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 י"ב ניסן תשפ"א
                                 25.03.2021 

 

 טראומה שיקולי פינוי של נפגע            :מקרה החודש

 
 פרטי האירוע:

 עירוני. -ןכביש ביבצד לתעלה והושלך על רכב שהתהפך  במוקד מד"א התקבלה קריאה 

 .כוננים שהגיעו לזירה קיבעו את הנפגע ללוח גב טרם הגעת האט"ן 

  לזירההגעת צוות האט"ן בבדיקה שבוצעה עם: 

o A – ים.= נתיב אוויר מאו דימום מהלוע 

o B – וי כניסת אוויר מופחתת, נצפו שברים בצלעות ושינ –כיפנאי, בהאזנה אמצוקה נשימתית, ט 

 .90% –סטורציה ראשונית צורה בבית החזה באזור הסטרנום,         

o C –  רדיאלי נדופק( 168מוש, טאכיקרדיbpm ל"ד ראשוני ,)166/74. 

o D - 6 –אישונים מורחבים, גלזגו , מגיב לכאב. 

o E – .בהפשטה נצפו חבלות ושפשופים מפושטים 

 בזירת האירוע טיפולים : 

o  סיונות גישה ורידיתינ 3בוצעו. 

o  קטמין בתחילה ניתן , ולאור הצורך באבטוח נתיב האוויר הושגה גישה ורידיתמשלאIM. 

o  פנטניל  + קטמין + אטומידאטניתנו , הושגה גישה ורידיתבהמשךIV בוצעה אינטובציהו. 

 ינויפ: 

o מית הוחלט לפנות את המטופל ומתוך הנחה שהמטופל יציב המודינא לאחר השגת שליטה על נתיב האוויר

 דק' ממקום התאונה.15ולא לבית החולים הקרוב אשר נמצא  דק' נסיעה45במרחק למרכז על 

o  ירידה חדה בערכי הסטורציה ולחץ של הנפגע נצפתה התדרדרות נשימתית והמודינמית במהלך הפינוי(

 .  IVהקסקפרון  וניתן (TPAKניקור חזה )ע צוב -  הדם, במקביל לעליה בדופק(

o עיסויי חזה ומתן הרטמן.שכללה החייאה קצרה ובוצעה איבד דופק  הנפגע ,בהמשך 

o הגיע לביה"ח כשעה ורבע מרגע קבלת הדיווח הראשוני. נפגעה 

 דיון:

  טראומה. -מערכות לפחות מוגדר כנפגע מולטי 3-פצוע הסובל מפגיעה משמעותית ב 

 של  הארכה משמעותית בתנאי שאין –טראומה יפונה למרכז על -בספרות הרפואית מקובל להמליץ כי נפגע מולטי

 נשימתית והמודינאמית(.) בתנאי שהמטופל יציבזמן הפינוי, ו

  לא נבדקו מעולם  דות של נפגעי טראומה כתלות במרכז בו הם מטופלים )מרכז על לעומת מרכז שניוני(שרהיהסיכויי

-נות נפגע מולטיעדיף )כאשר ניתן( לפ לפיה, אך אומצה הגישה המקובלת בעולם במדינת ישראל באופן השוואתי

 דק'(.15עד טראומה למרכז על במידה ולא מדובר בהארכה מהותית בזמן הפינוי )

תפישה זו מקובלת בעיקר כאשר מדובר בנפגעים הסובלים מחבלת ראש, או חבלות ייחודיות כגון כוויות נרחבות, 

 וכדו'.

  לשריר. מדובר בפרוצדורה מהירה יחסית מתן תרופות על פני למתן תוך גרמי של יש העדפה  -בהיעדר גישה ורידית

 אשר מאפשר ספיגה טובה יותר של התרופות, במיוחד בנפגע המצוי בהלם.



   

 

 MAGEN  
 DAVID  
 ADOM  
 IN ISRAEL                                              

 מגן דוד
 אדום

 בטיחות הטיפול – רפואהאגף   בישראל
   

2 

 

 

 

 :כיצד נשתפר

 

 לרוב מעל אט - חשוב לזכור( 110כיקרדיה משמעותיתbpm) ביחוד , יכולה להצביע על הלם מפוצה בנפגע טראומה

 . לא יציביםכיש לסווג נפגעים אלו  –במקרים בהם יש חשש לדימום פנימי בלתי נשלט  –ולכן , צעיריםמטופלים ב

 הוגדר כיציב וההפרש בין בית החולים הקרוב  אלא אםמולטי טראומה יפונה לבית החולים הקרוב ביותר,  נפגע

 דקות. 15למרכז על לא עולה על 

 חיים )במקרה זה לצורך הנשמה( וכשלו מספר ניסיונות יש  כאשר יש צורך בביצוע גישה ורידית לצורך טיפול מציל

 גם במטופלים שאינם מחוסרי הכרה.  ,( על פני הזרקה לשרירI.Oלהעדיף ביצוע גישה תוך גרמית )

 

 

 
 

 
 


