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 שלום רב, 

 
 להלן מספר נושאים לריענון מהעת האחרונה:

 
 פראמדיקים:

 
 : LP12 / Corpulsקיצוב חיצוני באמצעות  .1

 . Demandהיא הנדרשת  הקיצובשיטת 
לא יקצב ברגע שיש שנבחר וב לערך המספרי משמעות הדבר שהמכשיר יקצ

 .קומפלקס חשמלי ספונטני
ים בין הקומפלקסים של ראות במוניטור קומפלקסים ספונטאנלפיכך נוכל ל

 ךצורה עקבשיופיעו בצורה מסודרת ובמרווח סביר ביניהם יש לוודא הקוצב אך 
 .mA יש להעלות –ומופיעים באותו זמן  במידה .תקופה רפרקטוריתב

 יש לוודא שהקומפלקסים הספונטאניים אכן מייצרים דופק מכני.
 

 השיטה:
 לידים. 4ר מוניטור חובה לחב .א
 .של המטופל( A/B)תשומת לב יתרה ל  זיהאנלג+   סדציה .ב
עד השגת  5-10mAרגה בקפיצות של בהד mA העלאתבחירת עוצמת זרם:  .ג

Electrical capture . 
 האם תפס? .ד

 Electrical capture כל :Spike יוצר QRS  גל  שאחריו רחבT  משמעותי
 . עליו נתבונן( Lead -)ברוב המקרים, תלוי ב QRSוהפוך בכיוונו ל 

 Mechanical capture הסטורציה מד וגל : תגובה המודינמית מדידה ע"י
 בדיקת דופק פמורלי, הערכת לחץ דם וקפנומטריה.- לכך בנוסףו

 .10%אחר מכן יש להעלות עוצמה ב ל .ה
: מיקום אלקטרודות שגוי, זרם נמוך מדי, בית חזה Captureכישלונות בהשגת  .ו

 .לוקל וכד'רטוב, מגע ק
 

איננו גורם ליצירת דופק מכאני מספק, ניתן  Demandבמידה ונראה כי קיצוב 
 . Fix / Non demandלשקול מעבר לקיצוב בשיטת 

  לראות במוניטור רק קומפלקסים של הקוצב.בשיטה זו נצפה 

 . mAויהיה צורך בהעלאת  Electrical captureקומפלקס ספונטאני יעיד על היעדר 

 
 :אקלמפסיה או אקלמפסיה-ענה למטופלת הסובלת מפרההמ .2

 הסנונית הראשונה של אוגדן הפרוטוקולים החדש כבר בפתח. 
 ובנוסף מס' דגשים בנושא: קולעדכון הפרוטו מצו"ב

 

 .טיפול הבחירה הוא מגנזיום 

ריענוןלצוותים
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  בדורמיקום )עדיף  יש לטפל ראשית נצפהיחד עם זאת, בפרכוסIN/IM 
 במידה ואין וריד פתוח(. 

 אין צורך במצב כזה להתקשר ולקבל אישור מרופא במוקד הרפואי. 
 –לאחר מתן הדורמיקום ניתן להמשיך בטיפול באמצעות דריפ מגנזיום 

 כמצוין בפרוטוקול.
זמן הכנה ומתן דורמיקום קצר בצורה משמעותית מזמן הכנה ומתן : הרציונאל

ולא לעצירת פרכוס  למניעת פרכוסמגנזיום ניתן בעיקר מגנזיום לפיכך 
 .נצפה

 .)עודכנו והותאמו מינוני הדורמיקום )בוצע גם תיקון במודולת התרופות 
 

 :חובשים ופראמדיקים
 

 שינוע מטופלים ושמירה על בטיחות: .3
 יעד הפינוי מזירת האירוע אל רכב ההצלה והורדתו ב העברת המטופל

 .ביותר בטוחההבצורה תתבצע 
  ת נישא ע"ג ציוד שינוע ייעודי )כסא, מיט כשהואמטופל יועבר אל האמבולנס

 תוך הקפדה על כפיפה והרמה נכונה. אמבולנס, לוח גב, אלונקת שדה(
על גבי הציוד הייעודי וזאת לאחר הסבר ה והמטופל מסרב להתנייד במיד

כנדרש מפורשות זאת סכנות הכרוכות בכך, יש לציין מפורט למטופל בנוגע ל
 בדו"ח הרפואי.

   מטופל אל ציוד השינוע הייעודי.יש לחגור כל 
  .הכנסת והוצאת המיטה מהאמבולנס הינה פעולה הדורשת תשומת לב יתרה

 /הוצאתיש לוודא כי ידי המטופל אינן נמצאות מחוץ למיטה וזאת עד להכנסת
 אמבולנס.ה /מלאהמיטה במלואה 

 הגלגליםיש לוודא את פתיחת ע"ג המיטה הורדת המטופל מהאמבולנס ב 

 .ונעילתם

 
 תקלה / אי התאמה במכשור / ציוד רפואי / תרופה: .4

אלי כולל ו/או להעביר דיווח לפראמדיק האחראי  בכל אירוע שכזה יש

 הפריט עצמו  / מספר סידורי / אצווה.

 
 
 

 ., מקצועית ובטוחההמשך עשיה ברוכה
 לרשותכם בכל שאלה.

 
 

 מנחם בלומנטל
 רפואי מפקח מ"מ 

 מרחב נגב
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