
 
 
 

 אגף רפואה

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש במרפי שרירים שם החוזר: 
 -במערך הפינוי בהיטס 

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 1 עמוד מס'

 
 

 אגף רפואה
 תשע"ח–כסלו–"בי 
 7302נובמבר,  03 

 
 אל:

 מוטסיםפאראמדיקים 

 

 אשפוזי.-במתאר טרום שרירים במרפיהשימוש הנדון: 
 

 
 כללי

 
מהווה את אחת  בכלל, ואינטובציה בפרט, ניהול מתקדם של דרכי האוויר .0

של שירותי רפואת  ALSוהחשובות ביותר של צוותי ה  אתגרותהמשימות המ

הספרות הרפואית הנרחבת בנושא, והמגוון הגדול של  אשפוזיים.-החירום הטרום

כל על החשיבות מעידים יותר מ – guidelinesו  אמצעים )ציוד ותרופות(

 והמורכבות של נושא זה.

ונוספו אמצעים רבים,  בשנים האחרונות חלה התקדמות .7  -כגון רבה בתחום, 

י, מנתב אויר סופרא , ועוד. כמו כן לרינגוסקופ-וידיאו גלוטי חליפי,-קטטר בוז'

)נוספו  סייע לפאראמדיק תכליתן לשפנטאניל( ואטומידאט כגון תרופות חדשות 

 בהשלמת המשימה המורכבת.

זו  .0  –כמקובל בעולם, הפאראמדיקים במד"א מוכשרים ומאומנים לביצוע משימה 

ויש להם את מלוא הסמכות הנגזרת מ"התקנות לביצוע פעולות חריגות" המהוות 

 חלק אינטגראלי מפקודת הרופאים. 

ארץ נעשו ביחד עם זאת, למרות ההתקדמות הרבה בתחום, עבודות רבות ש .4

הנובעים בין  אחוז( 03ועד  03עולם הדגימו שיעורי כישלון לא מבוטלים )מ וב

 בי"ח.-השאר מתנאי הזירה המורכבים במתאר טרום

 -בכדי להתגבר על הקשיים הללו, תוך אימוץ הידע והניסיון שנצבר מרפואת בי"ח  .5

               שרירים מרפישילוב של בהוחל בהדרגה במהלך העשור האחרון 

(muscle relaxants)  במסגרת פרוטוקולים לניהול מתקדם של דרכי האוויר גם

. -במתאר טרום  בסיכויי ההצלחה. התוצאות כצפוי הראו שיפור משמעותיאשפוזי

 



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש במרפי שרירים שם החוזר: 
 -פינוי בהיטס במערך ה

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 7 עמוד מס'

 

, תוך המלצה וועדת רפואהאגף הרפואה במד"א העלה את הנושא לדיון במסגרת  .6

החליטה  וועדת הרפואה .ייחודיים לשימוש במתארים שרירים מרפישילוב לשקול 

 בשני מתארים : לאמץ את המלצת אגף הרפואה

 .רך המוטסבמסגרת המע שילוב מלא (א

 .שילוב חלקי במתארים של פינוי ממושך (ב

 

 
 

 ת ההנחיהומטר
 

ניהול מתקדם של  מרפילהכיר את האופציות השונות לשילוב של  .0 שרירים במסגרת 

 בי"ח.-דרכי האוויר במתאר טרום

 של המערך המוטס בשלב) ALSאת צוותי ה  לפרסם פרוטוקולים מובנים המנחים .7

.( בשימוש נכון בהתאם לאינראשון  דיקציות שאושרו

 להגדיר את אבני הדרך להמשך התהליך ברמה הארגונית. .0

 

 
 
 

 פירוט
 

: מרפיהתוויות כלליות לשילוב  .1  שרירים 

 : RSIכחלק אינטגראלי מהליך  .א

 .מטופל זקוק לאינטובציה דחופה 

 מתנגד" לביצוע המטופל מצוי באי שקט פסיכומוטורי/הכרה מעורפלת"/

)לדוגמא   .טריזמוס( –הפרוצדורה 

: .ב  כחלק מטיפול תרופתי במהלך פינוי 

 .המטופל מורדם ומונשם 

 .קיבל טיפול נאות בתרופות סדטיביות ואנלגטיות 

  משתולל" ו"מתנגד להנשמה". –למרות הנ"ל" 

  דקות. 73צפוי זמן פינוי של למעלה מ 



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש במרפי שרירים ר: שם החוז
 -במערך הפינוי בהיטס 

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 0 עמוד מס'

 

7. :  התוויות נגד 

 ., שאינו "מתנגד"מטופל מחוסר הכרה .א

נגד לשימוש בתרופות  .ב  שרירים. מרפותקיימת התוויית 

קיים חשש לקושי בהנשמת המטופל באמצעות מפוח ומסיכה במקרה של אי  .ג

, עיוות במבנה עצמות הפנים, עבות זקן –לדוגמא ) טובציההצלחת האינ

'  .(וכדו

 

 תרופות בשימוש: .0

 כולין :-סוקציניל .א

  :  .depolarizingשרירים  מרפיקבוצה 

  :  קישור והפעלה ממושכת של הרצפטור הניקוטיני.מנגנון פעולה 

  :  .IVצורת מתן 

  : . .pushב  mg/kg 1-1.5מינון   מתן חד פעמי

  :  שניות. 45-63תחילת השפעה 

  : דקות )ארוך משמעותית במטופלים עם פגיעה/חסר  5-03משך השפעה 

.pseudo cholinesteraseבאנזים  ) 

  , גולגלתי תופעות לוואי אפשריות : פסיקולציות, עליה בלחץ תוך 

 רבדומיוליזיס, היפרקלמיה.

 כוויות טיפול בדיאליזה, תחת אי ספיקת כליות  : לשימוש וויות נגדהת

)לאחר נרחבות, פ נוירו 44גיעות מעיכה  ניווניות  , מחלות  -שעות(

 .malignant hyperthermiaסטוריה של יהמסקולריות, 

 

: .ב  רוקורוניום 

  :  .nondepolarizingשרירים  מרפיקבוצה 

 ו : קישור  . )אנטגוניזם( חסימהמנגנון פעולה   של הרצפטור הניקוטיני

  :  .IVצורת מתן 

 



 
 
 

 אגף רפואה

  ':מס הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש במרפי שרירים שם החוזר: 
 -במערך הפינוי בהיטס 

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 4 עמוד מס'

 

  :1מינון mg/kg  להשריה )כחלק מRSI . )0.6 mg/kg  לשימור

(maintenance) – ניתן לתת מנות חוזרות .מטופל מונשם לאחר סדציה. 

  :  שניות. 60-90תחילת השפעה 

  : ) 45-43משך השפעה   (.תלוי במינון שניתןדקות 

  :  .לא משמעותיותתופעות לוואי אפשריות 

  :  .איןהתוויות נגד לשימוש 

 

: .ג  סוגאמאדקס 

  :  שרירים. למרפיאנטידוט קבוצה 

  מניעת התקשרותה למולקולת הרוקורוניום ומנגנון פעולה : קישור

 .לרצפטור הניקוטיני

  :  .IVצורת מתן 

  :16מינון mg/kg.  1500–מקסימום למנה mg . 

 דקות 3-4: השגת האפקט הרצוי. 

 .  התוויות נגד לשימוש : אין

 

 

4. RSI  - שלבי הביצוע :דגשים ב 

 

: .א  הכנות 

 צורך באינטובציה בכלל,  הערכת המטופל והחיוניות בביצוע הפרוצדורה(

 .צורך בשימוש במשתקי שרירים(

 י, מזרק,ציוד הנדרש לאינט )לרינגוסקופ, להבים, בוז' אמצעי  ובציה 

 .(וכדו'קיבוע, 

 ו מג'יל מלקחי.  סקשן

  שרירים( מרפי, סדציה, אנלגזיה)תרופות. 

 .  ציוד לניטור )בדגש על סטורציה וקפנומטריה(



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

י שרירים השימוש במרפשם החוזר: 
 -במערך הפינוי בהיטס 

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 5 עמוד מס'

 

  ,אמצעים חליפיים לסיוע נשימתי )מפוח + מסכה + מנתב אוירLMA ,

.  ערכת קריקוטומיה(

 

: .ב  פראוקסיגנציה 

 033%  חמצן במסכה, בflow  15של lit/min דקות. 0-5, במשך 

  שפר באמצעות מפוח ומסיכה. - 03%במידה וסטורציה נמוכה מ 

 

: .ג  תרופות 

 ציה :מדיקפר  (0

  פנטאנילIV  1-2במינון mcg/kg  'מקס(200 mcg  למטופלים )למנה

 הזקוקים לטיפול בכאב.

 :)אחד מהבאים( ציהסד  (7

 אטומידאט IV  0.3במינון mg/kg . 

  ן ן  IVקטאמי  .mg/kg 2במינו

  )דורמיקום )מידאזולםIV  ן . 03 )מקס למנה mg/kg 0.1במינו )  מג'

 שרירים: הרפיית  (0

 כולין -סוקצינילIV  ן .במינו  1-1.5 mg/kg 

  רוקורוניוםIV  1במינון mg/kg. 

 

 אינטובציה:מהלך ה .ד

 .בצע תמרון סליג מיד לאחר מתן משתק שרירים 

 .  המתן כדקה לאחר מתן התרופות )עד להשגת אפקט רצוי(

  בצעBURP .במידת הצורך 

 . י  שקול שימוש בקטטר בוז'

 מק הטובוס.וודא עו 

 

 



 
 
 

 אגף רפואה

  מס': הוראת שעה חוזרים והוראות שעה

 03.11.7312 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

השימוש במרפי שרירים שם החוזר: 
 -במערך הפינוי בהיטס 

 . אשפוזי-במתאר טרום

 עמודים 11 מתוך 6 עמוד מס'

 

 

 ווידוא מיקום הטובוס : .ה

 . )טובוס עובר בין מיתרי הקול(  וויזואלית 

 (  ריאות, קיבה(.האזנה 

 .קפנומטריה 

 .סטורציה 

 .קיבוע 

 

 במהלך פינוי: .ו

 .  ניטור מתמשך )מדדים חיוניים, סטורציה, קפנומטריה(

  ואנלגזיה שקול צורך בתוספת סדציה )קטאמין/דורמיקום( 

 )מורפין/פנטאניל(.

  שקול צורך במתן רוקורוניוםIV  0.6במינון של mg/kg  במקרים בהם(

, ונדרש שילוב -בסוקצינילההשריה בוצעה תוך שימוש   מרפהכולין

.  שרירים במהלך הפינוי(

 

 : אבני דרך להמשך .5

 "הרצת" הפרוטוקול המלא במסגרת המערך המוטס במשך שנה. .א

וניתוח נתוני המטופלים. .ב  איסוף 

.-זיווד כלל הניידות לטיפול נמרץ במנתב אויר סופרא .ג  גלוטי

נתיות( בנושא ש-השלמת הכשרה כלל ארגונית )במסגרת ההשתלמויות הדו .ד

 .ניהול מתקדם של נתיב האויר

 הכנסה מדורגת של רוקורוניום וסוגמאדקס לאט"נים "מרוחקים". .ה

 מעקב ואיסוף נתונים במשך שנה נוספת.  .ו

 

 

 

 



 
 
 

 אגף רפואה

 

 ,בברכה

 

 ד"ר רפי סטרוגו מגן   תמ"ג רמי מילר

 רפואה סמנכ"ל     ומנהל אגף רפואה פאראמדיק ראשי   

 

 
 

:  העתק 
 

 פרוויזריםפאראמדיקים סו

   מטה אגף רפואה    



 
 
 

 אגף רפואה

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 למטופל מונשם תרשים זרימה –  1 נספח

 לא כן

 מטופל מונשם

 ופלבצע הערכה מלאה של המט

וטיפול במהלך הפינוי לביה"ח  המשך ניטור 

 דק' 5-13בצע הערכת מדדים חוזרת כל        

 במרפיצורך 

 ?  שרירים 

 
 הערות ושיקולים כלליים

 
 :  הערכת מטופל 

 מדדים חיוניים )בדגש על
 .סטורציה וקפנומטריה(

מצב הכרה. 

מידת התנגדות להנשמה. 

 
 :  סדציה 

 ן  IV - 1-2 mg/kgקטאמי

 ו/או

ום דורמיקIV – 2.5-5 mg  

 זרות בהתאם מנות חו

ניטור מדדים.  לצורך, תוך 

 
 :  אנלגזיה 

 פנטאנילIV - 50-100 mcg 

במנות חוזרות לפי הצורך, 

ניטור מדדים רציף.  תוך 

 
 :  צורך במרפי שרירים 

.מטופל באי שקט 

 יש( "תנגודת" להנשמה 
לשלול גורמים הפיכים 
ן פנאומוטוראקס,  כגו

(.היצרות בטובוס, וכ  דו'

 

 :  הרפית שרירים 

 רוקורוניוםIV – 0.6 mg/kg 

 במנה חד פעמית.

 
 

 

  יש לוודא ניטור רציף של
מדדי המטופל בדגש על 

 סטורציה וקפנומטריה !!!

 

  במקרה של חוסר יכולת
להנשים את המטופל בצורה 
נאותה יש לתת סוגאמדקס 

IV  לביטול השפעת
 הרוקורוניום.

 

 וודא סדציה מלאה

 שקול טיפול אנלגטי

 IVתן רוקורוניום 



 
 
 

 אגף רפואה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא כן

 לא כן

 ניהול מתקדם של דרכי האוויר –  7 נספח

 
ו  שיקולים כללייםהערות 

 
 :  הערכת מטופל 

 מדדים חיוניים )בדגש על
 .סטורציה וקפנומטריה(

מצב הכרה. 

 
 :  השריית סדציה 

אטומידט IV – 0.3 mg/kg 

 ן  IV - 1-2 mg/kgקטאמי

 ו/או

 דורמיקוםIV – 2.5-5 mg  

 זרות בהתאם מנות חו

ניטור מדדים.  לצורך, תוך 

 
 :  אנלגזיה 

 פנטאנילIV - 50-100 mcg 

במנות חוזרות לפי הצורך, 

ניטור מדדים רציף.  תוך 

 
 :  צורך במרפי שרירים 

.מטופל באי שקט 

 תנגודת" לסיוע נשימתי"
)יש לשלול גורמים הפיכים 
ן פנאומוטוראקס,  כגו

.)  היצרות בטובוס, וכדו'

 

 :  מרפי שרירים 

 סוקצינילכוליןIV – 1-1.5 

mg/kg. 

  -נגד  תבמידה ויש התוויי

רוקורוניום IV – 1 mg/kg 

 במנה חד פעמית.

 

  יש לוודא ניטור רציף של
מדדי המטופל בדגש על 

 סטורציה וקפנומטריה !!!

 במקרה של חוסר יכולת
להנשים את המטופל בצורה 
נאותה יש לתת סוגאמדקס 

IV  לביטול השפעת
 הרוקורוניום.

 

 מטופל זקוק לניהול מתקדם של דרכי האוויר

 בצע הערכה מלאה של המטופל

 במרפיצורך 

 ?  שרירים 

 ל צורך בסדציהשקו

 שקול צורך באנלגזיה

 הכן ציוד ותרופות

 בצע פראוקסיגנציה

:  תן טיפול תרופתי 

סדציה 

אנלגזיה 

מרפה שרירים 

וודא מיקום הטובוס  בצע אינטובציה 

 ? הצלחה

 

 שקול שימוש בSGA 
שקול קריקוטומיה 

וטיפול במהלך  המשך ניטור 

 הפינוי לביה"ח



 
 
 

 אגף רפואה

 
 
 
 
 

: .א  אחסנה 

  'מעלות  7-4בטווח של התרופות  נדרשות לשמירה בתנאי קירור )טמפ

 צלזיוס(.

  תוך  –לפיכך, שלא בעת טיסה מבצעית , ייעודי תאוחסנה התרופות במקרר 

 מעלות צלזיוס. 4ניטור ושמירה על טמפ' ממוצעת של 

  ייעודית המצוידת בעת יציאה לטיסה מבצעית, תילקחנה התרופות בצידנית 

 בקרחונים.

 יש להעביר את  –ר במקרה של תקלת חשמל או תקלה אחרת בפעילות המקר

 התרופות לצידנית, ולהעביר דיווח מיידי למנהל המערך המוטס.

 
 
 

                
 
 
 
 

: .ב  כמות 

זיווד הצידנית לקראת טיסה, יש לוודא הכנסת הכמויות הבאות  – בעת 

  ן  אמפולות. 7 –סוקציניל כולי

  פלקונים. 4 –רוקורוניום 

  בקבוקונים. 4 –סוגאמדקס 

 
 

 : דיווח .ג

  ייעודי בכל מקרה בו נעשה שימוש במרפי שריריםיש למלא דוח  על גבי טופס 

.  )בנוסף לתיעוד הרגיל בדוח הרפואי ובגיליון המשימה(

 
 
 

 טכני –  0נספח 



 
 
 

 אגף רפואה

 

 השונותבהתוויות  –מינון רוקורוניום ע"פ משקל 
 
 

משקל המטופל 
)ק"ג( 

  RSI
)מ"ג( 

 Maintenance
)מ"ג( 

מ"ל(  0.6) 6מ"ל(  1)  1010 

 20 20 12

 30 30 18

מ"ל(  2.4) 4024 40 

30 מ"ל(  5)  5050 

מ"ל(  3.6) 6036 60 

 70 70 42

מ"ל( 4.8) 8048 80 

 90 90 54

מ"ל(  6)  60מ"ל(  10) 100100 

   

 


