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 אגף רפואה

 "ו אייר, תשע"וט 
 16–מאי–32 

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 :  0מוח יהעברת מטופל הסובל מאירוע מוחי חד למרכז צנתורהנדון
 

 
 כללי

 
,  2מוחי מהווה את אחד מ  שבץ .1 הגורמים העיקריים לתמותה בעולם המערבי

)כ  ( 58%והגורם העיקרי לנכות כתוצאה ממחלה. מרבית האירועים המוחיים 

 הפרעה באספקת דם לאזור מסוים במוח. –הינם על רקע איסכמי, קרי 

 שבץל בחולים הסובלים מבשנים האחרונות חלה פריצת דרך משמעותית בטיפו .3

ייעודיות שנועדו להמיס את בבתי החולים איסכמי. הוכנסו לשימוש מוחי  תרופות 

קרישי הדם, כמו גם טכנולוגיות חודרניות לפתיחה אקטיבית של כלי דם מוחיים 

לחדש את זרימת הדם לאזור הפגוע מוקדם  –שנחסמו. מטרת הטיפולים הנ"ל 

 ככל האפשר, ובכך למנוע נזק מוחי קבוע המוביל לנכות צמיתה.

מחקרים רבים הוכיחו כי יעילות הטיפולים הנ"ל מוגבלת ל"חלון זמן" של מספר  20

שעות מרגע הופעת הסימנים הנוירולוגיים הראשונים. טיפולים תרופתיים נמצאו 

וניתנו בתוך  שעות מתחילת התסמינים. טיפולים חודרניים  4-8כיעילים במידה 

)עד  ניתנו מאוחר יותר  . שעות 5נמצאו כיעילים גם אם   מרגע הופעת התסמינים(

והנזק המוחי  –בכל מקרה  ככל שהטיפול ניתן מוקדם יותר השפעתו טובה יותר, 

 כתוצאה מהאירוע קטן יותר0הנגרם 

 בעיה רפואית זוברמה הלאומית לתת מענה מיטבי ל מדינת ישראל נערכה .4

של בתי החולים באמצעות חינוך והסברה, הגברת המודעות, היערכות מתאימה 

)ב ההיערכות מפורטתזים הרפואיים, ועוד. מרכוה ( 3103/11חוזר מנהל רפואה 

 הדן בנושא זה. 

משולב  –הלאומי של מדינת ישראל  EMSמגן דוד אדום, בהיותו שירות ה  .8

: בהיערכות הנ"ל  בשני היבטים עיקריים 
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זיהוי ואבחון, טיפול ראשוני, העברת  0א מתן מענה ראשוני טרום בי"ח )לרבות 

ופינוי מהיר לביה"ח הקרוב  .(דיווח מקדים 

שנית של מטופלים לגביהם החליט הנוירולוג המטפל כי יש מקום מ העברה 0ב

 ור מוח.נתלהעבירם למרכז רפואי בעל יכולות לבצע צ

 
הנחיות אגף הרפואה בכל הנוגע למענה הרפואי טרום בי"ח מפורטות באוגדנים  .6

בכפוף  –. הוראת שעה זו תעסוק בסוגיה השנייה ALSו  BLSהמקצועיים לצוותי 

לנייר עמדה שפורסם לאחרונה ע"י האיגוד הישראלי לנוירולוגיה ואגף הרפואה 

 ד"א.במ

 
 

 החוזרמטרת 
 

) צוותילהנחות את  ( בכל מוקדהעובדי ו ALS בדגש על צוותי המד"א בכל הרמות 

למרכז מבי"ח ראשוני העברת מטופל הסובל מאירוע מוחי חד להסוגיות הקשורות 

 .צנתור מוחבעל יכולות לבצע 

 
 

 הגדרות
 

נוירולוגי  – דמוחי ח אירוע .1 שעות מרגע  5, אשר הופיע בטווח של עד חדשחסר 

 הפניה למוקד מד"א.

יש השפעה  מחלה0פציעה שבה לזמן הפינויהסעת מטופל הסובל מ – פינוי דחוף .3

דפיניטיבי עלול הטיפול יעד הל ת המטופלמשמעותית על הפרוגנוזה. עיכוב בהגע

  נזק בלתי הפיך.ללגרום 

ידי בהעברת מטופל ממוסד רפואי אחד למשנהו, בשל צורך מ –העברה דחופה  .2

סכנת חיים0סכנת נכות הנשקפת למטופל במידה ולא יקבל תוך זמן קצר את 

במוסד  . צורך זה יכול להיקבע ע"י הרופא המטפלהטיפול הרפואי הנדרש

 הרופא התורן במוקד הרפואי ו0או כונן אגף רפואה. המעביר,

)לרוב טיפול תרופת –טיפול תרומבוליטי  .4 ( הניתן בהזלפה תוך ורידית, tPAי 

.  –ומטרתו "להמיס" את קריש הדם החוסם את כלי הדם  וגורם לאירוע המוחי

כל בי"ח המפעיל מלר"ד אמור להיות בעל יכולת לתת בהתאם להנחיית משהב"ר 

 טיפול זה.
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פרוצדורה חודרנית שמטרתה לשלוף את קריש הדם החוסם מתוך  –צנתור מוחי  .8

 העורק. מבוצעת במרכזים רפואיים מורשים בלבד.

)על רכז מ .6 מרכז  –( COMPREHENSIVE STROKE CENTERלטיפול בשבץ מוחי 

. ב"ררפואי שהוכר ע"י משה  כבעל יכולות לתת טיפול באמצעות צנתור מוחי

 

 
 פירוט

 
למרכז  מוחי בץמש הסובלמטופל  ביצוע העברה שלל מבי"ח, עם בקשהה פנייקבלת בעת 

   : יש לפעול כדלקמן ,על לטיפול בשבץ מוחי

 
1. :  תורן המוקד 

שיגור יוודא , ו)מקרה נט"ן( ALS ברמת כאירוע דחוףיוודא הגדרת המקרה  .א

 של האט"ן הזמין ביותר. מידי

)לאחר השיגור( קבלת פרטים אנמנסטיים בנוגע למצבו של המטופל,  .ב ישלים 

 כולל :

1. . )גיל, מין(  פרטים דמוגרפיים 

3. .  הערכת מצב קליני )מצב הכרה, מצב נשימה, יציבות המודינמית(

טיפול תרופתי )בדגש על צורך בהעברת המטופל תוך כדי המשך הזלפת  .2

tPA .  תוך ורידית(

4. . )להערכת הרופא המטפל(  צורך בליווי רפואי של צוות0ציוד מביה"ח 

 –יקבל אישור מהמוקד הרפואי לביצוע העברה דחופה )כמפורט בנוהל העברות  .ג

ככל שנדרש יסייע ביצירת קשר בין הרופא המטפל בביה"ח לרופא  .(3/.1/.0/

 התורן0כונן אגף רפואה.

 יוודא מוכנות ביה"ח המקבל לקליטת המטופל. .ד

 יעדכן את הרופא –במידה ואין אט"ן פנוי בזמינות מידית לביצוע ההעברה  .ה

, וימסור מידע בכל הנוגע ללוחות הזמנים בביה"ח /האחות האחראיתהאחראי

מצעים אים. באחריות הרופא המטפל בביה"ח לשקול ביצוע ההעברה בהמשוער

.)  אחרים )כגון מסוק, אמבולנס רגיל עם צוות + ציוד מלא מביה"ח, וכדו'
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3. :  מוקד רפואי 

השאלות צוותי השטח בכל המוקדים המרחביים וייתן מענה לפניות של  .א

 .הרפואיות הנוגעות למצבו של המטופל

יאשר ביצוע העברה דחופה של מטופלים הלוקים בשבץ מוחי חד מבי"ח אחד  .ב

)לרוב ממרכז לטיפול בשבץ מוחי ל"מרכז על" לטיפול בשבץ מוחי(   –למשנהו 

זו ובכפוף   לנוהל העברת מטופל ממוסד רפואי אחד למשנהו.להוראת שעה 

 

 :המבצע את ההעברה ALSצוות  .2

יתייעץ עם הרופא במידת הצורך יבצע הערכת מצבו הרפואי של המטופל, ו .א

 .במוקד הרפואי בנוגע לטיפול או לסוגיית הליווי הרפואי הנדרש

הזלפת התרופה בקצב  המשךיוודא  –תוך ורידית  tPAבמידה והמטופל מקבל  .ב

 נקבעו ע"י הנוירולוג המטפל.שובמינון 

)ראה נספח( לשימוש במקרה של התפתחות תגובה  יצטייד באמפולת פרומטאזין .ג

 אלרגית חריפה.

ייתן טיפול רפואי כמתחייב  –ינטר את המטופל במהלך הפינוי, ובמידת הצורך  .ד

.  ממצבו הרפואי של המטופל. יש לשקול התייעצות עם הרופא במוקד הרפואי

)גרד, פריחה, קוצר נשימה,  .ה במידה ומופיעים סימנים לתגובה אלרגית חריפה 

 ) אלרגי כפי -ולתת טיפול אנטי tPAאת הזלפת ה  מידיתיש להפסיק  –וכדו'

 שמפורט בנספח.

 –במידה ומופיע דימום חיצוני, או שעולה חשד להופעת דימום פנימי )למשל  .ו

מום תוך מוחי( יש להפסיק די ירידה במצב ההכרה היכולה להחשיד להתפתחות

ולפנות  –, ללחוץ )ככל שניתן( על מקור הדימום tPAאת הזלפת ה  מידית

. במידה וזמן הפינוי למרכז העל הינו בדחיפות את המטופל לביה"ח הקרוב

 יש לתעדף השלמת הפינוי ליעד המקורי. –באותם סדרי גודל 

ככל  –רפואי שניתן יתעד את ממצאי הניטור במהלך ההעברה, וכן את הטיפול ה .ז

 שניתן.
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 לותח
 

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

 

 יםנספח
 

1) tPA -  מנגנון פעולה, אינדיקציות וקונטראינדיקציות, מינון מקובל, תופעות

 .לוואי שכיחות

 טיפול במקרה של תגובה אלרגית חריפה. (3

 

 

 ,בברכה

 

 פי סטרוגומגן ד"ר ר        תמ"ג רמי מילר  

  רפואה סמנכ"ל   וס' מנהל אגר"פ פאראמדיק ראשי 

     

 

 העתקים:

 

 אחראי מוקדים ארצי

 אגף רפואהמטה 

   פאראמדיקים סופרוייזרים

  פאראמדיקים אחראיים

  רופאי המוקד הרפואי
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 tPA - .נספח מס' 

 

האנזים העיקרי , שהוא פלסמינוגן לפלסמיןמעודד הפיכת  – מנגנון פעולה .1

 .שמפרק פיברין )המרכיב החלבוני העיקרי בקריש הדם(

טיפול במצבים אקוטיים של חסימת כלי דם עורקי ע"י  – אינדיקציות למתן .3

,  –קריש דם )לדוגמא  אוטם שריר הלב, אוטם מוחי, תסחיף ריאתי מסיבי

.)  וכדו'

 .(push  +drip)שילוב של  IV – צורת מתן .2

 : מקובל מינון .4

  0.9כ סה"כ mg/kg סה"כ. 

  מהמנה ניתנים ב  %/1כpush. 

  דקות. /6בהזלפה במשך  –השאר 

, תגובה אלרגית )בכ  – לוואיתופעות  .8 , פנימי, תוך מוחי( )חיצוני  1%דימום 

)נדיר( ,מהמקרים(  .הפרעות קצב 
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 תגובה אלרגית – 3נספח מס' 

 

 .הופעה פתאומית ומהירה –גרד, תפרחת, צרידות, קוצר נשימה  – יקהקלינ .1

 : טיפול .3

 עצור מידית את עירוי התרופה. 0א

. 0ב )דופק, ל"ד, סטורציה(  בדוק מדדים 

)בתנאי שלחץ הדם הסיסטולי  pushב  iv promethine 12.5 mgתן  0ג

.mmhg 100מעל  ) 

 .pushב  iv solumedrol 125 mgתן  0ד

סליין( במידה ולחץ  cc 2בתוך  mg 0.5אדרנלין באינהלציה )שקול מתן  0ה

 .mmhg 90הדם הסיסטולי נמוך מ 

ונטולין במידה ומופיעים צפצופים. 0ו  שקול מתן אינהלציית 

ניטור לחץ דם, דופק וסטורציה. תן עירוי 0ז  סליין תוך המשך 

 –( mm/hg 90)ל"ד סיסטולי נמוך מ  במידה והמטופל היפוטנסיבי 0ח

.  שקול טיפול בדופאמין תוך ורידי

6. : ודיווח   תיעוד 

 העבר דיווח לביה"ח הקולט. 0א

. 0ב  תעד את השתלשלות האירועים בדוח הרפואי

 

 


