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 רשימת תפוצה

 

 .לטיפול באס"ק נשימתית CPAPהשימוש ב  –הנחייה מקצועית הנדון: 
 

 
 כללי

 
1. ( ( מהווה את  ACUTE RESPIRATORY FAILURE אי ספיקה נשימתית חריפה 

 .  EMSאחד ממצבי החירום הנפוצים ביותר איתם מתמודדים צוותי ה 

 במקרים אלה הינו משולב, ובנוי ממס' מרכיבים :המענה הרפואי  .2

. .א  העשרת האוויר הנשאף בריכוז גבוה של חמצן

)במקרים בהם העשרה בחמצן מתן סיוע .ב .  נשימתי   אינה מספקת(

ן  .ג . –טיפול בגורם האטיולוגי )כגו )  בצקת ריאות, דלקת ריאות, וכדו'

כונת הנשמה. סיוע נשימתי חייב ביצוע סדציה, אינטובציה וחיבור למ –בעבר  .3

במהלך שני העשורים האחרונים הלכה והתפתחה טכניקת סיוע נשימתי לא חודרני 

השיטה הנפוצה ביותר בשימוש כיום מתבססת על הנשמה  .NIPPV –בלחץ חיובי 

  .CPAPלא חודרנית בלחץ חיובי מתמשך = 

, וככל שהשתכללה CPAPשימוש ב ב סיוןישנצבר נבשנים האחרונות, ככל  .4

הורחבו  –עם הופעת מכשירים פשוטים, יעילים ונוחים לתפעול  הטכנולוגיה

זו גם   מתאר טרום ביה"ח.בהאינדיקציות לשימוש בטכנולוגיה 

, כי שימוש נכון כיום, הנתונים מהספרות הרפואית מעידים ללא צל של ספק .5

זו מביא לירידה משמעותית , מקצר את צנרור קנה הנשימהבצורך ל בטכנולוגיה 

 ך האשפוז, ומשפר את הפרוגנוזה של המטופלים.מש

בי"ח במטופלים -כטיפול טרום CPAPההנחיה הרצ"ב עוסקת בנושא השימוש ב  .6

מגובה בחומר מקצועי שפורסם הנחיה זו ובלים מאי ספיקה נשימתית חריפה. הס

ניידות  תטכני מצגת -הכולל , CMEבאתר ה  בנוגע לתפעול המכשיר שנרכש עבור 

 מפורט בנושא.מקצועי סיכום א ושל מד" ALSה 
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 מטרת ההנחיה
 

כאמצעי טיפול  CPAPלשימוש ב בכל הנוגע  ALSת להנחות את צוותי מד"א ברמ

 בחולים הסובלים מאי ספיקה נשימתית חריפה.

 

 הגדרות
 

1.  (  –(  Acute Respiratory Failureאי ספיקה נשימתית חריפה 

a.   בהינתן חמצן במסכה בריכוז מקסימאלי 94%סטורציה נמוכה מ. 

b.  טכיפניאה,  –, כגון המעידים על מצוקה נשימתיתקליניים  ממצאים

 , שימוש בשרירי עזר, רטרקציות, וכדו'.טכיקרדיה

2.  ( Imminentאי ספיקה נשימתית מאיימת   Resp. Failure  )–  מצב קליני העלול

 להתדרדר במהירות לאי ספיקה נשימתית חריפה.

3. CPAP –  )אויר/חמצן( טכניקת הנשמה לא פולשנית בלחץ חיובי, המספקת לחץ 

 חיובי לכל אורך מעגל הנשימה.

 

 פירוט
 

ב  יהויוהת .1  :בי"ח-במתאר טרום CPAPלשימוש 

אי ספיקה , ומצוי במסוגל לשתף פעולה עם הצוות הרפואיהמטופל בהכרה מלאה,           

  .נשימתית חריפה או מאיימת

 
 בי"ח :-במתאר טרום CPAPהתוויות נגד לשימוש ב  .2

. .א  חוסר הכרה/הכרה מעורפלת/חוסר יכולת לשתף פעולה עם הצוות הרפואי

 ימתית על רקע טראומה.אי ספיקה נש  .ב

)פחות מ  .ג . 8אפניאה/ברדיפניאה   נשימות לדקה(

 . mmHg 100ל"ד סיסטולי נמוך מ  .ד

 .חוסר יכולת להתאים את המסכה לפני החולה ולהשיג איטום .ה
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ו/או  .ו  רכי הנשימה העליונות.דכוויות באזור הפנים 

. .ז )בהווה או בעבר(  פנאומוטוראקס ספונטני 

 דימום פעיל מהאף, הלוע, דרכי העיכול העליונות ו/או דרכי הנשימה. .ח

 עליונות.הקאות ו/או ריבוי הפרשות מדרכי נשימה  .ט

 

3. :  פרמטרים המנבאים הצלחת הטיפול 

 .70מטופלים מתחת לגיל  .א

 מטופלים עם מיעוט מחלות כרוניות ברקע. .ב

נוירולוגי  מטופלים .ג  תקין.במצב 

 לשמור על נתיב אויר פתוח, לבלוע ולהשתעל. המסוגלים מטופלים .ד

 מודינמית.מטופלים יציבים מבחינה ה .ה

שיפור קליני משמעותי בתוך מס' דקות מהתחלת  מטופלים בהם הושג .ו

 הטיפול.

 

4. :  מדדים לניטור במהלך הטיפול 

 מצב הכרה. .א

 סטורציה. .ב

 דופק. .ג

 לחץ דם. .ד

 מס' נשימות בדקה. .ה

 
 

  במהלך הטיפול CPAPשילוב 
 

הערכה בצע , מטופלה את בטיחות הצוות והמטופל, הושבדאג ל -המידי השלב  .1

השג מוניטור, חבר , ריכוז מקסימאליחמצן בתן מדדים חיוניים,  , בדוקראשונית

  .לפרוטוקול מד"אטיפול תרופתי בהתאם תן , גישה ורידית

תן  ,התווית נגדקיימת  וודא שלא – בהתאם להתוויה CPAPהנחת מסיכת   .2

  בהתאם CPAPלמכשיר ה  מטופלחבר את ה למטופל הסבר לגבי המשך הטיפול,
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, נטר cm H2O 5  בתחילת הטיפול ל  PEEPכוון את ה  ,לנספח הטכני המצורף

 את תגובת המטופל.

 

שקול העלאת ה , דקות 5-10כל חיוניים נטר מדדים  - ניטור תגובת המטופל .3

PEEP  2.5 ב"מדרגות" של בהתאם לתוצאות המדדים cm H2O ערך עד ל

 PEEPו/או אמפיזמה   COPDבחולים הסובלים מ ) .cm H2O 10 מקסימאלי של

.cm H2O 5מקסימאלי =  ) 

במידה ואין בכל שלב במהלך הטיפול,  –מעבר לפרוטוקול הפסקת נשימה מאיימת  .4

  .מטופלצב השיפור/יש החמרה במ

)בעת טיפול בבית החולה(,  מיכלשים לב למלאי החמצן ב - מקור חמצן .5 הקטן 

)או לחילופין הבא תכנן בהתאם תזמוןו חמצן נוסף  מיכל מעבר לאמבולנס 

מתחברת ליציאת הלחץ בווסת החמצן =  CPAPזכור כי מסכת ה  מהאמבולנס(.

 .lpm 15זרימת חמצן קבועה בקצב של 

בקוצר נשימה המטופל  מטופלהקולט על הגעת מלר"ד ר דיווח להעב - דיווח .6

 .CPAPבאמצעות 

ניטור(  - שיקולים להמשך הטיפול .7 )קלינית וע"פ ממצאי  במידה והחולה משתפר 

 PEEPהורדת ה , תוך CPAPע "גמילה הדרגתית" מה וציבשקול ניתן ל

.  10-15כל  cm H2O 2.5ב"מדרגות" של  של          PEEP=  מדרגה מינימליתדק' 

0 cm H2O .  )מסיכת חמצן בלבד(

ואין לעשות בה שימוש חוזר. CPAPמסיכת ה  .8  על כל מרכיביה הינה חד פעמית, 

 

 

 

 

 חלות

 ההנחיה חלה על כל עובדי ומתנדבי מד"א, ותקפה ממועד פרסומה.
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 ,בברכה

 

 ד"ר רפי סטרוגו מגן    תמ"ג רמי מילר

 מנהל אגף רפואה   וס' מנהל אגר"פ פאראמדיק ראשי    

 

 

 

 

 העתקים:

 מנכ"ל

 מטה

 מטה אגף רפואה

 פאראמדיקים סופרוייזרים

 פאראמדיקים אחראיים

 רופאי המוקד הרפואי

  פאראמדיקיםמדריכי וחונכי קורס 
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 החמרה שיפור

 לא כן

בצע הערכת מדדים, אנמנזה מהירה 

בהתאם  –וטיפול ע"פ סדר קדימויות 

 לפרוטוקול הרלוונטי

 הקולטדיווח לביה"ח פינוי תוך העברת 

 דק' 5-10הערכת מדדים כל בצע 

י PEEPשקול הקטנת ה  ו  בהדרגה במהלך הפינ

 לשימוש התאמה

 ? CPAPב  

 

 CPAPחבר את החולה למסכת 

 cm H2O 5ל  PEEPווסת 

 
 דגשים

 

 מדדים להערכה

 מצב הכרה 

 ל"ד 

 דופק 

 סטורציה 

 מספר נשימות 

 התוויות לשימוש

 אס"ק נשימתית או מאיימת 

 מטופל בהכרה ומשתף פעולה 

 
 התוויות נגד

 .מטופל שאינו משתף פעולה 

 .טראומה 

 .אפניאה/ברדיפניאה 

 ל"ד סיסטולי נמוך מ       

100 mmHg . 

 .חוסר יכולת להשיג איטום 

  כוויות באזור הפנים ו/או
 רכי הנשימה העליונות.ד

 פנאומוטוראקס ספונטני. 

  ,דימום פעיל מהאף, הלוע
ו/או דרכי  העיכול העליונות 

 הנשימה. דרכי

  הקאות ו/או ריבוי הפרשות
 מדרכי נשימה עליונות.

 

 שיפור במצב החולה

הפסקת שקול צורך במעבר לפרוטוקול 
 נשימה מאיימת

מטופל במצב של אס"ק נשימתית 
 )או אס"ק נשימתית מאיימת(

המשך טיפול ע"פ 
 הפרוטוקול המתאים

שקול מעבר 
לפרוטוקול הפסקת 

 נשימה מאיימת

וי   החמרה במצב החולה במצב החולהללא שינ

   PEEPהגדל 

 בצע הערכה חוזרת

וי   שקול התחלת פינ

המשך טיפול ע"פ 
 הפרוטוקול המתאים

שקול מעבר 
לפרוטוקול הפסקת 

 נשימה מאיימת
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 CPAPחיבור מסיכת ה  –נספח טכני 
 

 כללי

)  CPAPערכות ה  (.  Adultו  Large Adultמגיעות עם מסיכות פנים בשני גדלים 

)וכן עבור נשים "גדולות"( מומלץ לנסות תחילה את הערכה  עבור מרבית הגברים 

עבור יש ל –. במידה והמסכה גדולה מידי Large Adultהכוללת מסיכה בגודל 

 לשימוש בערכה עם מסיכה קטנה יותר.

וגברים "קטנים" יש לנסות תחילה שימוש בערכה הכוללת מסיכה בגודל  אצל נשים 

Adult. 

 
סת ובויציאת הלחץ ל מחולל הזרימה )בערכה(יש לחבר את צינור החיבור של  – 1צעד 

  .החמצן

)מכוון ל את החיבור יש לבצע כאשר   .0הווסת סגור  ) 
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 הערך גודל מסכה נדרש.  – 2 צעד

 הוצא את הערכה מהשקית וחבר את המסכה לצנרת.  

 למטופל והנחה אותו להצמידה לפנים לכיסוי האף והפה. המסכהתן את   

 

 

 
 

 

 

 .לכיוון אחורי הראשכה מעל ראשו של המטופל ת המסוהעבר את רצוע  – 3צעד 

  מתח את קצות הרצועות קדימה לכיוון הפנים, בצורה שווה להתאמה טובה   

 כה.של המס

   .  קפל את הרצועות לאחור לחיבורן
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OmniClipמחבר המצח התאם את  – 4צעד   :שברצועות הראש למרחק המיטבי     

.רצועת הראש אתאל תהדק הידוק יתר      

 

 

 
 

 

 

 


