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 :מקרה החודש

 

 אקוטית עקב אוטם והפרעות קצבלב טיפול ופינוי דו נדבכי של מטופל עם אס"ק 

 

 אור כללי של האירועית

הוזנקו למקום  ,לחייו שהתמוטט ביישוב מרוחק 50התקבלה קריאה על גבר בשנות ה  .1

  .מהישובט"ן נכונן וצוות 

היפוטנסיבי, מזיע וחיוור, בהגעת הצוותים המטופל נמצא שכוב, בהכרה מעורפלת,  .2

 ן.ימני תחתו STEMI - באק"ג

 הזנקה של מסוק לאירוע.  הפראמדיקדרש למקום  ט"ןנהמעט לאחר הגעת  .3

והעביר את החולה ישירות ליחידה  צוות מסוק הפינוי ביצע חבירה עם צוות הנט"ן .4

 לא יציב.לטיפול נמרץ לב תוך ביצוע קיצוב לב חיצוני וכשהוא במצב 

 מטופל הורדם והונשם ובהמשך צונתר תוך המשך פעולת הקיצוב.בביה"ח ה .5

הועבר לתכנית שיקום לב כשהוא בהכרה מלאה נושם בכוחות המטופל לאחר מספר ימים  .6

 נוירולוגי.עצמו, ללא קוצב לב וללא נזק 

 

 סיכום תובנות ולקחים 

אשר פגיעה אקוטית בתפקוד הלב + הפרעת הולכה כתוצאה מאוטם ימני תחתון  מקרים שלב

  מתבטאים בפגיעה משמעותית בפרפוזיה יש לפעול ע"פ עקרונות הטיפול הבאים:

 

ה בתפקוד חדר ימין בתצוגה קלינית של הלם קרדיוגני משני לפגיע – שיפור הפרפוזיה .א

 :שיכלול יש לתת טיפול משולב וברדיקרדיה

 ור לחצי דם, קצב לב תוך ניטמ"ל 250-500בולוסים של תבוצע ע"י מתן  –נפח העלאת ה

  ומצב נשימתי.

 אפיקי טיפולשילוב של מספר הטיפול כולל  – קצב: 

 .(ההמשךאפקטיבי  )ראה פרוט  קיצוב לב חיצוני .א

כל מספר דקות במקביל לקיצוב החיצוני  Adrenaline Push 0.01 mg מתן  .ב

המוקד )באישור רופא  ופרפוזיה תקינהולנוזלים עד להשגת חזרה של ל.ד נמוש 

 (.הרפואי

י יותר מנגזרת הדופאמין ובעקבות כך ישיג מטרה באופן מהיר טהאדרנלין פוטנ

לות בניית ל.ד בזמן קצר יחסית עד להשגת אפקט הנדרש מפעיכלומר: . ויעיל יותר

 .הקוצב החיצוני בשילוב נוזלים

קולים הקיים מופיעה בספר הפרוטו לאכי התוויה זו לשימוש באדרנלין *יש לציין 

 ולכן בשלב זה אפשרית רק באישור רופא המוקד הרפואי. ההתוויה צפויה להכלל

 במהלך החודשים הקרובים. להתפרסםעתיד הבא אשר בעדכון 
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 : ל התייחסותתבוצע תוך  בחירת הטיפול  – אנלגזיה וסדציה .ב

 מצב החולה- ( הכרה ירודהP.אינו יציב המודינאמית, באי שקט ,) 

 המטרה היא לבצע סדציה קלה בשילוב אנלגזיה טרם קיצוב ולא סדציה  -הגדרת הצורך

 עמוקה לצורך הכנת החולה להנשמה.

, במידה ומדובר mg/kg1 0.5במינון  V.I הבחירה לביצוע קיצוב היא קטמין תרופת

מ"ג 2.5ניתן לשלב מתן דורמיקום במינון של  90mmhgבמטופל עם ל"ד סיסטולי מעל 

IV. 

  :טיפול באוטם .ג

 )עקב מצב הכרה ירוד לא ניתן היה לטפל באספירין( תוך ורידי Heparin 5000IUמתן 

 

 :שיקולי פינוי )צוות/פלטפורמה/יעד( .ד

בגזרה פריפרית מהווה אתגר והמודינאמית אשר מתדרדר הכרתית כב רוחולה מטיפול ב

ומצריך בחלק מן המקרים שימוש בפינוי דו נדבכי )שילוב של כונן   EMSמשמעותי למערכת 

 . צוות ניידת טיפול נמרץ ומסוק פינוי(ו ראשוני

צוותי השטח, צוות המסוק גורמים )במקרים אלו, עבודה משותפת ומתואמת של כלל  ה

 לה להכריע את גורלו של המטופל.והמוקדים המפעילים( יכו

 יש לשמור על מספר עקרונות יסוד:ולכן, 

 .מטופלההערכה ראשונית מהירה של  .1

 במקרה זה: הערכה של יתרונות מול חסרונות הפינוי המוטס .2

 פינוי מוטס חסרונות יתרונות פינוי מוטס

 הוספת חוליה בשרשרת הפינוי קיצור משך הפינוי לביה"ח

 חבירה ארוכה יחסית מול אחד  שני פראמדיקים

קיצור זמן הגעה לביה"ח )במיקום זה 

 תלוי הזנקה מידית(

ך החייאה במהלבמקרה של התדרדרות ל

 קושי רב לביצוע במהלך טיסה-הפינוי

 

 העברת דרישה להזנקת מסוק מוקדם ככל האפשר )תו"כ או מיד בסיום הסקר הראשוני( .3

 והפיכת הפינוי המוטס ללא רלוונטי הפינוי עיכוב בדרישה יכול להביא להארכת משך –

  .עהמוקד בהתאם לדרישת הצוות באירו הזנקה מידית של המסוק על ידי .4

עים תאום מוצלח הוא כזה ששני הצוותים מגי :חבירה )מקום וזמן( על ידי המוקד תאום .5

 וביצוע חבירה קצרה ותכליתית. לנקודת החבירה בחלון זמן זהה

 .ביחידה ייעודית בביה"ח )על ידי הצוות הקרקעי בסיוע המוקד(דרישה מוקדמת למקום  .6

תקשורת והעברת מידע בין צוות הנט"ן לצוות המסוק כאשר צוות המסוק בעודו בדרכו  .7

 אל מקום החבירה.

הערכה מחודשת של הצוות המוטס אודות מצב החולה ותגובתו לטיפול שניתן על ידי  .8

 צוות הנט"ן.

 פינוי מוטס לביה"ח המתאים. .9
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 TCP -קיצוב לב חיצוני .ה

הלב במקרי של  החשמלית קיצוב חיצוני נעשה בכדי לתמוך / להחליף את פעילות מע' ההולכה

 . להעלות את תפוקת הלב ברדיקרדיה סימפטומטית ובכך

 :שלבים

 מעלה. כרתי וההמודינמי של המטופל וכמתוארמצב ההבהתאם ל גזיה וסדציהאנל .1

הלב  לנושא חשיבות רבה בשל הצורך בקריאת קצב –כל העת  חיבור מדבקות מוניטור .2

, כל ניתוק של מדבקות המוניטור DEMANDהספונטני של המטופל בעת קיצוב בשיטת 

 .FIXיעביר את המכשיר למצב 

 -  ANTERIOR POSTERIOR קיצוב במנחהמדבקות יש עדיפות לחיבור  .3

שיטה זו מפחיתה את ההתנגדות של בית החזה בזמן הקיצוב ומפחתה 

 ארטיפקטים חשמליים הנוצרים בעת קריאת הקצב ע"י המוניטור.

 בחירת שיטת הקיצוב : .4

 DEMAND -  המאפשרת שמירה על קצב הלב הספונטני של שיטת הקיצוב המועדפת

שאינם לקסים רק קומפ=  הנדרש לפי בחירת המפעילהמטופל ומשלימה את הקצב 

 יראו כשיש ספייק לפניהם.  ספונטניים

 FIX - על קצב הלב של המטופל וללא התחשבות " בשיטה זו "משתלטים

ספונטני של הלב שיטה זו עלולה לגרום לאבדן הקצב ה ספונטניים,בקומפלקסים 

 ספייק לפני כל קומפלקס. במוניטור נראה – ולכן פחות מועדפת

 / ובמידת הצורך להעלות 70-80בין ב ניתן להתחיל בקצב שלרו - Rate בחירת קצב בדקה .5

 להוריד.

6. CAPTURE - העשויה לגרום לכישלון בקיצוב נקודת תורפה מהווהזה ה נושא. 

 Electrical Capture  - תגובה חשמלית לקיצוב 

-120 היא עוצמה ה כאשר מושגת תגובה חשמלית לקיצוב בד"כ במבוגרים,  .א

130.mA  

)מנוגד  דיסקונקורדנטי  Tגל רחב ואחריו  QRSלאחר כל ספייק חייב להופיע  .ב

 לכיוון הקומפלקס( ברור ורחב.

 

 

 קיצובמצב בו קומפלקס ספונטני מופיע במקביל לקומפלקס הנוצר מ לא ייתכן .ג

 . הרפרקטוריתזאת משום שלא יעבור גירוי נוסף במהלך התקופה  – אפקטיבי

ספונטניים במקביל לקומפלקס קיצוב = אין תגובה מופע של קומפלקסים  .ד

 וגמא לכך ניתן לראות בתמונה הבאה:חשמלית מספקת. ד
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לראות קומפלקסים ספונטניים במרחק  ניתן  DEMANDבעת קיצוב בשיטת  .ה

 זאת בשל תקופה רפקטורית. , הבא אחריוזה סביר מהקומפלקס הקודם לו ו

לשם  5-10mAעצמה בטווח של  להעלותיש  Electrical Capture לאחר השגת .ו

  Electrical Captureה  אבטחת

 Mechanical Capture –  תגובה מכנית לקיצוב 

)יש לשים לב לכך  במוניטור מישוש דופק פמורלי התואם לקצבתאומת ע"י  .א

 שדופק ספונטני מייצר דופק מכאני(.

כמדד לדופק מכאני בגל סטורציה שימוש  .ב

 .             QRSתואם תחת כל 

 במטופל מונשם. ETCO2שיפור בערכי  .ג

 מדידת ל"ד ) עדיף ידני ולא מושפע מארטיפקטים (. .ד

 צבע עור , הכרה , מילוי קפילרי , קצב נשימה. –שיפור קליני  .ה

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אגף רפואה

 

 

 

 


