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 ב, מדיקים שלום רארפחובשים ו

דר' רפאל סטרוגו בנושא הפינוי  –סמה הנחיה מקצועית ע"י סמנכ"ל רפואה רבעת האחרונה פו

 ור מוחי.תשל מטופל עם חשד לשבץ מוחי חד ישירות למרכז בעל יכולת לביצוע צנ

 

 להלן הדגשים העקרים מההנחיה )המסמך המלא ישלח אליכם בימים הקרובים(: 

 ש'.11וגי חדש שהופיע בטווח של עד שבץ מוחי חד = חסר נוירול –הגדרה  .1

 :תנאים מצטברים לפינוי מטופל למרכז בעל יכולת צנתור מוחי .1

 .מטופל לא יציב יפונה לבי"ח קרוב –והמודינמיתיציב מבחינה נשימתית על המטופל להיות  .א

המתוארים מטה, או שלושת הממצאים ללא סטיית  מהממצאיםסטיית מבט חדשה + אחד  .ב

 מבט.

 ממצאים:   
 צניחה משמעותית של זווית הפה או עיוות משמעותי של הפנים בצד אחד. -
 חולשה משמעותית/ שיתוק גפה עליונה. -
 הפרעה משמעותית ביכולת הדיבור/ הבנת הדיבור. -

 
 ש'.11זמן משוער מהופעת הסימנים קטן מ  .ג

מצבו הבסיסי של המטופל טרם האירוע סביר )אינו סיעודי/ מרותק למיטה/ סובל מפגיעה  .ד

 משמעותית(. וגניטיביתק

הפער בזמן הפינוי למרכז על בעל יכולת לצנתור מוחי לזמן הפינוי לבית החולים הקרוב  .ה

 .)בדגש על מתארים מרוחקים=זמן פינוי ארוך( *דק'03אינו עולה על 

)רצוי תוך שימוש  טרם תחילת פינוייש להקפיד על העברת הודעה מוקדמת לביה"ח  .ו

 ה הייעודית(.באפליקצי

 לפינוי ליעד שאינו בית החולים הקרוב.אין התנגדות מצד המטופל ו/או בני המשפחה  .ז

ניתן להיוועץ עם הרופא במוקד הרפואי ו/או הנוירולוג התורן בביה"ח בנוגע ליעד הפינוי  .ח

 המועדף.

 ה במשך רוב השנה. עם זאת, על ראשבבית החולים סורוקה היכולת לביצוע צנתור מוחי זמינ .3

המוקד המרחבי / רפואי זמינות הצוות המפנה מטופל שעונה לקריטריונים הנ"ל לוודא מול 

 לצנתור.

. במקרה של פינוי מטופל אשר עומד בקריטריונים הנ"ל והיעדר יכולת צנתור בסורוקה תבחן 4

 ר.ק של המטופל לבי"ח עם יכולת צנתוהאפשרות לחבור לצוות המסוק לצורך פינוי מוס

מומלץ לשקול  –קומדין, פרדקסה, אליקוויס(  -במקרים בהם המטופל נוטל בקביעות תרופות נוגדות קרישה ) כדוגמת   *

ם. ללא קשר ללוחות הזמני –פינוי ישיר למרכז בעל יכולת צנתור 
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