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במתאר  לנפגע טראומהקביעת מוות החייאה והסיום מאמצי 

 טרום בית החולים

 

רקע כללי 

 2007מיולי  75איגרת זו מהווה עדכון לאיגרת טראומה מספר 

פסקת ה ההחלטה על היא ,במתאר טרום בית החוליםנדרש המטפל  להן ,אחת ההחלטות הקשות

לעיתים  ,על המטפל להחליט. הטראומ על רקע בפצוע עם דום לב והיקפן החייאההפעולות 

מתי כלו סיכויי ההצלה ויש  ,ןובמידה והוחל בה ,פעולות טעםאם יש בה ,בתנאי דחקקרובות 

.  ןלסיימ

באופן . הפיך מצבו של הפצוע בלתיהצוות המטפל אמור לזהות מתי , כדי לקבל החלטה נאותה

ומדים ע נגדמ, עם זאת. האינסטינקט המוטבע בכל מטפל הוא להילחם על חיי כל פצוע ,טבעי

, צועים נוספיםטיפול בפ) נוספים היבטיםלאותנו להתייחס בכובד ראש  יםאשר מחייב ,אילוצים

 .סיכון כוחות פינוי ועוד

בשטח בתהליך קבלת מטרת איגרת זו הינה הגדרת קווים מנחים שמטרתם לסייע למטפל 

  .ההחלטות בנוגע לסיום או הימנעות מביצוע מאמצי החייאה

 .סכימת הטיפול עדכון וחידוד נוסחה מחדש לאור האיגרת 
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 הערכת הפצוע
 

דופק 

 נשימה
 

 תגובת אישונים או תנועה ספונטאנית
 

 

 פעולות החייאה התחילאין ל
 (הפסקתן אם הוחל בהן)

 לפחות סימן חיים אחד קיים
 

 תוך החייאה ופינויפעולות 
 15כל  מצב הפצוע תהערכ

 דקות

 
 אובדן צלם אנוש

 לא קיימים כלל סימני חיים
 

 לצנרר את לבצע ניקוז בית החזה משני הצדדים יש " תחת העיניים"אינה ברורה והפצוע מאבד סימני חיים  תאם סיבת ההידרדרו
  .ליטר נוזלים  0.5ולתת , להנשים את הפצוע, קנה הנשימה

 ולשקול מיהם הפצועים שצריכים לקבל עדיפות בטיפול ובמשאביםבצע הערכת מצב יש ל, באירוע בו יש פצועים נוספים. 

  דקות 15כל ולפחות באופן עיתי הפסקת מאמצי החייאה תישקל באם הותחלו מאמצי החייאה. 

 ואין מקום לביצוע  פתיחת חזה כירורגית, במתאר טרום בית חולים אין לבצע עיסוי לב בפצועים עם דום לב על רקע טראומה.  

  תבוצע החייאה לבבית מלאה –והיפותרמיה( לרבות מכת ברק)התחשמלות , טביעהלפצועי. 
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 :מאמצי החייאה בפצוע טראומה בשטח תלהפסקמנחים  קווים

שפציעתם הביאה לאובדן צלם אנוש , אין לבצע פעולות החייאה בפצועי טראומה .1

 (.'וכו התפחמות ,דקפיטציה)

, סימני ריקבון)עדות לכך שהמוות התרחש לפני זמן רב אין לבצע מאמצי  החייאה בנפגע עם  .2

 (הצטברות דם במקומות נמוכים,  קישיון מוות

צריכים לעבור הערכה , ללא נשימה וללא דופק שנמצאו (קהה או חודרת)פצועי טראומה  .3

מסימנים  אחדאם . תגובת אישונים ותנועת גוף עצמונית :מהירה של סימני חיים אחרים

-ולהעבירו לבית יש לבצע פעולות החייאה בפצוע (ים ספק לגבי קיומואו קי) אלה קיים

 .מאמצי החייאה לבצע אין , אם לא קיים אחד מסימנים אלה. החולים הקרוב ביותר

י "עש לנקז את בית החזה משני הצדדים י" תחת העיניים"כאשר הפצוע מאבד סימני חיים  .4

,  להנשים את הפצוע, את קנה הנשימהלצנרר . (במידה ויש חשד לפציעה בגוו) Vygonמחט 

זאת על מנת לוודא שההידרדרות אינה נובעת מאחד הגורמים למוות  .ליטר נוזלים 0.5ולתת 

ל אין "במידה ולאחר ביצוע הטיפולים הנ. לאחר מכן יש להעריך שוב את הפצוע . בר מניעה

 .יש לקבוע מוות סימני חיים

יש לבצע הערכה חוזרת של מצב הפצוע  ,לשהובאם הותחלו מאמצי החייאה על ידי מטפל כ .5

יש לשקול  ,אם לאחר זמן זה מאמצי ההחייאה לא צלחו .של החייאה דקות 15לאחר 

יש להדגיש שזמן זה הוא מתחילת מאמצי ההחייאה ולא מתחיל מחדש עם . הפסקתם

 .הצטרפות מטפל נוסף

 ע החייאה כמתוארפינוי יש להתחיל בביצוהמהלך מתרחש בבמידה ואובדן סימני חיים  .6

 . דקות 15לאחר  –הערכה מחדש של הפצוע . (בדגש על מצבים בהם מרחק הפינוי קצר)

 .מאמצי החייאה בנפגעי טראומה אינם כוללים החייאה קרדיאלית .7

 . אין הכרח בשימוש במוניטור לצורך קביעת מוות בשטח .8

 .תבוצע החייאה לבבית מלאה –והיפותרמיה( לרבות מכת ברק)התחשמלות , לפצועי טביעה  .9

כפי  . קביעת מוות באישה הרה מתבצע באופן זהה לאופן שבו הוא מתבצע בפצועים אחרים .01

 .79 באיגרת מספר עברשנדון ב

דקות ולאחר מכן לבצע הערכה  30בכל מקרה של התחלת החייאה בילד יש לבצעה במשך  .11

 חוזרת
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 :לסיכום

 שאינם מורחבים אישונים וגם דופק ללא וגם נשימהללא פצוע : בשטח מוות הגדרת 

 רלאו מגיבים

 יש להתחיל החייאה בכל מקרה בו קיימים דופק או נשימה או סימן נוירולוגי כלשהו. 

 ל אין להתחיל בהחייאה"כאשר לא קיים אף אחד מסימני החיים הנ. 

 בעת במידה ו. דקות 15יש לבצע הערכה של מצב הפצוע כל , אם הוחלט להתחיל בהחייאה

 .תופסק ההחייאה –לא קיימים סימני חיים יצוע ההערכה ב

 י מחטי"צ ע"טיפול רפואי מחייבת ביצוע ניקוז חזה דו וך כדיהיעלמות סימני חיים ת 

VYGON ,ליטר הרטמן לפני קביעת מוות 0.5הנשמה ומתן , צנרור קנה הנשימה. 

 תרמיה או -היפו, תהמערבת התחשמלו אלו אינם תקפים במקרים של פציעה נהלים

   .במקרים אלו תבוצע החייאה על פי עקרונות הטיפול הרלוונטיים. טביעה



 75.1  'סה מראומטאגרת 
 קביעת    מוות    בשטח

 5          ' סמ         עמוד
  :וסקירת ספרות רקע

 מבוא

, ההחלטה שלא להתחיל בטיפול או להפסיק טיפול בפצוע ללא סימני חיים מהווה אתגר למטפלים

עיקר הקושי בקבלת ההחלטה במתאר צבאי . הן בהיבטים מקצועיים והן בהיבטים מקצועיים

גבוה של טיפול המחיר הו קשים מאודנובע משיעורי ההצלחה נמוכים של הטיפול בפצועים 

 .בבנפגעים אלו בשדה הקר

באופן . מצבו של הפצוע בלתי הפיךהצוות המטפל אמור לזהות מתי , כדי לקבל החלטה נאותה

עומדת  נגדמ, עם זאת. האינסטינקט המוטבע בכל מטפל הוא להילחם על חיי כל פצוע ,טבעי

: נוספים היבטיםאשר מחייבת אותנו להתייחס בכובד ראש ל ,המציאות

:  שיקולים רפואיים .1

 .מאוד לפי הספרות נמוכה הטראומעל רקע עם דום לב פצועים ה תישרדוה .א

 .מדידת דופק והערכת נשימה בשטח אינן מדויקות וביצוען תלוי במיומנות המטפל .ב

:  ניצול משאבים .2

י נבפצועים אחרים עלולה לבוא על חשבון   בחלל ( א ואמצעים"כ)טיפול השקעת משאבי  .א

 (.ן"אר) אירוע /באותה זירההצלה 

 . במתארי לחימה הקצאת משאבי פינוי לפצועים ברי הצלה מציבה את צוותי הפינוי בסכנה .ב

:  שיקולים פסיכולוגים .3

בני משפחתו של הפצוע מצפים מהצוות המטפל להעניק לו כל סיכוי אפשרי ולו וחבריו  .א

. הקלוש ביותר

.  הפיכותאשר תוצאותיה בלתי  ,הימנעות מטיפול הנה החלטה סופית ולא ברת תיקון .ב

שבהיותו חלק מהיחידה ולעיתים אף בעל , למטפלרב  החלטה כזו כרוכה בקושי רגשי

 .יתקשה לסיים את ניסיונות ההחייאה, היכרות אישית עם הפצוע

 

לאור  כון הכרוכים בטיפול ובפינוי החלליודגש כי ראוי לשקול את השקעת המשאבים והסי

ואין צורך לסכן צוותים , שדחיפות הפינוי יורדתהרי , במידה ונקבע מוות. הנסיבות המבצעיות

 .הגם שברור כי ייעשה מאמץ רב כדי להשלימו, מטפלים לצורך ביצועו

 

 ניסוח ההנחיות ותיקופן

 American college ofוה National association of EMS physiciansפרסמו ה  2003בשנת 

surgeons (ACS ) הנחיות (. 1)של מאמצי החייאה בשטח קווים מנחים לגבי הימנעות או הפסקה

 . רפואה מבצעית המופיעות באיגרת זוענף 

 :קיימים מספר מתארים בהם יש מקום להפסקת מאמצי החייאה ACSה על פי הנחיות 

 .אובדן צלם אנוש –בכל מקרה של פציעה שאינה מאפשרת חיים  .א

 –צוות המטפל בכל מקרה בו קיימת עדות למעבר זמן ממושך מרגע החבלה ועד הגעת ה .ב

 'ריגור רקבון וכו

ללא נשימה ולא עדות לפעילות חשמלית , בכל מקרה של חבלה כהה בפצוע ללא דופק .ג

 . סדורה במוניטור
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ללא עדות לפעילות חשמלית , ללא נשימה, בכל מקרה של חבלה חודרת בפצוע ללא דופק .ד

איברים הנעת , תגובת אישונים)סדורה במוניטור וללא עדות לתגובה נוירולוגית 

 (. ספונטאנית

 .דקות 15בכל מקרה בו מאמצי ההחייאה אינם מפיקים דופק ספונטאני במשך יותר מ .ה

 

פורסמה עבודה שמטרתה לתקף את הקריטריונים להימנעות  או הפסקה של מאמצי  2011בשנת 

שעמדו  נפגעים שטופלו ופונו לבית החולים למרות 294עבודה זו כללה . החייאה בשטח

, הנפגעים 294מתוך . לא היו אמורים לעבור החייאה ACSה  הנחיות ל ועל פי "בקריטריונים הנ

נפגע זה . עד לשחרור מבית החולים( 0.3%) 1מכלל הנפגעים שרד . נקבע מוות בחדר המיון 93.2%ב

 (2. )(מצב שווה ערך לצמח) FGCS 6 שוחרר למוסד שיקומי עם 

 שימוש במוניטור

. במוניטור על מנת לקבוע מוות בפצועים חובה בשימושבספרות התייחסות לשאלת הלא קיימת 

 .עם זאת במרבית העבודות מתבצע שימוש במוניטור כחלק מתהליך קבלת ההחלטות

 בספרותתמותה השיעורי 

להפסיק מאמצי או  העוסקים בקבלת ההחלטה שלא להתחילל "הנמאז פרסום הקריטריונים 

עבודות העוסקות בשיעורי ההצלחה של ביצוע החייאה בנפגעי טראומה  החייאה פורסמו מספר 

דות של השראחוזי ה. במתאר אזרחי עירוני אשר בהערכה ראשונית נמצאים ללא נשימה או דופק

הנתונים ככל הנראה , כשמדובר במתאר צבאי(. 4-8) 10%-ל 0%פצועים במקרים אלו נעה בין 

 4ה במתאר צבאי שפונו לטיפול בבית חולים צבאי שרדו טראומ נפגעי 52בעבודה שכללה . דומים

 (3. )השורדים אובדן סימני חיים התרחש במהלך הפינוי 4בכל (. 8%)מטופלים 

 

 מנגנון הפציעה

יש לציין כי למרות שקיימות מספר עבודות המצביעות על קשר בין מנגנון הפציעה בפצועים 

אינו חוזר על עצמו   קשר זה, שיעורי השרידותלבין (  חודרת לעומת קהה)הנזקקים להחייאה 

נמצאו שיעורי תמותה דומים בין מטופלים  ,מטופלים 6,634אנליזה שכללה -במטה .באופן מובהק

חוזר על עצמו במספר עבודות זה ממצא  (. 4(. )96.7%)וחבלה קהה (  96.4%)לאחר חבלה חודרת 

 (. (5נוספות

 

 תגובת אישונים

בעבודות אלו נמצא . עוסקות בתגובת אישונים כגורם פרוגוסטי בפצועיםקיימות מספר עבודות ה

 לאורללא תגובה אישונים מורחבים ,  (GSW=3)בפצועים שאינם מגיבים בבדיקתם בשטח כי 

 (10,11,12. )100% שיעור תמותה של מנבאים
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 סיכום

מה ואעים המאבדים דופק ונשימה לאחר טרביצוע החייאה בחלק מהפצויש מקום ל .א

ההנחיות המצויות באיגרת זו נוסחו לאור העדויות לכך כי קיימים פצועים השורדים 

 (הן בפציעה קהה והן בפציעה חודרת)למרות היעדר דופק ונשימה בהערכה ראשונית 

 יון לקביעת מוות בכלל הפצועיםרבדיקת אישונים מהווה קריט .ב

על , ובלתי הפיכה להיפוקסיה מוחית ממושכת דיקת אישונים מהווה מדד רגיש ומוכחב

. נוירולוגית מנבא סיכוי אפסי להצלחת מאמצי החייאההיעדר מוחלט של תגובה כן 

 .  מכאן שאין הכרח בשימוש במוניטור לצורך קביעת מוות בשטח. (10,11,12)

 דקות 15משך ההחייאה בפצועים ללא דופק לא צריך לעלות על  .ג

זאת  .כלל ינוי ממושך אין מקום להתחלת מאמצי החייאהבמקרים בהם צפוי מתאר פ

 (2,3). לאור עדויות מהספרות לפיהן לאחר משך זמן זה סיכוי הצלחת ההצלחה אפסי

 .החייאה בנפגעי טראומה אינה כוללת ביצוע עיסויי חזה .ד

למרות שהם מהווים חלק )שרדות היאין עדויות לכך שעיסויי חזה בטראומה משפרים 

וביצועם במקרה של פצוע קשה עלול לבוא על ( פרוטוקוליםהטיפול במספר  הטיפולמ

 (.'ניקוז בית חזה וכו, פתיחת נתיב אוויר)חשבון ביצוע פעולות מצילות חיים 

הצמדות להנחיות המפורטות באיגרת זו תבטיח את ריכוז המאמצים בפצועים בהם קיים  .ה

 .סיכוי להצלחת מאמצי הטיפול
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