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 לכבוד: 
 צוותי מד"א

 םפראמדיקים אחראי
 מדריכי וחונכי קורס פראמדיק

 מפקחי אגף רפואה
 

 Contec HMS 6500הנדון: חידוד הנחיות שימוש במוניטור 

 CONTEC HMSזיווד האמבולנסים של מד"א במוניטור מסוג "חוזר בהמשך ל

שהופץ על ידי אגף רפואה, להלן מספר דגשים וחידוד הנחיות בנוגע לשימוש  "6500

 במכשיר המוניטור, יצירת קשר עם המוקד הרפואי, והוראות הפעלה.

 

 :יכולות המוניטור .1

 סטורציה, לחץ דם, מוניטור, אק"ג וטמפרטורה. דופק, בדיקת ערכי .א

 .שידור המדדים בזמן אמת לטאבלט של האמבולנס .ב

 .שידור המדדים בזמן אמת למוקד הרפואי .ג

 .הזנה של הערכים הנבחרים לטבלת המדידות ברשומה הרפואית .ד

 

 

 :כללי .2

לאמבולנס על בסיס קוד מבצעי )אין להעביר מוניטורים  משויךהמוניטור  .א

 בין אמבולנסים(.

ביצוע חיבור המוניטור או במצב מסכן חיים לצורך  מטופלאין לעכב פינוי  .ב

 מדידות באמצעות המוניטור )לדוג' פצוע טראומה לא יציב(.

חר מתן טיפול מציל חיים ביצוע מדידות באמצעות המוניטור יבוצע רק לא .ג

 )החייאה, חיבור דפיברילטור, הנשמה, מתן חמצן, אפיפן וכו'(.

 הגעתועד  –משך כל האירוע ללהמשיך לנטר את המטופל ככל שניתן, יש  .ד

 לביה"ח.
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 :יצירת קשר עם המוקד הרפואיצורך בללא  – שימוש במכשיר .3

במקרים אלו יבוצע פיקוח מרחוק על ידי המוקד הרפואי, במקרים חריגים המוקד  

 הרפואי יצור קשר עם הצוות(:

 :לבחינת, יש לבצע מדידות על ידי מכשיר המוניטור מטופלמפגש עם  בכל .א

 דופק 

 לחץ דם 

 סטורציה 

 )חום )פרט למקרי טראומה 

 :חיבור אלקטרודות לניטור רציף של פעילות הלב .ב

 לאלקטרודות הניטורמדדים הבסיסיים יש לחבר את המטופל לקיחת הבנוסף ל

(RA,LA,LL,RL )במקרים הבאים: במהלך הטיפול והפינוי 

 ינויים במצב הכרהש 

 מטופל עם קוצר נשימה 

  12במטופל מעל גיל  50או מתחת ל 100דופק מעל 

  90נמוך מ  ל"ד סיסטולימטופל עם חשד לשוק או  

 מטופל המתלונן על דפיקות לב 

  התחשמלותמטופל לאחר 

  הרעלה \הכשת נחש  \מטופל לאחר עקיצת עקרב 

 מטופל עם חשד לתסמונת כלילית חריפה 
 

 :יצירת קשר עם המוקד הרפואיביצוע אק"ג ו .4
 טלפוני עםוליצור קשר ( V1-6)חיבורי חזה יש לבצע אק"ג  התנאים הבאים כלבהתקיים  .א

  :המוקד הרפואי לשם פענוח ראשוני

o חשד לתסמונת כלילית חריפה 

o  כאשר זמן הפינוי לבית החולים הקרוב קצר מזמן החבירה

 .זמין ט"ןנט"ן או במקרים בהם אין נל

תוך התייעצות עם הפראמדיק המענה הרפואי במקרים אלו יקבע על ידי ראש הצוות  .ב

הפראמדיק במוקד הרפואי יבסס את המלצתו על סמך הנתונים במוקד הרפואי. 

 .המובאים על ידי ראש הצוות והנתונים המשוקפים על ידי מכשיר המוניטור

ט"ן, סירוב פינוי, פינוי מטופל נהזמנת  / לצומת החלטות )ביטול BLSבעת הגעת צוות  .ג

להתייעץ עם המוקד הרפואי, למוקד הרפואי  BLSלבית חולים מרוחק( רשאי ראש צוות 

 .היכולת לסייע תוך התייחסות למדדי המטופל והניטור

ים בהם מדדי המטופל תקינים )לרבות אק"ג תקין( שיקול הזמנת במקר -למען הסר ספק .ד

 ט"ן או ביטולו יתבסס על התמונה הקלינית אותה מציג המטופל.נ

חנת האק"ג על ידי המוקד במקרים בהם חשד הצוות בתסמונת כלילית חריפה ובאב .ה

, המוקד BLSתתבצע שיחת ועידה בין צוות  - ט"ן זמיןנבהיעדר ו, STEMIצפה הרפואי נ

החולים בניסיון לפנות את המטופל ישירות ליחידה לטיפול בית בקרדיולוג ההרפואי ו

 נמרץ לב.
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 :וביצוע אק"ג הזנת ערכי המוניטור למדידות הרשומה הרפואית .5

 יטור ישירות לדו"ח הרפואי בטאבלטנתוני המדידות שבוצעו באמצעות המונשליחת לשם 

 יש לבצע את הפעולות הבאות:ולשם שליחת אק"ג למוקד הרפואי 

  :עליש ללחוץ לאחר שנתוני המדידה מופיעים על מסך המוניטור  .א

 silence (A)המכשיר המוניטור הצהוב על לחצן ב

 Print  (B)ה לחצןבמכשיר המוניטור האפור על 

 דקות בין מדידה למדידה. 5המכשיר יתעד את המדדים בטווח של מרגע הלחיצה 

רק כך התרשים ישמר במערכת  – בו מבוצע אק"ג בכל מקרהיש לבצע פעולה זו 

על הכפתור בטרם הלחיצה  להדריך את המטופל להקפיד יש וישלח למוקד הרפואי.

 מהימן.להימנע מתזוזה לשם יצירת אק"ג 

 בטאבלט, יש ללחוץ על כפתור "טעינת נתונים מהמוניטור" הדוח הרפואיבעת מילוי  .ב

(C) , .פעולה זו תטען את המדדים שנשמרו לדוח הרפואי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,
 אגף רפואה
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