
למידה מבזקון
בין מעבר מיתר למיתרים| תאונת דרכים חזיתית 

25.05.2020| פ "סיוון תש' ב



כלי רכב 2תאונת דרכים חזיתית בין 

בין מעבר מיתר לצומת מיתרים: מיקום

25.05.20: תאריך

16:29: שעה

: תיאור האירוע

התקבל דיווח על תאונת דרכים חזיתית 16:29בשעה 

.ככל הנראה עם לכודים, בצומת שמעה, כלי רכב2בין 

. כולם במצב קשה, נפגעים מבוגרים3-כ באירוע"סה

: כוחות רפואה שמוזנקים

. מלכהה'וארלשרחטוןידעיה -(יתיר)3129נגב 
.גולדשטיין וצופיה נחוםאביה , אלי רוזנברג-(עתניאל)3126נגב 
.ויינברגריהונדב , חיים רובין, אמתימרים -(עשהאל)72נגב 
.פנסטראופק , פנפילובולריה, ארזואןדוראל -(צומת שוקת)179נגב 
(.עתניאל)605ד "תאג

(.הר מנוח)207צ"טנ

:סדר הגעת כוחות
.כונן, סמוטריץאבינעם ' פאר
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207צ"טנ



: פינוי
סורוקה-לחדר טראומה, 72נגב ן"אטי "ע-במצב קשה30כבת פצועה ▪

(.אוראל נחום, אביה גולדשטיין, ויינברגריהונדב -צוות, חיים רובין-'פאר, אמתימרים -נהג)
סורוקה  -לחדר טראומה, 179י נגב "ע-במצב קשה30כבן פצוע ▪

(.פנסטראופק -צוות, פנפילובולריה-'פאר, ארזואןדוראל -נהג)
.  סורוקה-לחדר טראומה, 207צ"טני "ע-במצב קשה60כבת פצועה ▪

(רוני כהן, רודריגזאליהו , דורון מלאכי-צוות, תומר מזור-'פאר, ה'דור דולצ-רופא, אליעזר קולט-נהג)

:לקחים לשימור
מאודפינוי מהיר –דחיפות לפינוי 1.

(דקות מהגעת האמבולנס הראשון6כ)
בחירת כלי פינוי  -חלוקת אמצעים2.

.ALSכל פצוע פונה ברכב , מתאימים
העברת דיווח מפורט  –דיווח לאחור 3.

, הנפגעים' מהזירה למוקד לגבי מס
. מצבם והצורך בחילוץ

הגדרת כלל  –הגדרת מצב הפצועים 4.
הנפגעים כפצועים קשה ופינוי לחדר  

.  טראומה

:לקחים לשיפור
לא כל הרלוונטיים היו  –ממילא , POCהאירוע לא נוהל ברשת –רשת ניהול אירוע 1.

השאיפה היא שכל האירוע יתנהל ברשת  –באירועים חריגים . מחוברים לדיווחים
POC ,וכך כולם יהיו מחוברים  .

אם מכל סיבה שהיא לא מתנהלים ברשת  , בהמשך לסעיף הקודם–קו פתוח 2.
של איש הצוות הראשון באירוע עם  " קו פתוח"קיימת עדיפות לפתיחת -הקבוצתית

.  להעברת דיווח מלא בלי להתקבע למכשיר הקשר שבאמבולנס, המוקד
3גם בפצוע קשה אין צורך ביותר מ , 72ן"באטעומס אנשי צוות –עודף מטפלים 3.

.  מטפלים מאחורה
הגיעה לחדר הטראומה בפער של למעלה  צ"הטני "הפצועה שפונתה ע–עיכוב בפינוי 4.

הפצועה בין השאר מהעברת עיכוב שנגרם . הפצועים האחרים2דקות מ 10מ 
.  צ"לטנד גזרתי "מתאג

ג אמבולנס  "עמיידילשקול פינוי יש ,('לטיפולדחוף 'ולא )' דחוף לפינוי'המוגדר בפצוע 
בדגש על המקרה הנוכחי בו היה אמבולנס  . ולחסוך חבירות והעברת מטופל, רגיל

. מיידיבמקום לטובת פינוי פאראמדיקעם " משופר"


