


היפוגליקמייה/ היפר : סוכרת•

שינויים במצב הכרה•

הרעלות•

STROKEשבץ מוחי •

?על מה נדבר בהרצאה הזו



רקע-סוכרת

תאים חייבים סוכר כדי שיוכלו  , ממש כמו חמצן

.לתפקד

 למעהעיכול ועובר ' במעהסוכר שנאכל נספג  '

.אחסון להמשך/ הדם 

 להעביר  תפקידו ו, הלבלבמהאינסולין מופרש

.סוכר מתוך כלי הדם אל התאים



אטיולוגייה-סוכרת

 הפרשת האינסולין/ פגיעה בייצור

פגיעה באיכות האינסולין המופרש

פגיעה באחסון לטווח ארוך



הפרת האיזון-סוכרת

הקפדה על  / בעזרת טיפול תרופתי . מחלה כרונית
החולה אמור להישאר במצב -מודעות אישית/ תזונה 

.מאוזן מבחינת ערכי הסוכר בדם

עלול להגיע למצבי -כאשר ישנה הפרה של האיזון
:חירום סוכרתיים

ל"ד/ג"מ110מעל  -היפרגליקמייה.

ל"ד/ג"מ60מתחת -היפוגליקמייה.



בגלוקומטרדגשים -סוכרת
הערותמשמעות משמעות/ תצוגה 

E1 המכשיר  טמפרטורת/ תקלה

נמוכה מידי/ גבוהה 

בדיקה  ונסיוןחימום המכשיר / קירור

חוזר

E3 וידוא כמות דם מספקת, החלפת סטיקהיפוגליקמייה/ תקלה  ,

טיפול  -במידה והקליניקה מתאימה

כהיפוגליקמייה

E4 וידוא כמות דם מספקת, החלפת סטיקהיפרגליקמייה/ תקלה  ,

טיפול  -במידה והקליניקה מתאימה

כהיפרגליקמייה

LO 20ערך סוכר נמוך מ!

HI 500ערך סוכר גבוה מ!





מצבי חירום-סוכרת
היפרגליקמייה

חוסר איזון תזונתי, בייצור אינסוליןחוסר : גורמים.

כ לא מצב מסכן חיים בטווח  "בד! תהליך מחלה איטי: התייצגות

.  תחושה כללית רעה, הקאות, מתבטאת בכאבי ראש, המיידי

ניתן לטפל בנוזלים לצורך דילול: טיפול ברמת השטח.

היפוגליקמייה

הקאות )איבוד סוכרים , תת תזונה, (יטרוגני)אינסולין עודף : גורמים  /

(.  שלשולים חוזרים

כ מתבטאת בירידה ברמת הכרה  "בד! תהליך מחלה מהיר: התייצגות

.מלווה בחיוורון והזעה, שינוי בהתנהגות/ בלבול / חולשה / 

גלוקוז  -חסר הכרה, יל'גלוקוג-חולה בהכרה: טיפול ברמת השטח

.במתן ורידי







ניתוק משאבת אינסולין-סוכרת

-המחובר למשאבת אינסולין, בהיפוגליקמייהחולה •
.יש לנתק את המשאבה כחלק מהטיפול

המשאבה תמשיך להזרים  -במידה ולא תנותק•
אינסולין שיפנה את כל הסוכר שניתן מתוך כלי  

.אל התאים, הדם





דגשים-סוכרת

עלול לחזור למצב זה -חולה שהגיע למצב של היפו•

!!!  גם לאחר טיפול והשגת ערכי סוכר תקינים, שוב

לאוכלוסייה פדיאטרית אין רזרבות ואין מאגרי  •

כולל  , יש לבדוק סוכר-בכל חשד. מספיקיםגליקוגן

.הערכות חוזרות

חולה יכול  . לא בסמכותנו-וגלוקגוןהזרקת אינסולין •

.פ הוראת הרופא המטפל"ע, להזריק לעצמו



כללי-עילפון

.לאחר התעלפותVsהתעלפות Vsחוסר הכרה •

בפרפוזייהבזמן ירידה , מנגנון הגנה של הגוף•

-לעיתים רבות, הגורם ברור-לעיתים)המוחית

"(.סירוב פינוי"זהירות עם ! חמורהבעייהחושף 



סרטון



עילפון

איום על  , חבלה כתוצאה מהנפילה/ פציעה : סכנות•
.פחות שכיח-נתיב אוויר

שיפור  , (שמירה על נתיב אוויר)ABC: טיפול•
תנוחת  )השכבת החולה והרמת רגליים -הפרפוזייה

(.טרנדלנבורג

המשך בירור במיון במידת , בירור רקע וגורם•
!!!הצורך



הרעלות

,דרכי חשיפה עיקריות

 (.העיכול' מע)בליעה / שתייה

 (.הנשימה' מע)שאיפה

 (.הדם' מע)הזרקה



הרעלות

,גורמים עיקריים

כאות מצוקה  -כ"בד, נפוץ יותר אצל נשים: ניסיון אובדני

.אמיתיתולא מתוך כוונה 

חומרי ניקוי/ סוכריות -כדורים)ילדים : טעות ובלבול-

(.מיץ

מינון יתר: התמכרות.



הרעלות

?מתי לחשוד

 (.עוברי אורח/ משפחה / חולה )סיפור מקרה

חסרים)"התייחסות במשנה זהירות -אנמנזה סביבתית
"(!כדורים20

סימנים וסימפטומים מאפיינים

כל סיפור לא ברור!



הרעלות
:זרועות4כולל בהרעלותהטיפול 

טיפול תומך.

הפסקת החשיפה.

 אנטידוטמתן.

פינוי מזורז.





?מה אתם באמת חייבים לזכור-הרעלות

:בנזודיאזפינים

.פרכוסים, הרגעה, הפרעות שינה: התוויות•

.בונדרמין/ קלונקס/ ווליום / מידזולם: דוגמאות נפוצות•

.פגיעה המודינמית, דיכוי נשימתי, דיכוי הכרתי: סכנה במינון יתר•

.חמצן ונוזלים-לרוב, תומך: טיפול ברמת השטח•

(.אנקסאט)פלומזוניל, ח"לא קיים בטרום בי: אנטידוט•

:אופייאטים

.הרגעה, שיכוך כאבים: התוויות•

. אוקסיקונטין, קודאין, הירואין, מורפיום, (הזרקה/ מדבקות )פנטניל: דוגמאות נפוצות•

"(.אישוני סיכה)"דיכוי נשימתי , דיכוי הכרתי: סכנה במינון יתר•

.באנטידוטבמקרים רבים דרוש סיוע נשימתי עד לטיפול , תומך: טיפול ברמת השטח•

.ן"האטברמת ( נרקאן)נלקסון, ח"קיים בטרום בי: אנטידוט•





PIN PUPILS))אישוני סיכה -הרעלות



סיפור מקרה-הרעלות



מהכלהכל-הרעלות







הרעלות

:להרעלה המסוכנת ביותר, ועכשיו

אלכוהול

כי אנחנו מזלזלים בה  ? למה היא הכי מסוכנת

.והיא המיסוך המסוכן ביותר, (ובמטופלים האלו)









STROKE

חסימת כלי דם  )איסכמיים -מהאירועים85%•

(.מוחי

(.פיצוץ כלי דם מוחי)דימומיים-מהאירועים15%•



STROKE

STROKEהיחס בין מטופל שפונה בחשד ל , כיום•
1:4(=צנטור/TPA)לאלו שקבלו טיפול בפועל 

,  הפרעה בדיבור, בלבול, כאבי ראש: התייצגות•

חוסר  , פאציאליס, שיתוק צד/ חולשה , ד"עליית ל

.שיווי משקל

-בהמורגי. נזק בלתי הפיך לרקמת המוח: סכנות•

(.הרניאצייה)דימום ועלייה בלחץ התוך גולגלתי 



STROKE-טיפול

.תומך-ח"טרום בי•

,טיפול דפיניטיבי-ח"בבי•

פיברינוליטי-TPA ש4.5עד'

ש6מוחי עד צינטור-פולשני'



STROKE- מדדי איכות

ביצוע הערכה קלינית  •

חשד  סטנדרטית למטופל עם 
(.  STROKE)חד מוחי לאירוע 

ח על "העברת דיווח לביה•

הגעת מטופל עם חשד  

.לאירוע מוחי

•FAST-ED ,מ לנתב מטופלים  "ע

.מוחילצינטורמתאימים 



STROKE-ח"דיווח לביה

.דרך המוקד המרחבי•

מתי נראה תקין בפעם  )=זמן הופעת סימנים •
יציבות  , האם מטופל במדללי דם, (האחרונה
.והמודינאמיתנשימתית 

בריא  , הופעת סימנים לפני כחצי שעה, 56בן "•
".דקות15-זמן הגעה, יציב, כ"בד



STROKEאירוע מוחי איסכמי



STROKE המוראגיאירוע מוחי






