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?מה יהיו השיקולים בהערכה ראשונית 
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!בטיחות קודמת לכל
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סקירת זירת אירוע

האירועלהתרחשותגרםמהלהביןנסה•

(האורחעוברישל,הפצועשל,הצוותשל)בטיחות•

!איש צוות פצוע לא יכול לטפל, זכור

בזירההנפגעיםשלההכרהרמתהערכת•

(אמבולנסים,כיבוי,משטרה)נוספיםכוחותהזמנת•

למוקדראשונידיווח•
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סקירת זירת אירוע

.הפגיעהעוצמת,בשטחהפצועיםכמות,הפגיעהלמנגנוןהאירועזירתאתסרוק•

('וכומשולבאירוע,דקירה,דרכיםתאונת,ירי)האירועמהותמהי•

מקינמטיקההתרשמות•

(.ע.ח)!בלבדפעיליםדםשטפיעצירת•
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הערכה ראשונית  

:הפצועממצבמאודכלליתהתרשמות

חייםמסכנותבפציעותראשוניוטיפולזיהוי•

ההכרהמצבהערכת•

אווירנתיבמצבהערכת•

הנשימהמצבהערכת•

(הלםמצב)הדםמחזורהערכת•
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הערכה ראשונית
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Aתמיכה בנתיב אוויר 

קיבוע ידני ראש צוואר לאורך כל הטיפול

Jaw thrust/ chin lift
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Jaw thrust–סרטון 
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הצוואריתמיכה בעמוד השדרה 

 !!הצלת חיים היא עבודת צוות, זכרו

!!בהקדם האפשריצ”בעמששמרו על תמיכה 
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הערכת מצב הכרה

•Alert

•Verbal

•Painful stimuli

•Unresponsive
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Bהערכת נשימה 

נושםאינווהנפגעבמידההנשם–ספונטניתנשימהקיוםודא•

לדיבורהקשב,סימטריותעומק,קצב)נשימהיעילותהערך•

.(הנפגע

אובדקהנשימות30-למעלשלבמקרה)נשימתיסיועבצע•

(בדקהנשימות10-למתחת

הצורךבמידת,חייםמסכנותפגיעותוחפשהפצועחזהבדוק•

וטפלעליוןגוףפלגהפשט
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Cהערכת מחזור הדם 

טיפולים רלוונטיים

נראים לעיןים"שטדעצירת •

(60,70,80)עוצמה סדירות  -בדיקת דופק •

זיעה, טמפרטורה, צבע-עור•

הערכת מצב ההלם•

בצע עיסויים במקרה הצורך•
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Dהערכת נוירולוגית 

(A, V, P, U)רמת ההכרה בדיקת •

בדיקת אישונים•

תזוזת גפיים  בדיקת •

גפייםמנח •
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(Exposure)הפשטה 

הפשטת הפצוע •
בדיקת גוף חפוזה•
טיפול בפגיעות מסכנות חיים•
התייחסות לשמירת חום גוף•
התייחסות לצנעת הפרט•
כיסוי הנפגע בהקדם •
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שיקולים לפינוי

לא דחוף/ פצוע דחוף

האווירנתיבעלאיום/פגיעה•

הנשימהמצבעלאיום/פגיעה•

הדםמחזורעלאיום/פגיעה•

הכרהמצבעלאיום/פגיעה•

קשהראשפגיעת•

טראומהמולטי–קשהקינמטיקה•
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הכנה לפינוי

צווארוןהנחת•

גבלקרשקיבוע•

ח"לביהופינויהעמסה•

ן"אטעםחבירה/פינוישקול•

ח"ביה/המפעיללמוקדדיווח•

שניונייםטיפוליםהמשך•
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שיקולים לפינוי

פצוע דחוף
--יציב --
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סבב שניוני

יבוצע רק לפצוע יציב בתנאי ויש זמן
הערכה שניונית•
בדיקת גוף יסודית/ הנחת צווארון•
י מסכה"מתן חמצן ע•
כוויות/ חבישת פצעים•
קיבוע שברים•
פינוי/ כיסוי/ העמסה לקרש גב•
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בהצלחה


