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 מתן מינון תרופה שגוי –בטיחות הטיפול 

 

 :תיאור האירוע

 . לאנפילקסיס חשד םע 27טיפול נמרץ נקרא למטופל בן  צוות

ותלונות אורטיקריה מפשוטת ,סביב העיניים בהגעת הצוות, המטופל הציג אנגיואדמה, נפיחות 

 סטנליות.טאינ-גסטרו

 .אנפילקסיס לפרוטוקולהוחלט על טיפול באדרנלין תוך שרירי וסולומדרול תוך ורידי בהתאם 

 מדיק , חובש נהג, משתלם שלב ב' .אהרכב הצוות : פר

 תיאור האירוע בקצרה:

מ"ג  1מ"ל המכיל  3 במזרקך שרירי ג תו"מ 0.3משתלם התבקש להזריק אדרנלין במינון  .1

 .0.9%סליין מ"ל  2ו אדרנלין

מ"ל מתוך  1 -רש אך לא וידא הזרקת הכמות המתאימה הדגיש את המינון הנד מדיקאהפר .2

 כלל המזרק.

 מ"ל. 3 \ מ"ג 1ההזרקה התברר כי הוזרק  לאחר .3

 .לאחר מתן האדרנלין ולא חש בתופעות לוואי האנפילקסיסהמטופל הציג שיפור קליני בסימני  .4

 המיון ולפארמדיק מפקח אגף רפואה .ראמדיק והמשתלם דיווחו לצוות חדר הפ .5

 :ממצאים

השלב למשתלם הכולל מידע לגבי  מדיקאהפרלא בוצע תיאום ציפיות בתחילת המשמרת בין  .1

 סמכויות.הו בקורס

"ל טרם מתן התרופה לשריר )אמצעי בטיחות למניעת מתן יתר של מ2לא הוזרקו מהמזרק  .2

 על המשתלם במהלך ההזרקה . לא פיקח מדיקאהפר התרופה(

ם החונך לא הכיר את ההרשאות שיש למשתלם בכל האמור להכנה ומתן תרופות והמשתל .3

 . הלא ציין כי אינו מוסמך לבצע הזרקת תרופות בשלב ז

 לקחים:

גם אם זו אינה )א שיחת תאום ציפיות המכילה את המידע הביש לקיים בתחילת כל משמרת  .1

שלב בהכשרה , מספר משמרת , סמכויות ,  -(ם אותו המשתלםעהמשמרת הראשונה 

 חוזקות וחולשות .



 

 3מתוך  2עמוד 
 

 MAGEN  
 DAVID  
 ADOM  
 IN ISRAEL                                              

 מגן דוד
 אדום

 מרחב נגב  בישראל
   

בעת שאיבת תרופות יש לבצע הדרכת מיהול ומינונים בקול רם ולוודא חזרה על הוראות , יש  .2

 מהעברת התרופה בין מספר אנשי צוות . להימנע

 יוודא מתן תרופה נכונה ומיהול כנדרש טרם הזרקת התרופה. הפרוצדורהמבצע  .3

 

 שלבים בהכנת התרופה:

טרם הכנת התרופה ,ינחה הפראמדיק להציג בפניו את התרופה, המזרק,  .א

 תמיסת המיהול והסט המבוקש.

 רם להכנת התרופה. הפראמדיק ייתן הנחיות ברורות, מדויקות ובקול .ב

מכין התרופה יבדוק ויכריז בקול את שם התרופה כפי שרשומה על האמפולה,  .ג

נון שיכין. נון המבוקש והמי  את המי

טרם מתן התרופה יש להציג לפראמדיק את המזרק שבו נמצאת התרופה  .ד

 המבוקשת ואת האמפולה .

פה תרופה יראו אחד לשני את התרו םאנשי הצוות המכיני –בקרה הדדית  .ה

 שהוכנה טרם ההזרקה.

 

 נקיטת צעדים למניעת טעויות בהכנת ומתן תרופה :

נון הנדרש למתן חד פעמי. .א  יש להכין תרופה בכמות התואמת את המי

י  .ב במקרים בהם יש שימוש במנות חוזרות של התרופה /או נמהלות בעירו

וניתנות בהזלפה ממושכת .יש לרשום באופן בולט את שם התרופה והכמות 

 שנמהלה.

הכנת שתי תרופות שונות במזרקים זהים באותה עת מחייבת רישום התכולה על גבי כל אחד  .ג

 מהמזרקים.

במידה ולאחר ההכנה קיים ספק לגבי מהימנות ההכנה או התכולה של המזרק , יש להשליך  .ד

 את המזרק/התמיסה ולהכין מחדש.

א תרופה שהוכנו אך לא בתום האירוע יש להשליך מזרקים עם תרופה או תמיסות עם ולל .ה

 נעשה בהם שימוש.
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 תופעות לוואי למינון יתר אדרנלין:

 

כאשר יש  מופרשו אדרנלין הינו קטכולאמין אשר מיוצר באופן טבעי במדולת האדרנל בגוף האדם

אשר בין היתר נמצאים  ,נקשר לרצפטורים אלפא ובטאאדרנלין . הסימפתטיתהפעלה של המערכת 

יווץ כלי דם, הרחבה של גורם לכ אדרנליןבכלי הדם, בלב ובאיברים שונים בגוף. באופן כללי 

 .  עליית דופקם והברונכוסי

  ., טשטוש ראיה, כאבי ראשרעד בלחץ הדם, לייהלתופעות של עעלול לגרום  אדרנליןמינון יתר של 

בצקת ריאות וכשל מערכתי עשוי הפרעות קצב, ולרוב לאחר הזרקה תוך ורידית,   במקרים קיצוניים

 .להתרחש

ות, הפרעות קצב, מחלות כלי דם מוחיחולים עם מחלות לב וכלי דם )יש להשתמש בזהירות ב ,לפיכך

  יתר לחץ דם(.,חלות לב איסכמיות וקרדיומיופתיות מחלת עורקים כלילית, מ

דקות , אדרנלין מנוטרל במהירות בגוף והטיפול  5הינו  IVבמתן אורך מחצית החיים של האדרנלין 

 לאחר מנת יתר באדרנלין הוא בעיקר תומך. 

 הטיפול בבצקת ריאות או הפרעות קצב לא יציבות הינו על פי הפרוטוקול המקובל.

 

  מקורות:

 https://www.medicines.org.uk/emc/product/6284/smpc#gref 

 https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=391&sectionid=

42070000 

 https://journals.lww.com/pec-

online/Abstract/2019/06000/Life_Threatening_Accidental_Intravenous.18.aspx 

 https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-

systemic-drug-

information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_sear

ch_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F456237

80 

 https://www.rxlist.com/adrenalin-drug.htm#overdosage 

https://www.medicines.org.uk/emc/product/6284/smpc#gref
https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=391&sectionid=42070000
https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=391&sectionid=42070000
https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2019/06000/Life_Threatening_Accidental_Intravenous.18.aspx
https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2019/06000/Life_Threatening_Accidental_Intravenous.18.aspx
https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-systemic-drug-information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F45623780
https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-systemic-drug-information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F45623780
https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-systemic-drug-information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F45623780
https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-systemic-drug-information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F45623780
https://www-uptodate-com.ezproxy.bgu.ac.il/contents/epinephrine-adrenaline-systemic-drug-information?search=side%20effects%20of%20adrenaline&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F45623780
https://www.rxlist.com/adrenalin-drug.htm#overdosage

