית בשל משקל המיגון, כ

ויאטנם  ק"ג והביא לשיפור שביעות רצון של הלוחמים אך שוב ב מלחמת 3.5-ירד משמעותית משקל המיגון ל

 כוחות החי"ר בחרו שלא להשתמש בו, שהתבטא בפציעות חזה קטלניות רבות מעבר למצופה.

בארה"ב חוקק חוק המחייב שוטרים ללבוש מיגון גוף לאור מגמה של עלייה ברצח של שוטרים  70-בשנות ה

ספת היא ירידה במהלך פעילות מבצעית. חוק זה הביא להיפוך מגמה והציל חיים של שוטרים רבים. דוגמא נו

הספרות  ( עקב חובת שימוש במשקפי מגן.0.5%-ל 13%-דרסטית בפגיעות העיניים המלחמתיות בצבא ארה"ב )מ

הרפואית בכלל והמערכות האחרונות של צה"ל בפרט, מצביעות על כך שמיגון הגוף הוא אפקטיבי ולכן השימוש 

מיגון הגוף עדיין יכולים ליצור נזק עקב העברת  בו ממשיך. עם זאת, חשוב לציין שרסיס או קליע הנבלמים ע"י

אנרגיה ובמקרים מסוימים גם עקב דפורמציה על שטח הפנים האחורי של הפלטה . פגיעה זו מוגדרת בספרות 

 .  Behind Armor Blunt Trauma (BABT)כטראומה קהה מאחורי מיגון  

כאשר בוחנים אמצעי מיגון גוף חדשים כוללים גם בחינה של דפורמציית המיגון, בדרך כלל ע"י שימוש 

בפלסטלינה, ומדידת מספר המ"מ שהיא שוקעת. לצערנו אין מתאם בין המדד המעבדתי זה לקליניקה בבני 

ואף פגיעה באיברים  יכול לכלול שטפי דם על העור, חתכים ושברים בצלעות,  BABTאדם. הביטוי הקליני של 

פורסמה סקירה מקיפה של הספרות הרפואית בהקשר לפציעות מסכנות חיים לאחר  2013פנימיים. בשנת 

BABT לא נמצאו דיווחים על מוות כתוצאה מפגיעה קהה כאשר איש הצוות נורה בנשק, שהמיגון היה אמור .

 לעצור. 

 לסיכום:

 מיגון אישי מציל חיים!  .1

ה העיקרי הוא פגיעה היות שמנגנון הפציע .2

חודרת )ירי/רסיס(, נדרשת מודעות לפציעות 

מסוג זה .  כל חייל שהמיגון האישי שלו נפגע 

ס"מ נדרש להערכה  1ע"י קליע או רסיס מעל 

ע"י מטפל בכיר כולל בחינה של המיגון להערכת 

   י.פינודפורמציה ופגיעה בבית חזה, ו
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Pulmonary contusion -  45מספר  –ריאתית חבורה 

 Guillaumeעל ידי רופא בצבא צרפת  19-)חבורה ריאתית( נטבע במאה ה Pulmonary contusionהמונח 

Dupuytren פציעה זו נגרמת על ידי פציעת חזה קהה או על ידי גל הדף שנוצר כתוצאה מפיצוץ או מחבלה .

מכלל פציעות החזה הקהות .  35%עד  25%-חודרת של קליע בעל מהירות גבוהה. חבורה ריאתית מתרחשת ב

 10%-, לאי ספיקה נשימתית ארוכת טווח, לדלקת ריאות ואף לתמותה בARDS-פציעה זו נמצאה כקשורה ל

ץמכלל המקרים . פציעות אלו פוגעות בנימים המקיפים את נאדיות הריאה וגורמות לדם ונוזלים אחרים  25%עד 

ית. זאת ללא חתך או קרע ברקמת הריאה. לרוב הפצועים להצטבר ברקמת הריאה ולתגובה דלקתית נלוו

, עובדה המעידה על שכיחות גבוהה של פציעות 16-גבוה מ Injury Severity Scoreהסובלים מחבורה ריאתית 

התמונה הקלינית כוללת ירידה בסטורציה, קוצר נשימה, ואי סבילות לפעילות גופנית . בנוסף שיעול,  נלוות.

ח דמי יתפתחו רק במחצית מהפצועים. הביטוי הקליני הראשוני יכלול לרוב קוצר נשימה קל צפצופים גסים וכי

שעות  72בלבד אבל עשוי, בהתאם לחומרת הפציעה, להתדרדר לכשל נשימתי. שיא החומרה יתרחש לרוב 

פשוט, האבחנה הינה לרוב רנטגנית, במקרים חמורים ניתן להבחין בחבורה ריאתית גם בצילום חזה  מהפציעה.

לרוב לאחר שש שעות מהפציעה. אולם צילום חזה לרוב מביא לתת הערכה של חומרת הפציעה והופך למייצג 

חזה הינו רגיש וספציפי, ולרוב מדגים את הפציעה מיד לאחר  CTשעות.  48עד  24של חומרת הפציעה רק לאחר 

 27%)בהשוואה ל 95%שות של התרחשותה. שימוש בסונר נייד לאבחון של חבורה ריאתית מתפתח, עם רגי

מניעה של חבורה  רגישות של צילום חזה(, עם זאת השימוש בסונר לצורך האבחנה דורש הכשרה ומיומנות.

ריאתית בתאונות דרכים נעשית לרוב על ידי חגורת בטיחות . במתאר צבאי מיגון החזה יוצר ניתוק של גל ההדף 

ן עצמוני, לא קיים טיפול תרופתי יעיל ועיקר הטיפול הינו תומך טיפול: הפציעה מחלימה באופומגן על הרקמות. 

שכולל מתן חמצן וניקוי פעיל של הפרשות על ידי פיזיותרפיה, אנלגטיקה ועידוד שיעול. במקרים חמורים נדרשת 

אינטובציה והנשמה מלאכותית לצורך תיקון ההפרעה בחילוף הגזים, הירידה בהיענות הריאה והפחתת עבודת 

ה. לאור הנזק שעשוי להיגרם מהנשמה ממושכת ואגרסיבית קיימים דיונים מרובים על אופן ההנשמה הנשימ

האופטימלי של פצועים אלו, בכל השיטות האפשריות יש לנסות ולהימנע מהנשמה בלחצים גבוהים. טיפול 

בזהירות המתחייבת בנוזלים או מוצרי דם נחוץ לצורך שימור נפח תוך כילי, עם זאת טיפול זה צריך להיעשות 

מאחר ועודף נוזלים עלול להחמיר בצקת ריאות. השימוש במשתנים מסייע בהפחתת נפח הנוזלים ומפחית 

תנגודת של וורידי הריאה ובכך מפחית את הלחץ בכלי הדם 

חבורה ריאתית לרוב נלווית לפציעות  –לסיכום  הריאתיים.

וי חזה משמעותיות. הטיפול הינו טיפול תומך בלבד, ועש

להגיע עד צורך בהנשמה בלחץ חיובי. עיקר התחלואה 

שעות לאחר החבלה אך במקרים קשים  24-תופיע כ

תחלואה ריאתית יכולה להתפתח גם בשלבים מוקדמים 

יותר. למרות היעדר טיפול ייעודי מטפלים צריכים להיות 

מודעים לאפשרות לחבורה ריאתית באבחנה המבדלת 

ללא עדות לחזה אוויר ,  לפצוע הסובל מהחמרה נשימתית

זאת בעיקר בדרגי הטיפול המתקדמים הצפויים לטפל 

   בפצועים זמן ממושך יחסית.
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 46מספר  –פציעות טחול 

חבלת בטן קהה מהווה גורם מהותי לפגיעה באברי הבטן ולתמותה. גם כאשר הפציעה באברי הבטן חמורה 

את האבחנה למורכבת. הקושי באבחנה עשוי בתורו הביטוי הקליני עשוי להיות שפיר יחסית, עובדה ההופכת 

מפציעות הבטן המערבות איבר תוך בטני סולידי,  30%להוביל לאיחור בטיפול ולפרוגנוזה ירודה. הטחול נפגע ב

יתר על כן, ביותר משני שלישים מהמקרים בהם קיימת פגיעת טחול מדובר בפגיעה מבודדת ללא פגיעה באברי 

קרע ספונטאני של הטחול יכול להיגרם . יעות בטחול נגרמות כתוצאה מחבלות קהותבטן נוספים. מרבית הפג

בעקבות מחלות המטולוגיות או זיהומים וויראליים הגורמים להגדלה ניכרת ומהירה של הטחול, אך הוא נדיר. 

נה לאזור הסימנים והסימפטומים לפציעת טחול אינם ספציפיים, ולרוב יכללו כאב בטן, ייתכן כאב בטן עם הקר

הכתף על רקע גירוי של קרום הצפק שנגרם על ידי דם בחלל הבטן. כאב בטן משמעותי בכל פצוע עם חבלת בטן, 

חבלה באנרגיה גבוהה, סימן חבלה על דופן הבטן, סימן חגורה בפצוע תאונת דרכים, אנמנזה של כאב בכתף או 

. הסכנה העיקרית בפגיעה בטחול הינה דימום שלא סימני גירוי צפקי בבדיקה מחייבים פינוי מיידי לבית החולים

ניתן לעצירה בלחיצה. עוצמת הדימום תלויה בדרגת הפגיעה בטחול. לכן, כאשר קיים חשד גבוה לפגיעת טחול, 

 וכמובן כאשר קיימים סימנים לקיפוח המודינמי יש לפנות את הפצוע בליווי מטפל בכיר. 

פצועים שסבלו מפגיעה  52אותרו  2007-2015בצה"ל בין השנים בסדרה שכללה את כל מקרי פגיעות הטחול 

 37%נגרמו באופן ספונטאני. ב 7%מחבלה חודרת ו 10%נגרמו כתוצאה מחבלה קהה,  83%בטחול. מהם 

מהמקרים פגיעת הטחול נגרמה כתוצאה מטראומה באנרגיה נמוכה ולפצועים אלו הייתה נטייה לאבחון מאוחר 

ר של פציעות נלוות. באופן מפתיע, חומרת הפגיעה בטחול הייתה גבוהה יותר דווקא כמו גם לשיעור נמוך יות

בפצועים שסבלו מטראומה באנרגיה נמוכה. שיעור האבחנה המאוחרת בקבוצה זו היה גבוה מאוד ועמד על 

 . נציין ששיעור זה של פציעות טחול כפול מהשיעור המקובל בספרות, זאת ככל הנראה כתוצאה מהעובדה86%

הטיפול בפציעות טחול במתאר טרום  שמדובר באוכלוסייה צעירה, בריאה עם נטייה לפעילות גופנית מוגברת.

ולטיפול בפגיעות נלוות, ופינוי מהיר ככל האפשר  RDCRבית החולים מוגבל לטיפול במוצרי דם על פי איגרת ה

( ובמידה FASTיהוי דם בחלל הבטן )לבית החולים. בבית החולים פצוע לא יציב יעבור הערכה על ידי סונר לז

ומזוהה נוזל בחלל הבטן יילקח לחדר ניתוח, במידה ויזוהה טחול מדמם בפצוע שאינו יציב תבוצע כריתת טחול. 

: פציעות טחול בדרגה נמוכה ינוהלו באופן שאינו ניתוחי. פצוע עם פגיעת CTפצוע יציב יעבור הערכה על ידי 

 טחול בחדר ניתוח. טחול בדרגה גבוהה יעבור כריתת

לסיכום: הטחול הוא אחד מאברי הבטן השכיחים להיפגע בחבלת בטן, 

בעיקר בחבלת בטן קהה. חבלות בעוצמה נמוכה יחסית גורמות 

לפגיעות טחול בשכיחות גבוהה, נתון זה נכון בחיילי צה"ל יותר מאשר 

באוכלוסייה אזרחית מקבילה. עובדה זו בשילוב עם סימפטומים לא 

יים, גורמים לשיעור גבוה של אבחנה מאוחרת של פציעות טחול. ספציפ

לאור הסכנה הטמונה בקרע טחול ולאור היעדר טיפול הולם בטרום 

בית החולים יש הכרח בחשד גבוה לזיהוי פציעות אלו גם ובעיקר 

   בחיילים עם פציעות קלות לכאורה.
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 47מספר  –סיבוכים בהנחת חסם עורקים 

דימום הינו הסיבה המובילה למוות בר מניעה. המיגון בו מצויידים חיילים מגן על הראש, העיניים והגו, מה 

שהוביל לעלייה יחסית בשכיחות דימומי הגפיים. במקביל בעוד שלדימום שאינו ניתן לעצירה בלחיצה אין פתרון 

ינת. נתונים אלו הופכים את הנחתו של הולם שלא במתקן רפואי, דימומי גפיים ניתנים לעצירה גם בסביבה עו

חסם עורקים יעיל ובסמוך לזמן הפציעה לחשובה מאי פעם. בעוד חסמי עורקים הפחיתו את התמותה מדימום, 

 הנחת חסם העורקים מלווה בסיכונים וסיבוכים. 

ה בין רגליים שסבלו מפציעות עורקיות בקרב חיילים מהלחימה באפגניסטן ועיראק, השוו 455מחקר שבחן 

פציעות דומות מדד את היארעות הסיבוכים הבאים כאשר הונח חסם עורקים לעומת כאשר לא הונח: נזק עצבי 

, לא מובהק(, זיהום 19%לעומת  25%, מובהק(, קטיעה )17%לעומת  28%פוט )-, מובהק(, דרופ45%לעומת  57%)

 , לא מובהק(. 9%לעומת  10%פירוק שריר ) -, מובהק(, ורבדומיוליזיס 20%לעומת  31%בפצע )

נזק עצבי יכול להיגרם גם עקב הפציעה. עם הנחת חסם העורקים, עצירת זרימת הדם  –פוט -נזק עצבי ודרופ

פוגעת בחמצון הרקמות ובהן העצבים. ייתכן כי מנגנון זה הוא הגורם לנזק עצבי. הנזק במקרים רבים הוא זמני 

ה מחמיר עם המשכות האיסכמיה. אחת ההסתמנויות השכיחות אך יכול גם להיות מתמשך ואף קבוע וככל הנרא

פוט. הנזק העצבי בדר"כ מופיע מגובה חסם העורקים ולכן יש חשיבות -של נזק עצבי בפצועים אלו היא דרופ

 למיקומו .

מפצועי הגפיים ייאלצו לעבור קטיעה. עד שעתיים מהנחת חסם העורקים, אין הבדל בסיכון  20%-כ –קטיעה 

 לאחר שעתיים קיימת עלייה משמעותית בסיכון עקב המשכות האיסכמיה ומוות של רקמות.לקטיעה. 

הנחת חוסם עורקים מגבירה את הסיכון לזיהום. סיכון זה גדל ככל שעובר הזמן מרגע הפציעה ועד  –זיהום פצע 

קוס אוראוס לניתוח, וגם ככל שעובר הזמן מרגע הנחת חסם העורקים ועד להסרתו. פסאודומונס וסטאפילוקו

 הינם החיידקים הנפוצים, אך צמיחות מרובות הינן שכיחות.

בעוד לא נמצא הבדל בהיארעות רבדומיוליזיס בעקבות הנחת חסם עורקים, כן  –פירוק שריר  -רבדומיוליזיס 

 נמצאו רמזים למגמת עלייה בסיכון לרבדומיוליזיס בהנחות ממושכות.

גם הנחה של חסם  לסיכום, בדומה לרוב הפעולות הרפואיות

עורקים עלולה לגרום לסיבוכים . עם זאת יש לזכור כי הנחה 

נכונה מהירה ויעילה של חסם עורקים מצילה חיים , ואילו 

הימנעות מהנחת חסם עורקים או הנחה עיכוב בהנחת החסם 

עלולה להסתיים במותו של הפצוע. מיקום נכון של חסם 

נוי מהיר ימזער העורקים יצמצם את אזור הנזק העצבי. פי

סיבוכים ולכן כל פצוע שהונח עליו חסם עורקים יוגדר כדחוף. 

בנוסף, ובעיקר כאשר חסם העורקים הונח מסיבה טקטית 

רפואית או מבצעית, יש לשאוף לבצע המרה ללחץ מקומי 

   מוקדם ככל האפשר.



 65מתוך  51

REBOA –  48מספר 

ם ניתן לעצירה בשטח. דימומים בגו )חזה, בטן דימום הינו הסיבה המובילה למוות בר מניעה. אך לא כל דימו

ואגן( אינם לחיצים ואינם מתאימים לא להנחת חסם עורקים ולא להנחת תחבושת המוסטטית. לכן, הטיפול 

המיטבי בפצועים אלו הינו פינוי מהיר ובקדימות גבוהה תוך שמירה על חום הגוף, מתן פלסמה, הקסאקפרון, 

בעבר וגם היום, פצועי הלם אלו אשר ישרדו עד ההגעה לבית החולים, עשויים  ומוצרי דם אחרים במידת הקיים.

 למשל על אבי העורקים. –לעבור פתיחת חזה בחדר הטראומה עם הנחת מלחציים פרוקסימלית לכלי המדמם 

פתיחת החזה הינה טראומה בפני עצמה: היא מבטלת את הלחץ השלילי בין קרומי הפלאורה המאפשר נשימה, 

מקורות דמם חדשים. כמו כן, הגעה לעורקים )הנמצאים רובם בחלק האחורי של הגו( עשויה לקחת זמן  ויוצרת

 רב.

REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta)  ,היא פרוצדורה בה מוחדר צנתר

סם את זרימת הדם וגורם בדר"כ דרך העורק הפמורלי פרוקסימלית עד לאבי העורקים. שם מנופח בלון החו

לאיסכמיה דיסטלית. מטרת הפרוצדורה היא לחסום את זרימת הדם לאיזורי הדמם, להעלות את לחץ הדם 

 הסיסטולי, ולהגדיל את הפרפוזיה ללב ולמוח.

, ותפסה 90-, והחלה לצוץ מחדש עם השיפור בטכנולוגיה בשנות ה50-הפרוצדורה תוארה לראשונה בשנות ה

עם המלחמה בעיראק ובאפגניסטן. יחד עם זאת, לאור מורכבויות בהחדרת צנתר פמורלי תאוצה בטראומה 

באופן דחוף בחדר ההלם לעיתים קרובות לפצוע ללא דופק פמורלי נימוש, ואי ודאויות לגבי יעילותה, לא נכנסה 

טיבי בחדר בכל מקרה, הפרוצדורה הינה רק אמצעי מגשר עד לטיפול דפיני לחלוטין למיינסטרים הטיפולי.

וסקולרי. אמצעי דימותי )שיקוף, אולטראסאונד או צילום -הניתוח בלפרוטומיה, פתיחת חזה, או טיפול אנדו

 פשוט( לוידוא מקום הבלון הינו מועיל, אך בלית ברירה ניתן להעריך את מיקומו גם לפי אורך הצנתר שהוחדר.

ת הראיות נמוכה, סדרה קודמת הראתה שיש בעוד הדעות בספרות חלוקות לגבי יעילות הפרוצדורה ואיכו

לצמצם את זמן החסימה ככל האפשר. סדרה מיפן שפורסמה לאחרונה מצביעה כי פצועים אשר טופלו 

באלו אשר טופלו בעיכוב. טיפול מוקדם חזה  43.5%שרידות, לעומת  72.7%בפרוצדורה תוך זמן קצר הראו 

סיסטולי  שרידות גם לאחר תקנון לחומרת הפציעה, ללחץ דם

טרם הפרוצדורה, משך החסימה הכולל, ומשך הזמן עד 

 לטיפול דפיניטיבי.

, הינה טכנולוגיה מתהווה לעצירת דימומים REBOAלסיכום, 

בלתי לחיצים בחזה, בבטן ובאגן. בעוד היא מעלה את לחץ 

הדם הסיסטולי, תרומתה לשרידות נטו בפצועים עדיין אינה 

ברורה. ייתכן כי תהפוך לפרוצדורה שגרתית בחדרי ההלם 

בעתיד הנראה לעין. במתאר טרום בית החולים,  10ובצוותי 

י בפצועים אלו הינו פינוי מהיר ובקדימות הטיפול המיטב

   גבוהה תוך טיפול בהלם הדימומי.
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 49מספר  –ניהול נתיב אוויר בפצוע הסובל מהלם 

בפצוע עם בעיה בנתיב האוויר, קיים צורך דחוף בפתיחת נתיב האוויר. זאת ניתן לבצע בתמרונים פשוטים 

ויר. כאשר אלו אינם מספקים ניתן לאבטח את נתיב כהרמת סנטר או דחיקת לסת ו/או אמצעים כגון מנתב או

סיבות נפוצות אחרות בהן מטפלים פונים לביצוע  האוויר דפיניטיבית באמצעות אינטובציה או קוניוטומיה.

אינטובציה הינן מצב הכרה ירוד )גלזגו מתחת לשמונה הוא הסטנדרט המקובל אך לא מספיק לפי איגרת 

ם המורגי, אי שקט, ו/או כאב רב. הראיות לתועלת רפואית מביצוע אינטובציה (, קשיי נשימה, הל81.1טראומה 

 בהתוויות אלו מועטות וחלשות , ויש לזכור את הנזק הפוטנציאלי.

ההיגיון הפיזיולוגי מאחורי ביצוע אינטובציה בפצועים אלו הינו דרך העלאת הסטורציה, ומגיע ממשוואת פיק 

-של ריוויון החמצן העורקי, מכפלת ריכוז ההמוגלובין, ותפוקת הלב ב המבטאת את תספוקת החמצן כפונקציה

 ��אך מהו המחיר לתפוקת הלב?  . 1.34

מדום לב תוך עשר דקות מביצוע הפרוצדורה.  2%-סבלו מתת לחץ דם , וקרוב ל 36%לאחר ביצוע אינטובציה, 

נמצא כי ביצוע אינטובציה בסביבת טרום בית החולים בפצועים הסובלים מהלם המורגי מובילה לעליה 

 תוצא הקליני.בתמותה. מידע זה מחייב אותנו בביצוע הפעולה רק בהתוויות בהן ביצועה ישפר את ה

 קיימים מספר מנגנונים בהם ביצוע אינטובציה עשוי להוביל דווקא לפגיעה בפצוע.

. קטמין, המשמש לסדציה טרם האינטובציה בצה"ל, נחשב לתרופה בטוחה שאינה מובילה לירידת לחץ דם. 1

הלם המורגי,  זאת ככל הנראה בעקבות שפעול המערכת הסימפטטית מעבר לאפקט האינוטרופי השלילי. במקרי

 המערכת הסימפטטית משופעלת באופן מירבי ולכן טיפול בקטמין יוביל בכל זאת לירידת לחצי דם.

. נסיונות חוזרים של אינטובציה, מגדילים את הסיכוי להיפוקסמיה ודום לב. היפוקסמיה זו מחמירה את 2

יה זריזה לוקחת זמן יקר, החמצת המטבולית המופיעה כחלק מטריאדת המוות בהלם המורגי. גם אינטובצ

 ועיכוב בעצירת הדימום בשטח ו/או בבית החולים קריטי בפצועי הלם. 

. הנשמה בלחץ חיובי מקטינה את ההחזר הורידי, ולכן גם את תפוקת הלב. בנשימה ספונטנית לעומתה, הלחץ 3

 התוך חזי בשאיפה קרוב לאפס ומגדיל את ההחזר הורידי. 

מאוד בהנשמה בלחץ חיובי, מפחיתה את ריכוז הפחמן הדו חמצני בדם, וגורמת לכיווץ . היפרונטילציה, הנפוצה 4

כלי דם מוחיים וירידה בפרפוזיה. ייתכן כי גם גורמת לירידה בתפוקת 

  הלב.

לסיכום, התקנה של נתיב אוויר דפניטיבי במקרים בהם קיימת פגיעה 

ה שפירה והנזק בנתיב האוויר עשויה להציל חיים. עם זאת, פעולה זו אינ

הנגרם ממנה עשוי במקרים מסוימים לעלות על התועלת שבה, בעיקר 

בפצוע המדמם בו מנגנוני הפיצוי הפיזיולוגיים ממוצים עד תום ויכולתו 

לסבול כשלים פיזיולוגיים נוספים מוגבלת. ההחלטה על ביצוע אינטובציה 

  ניטיבי.צריכה להילקח בכובד ראש ובהתאם להתוויות לנתיב אוויר דפי
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 50מספר  –פגיעות עמש"צ וקיבוע של הצוואר 

קיבוע של הצוואר בחשד לפגיעות בעמוד השדרה ובעמוד השדרה הצווארי הינו הסטנדרט הטיפולי במשך שנים 
רבות. יחד עם זאת, מחקרים משני העשורים האחרונים העמידו בספק את השימוש בו, בעיקר ב פציעות חודרות 

 בהן אף נמצא מזיק.

בוחנות את יעילות קיבוע הצוואר )בעיקר השימוש  2018וסקירה היסטורית משנת  2015קירה שיטתית משנת ס
 בצווארון( לעומת אי קיבוע.

כאשר מדובר בפציעות חודרות מרבית העדויות בספרות מצביעות על נזק כתוצאה מהנחת צווארון. הסיבות 
 מגוונות וכוללות:

המטומה מתפשטת, לאמפיזמה תת עורית ומוביל לעיכוב בטיפול או פספוס .הצווארון מסתיר פציעות כגון: 1
של פציעות. כמו כן, יש לשים לב כי גודש ורידי צוואר, סטיית קנה והחלשות או אובדן של דופק קרוטידי, כולם 

 סימנים של פציעות חמורות, עשויים להיות סמויים כאשר מבוצע קיבוע של עמוד השדרה הצווארי. 

 וע מאריך את משך הזמן בזירה ומסיט את תשומת הלב מפגיעות אחרות. . הקיב2

.קיבוע צוואר מלא, הכולל צווארון וספר תורה, מכריח את המטופל לשכב עם יכולת מוגבלת לבלוע וללא יכולת 3
להסיט את הראש לצורך הקאה. אלו עשויים להוביל לאספירציות . קושי זה מקבל משנה תוקף במהלך ניסיונות 

ינטובציה המעוררים את רפלקס ההקאה. כל אלו מתבטאים בעלייה בתמותה בעת שימוש בקיבוע בקרב א
פצועים הסובלים מ פציעות צוואר חודרות . מאידך, ב פציעות קהות , לא קיים מידע מספיק על מנת לגבש 

 המלצה חד משמעית. 

מסכנות חיים )עצירת דימום, פתיחת נתיב  מדגיש מספר נקודות חשובות. טיפול בבעיות 2014מבטראומה מיולי  
אוויר, ניקוז חזה אוויר בלחץ( קודם לקיבוע עמ"ש ועמש"צ, אינטובציה תבוצע ללא צווארון. בפציעות חודרות 
יבוצע קיבוע רק במידה וישנו מנגנון מתאים )פציעה בצוואר( עם חסכים נוירולוגיים או חשד לפגיעת עמש"צ 

אר, רגישות במישוש עמש"צ, או רגישות בהנעת הצוואר. בפציעות קהות )כולל בבדיקה המתבטאת בכאבי צוו
הדף, תאונות דרכים ונפילות מגובה( קיבוע יתבצע כאשר ישנן פגיעות ראש/צוואר מלווים באחד מן הבאים: 

ת חסרים נוירולוגיים או חשד לפגיעת עמש"צ בבדיקה, פציעה ממסכת כגון שברים או כוויות העשויות להסיט א
 תשומת הלב של הפצוע מפגיעת העמש"צ, ערפול הכרה, ו/או בעיית תקשורת.

קיבוע הצוואר האידיאלי כולל קרש גב, צווארון במידה 
מתאימה, ספר תורה ופצוע קשור היטב. במתארים בהם 
לא קיים קרש גב, מספיק קיבוע נכון על ידי צווארון 
וספר תורה לאלונקה תוך מודעות הצוות והאלונקאים 

 לצמצום טלטול הפצוע.

לסיכום, פצועים מעטים יזדקקו לקיבוע עמוד שדרה 
צווארי. יש לזכור כי בפציעות חודרות רק מיעוט קטן 
של המקרים יענה על ההתוויות לקיבוע. קיבוע יעשה אך 
ורק לאחר טיפול בפציעות מסכנות חיים. כאשר מבוצע 
קיבוע יש לחפש באופן פעיל פציעות סמויות וסימנים 
לפציעות, גם כאשר הפצוע כבר הגיע מקובע. את 
הקיבוע יש לבצע באופן מלא הכולל צווארון, ספר תורה, 
וכן קרש גב במידה ובנמצא. לבסוף, יש להמשיך ולנטר 

  את הפצוע תוך התייחסות לאזורים המוסתרים.
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חסם העורקים הפחית את התמותה מדימומים בשני העשורים האחרונים. אך חסם העורקים אינו אמצעי 

מתאים או מספק לעצירת כל סוג של דימום. לחץ ישיר בדימומים פשוטים, קרי תחבושת אישית, עשוי לעצור 

תחבושת את הדימום ביעילות עם פחות סיבוכים. בדימומים באיזורי מעבר המענה הינו באמצעות ה

 ההמוסטטית המצויה אצל כל חובש.

. תחבושת זו מורכבת QuikClot Combat Gauzeהתחבושת ההמוסטטית בשימוש צה"ל וצבא ארה"ב הינה 

( נפח התחבושת, 1מבד סופח נוזלים הספוג במינרל קאולין )חרסית סינית(. היא עובדת בשלושה מנגנונים: )

( ספיחת הנוזלים מגדילה את ריכוז גורמי 2במיוחד לאחר ספיחת הנוזלים מפעיל לחץ ישיר על הכלי המדמם, )

ובכך את כל שרשרת  7ומינרל הקאולין משפעל את פקטור ( 3הקרישה, הטסיות והפיברינוגן בנקודת הדימום, )

 הקרישה.

מחקרים מצאה כי התחבושות ההמוסטטיות לסוגיהן עצרו  17-פצועים ב 800סקירה שיטתית שהקיפה מעל 

. דחיפה לא מספיק עמוקה של 2. כיסוי חלקי של הפצע, 1מההנחות.  הטעויות הנפוצות הן  90%דימומים במעל 

עזיבת התחבושת מהר מדי, טרם ספיחת הנוזלים ועצירת הדימום. השימוש הנפוץ ביותר הינו . 3 -התחבושת, ו

 בדימומים מאיזורי מעבר.

הוראת ההדרכה של חיל הרפואה העוסקת בתחבושת ההמוסטטית מציינת כי התחבושת תשמש לעצירת דימום 

בפצע המערב חסר רקמה משמעותי, באיזורי מעבר )מפשעות, עכוז, בית שחי, צוואר(, לטיפול ועצירת דימום 

 ולהמרת חסם עורקים בפציעות מתאימות.

יש להפעיל לחץ ישיר ועקיף טרם ביצוע החבישה, לחשוף את הפצע המדמם, להחדיר את קצה התחבושת עמוק 

ככל הניתן לתוך הפצע באמצעות אצבע תוך כדי המשך הפעלת לחץ, ולדחוס את התחבושת עד למילוי כלל חלל 

מידת הצורך ניתן ורצוי להשתמש ביותר הפצע. ב

מתחבושת אחת )המוסטטית נוספת, גזה דחוסה, 

כאשר הראשונה תהיה  –תחבושת בטן וכד'( 

תמיד המוסטטית. יש להשאיר קצה חופשי קטן 

מכל תחבושת מחוץ לפצע בכדי להקל על הוצאת 

התחבושת בחדר ניתוח. יש להפעיל לחץ מקומי 

לאחר מכן לבצע דקות ו 3באיזור הפצע למשך 

חבישה לוחצת עם אגד אלסטי או תחבושת 

 אישית תוך הפעלת לחץ מרבי במקום.

בחודשים הקרובים ייכנס לשימוש מאמן ייעודי 

לשימוש בתחבושת המוסטטית בדומה לגדמים, 

 המשמשים לאימון הנחת חוסמי העורקים.

 אין לבצע חבישה זו בחלל הבטן ובית החזה. 
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מד רווית החמצן בדם )מד סטורציה( מיועד ל ניטור רציף לא פולשני של רמת ההמוגלובין הרווי בחמצן ושל 

הדופק. מדידת סטורציה זו, בליווי סימני חסימת נתיב אוויר, משפיעה על ההחלטה לבצע אבטחת נתיב אוויר 

ם ובקביעת דחיפות הפינוי. על כן דיוק המכשירים דפיניטיבי ופולשני. במקביל יסייע מדד זה במיון נכון של פצועי

 קריטי. 

קיימים מספר סוגים של מדי רווית חמצן ביניהם מדי אצבע )המכשיר כולו ממוקם על האצבע( ומדי כף יד )חיישן 

(. היכולת והדיוק שלהם מושפעים מ תנועת Nonin -ממוקם על האצבע ומתחבר למכשיר חיצוני כדוגמת ה

ע של המכשיר עם האצבע, מידת הלכלוך של האצבע ו המצב ההמודינמי של הפצוע. חשוב האצבע , שטח המג

 שגורמת לקריאה שגויה  של מד הסטורציה. COלזכור כי בחשד לשאיפת עשן במבנה סגור יש סכנה להרעלת 

ס אדום. היח-מדי רווית החמצן מבוססים על טכנולוגיה אופטית המשדרת קרני אור בתחום האדום והאינפרא

 בין בליעת קרני האור משתנה בהתאם לרמת החמצון של ההמוגלובין וכך ניתן לחשב את הסטורציה.

במחקר שבוצע ע"י הנדסה רפואית בחר"פ על מכשיר סימולציה ייעודי נבדקו שישה דגמים: שלושה מדי אצבע 

ונים, ומצבי הלם. נמצאו ושלושה מדי כף יד. המדים נבדקו בתנאים שונים של תנועת האצבע, לכלוך, צבעי עור ש

 הבדלים מהותיים בין הדגמים השונים. התנועה מדמה רעידות של הפצוע או נסיעה באמבולנס.

נמצא כי מכשירי כף היד מאפשרים קריאה מדויקת יותר בהשוואה למכשירי האצבע. הפרמטרים המשפיעים 

וך על אצבע הפצוע, ותאורת הסביבה. ביותר על יכולת הקריאה של מדי רווית החמצן הינם: תנועת הפצוע, לכל

מדי האצבע הושפעו משמעותית מתנועה וגם כאשר הצליחו לקרוא הקריאה הייתה שגויה, בניגוד למדי כף היד 

שלא הושפעו מתנועה. כלל המכשירים התקשו לבצע מדידה כאשר האצבע הייתה מלוכלכת. לא נצפה הבדל 

 משמעותי בין המכשירים כתלות במצב ההלם. 

יכום, מדידת הסטורציה משפיעה על קבלת לס
 ההחלטות בטיפול בפצוע, יש לוודא:

. נקיון האצבע טרם הלבשת מד הסטורציה 1
 )ניקוי באמצעות ספונג'טה במידת הצורך(

 .. עדיף השימוש במד כף יד שרגיש פחות לתנועה2

. אין להסתמך על קריאת הסטורציה בלבד 3
בחשד בפצוע רועד, בהלם היפוולמי עמוק ו 

  COלהרעלת 

 דבר תורה רפמ"צ בשיתוף הנדסה רפואית

 73jc-https://youtu.be/2v3rae 

  

https://youtu.be/2v3rae-73jc
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 מהמקרים? 90%-שעות בכדי להיות כנר וירטואוז. כמה אינטובציות נדרשות כדי להצליח רק ב 10,000נדרשות 

ניסיונות אינטובציה . האינטובציות הנ"ל נערכו בחולים  50בסקירת ספרות מקיפה נמצא, שנדרשים לפחות 

ולכן, במתארים שלנו, בחושך, בתנועה ובפצועים,  –אלקטיביים, בחדר ניתוח מואר ונוח, ולצד מרדים מנוסה 

תשעה נסיונות אינטובציות נדרשים אף יותר. מדאיג לא פחות, הוא שמחצית מהסטודנטים לרפואה התנסו ב

 ומטה בלבד עד סוף הסבב.

כי השעות לבדן אינן מספיקות, כי  Peakשעות = מומחה" ומציין בספרו  10,000אריקסון מאתגר את המושג "

 יש להתאמן ב תרגול מכוון . אז איך משתפרים מהר יותר?

נו כי הם "טובים מספיק", היו שווים שנה, אשר האמי 20. מוטיבציה להשתפר . נמצא כי רופאים בעלי ותק של 1

 שנים שאימצו תודעה של " יש לאן להשתפר ". 5ברמתם ואף נחותים לעומת רופאים בעלי ותק של 

. הישגים נדרשים ספציפיים , קרי בשפה צבאית "מפורקים". אימונים שמתמקדים במיומנות אחת )אימון 2

ללא קשר לזמן שזה  CATאינטובציה ללא סכמה(, או אפילו בחלק מסוים ממיומנות )הידוק חזק של רצועת 

 לוקח(, אפקטיביים יותר.

ל את מספר שעות האימון שלו לעד ארבע ביום, ועובד . אימונים קצרים אך תדירים . כריסטיאנו רונאלדו מגבי3

על כל מיומנות עד כחצי שעה בלבד. אימונים ארוכים מדי עשויים להיות מתסכלים, אך אימונים קצרים 

 תועלת. -ותדירים, למשל יום כשירות אינטובציות פעם בחודש, ממקסמים עלות

אם משוב בלתי ורבלי )קפנומטר שמראה חזרת פחמן דו . פידבק מיידי . אימון חייב להיות מלווה במשוב, בין 4

 חמצני בטובוס( או משוב ממאמן. כשהרופא מתאמן הפראמדיק הוא המאמן ולהפך .

. אימון מאתגר . ככלל, אימון קשה מדי הוא אימון מתסכל, ואימון קל מדי הוא אימון משעמם. האימון צריך 5

 להיות מותאם לגבול היכולת של המטפל.

. עצם המעקב אחר כמות  LogBookמעקב  . יומן6

האימונים והשיפור בביצועים תורם למיקוד במטרה 

 והגדלת המוטיבציה לשיפור.

לסיכום , יש לאן להשתפר, כדאי להציב מטרות  

ספציפיות, להתאמן קבוע, לקבל משוב מיידי, למתוח 

את קצה גבול היכולת בכל אימון, ולנהל מעקב של 

, כי ל פצועים הדחופים מגיעים האימונים והביצועים

 ומנים ביותר .יהמטפלים המ

 sjUoGO250-https://youtu.be/1  

https://youtu.be/1-sjUoGO250
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 פציעות שאיפה נגרמות בדר"כ עקב בעירה ועשויות לפגוע בשני מנגנונים עיקריים:

 הנשימה הגורם לכוויות ובצקות. פגיעה תרמית מהאוויר החם בדרכי  .1

 פגיעה כימית ממגוון הגזים הרעילים. .2

בטיפול, העיקרון החשוב ביותר הוא בטחון המטפל והמטופל. יש להזעיק כוחות כיבוי אש וחילוץ במידת הצורך, 

ולהרחיק את הפצוע ממקור הסכנה. משך הפעולה של חלק מהגזים קצר, והנזק מצטבר עם החשיפה, ולכן 

 הרחקה ממקום הסכנה תציל במקרים רבים את הפצוע.

ניטור צמוד ורציף )הערכות חוזרות( הן שם המשחק. פצועים אלו עשויים להדרדר בכל רגע ויש לפנותם בהקדם 

. גזים מסויימים יגרמו לערפול או איבוד הכרה תוך דקות, ואחרים כמו כלור עשויים להחריף את הנזק הריאתי 

 מספר ימים מהחשיפה. בהדרגתיות גם לאחר

, ולעקוב אחר סימנים להדרדרות בנתיב האוויר. אין להסתמך על מד 100%ניהול נתיב האוויר. יש לתת חמצן 

הסטורציה במתאר זה,  שכן הוא עשוי להצביע על סטורציה תקינה חרף היפוקסיה חריפה עקב הקשירה החזקה 

יבת אינטובציה. אך קול צרוד או קול סדוק המלווים של פחמן חד חמצני להמוגלובין. לא כל שאיפת עשן מחי

במנגנון של שאיפת עשן / כוויות באיזור הפנים והצוואר הינם התוויה לאבטחת נתיב אוויר דפיניטיבי מניעתית 

 )קרי אינטובציה או קוניוטומיה( מייד לאחר סיום הסקר הראשוני.

ר פציעות אחרות, ויש להימנע ממתן נוזלים מרובים טיפול תומך ובפציעות נלוות חשוב גם הוא. יש לסרוק עבו

 מחשש להחרפת בצקת ריאות משנית לדלף קפילרי.

הכלל האחרון הוא אנמנזה רחבה, תיעוד מדוייק, והעברת מקל. מגוון גזים עשוי לגרום לפציעה, וכל אחד מופיע 

ט; אמוניה בדשנים וחומרי עם סיפור מעט שונה: כלור ופוסגן במפעלים; מימן גפרתי מדלקים, גומי ואספל

ניקיון; ציאניד בבעירת חומרים סינתטיים; פחמן חד 

-פלורופרופן במטפים; הקסה-חמצני בתנורים; הפטה

כלורואתאן ברימוני עשן, ועוד. בעוד הטיפול בשטח 

דומה, הטיפול בבית החולים שונה מאוד וקיימים 

חייב להיות  101-אנטידוטים לחלק מהחומרים. טופס ה

 ק ולהגיע לצוות בבית החולים.מדויי

בטיחות, ניטור צמוד, חמצן,  –לסיכום, בפציעות שאיפה 

ניהול נתיב אוויר נכון, טיפול תומך, תיעוד מדוייק 

 והעברת מקל מסודרת מצילים את הפצוע.

 https://youtu.be/CB10airH5Sg  

https://youtu.be/CB10airH5Sg
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 55מספר  – ון העתיקההטיפול בפצועים ביו

 הטיפול בפצועים ביוון העתיקה חולק עקרונות רבים עם הרפואה המבצעית כיום.

 106לוחמים.  147במנפ"צ של הומרוס )המיתולוגיה היוונית(, האיליאדה והאודיסיאה, הוזנו נתוני פציעות של 

וה במיוחד של פציעות חודרות מקלע )רוגטקה(. מה שמצביע על שיעור גב 12-מחצים ו 12, מחרבות 17מחנית, 

, 67%, בקלע 80%, בחניתות 100%( בפציעות מחרבות עמד על Case fatality rate(. שיעור הקטלניות )91.8%)

 .42%ובחיצים 

תכנית ההכשרה למטפלים בכירים הייתה ארוכה, וכללה בעיקר עבודה כשוליה. אסקלפיוס ושני בניו מכאון 

ון הקנטאור. אסקלפיוס ריפא פצועים, ויש אפילו הטוענים שהחיה מתים. ופודליריוס, למדו רפואה מקייר

מכאון בנו, הקרפ"ג הראשון, היה לוחם אמיץ ומת  .מטולוג הראשון, מת באופן אירוני ממכת ברקכטראו

בפעילות מבצעית במהלך המלחמה בטרויה כאשר פאריס ירה חץ לכתפו. עבור כוחותיו של אגממנון היה זה יום 

 ן לדברי הומרוס חיי מטפל בכיר שווים את חייהם של לוחמים רבים.אבל, שכ

במיתולוגיה היוונית אמנם לא היו פאראמדיקים, אך בהשוואה של רופאים לאלים יווניים, האחרונים התעלו 

. בשל מספר רופאים קטן, שנפצעו גם הם לעיתים בקרב, ומיעוט תקנים לאלים 100%וזכו לאחוזי ריפוי של 

בעיקר בעצירת דימום. מחוץ למיתולוגיה,  –לוחמים הוכשרו למתן מענה ראשוני בנקודת הפציעה יווניים, 

היפוקרטס עבר קר"פ סדיר בגילדה הרפואית של האסקלפיאדים, והיה למפקד הקר"פ שהרחיק את תורת 

 הטיפול בפציעות מהאמונה והדת וקירב אותה לחיפוש ההקשרים הסיבתיים. 

פרוצדורות, פציעות ראש,  –בצעית היפוקרטס ואנשיו פרסמו שש איגרות טראומה בתקופתו כרע"ן רפואה מ

שברים, מפרקים )פריקות(, אמצעי רדוקציה, ופצעים. בפרוצדורות, הוא מדגיש את חשיבות התנאים המיטביים 

 לפרוצדורות )תאורה, תחבושות נקיות, מנח פצוע(. בפצעים, מבסס את השימוש בחסמי עורקים, שהונחו עד

לנמק הגפה אך הצילו חיים. קמ"ד קליני באותה תקופה, סוראנוס, אף הוציא מבטראומה על תחבושות, שם 

 הוא מפרט טכניקות מיוחדות לחבישת הראש.

גם ברומא, המנתח המשפיע ביותר, אסקלפיאדס, היה 

רופא צבאי ממוצא יווני. את הניסיון שלו צבר בטיפול 

הרומיים. עקרונות הטיפול שניסח בפציעות הלגיונות 

נלמדים ברפואה המבצעית גם כיום. גם הוא, מת 

 בתאונה.

לסיכום, גם ביוון העתיקה, לוחמים טיפלו בנקודת 

הפציעה, הונחו חסמי עורקים, מטפלים בכירים לקחו 

חלק מרכזי בפעולות מבצעיות, תיעוד הפציעות קידם 

 את הטיפול, והכל סוכם באגרות ומבטראומה.

 ��חג אורים שמח! 
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 56מספר  –מערכת ניטור הפצועים הצה"לית 

המנפ"צ מיועדת לשיפור הטיפול הרפואי בנפגעים באמצעות איסוף נתונים אמין בצורה רציפה ו לאורך זמן לשם 

 הרחבת הידע הקיים בנוגע להיבטים השונים של הפציעות.

,הזנת מנפ״צ,  101איסוף הנותנים וריכוזם )טופס  האחד,תהליך הלמידה מאירועי פציעה מתרחש בשני רבדים: 

ביצוע תחקיר רפואי להעמקה באירוע ספציפי, במסגרת תהליך הבקרה . השני, הזנת תחקיר רמה ממונה(

 .305.003והאיכות )וב״א( לפי הו"ק 

ניסיונות  -2. הגבלה ל2. ניסיונות להשגת גישה ורדית 2-. הגבלה ל1 :מספר שינויים שבוצעו על סמך נתוני המנפ״צ

 משימוש בצה״ל BIG. הוצאת מכשיר 3. ניסיונות מצטברים 3בביצוע אינטובציה למט"ב אחד או 

 ( ואינו מחליף  אותו. 101השימוש במנפ״צ הינו משלים לתיעוד הרפואי בשטח )טופס 

נפגע אזרחי או צבאי, במידה וטופל ע״י צוות  -גע דחוף/ חלל בשטח נפ -אירועים הדורשים הזנה במנפ״צ: א 

אירוע שבו טופלו ע״י צוות צבאי שלושה נפגעים ומעלה  -נפגע שמצבו הוגדר בבי״ח כבינוני/קשה. ג -צבאי. ב

ג( מנגנון פציעה כולל נשק )קר, חם ונשק אל הר -פציעות בנסיבות מבצעיות או אימון. ה -בכול דרגות החומרה. ד

 במתאר צבאי בלבד. 

לפתיחת משתמש ניתן להגיש בקשה בהליך פשוט דרך המחשב במערכת ההרשאות של חיל הרפואה או דרך 

 תהליך קבלת המשתמש אינו אורך יותר מיממה. -מדור מחקר ענף רפמ״צ 

 החובה להזין נתוני הטיפול הרפואיים הנוגעים לטיפול בשטח היא של המטפל הבכיר בעצמו.

ין את נתוני האירוע מיד לאחר סיום האירוע וחזרת הצוות לכשירות )ובתנאי שהאירוע, נפתח במערכת מט״ב יז

שעות מתחילת האירוע(, ניתן להזין את האירוע תוך  12-ע״י חמ״ל אוגדה/פיקוד או מטכ״לי וזאת לא יאוחר מ

ת קרפ"ח ולהזנו במודול שלושה ימים ממועד פתיחת אירוע. לאחר מכן, יש לבצע תחקיר רפואי ראשוני ברשו

 תחקירים כחלק מאיסוף חומרים לוב"א.

לסיכום קיימת חשיבות רבה למילוי נתוני 

הפציעה בצורה מקצועית, אמינה וקרובה ככל 

 הניתן לאירוע ע"י מטפל בכיר בעצמו.

 *What we know is a drop, 

What we don't know is an ocean*. 
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 57מספר  – הטיפול בכלבים מבצעיים בצה"ל

כלבי עוקץ נוטלים חלק חשוב בחזית בפעילויות מבצעיות תוך הצטרפות ליחידות אחרות. לכן, לא מן הנמנע 

 שמטפל בכיר יפגוש כלב פצוע. חלק גדול מהטיפול דומה, אך ישנם כמה הבדלים חשובים:

יעדר הכלב , אך אם זה אינו . טיפול בכלב יהיה לעולם בנוכחות ובשיתוף הנוהג. טיפול בנוהג יהיה בעדיפות בה1
 הכלב יוחזק ברצועה ועם זמם. -אפשרי 

. הזמם לא יורד, אלא בהחלטה של הנוהג: לצורך טיפול, הקלה על קשיי נשימה, או הקלה על קירור הכלב. 2
 התעסקות בפה על ידי הנוהג בלבד .

 ץ ישיר בלבד . . בשל קוטר הגפיים הקטן וצורתן החרוטית, עצירת דימומי גפיים תבוצע ב לח3

. עקרונות מתן הנוזלים דומה, אך אין לתת פלסמה או מוצרי דם אחרים לכלבים. פתיחת וריד תיעשה בוריד 4
 הצפאלי ברגליים הקדמיות, או בוריד הספנוס ברגליים האחוריות.

. אין לבצע פרוצדורות כירורגיות בכלב ללא תקשורת ישירה והוראה מווטרינר צבאי. כמעט כל פרוצדורה 5
 תלווה בגילוח האיזור, להב מתאים נמצא אצל הנוהג.

 .IM. פעולות פולשניות, עשויות להצריך שיכוך כאב וסדציה. אלו ניתנים בעדיפות במתן 6

כאשר הכלב שוכב על בטנו וחזהו  Face-to-Face Intubationית בשיטת . כאשר קיים צורך באינטובציה, זו נעש7
 והמטפל מחזיק את הלרינגוסקופ הפוך. אין להשתמש בשיטה זו בבני אדם.

. המדיאסטינום בכלבים נוטה להיקרע, ולכן בחשד לחזה אוויר בלחץ, נפוץ חזה אוויר בלחץ שמערב את שני 8
 צידי בית החזה .

חידת עוקץ, בית דגן, או אחת מהמרפאות האזרחיות המקושרות למשרד הבטחון, בליווי . יעד הפינוי הוא י9
 הנוהג.

טיפול רפואי  – 90. איגרת טראומה 10
 –בכלבים ע"י צוות רפואי לא וטרינרי 

מסכמת בשישה עמודים את הטיפול 
וכוללת תמונות להתמצאות באנטומיה, 
מינונים ייחודיים לכלבים, ופירוט של 

 שתיארנו. הטכניקות

לסיכום, כלבי עוקץ הינם חלק מהכח 

הלוחם. טיפול זהיר ונכון בשטח תוך 

הכרת אגרת הטראומה, שימוש בנוהג, 

מצילים  --והתייעצות עם וטרינר צבאי 

 כלבים.

* נכתב בשיתוף פעולה עם וטרינר עוקץ 

 וסרע"ן ברה"צ

 https://youtu.be/TigWnctQz3U  

https://youtu.be/TigWnctQz3U
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 58 - הקסאקפרון בפגיעות ראש

פציעה חודרת בגו )בטן, חזה, עכוז, גב, צוואר, בתי  –, בשתי התוויות 93הקסאקפרון ניתן, ע"פ איגרת טראומה 

בשתי מדידות, הפרעה במילוי  100, דופק מעל 90-שחי ו/או מפשעות( או בנוכחות סימני הלם )סיסטולי מתחת ל

 קפילרי ו/או שינוי במצב הכרה שלא כתוצאה מפגיעת ראש(.

היכולת לטפל, גם אם חלקית, בדימום בלתי לחיץ, העלתה השערות לגבי היכולת של ההקסאקפרון לסייע 

הוא מחקר אקראי  CRASH-3השערות שאינן מבוססות דיין. מחקר  –בפציעות ראש, בהן נפוץ דימום תוך מוחי 

פצועי ראש אשר עם דימום מוחי, אשר יקבלו הקסאקפרון או פלצבו. עד לתוצאות  13,000-מבוקר שצפוי לכלול כ

 המחקר, נשארת השאלה האם לטפל בהקסאקפרון בפציעות ראש? 

 250-ל כבהיעדר התוויה ברורה לטיפול, סיבוכי הטיפול מקבלים משנה חשיבות. במחקר אקראי התערבותי שכל

משתתפים נמצא כי בקבוצת פצועי הראש שטופלו בהקסאקפרון שיעור הפצועים עם התקדמות דימום היה נמוך 

מזה שבקבוצת הפצועים שטופלו בפלסבו. ממצא זה לא הגיע למובהקות סטטיסטית. ממצא דומה התקבל  

ה בהתקדמות דימום תוך בה נמצא כי טיפול בהקסאקפרון נמצא כקשור להאט 2016אנליזה שפורסמה ב-במטא

מחקרים בלבד ומספר קטן של פצועים.  2גולגלתי אך לא מביא לשינוי בתוצא הכללי. עם זאת עבודה זו כללה 

פצועי ראש עם דימום מוחי הוקצו אקראית לקבלת הקסאקפרון  180מן הצד השני, במחקר שפורסם לאחרונה, 

. לא בניגוד להנחיות –שעות מרגע הפציעה  3-יותר מ מהפצועים קיבלו את התרופה לאחר 90%-קבלה. כ-או לאי

ויותר מהקבוצה שלא קיבלה את  5רק שפצועים אלו לא הראו שיפור, הם סבלו מתסחיף ריאתי בשיעור של פי 

 התרופה.

לסיכום, הקסאקפרון הינו כלי בארגז הכלים בטיפול בדימום בלתי לחיץ ובהלם, באינדיקציה הנכונה הוא משפר 

ההישרדות. ייתכן כי בעתיד  את סיכויי

ייכנס גם באינדיקציה לפצועי ראש. יחד 

עם זאת, כיום פציעת ראש לבדה אינה 

 מהווה אינדיקציה למתן הקסאקפרון .
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 59מספר  – דם מלא כנוזל החייאה

הפצוע המדמם מאבד דם מלא. הוא מאבד כד"א, טסיות ופלסמה. מרבית נוזלי ההחייאה שברשותנו ממלאים 

. פלסמה 2ממלא נפח בלבד, אינו מסייע ביכולת נשיאת החמצן, ופוגע בקרישה. . הרטמן 1ידים חלקיים: רק תפק

. כד"א דחוסות יכולות לשאת חמצן ומוסיפות מעט 3מסייעת בקרישה ובנפח, אך לא ביכולת נשיאת החמצן. 

, שתיהן ניתנות לחימום 1:1ות ביחס של נפח, אך אינן מסייעות בקרישה. שילוב של פלסמה וכדוריות דם אדומ

 מעלות, מהוות פתרון טוב, אך עדיין אינן מכילות טסיות. דם מלא הוא התחליף האידיאלי לדם מלא.  37-ל

, דם מלא ללא הצלבה הפחית את התמותה בפצועים 1-דם מלא אינו נוזל החייאה חדש. במלחמת העולם ה

 Cold-Stored Low-Titer Type Oניברסלי שדיממו מסיבית. במלחמות בקוריאה ובווייטנאם דם מלא או

Whole Blood .שימש בחזית. אך מאז, הוחלף במוצרי דם מפורקים משיקולים לוגיסטיים 

, בעיקר בשל טעויות 1:80,000הסיכון במתן דם מלא קטן. במתן דם הסיכון לתגובה המוליטית קטלנית הוא 

שתמשים בדם מלא אוניברסלי בו רמת הנוגדנים הסיכון יורד. כאשר מ Oאנוש במתן. כאשר סוג הדם הינו 

 35בפלסמה נמוכה אף יותר, הסיכון שולי. למרות היתרונות, דם מלא אוניברסלי דורש קירור, ותוקפו הוא עד 

 ימים בלבד )דומה לכדוריות דם אדומות דחוסות(.

מנות  5עתיד. עד כה ניתנו , ועשוי להיכנס לפלה"קים וליראות ב669-בצה"ל, דם מלא אוניברסלי נכנס לשימוש ב

 של דם מלא ביחידה ללא אירועים חריגים. 

בדרג הגדודי ומטה אין יכולת לתת מוצרי דם הדורשים קירור. מחקר של ענף רפואה מבצעית בשיתוף ענף 

פיזיולוגיה וביסלמ"ח מנסה לבחון את האפשרות להשתמש בדם מלא אוניברסלי טרי מלוחמים עמיתים שסומנו 

 ימים לתרומה.מראש כמתא

 

 לסיכום, דם מלא הוא נוזל ההחייאה הטוב ביותר.

בהעדר דם מלא < שילוב פלסמה וכד"א < פלסמה 

 2. נציין כי בעידן בו לכל מטפל בכיר בלבד < הרטמן

מנות פלזמה מיובשת בווסט ההתוויה היחידה למתן 

של מטפל הרטמן לפצוע מדמם היא חוסר זמינות 

 על פצוע אחר. בכיר או ניצול כל הפלזמה
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LMA –  60מספר 

בלבד מההרוגים ברי ההצלה. יחד  1-10%לתמותה ברת מניעה ומאפיינת  2-החסימת נתיב אוויר הינה הסיבה 

 ביותר בשטח.עם זאת, הערכת וניהול נתיב האוויר הינן מיומנויות המורכבות 

 הערכת נתיב אוויר שגויה הינה טעות נפוצה. 

ר כאשר הסטורציה הלם לבדו אינו התוויה לנתיב אוויר דפיניטיבי. גם לא פציעת ראש, ואף לא בעיה בנתיב האווי

שמורה. ישנה גם חשיבות למגמה, למדדים האובייקטיבים ומשך הזמן. פצוע שהסתדר חצי שעה  בלי טובוס, 

 .כנראה יסתדר גם בחצי השעה הבאה בלעדיו

 60%-"פתיחת נתיב האוויר" עצמה וההנשמה גם הן מסוכנות. באינטובציה בשטח, אחוזי ההצלחה מגיעים לכ

בלבד. לאחר כישלון כפול הסיכוי להצליח קלוש. העיכוב בשטח, הנשמה בלחץ חיובי, המחסור בחמצון ובאוורור 

מקרים רבים אנו עדים לביצוע נתיב במהלך הניסיונות והגירוי מהלרינגוסקופ מדרדרים את הפצוע. עם זאת, ב ��

 אוויר דפניטיבי ללא התוויה, גם במחיר של עיכוב פינוי והחמרה של מצב הפצוע. 

בלונדון, ונותן מענה מסוים לבעיות אלו. הוא מקטין זרימת  80-הומצא בשנות ה Laryngeal Mask Airway-ה

מה שהופך אותו  –וסיבוכים מאשר אינטובציה אוויר לקיבה בהשוואה לאמבו ומסיכה, ומלווה ב פחות סיכונים 

מגיע רק עד לתחתית הלוע ואינו  LMA-לכלי בטוח יותר גם במידה וטעינו בהערכת נתיב האוויר. למרות שמו, ה

 נכנס לתיבת הקול עצמה.

נמצא  JAMA-. בעבודה פרוספקטיבית שפורסמה בLMAמחקרים רבים מדגימים שיעור הצלחה גבוה בביצוע 

הצלחה בביצוע אינטובציה. מחקר שבוצע ביחידת  50%בניסיון ראשון לעומת כ LMAחה בביצוע הצל 90%כ 

-(. בנוסף, הכנסת ה88.9%מקרים לאחר כישלון באינטובציה ) 16/18-הצליחה ב LMAמצא כי הכנסת  669

LMA 98%-ל 90%-שיפרה את הסטורציה הממוצעת מ. 

ניטיבי מכיוון ואינו עובר את מיתרי הקול ולכן גם לא מתאים אינו מהווה נתיב אוויר דפי LMA-יחד עם זאת, ה

בחשד לפגיעה אמיתית בנתיב האוויר, בצקת בלרינקס עקב 

שאיפת עשן למשל, או להמטומה מתרחבת בצוואר. מחקרים 

אחרים אינם מראים שיפור בפרוגנוזה של הפצוע עם הכנסת 

LMAוייתכן כי הוא מתאים בעיקר כאמצעי גישור במתארי , 

 13פינוי קצרים )במחקר שצוין זמן הפינוי החציוני עמד על 

 דקות(.

לסיכום, יש לבחור היטב את הפצוע המתאים לאינטובציה, 

עשוי לתת מענה במקרים בהם האינטובציה כושלת,  LMA-ה

או כאמצעי טרם האינטובציה, אך הוא אינו מהווה נתיב 

 ים.אוויר דפיניטיבי ומתאים בעיקר במתארי פינוי קצר

 https://youtu.be/D1mVbKDpuIw  

https://youtu.be/D1mVbKDpuIw
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 61מספר  – שיקול דעת

, יש לו התוויות והתוויות נגד, זאת, ככל כלי בארגז הכלים עם. שיקול דעת קליני הוא הכלי החשוב ביותר לרופא

 ידע מתי להשתמש בו.חוזקות וחולשות. המטפל הטוב ידע להשתמש בו, המטפל המצוין 

שיקול דעת דורש ניסיון, שקשה לצבור בטיפול בפצועים. הוא לקוי כאשר חסר מידע אובייקטיבי, נסדק במצבי  

 קרוגר(.-, ושגוי לחלוטין כאשר הבטחון העצמי עודף )אפקט דאנינג��לחץ, נפגע תחת עומס משימות 

ורופאים אשר טיפלו או צפו במקרים בחדר  מחקר, שבחן את שיקול הדעת של פאראמדיקים, אחיות טראומה

הלם בהשוואה לתחזית המבוססת על מכשיר הסטורציה בלבד, מצא שהמדידה האובייקטיבית לבדה חזתה את 

 שניתנו בהמשך טוב יותר מכל אחד בנפרד ומכולם יחד.כמות מנות הדם והנוזלים 

רך באינטובציה טוב יותר מהמטפלים האחיות שהשתתפו צפו בלבד. אי מעורבותן גרמה לכך שחזו את הצו 

 השקועים בדרמה.

 אז מה עושים?

 מכירים בכך שבטחון עצמי עודף הוא ערובה לכישלון, כולנו יכולים וצריכים להתאמן ולהשתפר. .1

. לקבל שיש ההחלטות כמות את מפחיתים ובכךנצמדים לפרוטוקולים ולאיגרות, עובדים על אוטומט  .2

 .הבסיס את שכיסינו שיודעים אחרי, השניוני לסקר הדעת שיקול את שומרים

באימונים ובתדריך בדרך לאירוע מחלקים כמה שיותר משימות לצוות כך שבדקות הקריטיות נתעסק  .3

 רק בהחלטות החשובות.

 מתבססים כמה שיותר על מדדים אובייקטיבים מהחובש המנטר )ל"ד, סטורציה, דופק, נשימות וכד'(.  .4

 ם ובחינה של הנחת העבודה למולם תוך לקיחת צעד אחורההערכה וניטור מתמשכי .5

  אח אם יש, ונעזרים אחד בשני.± קופצים עם הצוות הכי חזק שאפשר לבנות: רופא ופאראמדיק ביחד  .6

לסיכום, שיקול דעת הופך למיטבי בצוות חזק, מתודרך 

וצנוע, המצוי באיגרות הטראומה , תוך התבססות על 

 --ומתמשכים באירוע מדדים אובייקטיבים רבים 

 ובאמצעותם מקבל את ההחלטות, יחד.
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 62מספר  – מוניטור וקביעת מוות

 לבצע איןקובעת כי אין לבצע פעולות החייאה באובדן צלם אנוש )דקפיטציה, התפחמות(.  75.1איגרת טראומה 

 חיים סימני ללא פצוע כאשר(. מוות קישיון, ריקבון סימני) רב זמן לפני התרחש המוות כאשר החייאה פעולות

 לבצע אין – ונים מורחבים שאינם מגיבים לאוראיש ועם, ספונטנית תנועה ללא, דופק ללא, נשימה ללא: כלומר

 . החייאה פעולות

האינסטינקט המוטבע בכל מטפל הוא להילחם על חיי כל פצוע. אם קיימים סימני חיים כלשהם, או הפצוע 

יניים", יש לבצע פעולות החייאה ) ניקוז חזה דו"צ, הנשמה והחזר נפח(. מאבד את סימני החיים "תחת הע

בסמכות הפאראמדיק הפסקת מאמצי ההחייאה, רופא בלבד יבצע את קביעת המוות בשטח ולאחריה אותו 

רופא ימלא את טפסי הפטירה. מפקד/לוחם/חובש/אזרח אינם יכולים לקבוע מוות, ולכן בהגעה לאירוע עם הרוג 

 ד.בלב הדיווח על יסתמך ולא בעצמו החיים סימני את יעריך הבכיר המטפל(, מכוסה  ואה אם גם)

קביעת המוות מתבססת בלעדית על אבדן סימני החיים, לכן אין צורך לחבר מוניטור . במידה וחובר מוניטור 

 - Pulseless Electrical Activity  קצב מופיע לעיתים אךמכל סיבה שהיא, נצפה בדר"כ לראות אסיסטולה, 

PEA . 

כמקובל . . טמפונדה3. . חזה אוויר בלחץ2. . הלם היפוולמי1 בפצועי טראומה הן: PEAהסיבות הנפוצות לקצב 

בפצוע  40-בקצב איטי של מתחת ל PEAבארגוני ההצלה בכל רחבי העולם, ניתן לקבוע מוות גם בנוכחות 

 טראומה קהה ללא סימני חיים כמפורט לעיל.

 להחלטה על המשך טיפול בהרוג עלולות להיות השלכות כגון:זו החלטה מורכבת ומאתגרת, אך חשובה. 

הרוג פוגע  של ופינוי טיפול,  ן"ארב .1

 ישירות בפצועים בני ההצלה.

 לפינוי מסוק הנחתת, אויב עם בחיכוך .2

 . הכוחות כלל את מסכנת גופה

 מוות המערבות, קשות דרכים תאונות .3

 נפוצות', ג צד של או המטפל הצוות של

 ."דחופים פצועים" בפינוי יותר

העדר על המטפל הבכיר לוודא בעצמו , לסיכום

אין  –דופק, נשימה, תנועה ותגובת אישונים 

לבצע פעולות החייאה. אין צורך לחבר 

  מוניטור.


