
התנהלות בזירת תאונת דרכים  

וטיפול בפצוע לכוד

אלישיב אמתי





...לא מהגזרה שלנו



?על מה נדבר היום

•SAFETY FIRST(  דגשים רלוונטיים בעבודה בתוך

(.רכב ובזמן חילוץ

, י"מ, א"כב)פ עם גורמים חבירים "עבודה בשת•

(.גורמי איכות הסביבה, ח"ח, ל"צה

.לא כל מי שאנחנו מוצאים בתוך הרכב??? "לכוד"•

.הערכה רפואית של פצוע לכוד•

.דגשים, טיפול בפצוע לכוד•



SAFETY FIRST

אבל הדבר החשוב  , סיסמה שכולנו יודעים לשנן•

.יותר הוא להתאים אותה לתרחיש

קיימות  ( ב"נת)נקודות התורפה הבטיחותיות •

אין תרחיש  , ואורבות לנו בכל מקרה ובכל תרחיש

!  חפשו אותם. שהן לא קיימות

בחולה שיושב בביתו ההתייחסות יכולה להסתכם  •

בהצצה לכביש לפני שפותחים את דלת האמבולנס  

-בזירת תאונת דרכים, ובזהירות ממחט חשופה

ההתייחסות צריכה להיות כבר משמעותית וכוללת  

היא תופסת נתח  -ובטיפול בפצוע לכוד, יותר

.משמעותי בתשומת הלב הנדרשת



תפתחו את העיניים תסתכלו "

..."סביב



שלושת כללי הזהב-בטיחות

סריקת זירה: כלל ראשון•

ייצוב הרכב: כלל שני•

מניעת ניצוץ והתלקחות: כללי שלישי•



סריקת הזירה-כלל ראשון

!עצור והסתכל סביב-לפני שאתה ניגש לרכב

?  הזירה בטוחה

?  האם יש עוד משהו שיכול לסכן אותך או את הפצוע

? עמוד חשמל מוטה

? קריסת עץ

?  תנועת רכבים



התייחסות לזירה ולתמונה המלאה



חשמל, סרט באר שבע•



עתידה  / קיימת )מצאתם מפגע או סכנה 

לפני  ! עכשיו מתייחסים אליה-(להתפתח

!!!שניגשים פצוע

בכלל לא ברור לנהג מאחורי  -מה שברור לך•

...  העיקול

...שאר הצוות לא בטוח רואה-מה שאתה רואה•

לא בהכרח קיימת  -היכולת וההבנה שלך להיזהר•

...אצל שאר האנשים בזירה







ייצוב הרכב-כלל שני

HAND-BRAX

:חלופות כשאין גישה

.חסימת הגלגלים בעזרת אבנים וכדומה1.

.G)14וונפלון)הורדת האוויר בצמיגים 2.





מניעת ניצוץ והתלקחות-כלל שלישי

.הוא מתלקח!!! רכב לא מתפוצץ

הוצאת המפתח  -(א"כבי כוחות "ע)עד לניתוק מצבר 

להוציא פיזית  , לא כיבוי ולא חצי סיבוב. 'מהסוויצ

!!!ולהניח בצד



:בזמן החילוץ שימו לב ל

מתי בפעם האחרונה התייחסתם בבדיקת  )זכוכיות •

(?"כפפות עבודה"אמבולנס להימצאות 

חתיכות מתכת מחודדות•

חתיכות פח ופלסטיק•

כלי חילוץ•

,  תקשורת, תקשורת, תקשורת-הכי חשוב•

...תקשורת, תקשורת, תקשורת







פ עם גורמים חבירים"עבודה בשת

:כיבוי והצלה

?מי מתזמן את מי? מי המפקד•

עם איזה כבאי מדברים כשכולם לבושים אותו  •

הדרגות מתחבאות מתחת למעיל ? דבר

...התקיפה







א"כב

.ג הקסדה ובגב מעיל תקיפה"ע-שמות•

:פ צבע הקסדה"ע-תפקיד•

מתנדב-קסדה שחורה❑

לוחם אש-קסדה צהובה❑

קצין כיבוי-קסדה אדומה❑

בעל תפקיד/ מפקד תחנה -קסדה לבנה❑









פ עם גורמים חבירים"עבודה בשת

:אבטחה וניהול זירה

י"מ-בתוך תחומי הקו הירוק•

ל  "צה-מחוץ לתחומי הקו הירוק•

אל מול הדרגה הבכירה בשטח  



???"לכוד"



לכוד אמת ולכוד נוחות

נפגע שלא ניתן לפנותו ללא פעולות ": לכוד אמת"•

.א"כבי "חילוץ מקצועיות המתבצעות ע

נפגע שבאופן עקרוני ניתן לחלצו  ": לכוד נוחות"•

כ בעזרת  "בד)גם ללא פעולות חילוץ מקצועיות 

אלא שמטעמי שמירה על , "(עקרון הפשטות"

הוא מחולץ בפעולות  -מ למנוע כאב"צ או ע/ש"עמ

.חילוץ מקצועיות





"עקרון הפשטות"

-בעיקר, לא מצריך כלים ייעודיים או ידע מקצועי•
".מחוץ לקופסה"הגיון בריא ומחשבה 

:דוגמאות•

ידית מושב1.

ידית משענת גב2.

פירוק משענת ראש3.

ידית כיוון הגה4.

כפתור נעילת דלת5.



?אז מתי נחליט לנסות בכלל

דחוף לטיפול או לפינוי  -פצוע עם סכנת חיים מידית•

(.'נתיב אוויר מאוים וכו, דימום פורץ)

חוסר יכולת לבצע הערכה ובדיקה גופנית בצורה  •

.מספקת

. עיכוב משמעותי בהגעת כוח חילוץ מקצועי•



הערכה רפואית של פצוע לכוד

כל עוד לא ניתן להשלים בדיקה גופנית  : זכור•

לא ניתן לקבוע את מצב ויציבות הפצוע -מלאה

(.מסוק/ ן"אטביטול )

.מלא לאחר חילוץ הפצועREASSESSMENTביצוע •





טיפול בפצוע לכוד

בראש  ע"חהנחת -(ולאו דווקא סיבתי)טיפול נסיבתי •

.גפה מדממת שלא ניתן להתרשם מהיקף הדימום

מ להקל על פעולות  "פתיחת וריד וטיפול בכאב ע•

.החילוץ ותמרון הפצוע

,  מנשםחיבור -"שלט רחוק"יתרון משמעותי בציוד •

.'וכו" קורפולס"הפרדת יחידות 







דגשים בטיפול

?תסמונת מעיכה•

נוזלים? מינונים חוזרים•

?זוכרים את נוסחת חישוב החמצן? חמצן•

!!!קיבוע, קיבוע, קיבוע-טובוס/ וריד •

ניתוק צנרת אבחנתית מיותרת ברגע החילוץ  •

, פלסאוקסימטר, חיבורי מוניטור)בפועל 

(.קפנומטר

ניתוק צנרת טיפולית מיותרת ברגע החילוץ בפועל  •

(?אמבו? חמצן? עירוי)





תקשורת עם הפצוע

אי  , חוסר אונים, כאב-נסו לדמיין מה עובר על הפצוע

?צרכים, פחד, וודאות

.תקשורת שוטפת לאורך כל החילוץ•

.ללא החלפות, עדיפות למטפל קבוע•

כיסוי ושמירה על הפנים מזכוכיות וחלקי מתכת •

(.שמיכה)










