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  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה
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לאוטם מטופל עם חשד פינוי  שם החוזר:
 0(STEMI)חריף בשריר הלב 

 עמודים . מתוך 2 עמוד מס'

 
 אגף רפואה

 תשע"ד–אייר–"בכ  
 41–אימ–22 

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 :  0(STEMI) לאוטם חריף בשריר הלבמטופל עם חשד פינוי הנדון
 
 

 מבוא
 

 3את אחד מ  יםמהוו -מחלת לב איסכמית בכלל, ואוטם חריף בשריר הלב בפרט  .4

  .תמותה בעולם המערביתחלואה והגורמים העיקריים ל

כמקטין את התחלואה טיפול טרומבוליטי( הוכח  ובין אם  PCIהטיפול )בין אם 20

והתמותה, ומשפר את הפרוגנוזה של מטופלים אלו. שיפור זה הינו תלוי "חלון 

זמן" מוגדר, והוכח כי יעילותו גבוהה יותר ככל שניתן סמוך יותר למועד הופעת 

 התסמינים.

בנושא זה, והוא בשנים האחרונות עוסקת רבות  EMSספרות ה  -בשל חשיבותו  30

 0לבחינת תפקודה של מערכת הבריאותאף הוגדר כמדד איכות 

הלאומי של מדינת ישראל, פועל בשת"פ  EMSמד"א, מתוקף תפקידו כארגון ה  .1

 מתוך כוונה לטייב את המענה בתחום זה.  –מלא עם משהב"ר ובתי החולים 

 
 
 

 החוזרמטרת 
 

( תורני מוקד מרחבי/ארצי/רפואי, פאראמדיקים) הגורמים המקצועייםלהנחות את 

 .לאוטם חריף בשריר הלבפינוי מטופל עם חשד לסוגיות הקשורות ב
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פינוי מטופל עם חשד לאוטם שם החוזר: 
 0(STEMI) חריף בשריר הלב

 עמודים . מתוך 2 עמוד מס'

 

 השיטה
 

)ע"פ קליניקה + למטופל עם חשד  מתן מענה רפואיבעת     לאוטם חריף בשריר הלב 

   : כדלקמן הגורמים המקצועיים, יפעלו ממצאים  אופייניים בתרשים האק"ג(

 
 : בשטח ALSר' צוות ה  .4

 לאכמיטב יכולתו לוודא העברת עותק מתרשים האק"ג של המטופל  עשהי .א

תוך שימוש , בביה"ח הייעודי ורן ביחידה לטיפול נמרץ לבקרדיולוג התה

 באחד מהאמצעים העומדים לרשותו )פירוט בנספחים הטכניים( :

העברת התרשים באמצעות תקשורת נתונים אוטומטית אל המוקד  .4

)ישים במכשירי קורפולס  בלבד, בעלי תקשורת נתונים פעילה  3הרפואי 

.  ותקינה(

, והעברת התמונה במייל .2  לא צילום תרשים האק"ג באמצעות סמארטפון

   .יחידה לטיפול נמרץ לבאו ישירות אל ה פואימוקד הרה

יחידה ה לא 3ממכשיר הקורפולס  האק"ג העברה ישירה של תרשים .3

. )עתידי(  לטיפול נמרץ לב  

יש לוודא כי על גבי התרשים עצמו נרשמו פרטיו האישיים )שם ומס'  דגש :

0  ת"ז( של המטופל )ראה פירוט במצגת הטכנית הנילוית( 

 

,  .ב עם  )בקו מוקלט( ייצור קשר טלפוני - ובסיועויתקשר למוקד המרחבי

אנמנסטיים פרטים  וימסור ,לטיפול נמרץ לב הקרדיולוג התורן ביחידה

 וקליניים בנוגע למטופל.

)קרי  .ג ישירות  –יקבל הנחיה מהקרדיולוג התורן בנוגע ליעד הפינוי של המטופל 

.בית החולים מלר"ד לחדר הצנתורים / יחידה לטיפול נמרץ לב /  ) 

 ואת ההנחיות הטלפוניות שקיבל. "ח את כלל הפעולות שביצע יתעד בדו .ד

 

 

 : תורן המוקד המרחבי .2

וג התורן ביח' עם הקרדיול בקו מוקלט ביצירת קשר ALSיסייע לר' צוות ה  .א

 .לט' נמרץ לב 
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במידת הצורך )במקרים בהם ר' הצוות אינו פנוי לשוחח עם ביה"ח( יסייע  .ב

 בהעברת מידע על המטופל ומצבו הרפואי. 

 

 : תורן המוקד הרפואי/ארצי 30

מהאפשרויות שצוינו מעלה, קבלת תרשים האק"ג באחת  יוודא כמיטב יכולתו .א

וקבלתו ע"י הרופא/אחות התורנים  ,ביחידה לט' נמרץ לב /מיילהעברתו לפקס

  .ביחידה

פרטיו האישיים )שם ומס'  ונרשמתרשים עצמו על גבי היש לוודא כי  דגש :

 0 (הנלווית)ראה פירוט במצגת הטכנית  ת"ז( של המטופל

הפאראמדיק בשטח והרופא במוקד יסייע, ככל שיידרש, ביצירת קשר בין  .ב

)ובמידת הצור . ך רופא ביחידה לט' נמרץ לבהרפואי  ) 

התייעצות רפואית( את הפעולות שביצע, ואת תוכן  –יתעד )אישור פרוטוקול  .ג

 השיחות הטלפוניות.

 

 

 וחריגים , דגשיםסייגים
 

4. ( , ימסור ראש מכל סיבה שהיאבמידה ולא צלחה העברת תרשים האק"ג ליחידה  )

ויפעל בהתאם  –הצוות לרופא התורן ביחידה תיאור ויזואלי של תרשים האק"ג 

את הסיבה לכישלון העברת התרשים, נוספים  םיש לתעד בדיווחי להנחיות שיקבל.

 וכן את ההנחיות שנתקבלו.

דקות( לצורך השלמת העברת תרשים  5-41אין לעכב את פינוי המטופל )מעבר ל  .2

 ירת הקשר הטלפוני עם היחידה/המלר"ד.האק"ג ו/או יצ

3. ( ( עם רופא/אחות ביחידה, יש לפנות את מכל סיבה שהיאבמידה ולא נוצר קשר 

 תוך הקפדה על העברת הודעה טלפונית מוקדמת. –המטופל למלר"ד 

 –יהיה לביה"ח הקרוב ביותר. חריג להנחיה זו  STEMIפינוי מטופל עם  –ככלל  .1

להפנות את המטופל לבי"ח אחר, בשל  מבקשהקרדיולוג התורן מקרים בהם 

 במסגרת טווח הזמן המומלץ. PCIהיעדר יכולת לביצוע 

של תוכן השיחות הטלפוניות, בדגש  (הערות בעמודת) מלא יש להקפיד על תיעוד .5

 על :
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. .א  ההודעות שהועברו

. .ב  ההנחיות שנתקבלו

 שמות אנשי הצוות שהיו מעורבים בתקשורת. .ג

 

 
 יםנספח

 
 .מצגת בנושא העברת תרשים אק"ג ליחידה .א

 יחידות לטיפול נמרץ לב בבתי החולים. –מספרי טלפון / פקס רשימת  .ב

 בנושא. מאמרים עדכניים 2 .ג

 

 

 ,בברכה

 

 ואגף הרפואה הנהלת המוקד הרפואי

 

 

 

 :רשימת תפוצה

 מנכ"ל

 מטה אגף רפואה

  ם וסגניםמנהלי

 מפקח מוקדים ארצי

 פאראמדיקים מפקחים

 פאראמדיקים אחראיים 

 אחראי מוקד מרחביים

 רופאי המוקד הרפואי


