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הקדמה
חיי אדם  הצלת  היא  נמרץ  לטיפול  הניידות  העיקרית של  משימתן 
על ידי מתן טיפול רפואי מתקדם עוד בזירת האירוע, והבאת החולה 
הייעודית  במחלקה  או  המיון  בחדר  טיפול  המשך  המאפשר  במצב 
בבית החולים. בישראל, חלק מהניידות לטיפול נמרץ מאוישות על 

ידי רופא ופרמדיק, וחלקן מאוישות על ידי פרמדיקים בלבד. 
הצוות בניידות לטיפול נמרץ שאינן מאוישות על ידי רופא, 
מורשה להפסיק ביצוע פעולות החייאה או לא להתחילן, אולם אינו 
מורשה לקבוע את מותו של החולה/נפגע. לצורך קביעת המוות 

מוזנק צוות ניידת טיפול נמרץ הכולל רופא. 

 קביעת מוות בניידות 
טיפול נמרץ - תמונת מצב

במגן דוד אדום בישראל נקבעים כעשרים מקרי מוות ביום, שהם 
לצורך  ההזנקות  מספר  בשבת  כאשר  שנה,  מדי  נפטרים  כ–7,000 
קביעת מוות הוא הגדול ביותר - ככל הנראה עקב היעדר קביעת 
מוות  קביעת  לצורך  ההזנקות  הקהילה. מספר  רופאי  ידי  על  מוות 
מובהק  באופן  עולה  והמספר  הלילה,  בשעות  מובהק  באופן  נמוך 
מההזנקות  בחלק  והמאוחרות.  המוקדמות  הבוקר  בשעות  בעיקר 
בשעות  רק  התגלה  החולה  אך  הלילה,  בשעות  התרחש  המוות 
הבוקר. במקרה של צורך בקביעת מוות בניידות לטיפול נמרץ שאינן 

נמרץ  טיפול  לניידת  להמתין  הצוות  נאלץ  רופא,  ידי  על  מאוישות 
של  זמן  בטווח  המגיע  עצמאי  לרופא  או  רופא  ידי  על  המאוישת 

עשרות דקות. 
שירותי אמבולנסים לטיפול נמרץ נוסדו מתוך האמונה, שככל 
שהטיפול המתקדם בחולה הנמצא בסכנת חיים מתחיל מוקדם יותר, 
כך גדלים יותר הסיכויים להצילו. בעבר, כאשר ניסיונות ההחייאה 
בשטח לא צלחו, נמשכו מאמצי ההחייאה תוך כדי הנסיעה לבית 
החולים ובבית החולים עצמו. קביעת המוות בשטח בוצעה רק 
כאשר הופיעו בנבדקים סימני מוות ממושכים )דוגמת כתמי מוות 
וקישיון איברים(. בשנות ה–70 המאוחרות הופיעו בספרות מאמרים 
המתארים מקרים שבהם אין טעם להמשיך בניסיונות החייאה בעת 
הנסיעה לבית החולים, ובמקביל החלו להתפרסם פרוטוקולים 

להפסקת החייאה וקביעת מוות בניידות טיפול נמרץ [16]. 
קביעת מוות בניידות לטיפול נמרץ מאפשרת חיסכון ניכר בזמן 
ובמשאבים, רק מעצם העובדה שאין צורך להעביר את הנפטר לבית 
החולים והטיפול מסתיים בביתו. Gray [16] ציין, כי "הסעה וטיפול 
נוסף בבית החולים, שנועדו לחפות על ליקוי במערכת הטיפול 

הנמרץ, אינם רק אשלייתיים, אלא גם מסוכנים ויקרים". 
שיקול חיוני נוסף עוסק בסכנות בטיחות בנהיגה וביצוע פעולות 
החייאה תוך כדי נסיעת חירום. בעקבות האפשרות לקביעת המוות 
והפסקת ההחייאה, התייעלו שירותי האמבולנסים לטיפול נמרץ 
והתאפשר להם להתמקד בהצלת חיים - משימתם הראשונה 

במעלה. 

 קביעת מוות בניידות לטיפול 
נמרץ הפועלות ללא רופא 

קביעת מותו של אדם היא אחת הסוגיות המורכבות ביותר ברפואה המודרנית. לפיכך, 
במדינת ישראל )כמו במדינות רבות אחרות בעולם(, הסמכות לקביעת מותו של אדם 

נתונה בידי רופאים בלבד.
הליך קביעת המוות בנוי למעשה משלושה מרכיבים: הכרזה על מוות, תיעודו ורישומו.

•הכרזה על מוות מושתתת על פרוטוקולים מובנים ומקובלים, ומהווה בסיס נורמטיבי  	
להפסקת/אי התחלת ביצוע פעולות החייאה בחולה/פצוע ללא דופק וללא נשימה.

•תיעוד ורישום המוות מיועדים להשלמת ההליך הנדרש, כדי שניתן יהיה להמשיך  	
ולטפל בנפטר בהתאם לכללים המקובלים במדינה.

במדינת ישראל לא קיימת חלוקה ברורה בין המרכיבים השונים בהליך קביעת מותו 
של אדם. לפיכך, הכרזה על מוות ותיעודו מבוצעים על ידי רופאים בלבד. מצב זה מוביל 

בהכרח לצורך בנוכחות מיידית של רופא בכל הליך של קביעת מוות.
כאשר מתרחשת פטירה בתוך מסגרת בית החולים/מוסד רפואי המאויש על ידי רופא, 
אין בעיה לקיים את התנאי הנדרש. לעומת זאת, כאשר מתרחשת פטירה מחוץ לכותלי 
בית חולים/מוסד רפואי, העול של קביעת המוות נופל לרוב על רופאי ניידות טיפול נמרץ 
של מד"א )בשל זמינותן(. מצב זה גורר בהכרח שימוש בלתי מושכל במשאב מצומצם, 

המיועד לתת מענה מיידי בתחום רפואת החירום טרום אשפוז.
בסקירה זו נבחנת הבעיה על כל היבטיה, ומובאים בה יתרונות אפשריים המקובלים 

במדינות רבות בעולם. 

קביעת מוות; פרמדיקים; הפסקת החייאה; תיעוד המוות.
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 ניסיונות החייאה מחוץ 
לבית החולים - סקירת ספרות

ששרדו  החולים  רוב  כי  מעלה,  בנושא  הרפואית  הספרות  בחינת 
החייאה מחוץ לבית החולים מראים סימני חיים עוד בשטח [1]. על 
בסיס ממצאים אלה נבנו פרוטוקולים המאפשרים להפסיק ניסיונות 
ושאינם  למישוש  ניתן  דופק  היעדר  עם  בחולים   - החייאה בשטח 
מגיבים לניסיונות החייאה O'brien .[23] וחב' [6] בחנו 235 אירועי 
הפרוטוקול  של  הקריטריונים  כל  על  שענו  קרדיאלית,  התמוטטות 
הנוכחי להפסקת החייאה, ולמרות זאת הוסעו לבית החולים. נמצא, 
החייאה  להפסקת  כל הקריטריונים  היו   )56%( ב–131 מטופלים  כי 
בשטח, ולמרות זאת הם הוסעו לבית החולים. כל החולים )100%( 
נמצאו מתים בבית החולים. מסקנת החוקרים הייתה, כי פרוטוקולים 
לטיפול  באמבולנסים  במלואם  מיושמים  אינם  החייאה  להפסקת 
יותר ממחצית מהחולים המתמוטטים מסיבות שמקורן  וכי  נמרץ, 
בלב )קרדיאליות(, אשר עונים על הקריטריונים להפסקת החייאה, 

פונו לבית החולים - למרות שלא היה למעשה כל סיכוי להחיותם. 

פיתוח פרוטוקול להפסקת החייאה בשטח
והסביבה  חולים,  בית  אינם  החולה  של  ביתו  גם  כמו  ציבורי  שטח 
עשויה להכתיב מגוון רחב של שיקולים שאינם רק רפואיים. פיתוח 
לנושאים  התייחסות  מחייב   [15] בשטח  מוות  לקביעת  פרוטוקול 
מבחינה  לחיות  סיכוי  חוסר  של  קריטריונים  קביעת  כגון:  רבים, 
ראיות  על  הגנה  הציבור,  וטובת  בטיחות  של  שיקולים  רפואית, 
לחוקי  ציות  משפטיות, התייחסות לתמיכה פסיכולוגית במשפחה, 
העיר והמדינה, ניצול משאבים של המערכת הרפואית, מתן סמכויות 
לקביעת מוות בשטח, מיסוד הפעולות שלאחר קביעת המוות )כגון 
הודעות למשטרה ולחברה קדישא(, קביעת סמכות למילוי וחתימה 

על תעודת הפטירה, ועוד.
 National Association of –וחב' [15] מה Bailey במאמר עמדה של
EMS Physicians, שנדונה בו סוגיית הפסקת החייאה בשטח במקרים 
של התמוטטות קרדיאלית לא טראומטית בקרב מבוגרים, מפורטים 
גורמים חשובים בפיתוח פרוטוקול של הפסקת החייאה. המחברים 
קבעו, כי יש לשקול הפסקת פעולות החייאה לכל מבוגר החווה 
התמוטטות פתאומית מסיבה רפואית, התמוטטות ללא עדים עם 
התחלת החייאה לאחר יותר משש דקות ומתן שוק חשמלי לאחר 

יותר משמונה דקות ממועד ההתמוטטות. 
יש למצות את כל אמצעי ההחייאה המקובלים )הנשמה, עיסוי 
לב חיצוני, טיפול בנתיב אוויר, מתן תרופות, מתן שוק חשמלי 
במידת הצורך( במשך 20 דקות לפחות לפני שקובעים מוות. חשוב 
להתחשב בגורמים סביבתיים )רצון המשפחה, התמוטטות בפומבית, 
בטחון הצוות והציבור(. אנו ממליצים על הקמת מערכת שתאפשר 
פקוח רפואי )קביעת המוות תהיה בהסכמה בין הרופא המפקח 
לפרמדיק בשטח(, תמיכה באנשי הצוות והמשפחה, ובקרה על ציות 

לפרוטוקול. 

 הקריטריונים להפסקת 
החייאה בניידות לטיפול נמרץ

הנתונים  לפי  ההחייאה  הפסקת  החלטת  את  מבססים  הרופאים 
צורך  יש  נמרץ  לטיפול  בניידות  אולם   ,[4] מקרה  בכל  המוגדרים 
בפרוטוקול אחיד לכל הצוותים, אשר יאפשר תפקוד יעיל של כל 

מערכות טיפול נמרץ [3]. 
באדם עם התמוטטות קרדיאלית לא טראומטית, יש לבצע 

פעולות החייאה [15], אלא אם כן קיימות הוכחות ברורות למוות 
)כגון כתמי מוות וקישיון איברים(. ניתן להפסיק החייאה אם רמת 
mm Hg, בהיעדר  ה–End-tidal carbon dioxide היא פחות מ–10 
דופק ניתן למישוש לאחר 25-20 דקות של ניסיונות החייאה. מצבים 

שבהם החולה מצוי בפרפור חדרים מתמשך יוצאים מכלל זה. 
בפרסומים בספרות [11] נערכת השוואה בין שלושה פרוטוקולים 

שונים להפסקת החייאה על רקע של בעיית לב )קרדיאלי(: 
.[ אסיסטולה הנמשכת יותר משמונה דקות [11. 1

אין דופק שניתן למישוש, לא ניתן שוק חשמלי וההתמוטטות לא  2 .
התרחשה בנוכחות הצוות [12].

אין עדות לפרפור חדרים, אין עדות לביצוע החייאה ב–15. 3 הדקות 
האחרונות, אין עדות למכת קור, טביעה, הרעלה או מינון יתר של 
שוק  למתן  הוריה  אין  בהריון,  ולא   18 גיל  מעל  החולה  תרופות, 

חשמלי, וכן אסיסטולה הנמשכת יותר מ–10 דקות [13]. 
קבוצת חוקרים מקנדה בדקה 13,684 אירועי החייאה שבוצעו בקנדה 
במהלך 15 שנה מחוץ לבית חולים. הם מצאו, כי לפרוטוקול הראשון 
היה רק חריג אחד, לפרוטוקול השני היו שלושה חריגים ולפרוטוקול 

השלישי היה חריג אחד.
Morrison וחב' [2] בחנו את פרוטוקול הפסקת החייאה הכולל 
חשמלי  שוק  למתן  הוריה  היעדר  למישוש,  ניתן  דופק  היעדר 

והתמוטטות שלא בנוכחות אנשי 
הצוות. הממצאים העלו, כי 99.5% 
יישום  תוך  החייאה  מהפסקות 

פרוטוקול זה היו מוצדקות. 
Morrison וחב' [3] ניסו להגדיר 
 פרוטוקול קביעת מוות רביעי, שבו הם 
הוסיפו את הקריטריון של היעדר 
ניסיון להחייאת לב ריאות על ידי 
לפרוטוקול  בנוסף   - אורח  עובר 
שכלל היעדר דופק ניתן למישוש, 
הוריה למתן שוק חשמלי  היעדר 
והתמוטטות שלא בפני הצוות. עם 
פרוטוקול חדש זה, 30% היו עונים על 
קריטריונים אלה וההחייאה הייתה 
מופסקת, בהשוואה לפרוטוקול הישן, 
בו ההחייאה הייתה מופסקת ב–48% 
מהמקרים. Verbeek וחב' [8] מצאו, 

כי הקשר בין דופק ניתן למישוש להצלחת החייאה הוא החזק ביותר 
מבין כל הקריטריונים: מתוך 626 חולים ללא דופק ניתן למישוש, רק 

שתי החייאות היו מוצלחות )0.3%(. 
במחקרם של Herlitz וחב' [5], אשר בחנו 22,465 חולים שחוו 
התמוטטות קרדיאלית מחוץ לבית החולים ושלא ניתן להם שוק 
חשמלי, נמצא כי סיכויי הצלחת ההחייאה נמוכים מאוד )1.3%(. הם 
הגדירו שישה גורמים, שבלעדיהם הסיכוי להחייאה הוא רק 0.15%. 
שישה גורמים אלה כוללים: גיל צעיר יותר, עד ראייה להתמוטטות, 
ניסיון להחייאה של עוברי אורח, התמוטטות מחוץ לבית, זמן תגובת 
אמבולנס קצר יותר והוריה למתן שוק חשמלי. אם כל הגורמים הללו 

התקיימו - הסיכוי להצלחה בהחייאה עולה מ–0.15% ל–12.6%. 

 הפסקת החייאה במקרי דום 
לב מגורם טראומטי במבוגרים

במצבי טראומה, השיקולים לפעולות החייאה שונים [15]. יש להבחין 
בין נפגע עם דום לב לבין נפגע עם היעדר דופק ניתן למישוש כתוצאה 
מטראומה. לפני התחלת ניסיונות החייאה במצבים של היעדר מחזור 

הפעלת ניידות טיפול נמרץ  � 
של מד"א, המאוישות על ידי 

רופאים, לצורך קביעת מוות - 
פוגעת בשירותי רפואת החירום 
טרום בית חולים במדינת ישראל.

ניתן לפרק את הליך קביעת  � 
המוות לשלושה מרכיבים: 

הכרזה על מוות, תיעודו ורישומו.

 � הכרזה על מוות יכולה 
להתבצע על ידי פרמדיקים 

מוסמכים, בהתאם לפרוטוקול 
מובנה, ללא צורך בנוכחות רופא 

 בשטח. תיעוד המוות 
יכול להתבצע מאוחר יותר.
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דם, שבהם עוד ניתן להציל את החולה, יש לשקול ארבע סוגיות: )1( 
האם הטראומה קהה או חודרנית? )2( מהו הקצב הראשוני במשגוח 
)מוניטור(? )3( האם יש נתיב אוויר שלם? )4( כמה זמן נמשך היעדר 

הדופק הניתן למישוש? 
לנפגעים עם טראומה חודרנית ואסיסטולה לפני הגעה לבית 
החולים, או לאילו עם היעדר דופק הניתן למישוש במשך יותר מ–15 
דקות - אין סיכוי לשרוד [15]. לכן אפשר להפסיק ניסיונות החייאה 
בנפגעים אלה. כאשר עדיין יש תקווה להציל את הנפגע לאחר 
התמוטטות טראומטית, עדיף להסיע את החולה למרכז הרפואי 
הקרוב ביותר בשיא המהירות )במקום לנסות להצילו בשטח(, תוך 

כדי ביצוע פעולות החייאה במהלך הנסיעה [14].
 National–וחב' [13] פירטו את העמדה המשותפת של ה Hopson
 American College of Surgeons–וה )Association of EMS( Physicians
committee on Trauma. לקריטריונים להפסקת החייאה במקרי 

התמוטטות קרדיולוגית טראומטית. 

מהם מרכיבי הליך קביעת המוות?
מקובל בעולם לסווג בפועל את הליך קביעת מותו של אדם למספר 

מרכיבים:
- הפסקת/אי התחלת  • 	 )Declaration of death( הכרזה על מוות

ביצוע פעולות החייאה במצב של דום לב ונשימה.
- רישום הפרטים והנתונים  • 	 )Death certification( תיעוד המוות

בהודעת הפטירה או בגיליון ייעודי לקביעת מוות מוחי.
בלשכת  המוות  תיעוד   - • 	 )Death registration( המוות  רישום 

הבריאות המחוזית ו/או אצל רשם האוכלוסין.
החוקית  הסמכות  העולם,  מדינות  במרבית  כמו  ישראל,  במדינת 
במקרה של  למעט   - בלבד  לרופאים  נתונה  אדם  מותו של  לקביעת 

החלטת בית משפט. יחד עם זאת, הכרזה על מוות אינה בהכרח נחלתו 
כפי   - בישראל  )וגם  בעולם  רבים  במקומות  הרופא.  של  הבלעדית 
ידי בעלי  זה בהליך קביעת המוות על  שיובהר להלן(, מבוצע מרכיב 
מקצוע מוסמכים שאינם רופאים )כגון פרמדיקים, אחיות מוסמכות, 

שוטרים, קציני צבא, וכדו'(.
במדינת ישראל אין חלוקה ברורה ותיחום סמכויות לגבי המרכיבים 
השונים בהליך קביעת המוות. בפועל, במצבים מסוימים - מתבצע 
הליך מדורג כמתואר מעלה )אי ביצוע/הפסקת פעולות החייאה על 
ידי פרמדיק בצוות האט"ן - בהתאם לפרוטוקול מד"א במודל עבודת 
פרמדיק באט"ן ללא רופא, אי ביצוע פעולות החייאה על ידי אחות 
מוסמכת/אחראית משמרת בחולה סופני הנוטה למות - השוהה 

במסגרת מוסד סיעודי, וכדו'(.
כדי להשלים את הליך קביעת המוות יש צורך במילוי הודעת פטירה 
על ידי רופא. מרכיב זה של ההליך מבוצע בשיטות שונות, מתבסס על 
פתרונות נקודתיים - ואינו מעוגן בנוהל מסודר )לדוגמה, הזנקת נט"ן 
מד"א הכולל רופא כחלק אינטגראלי מהצוות, הובלת הנפטר לבית 
חולים לצורך קביעת מוות על ידי רופא, הזמנת רופא באמצעות חברה 

פרטית/קופת חולים, התבססות על רופא המוסד, וכדו'(.

 מהו הליך קביעת מוות המקובל
במדינות אחרות בעולם?

הבעיות המתוארות מעלה אינן נחלתה הבלעדית של מדינת ישראל. 
המוות  קביעת  הליך  נושא  עם  התמודדו  בעולם  רבות  מדינות 
מספר  קיימים  מפורטות.  תקנות  התקנת  או  חקיקה  באמצעות 

עקרונות משותפים המופיעים במרבית המדינות שנבדקו:
•קיימת הפרדה ברורה בין "הכרזה על מוות" לבין "קביעת מוות"  	

- כמצוין לעיל.
רופא  ידי  על  מבוצעת   ) • 	Death certification( המוות  קביעת 

בלבד.
( יכולה להתבצע על ידי  • 	Declaration of death( הכרזה על מוות
גורם מוסמך אחר )כגון פרמדיק, אחות מוסמכת, קצין משטרה/

מכבי אש, וכדו'(.
מעוגנות  מוות"  על  "הכרזה  לאחר  לביצוע  הנדרשות  •הפעולות  	
בהנחיות מפורטות )לרבות תיחום אחריות וסמכויות בין הגופים 

השונים(.

מהו הפתרון האפשרי?
בהליך  העיקריים  המרכיבים  שני  בין  ברור  תיחום  לבצע  •יש  	

קביעת המוות:
- הפסקת/אי התחלת  �  )Declaration of death( הכרזה על מוות

ביצוע פעולות החייאה במצב של דום לב ונשימה.
- רישום הפרטים  �  )Death certification( קביעת/תיעוד המוות

והנתונים בהודעת הפטירה.
•קביעת מוות תמשיך להיות בסמכות בלעדית של רופא. 	

•תינתן סמכות לפרמדיק באט"ן לבצע הכרזה על מוות בהתאם  	
לפרוטוקול מובנה - כמצוין לעיל.

•בהיעדר רופא בשטח, לאחר שפרמדיק אט"ן הכריז על מוות -  	
תבוצענה הפעולות הבאות:

ובו  פרמדיק האט"ן ימלא טופס ייעודי )הודעה על מוות( - . 1
פרטים דמוגרפיים, וכן פירוט מלא של השתלשלות האירועים 

מרגע הגעתו למקום )לרבות הטיפול הרפואי שניתן(.
המשך  במקרה של תאונת דרכים או חשד לאירוע פלילי - . 2
המשטרה.  באחריות  יבוצע  הגופה(  הובלת  )לרבות  הטיפול 

תרשים 2:
מספר מקרי קביעת מוות בשנת 2009 - לפי שעות היממה
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הפתולוג/הרופא  ידי  על  יבוצעו  ותיעודו  המוות  קביעת 
ההודעה  מטופס  העתק  ימסור  האט"ן  פרמדיק  המשטרתי. 

לקצין המשטרה האחראי בזירת האירוע.
בנפטר  הטיפול  המשך   - במוסד . 3 טבעי  מוות  של  במקרה 
יבוצע באחריות מנהל המוסד/אחות אחראית. קביעת המוות 
ותיעודו יבוצעו על ידי רופא המוסד. פרמדיק האט"ן ימסור 

העתק מטופס ההודעה לאחות האחראית במשמרת.
- המשך הטיפול בנפטר יבוצע  במקרה של מוות טבעי בבית . 4
ידי  על  יבוצעו  ותיעודו  המוות  קביעת  המשפחה.  באחריות 
ימסור  האט"ן  פרמדיק  המחוזית.  הבריאות  בלשכת  רופא 

העתק מטופס ההודעה לבני המשפחה במקום.

- המשך הטיפול בנפטר  במקרה של מוות טבעי במקום ציבורי . 5
יבוצע בסיוע בית החולים הקרוב. הנפטר יועבר לבית החולים 
באמצעות אמבולנס רגיל. קביעת המוות ותיעודו יבוצעו על 
ידי הרופא בחדר המיון. פרמדיק האט"ן ימסור העתק מטופס 

ההודעה לנהג האמבולנס.
תבוצע  ולא  מוות,  קביעת  לצורך  נט"ן. 6  הזנקת  תבוצע  לא 

העברת גופה לבית חולים באמצעות אט"ן. 	 

מחבר מכותב: רפאל סטרוגו
רחוב השקדייה 12, רמת גן

drstrugo@gmail.com :דוא"ל
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