
    
  
  
  

 45/56  :'מס חוזר  חוזרים והוראות שעה

 30.03.2011  מתאריך      רפואה :אזור/שם אגף

לידה :שם החוזר קבלת  לאחר  יולדת   עמודים  5 מתוך  1 'מס עמוד פינוי 

 

 

  
רפואה   אגף 

תשע' דכ ב    א"אדר 
  2011, מרץ 30 

  
  :אל

אחראיים   פאראמדיקים 

סופרוייזרים   פאראמדיקים 

  
ן ברכב פינוי : הנדו לידה BLSיולדת  קבלת    .לאחר 

  
  

  
מורכבל .1 פיזיולוגי  תהליך  הינה  באופן , ידה  יתנהל  המקרים  של  המכריע  ברוב  אולם 

לילוד או  לאם  סיבוכים  וללא    .טבעי 

רפואיים ותעלולמהלידות  5%כ  .2 חרום  מצבי  של  רחב  במגוון   אצלהן  – להסתבך 

והן    .הילוד אצלהיולדת 

מד, לפיכך .3 בנהלי  יול"נקבע  של  פנייה  בעת  כי  למוקדא  לידה , דת  תהליך  על  ודיווח 

סדירים"ע( פעיל  צירים  של  אופיינית  אנמנזה  מים, פ  רכב  –) ' וכדו, ירידת  יישלח 

ALS דחופה רכב  .בנסיעה  ואין  רכב  –זמין  ALSבמידה  בנסיעה  BLSמוזנק 

ה , דחופה רכב  משוגר  לזירת  ALSובמקביל  ביותר    .עהאירוהקרוב 

ורכב  .4 לידה BLSבמידה  בתהליך  הנמצאת  ליולדת  בהתאם  – מגיע  הצוות  יפעל 

הבאות  לצוות עיקרן (להנחיות  גם    :)ALSנכונות 

לידה  .א ערכת  לקיחת  החייאה יוודא   .ילדיםל ותיק 

במידה  .ב ורק  אך  הלידה  לקבלת  ל ייערך  סימנים  לידה ויש  פעיל תהליך 

וסדירים( תכופים  הפריניאום, צירים  על  חזק  ראש " =CROWNING",לחץ 

. מבצבץ (  

רכב   .ג הזנקת  המרחבי  המוקד  מול  היולדת , לחבירה ALSיוודא  כאשר 

פעיל לידה  בתהליך   .נמצאת 

מלאה   .ד במנוחה  נמצאת  היולדת  כי  ללכת = קרי (יוודא  ליולדת  לאפשר  אין 

לאמבולנס מים, עצמאית  ירידת  שהתרחשה  לאחר  . ובפרט  ( 
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ותהליך   .ה לכדילידה הבמידה  התקדם  מבצבץ( " =CROWNING" לא   )ראש 

לביה – דחופה  בנסיעה  הקרוב "יפנה  לתחילת = קרי ( ח  בשטח  להמתין  אין 

.הלידה  (      

מסתבך   .ו הלידה  והליך  מתקדם(במידה  שאינו  עכוז  הטבור, מצג  חבל  , צניחת 

לשאוף  –) 'וכדו ביה לפנותיש  לכיוון  דחופה  הקרוב"בנסיעה  , במקביל. ח 

קשר  ליצור  המוקד(יש  רופא) המרחבי בסיוע  בביה/עם  הקולט"מיילדת  , ח 

המגיע המקרה  על  טלפוניות, לדווח  הנחיות   .ולקבל 

הטבור   .ז חבל  וחיתוך  הילוד  יציאת  ה  –לאחר  צוות  איש  כי  BLSיוודא 

תקין  והיולדת  הילוד  של  הרפואי  מצורפים(מצבם  נספחים  ואינם , )ראה 

נוסף רפואי  לטיפול   .נזקקים 

תקין  .ח ומצבם  ה  – במידה  רכב  את  לבטל  בנסיעה , ALSישקול  מיידית  ויפנה 

לביה   .ח"דחופה 

אינ  .ט הילוד  או  היולדת  ומצב  תקין במידה  נספח(ו  בהתאם , )יםראה  יטפל 

פינוי  ,לממצאים דחופה  ח"לביה מיידיויחל  האפשר(בנסיעה  . במידת  (

ה  לצוות  חבירה  תבוצע  זה  ממשך רק  ALSבמקרה  קצר  החבירה  זמן  אם 

לביה הצפוי   .ח"הפינוי 

פינוי כי  יודגש  .י לעכב  ורק אין  חבירהאך  ביצוע    . לצורך 

  

  ,בברכה

ד"תמ               רפי "ג    סטרוגור 

רפואה סגן               אגף    מנהל 

  :העתקים

  ל"מנכ

  מטה

  מ"אג

רפואה אגף    מטה 

דרום מחוז    מנהל 

  מרחביםמנהלי 

ארצי מוקדים     מפקח 
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  1נספח 

  

לצוות  ממצאים/מצבים חבירה  ארוך (  ALSהמחייבים  פינוי  שזמן  בתנאי 

חבירה המקבל )מזמן  החולים  לבית  טלפוני    : ודיווח 

  

  יולדת

נשימתית • עזר, טכיפניאה( מצוקה  בשרירי    )שימוש 

הלם  • ל "ל( סימני  מתחת  סיסטולי  מעל , 90ד  הכרה , הזעה, חיוורון, 120דופק 

.מעורפלת ( 

מאסיבידימום  •  .וגינאלי 

הריון  • לרעלת  מעל "ל(סימנים  ראש, 150/100ד  ראיה, כאבי  .התכווצויות, טשטוש  (  

  

  ילוד

עוברים  • מרובת   )'וכדו, שלישיה, תאומים(לידה 

פג  • לשבוע (לידת    )להריון 37מתחת 

מ  APGARציון  • השניה( דקות 5לאחר  8נמוך    )בבדיקה 

מ  • נמוך    לדקה 100דופק 

מאומצת  • אגונאלית) גניחות, תרטרקציו(נשימה  נשימה    )או 

  

  צוות

ה  • ברכב  בודד  צוות  מע BLSאיש  של  ליווי  בלבד"או   .ר 

מצב • חבירה/כל  מחייב  הצוות  איש  שלדעת  נוסף   .ממצא 
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  2נספח 

  

   Apgar Scoreציון אפגר 
  

    
אפגר .1 העולם  ציון  לאוויר  צאתו  לאחר  מיד  לילוד  ניתן  אשר  הציון  אפגר . הוא  ציון 

הינו  הינו  0מינימאלי  מקסימאלי  אפגר  ציון    .10ואילו 

  

הילוד .2 של  האפגר  ציון  מהו  לקבוע  מנת  הרפואי , על  לבדוקהצוות  חמישה  צריך 

הלב :מרכיבים  הנשימתי, קצב  המאמץ  השרירים, ניסיון  לגירוי, טונוס  , תגובה 

הילודו של  עורו    .צבע 

  

פעמי המרכיביםחמשת  .3 נבדקים  הלידהיהללו  לאחר  בדקה  -  ראשונה בדיקה:  ם 

הלידה לאחר  הלידה -  שנייה בדיקה, הראשונה  לאחר  החמישית  במידת . בדקה 

מבוצעת  הלידה בדיקההצורך  לאחר  העשירית  בדקה    .שלישית 

  

מחמשת  .4 אחד  האפגראשר , המרכיביםלכל  ציון  קביעת  במסגרת   ניתן -  נבדקים 

בהתאם  בין הניקוד . מצאיםלמניקוד  ביותר מצאהמ( 0נע   מצאהמ( 2 ל) הגרוע 

ביותר .הטוב  ( 
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האפגר .5 ציון  חישוב  אופן  את  המסכמת  טבלה      : להלן 

  
של  .6 אפגר  ציון  לראות  תקין 7נהוג  אפגר  כציון  של . ומעלה  לבלתי  4-6ציון  נחשב 

ארוך, תקין לטווח  השפעה  על  מרמז  תמיד  לא  של . אך  חירום 0-3ציון  כמצב   נחשב 

החייאה רפואי פעולות  ביצוע    .המצריך 

  

נבדק  .7 אפגר  וציון  הלידה פעמייםמאחר  אחת , לאחר  בכל  משתנה  הוא  שלרוב  הרי 

הפעמים הראשונה .מן  בדקה  מאד  נמוך  יהיה  אפגר  ציון  שבו  מצב  אולם , ייתכן 

יעלה"אח לתינוק  שניתן  טיפול  בעקבות  תקין, כ  אפגר  ציון  ימצא  דבר  של   .ובסופו 

גורל  לגבי  יותר  טוב  חיזוי  ערך  בעל  הוא  לחיים  החמישית  בדקה  שניתן  האפגר  ציון 

בחיים ההישרדות  וסיכוי    .הילוד 

  

  

  

  

  ניקוד              
 0 1 2 מדד  

העור לגמרי צבע  ורוד ורוד  כחול, גוף  חיוור/שחור/כחולותגפיים 

דופק בדקה 100  מתחת בדקה 100מעל  דופק  אין 

לגירוי רגיל תגובה  הבעה בכי  לל שינויי  א אפאטי 
 תגובה

שרירים פעילה טונוס  בגפיים תנועה  גמישות   ירוד מעט 

רגיל, תקין נשימות סדיר, איטי בכי   אין בלתי 


