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פגיעות ראש

בטראומה1'מסהמוותגורם•

צעיריםבוגריםכ"בדהםראשנפגעי•

מערכתיותרבבפגיעותשכיח•

נכוןלאטיפול/אבחנהחוסרהואהמוותהגורםלעיתים•

האבחנהעלמקשהסמים/באלכוהולשימוש•
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אנטומיה

מנפח הגולגולת80%" תופסים"המוחות 

המוח הגדול

המוח הקטן

גזע המוח

מוח השדרה
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אנטומיה

:מחולקת לשתי מערכות, מערכת העצבים אחראית על פיקוח ושליטה

(CNS) מערכת העצבים המרכזית

(PNS )מערכת העצבים היקפית 
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אנטומיה

מערכת העצבים המרכזית

מפקחת ושולטת על כל המערכות בגוף

המערכת מורכבת משלושה חלקים כאשר כל 

:חלק אחראי על פעולות אחרות

מוח גדול
חושים, הבנה, חשיבה

מוח קטן
,קואורדינציה, שיווי משקל

עידון תנועות טונוס שרירים

המוחגזע 
לחץ  דם, הלבפעילות , נשימה
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אנטומיה

ההיקפיתהעצביםמערכת

.הפריפריתוהתחושההתנועהעלאחראית•

.הגוףאיבריאלהמרכזיתהעצביםממערכתתנועתי-עצבימידעמעבירה•

.המרכזיתהעצביםלמערכתחזרההגוףמאיבריתחושתי-עצבימידעמעבירה•
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אנטומיה

1
2

3

4

5

:קרומי ההגנה על המוח

רקמת עור ושיער עשירה בדם. 1

עצמות הגולגולת. 2

3 .Dura Matter–הקרום החיצוני

4 .Arachnoid Matter– הקרום

העכבישי

5 .Pia Matter–הקרום הדק

המוח
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אנטומיה

C.S.F-Cerebro-הנוזל Spinal Fluid

מקיףוהואל"מ150היא-ככמותו,במוחשמיוצרפלסמתינוזל

.המוחכלאת

.חלבוניםומעטממלחים,ממיםנורמליבמצבומורכבשקוףהנוזל•

.הפיהלקרוםהעכבישיהקרוםביןנמצאהנוזל•
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אנטומיה

C.S.F-Cerebro-נוזל ה Spinal Fluid

:תפקידיו העיקריים

ריכוך זעזועים•

ריכוך לחץ על המוח•

מאפשר הולכת חומרים במוח•
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פגיעות ראש

:ללרובגורמותראשפגיעות

מוחיתהיפוקסיה•

הכרהחוסר•

האווירבנתיבפגיעה•

נוירולוגייםבתפקודיםפגיעה•

ארוךלטווחנכות•
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Cerebral Concussion–זעזוע מוח 

כוח קינטי שמופעל על הגולגולת גורם למוח להיחבט בקיר הגולגולת  

 (Coup , Contrecoup).פעמיים

.הפגיעה השניונית עלולה להיות משמעותית יותר מהראשונית

פגיעה שניוניתפגיעה ראשונית
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Cerebral Concussion–זעזוע מוח 

קההחבלה:הגורם

:סימנים

בלבול\זמניזיכרוןאובדן•

שקטאי\חרדה•

סחרחורות•

ראשוכאביהקאות\בחילות•

ישנוניות–בילדים•

שעותמספרלאחרלהופיעעלוליםהסימניםלעיתים!לבשימו

של המוח בקופסת הגולגולת " טלטול"
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:סכנות

גולגולתיהתוךבלחץעליה-דימוםדםכליקריעת•

מוחיתבצקת•

Cerebral Concussion–זעזוע מוח 
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עליה בלחץ התוך גולגולתי  

:לתגרוםICP-בעליה

המוחרקמותעללחץ•

המוחיהדםבזילוחהפרעה•

מוחיתהיפוקסיה•

ההכרהברמתירידה•
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לחץ תוך גולגולתי מוגבר

מתבטאת בשינויים בשלושה מדדיםICP-עלייה ב

ד"עלייה בל

שינויים בדפוסי 
נשימה

משולש
קושינג

ירידה בדופק
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דימום תוך מוחי

:הגורמים

חודרתפגיעה•

דחוסיםשברים•

.המוחשכבותביןדםבכליקרע•

!פרכוסיםלהופעתגדולהסבירות
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שברים בגג הגולגולת

.דחוסיםולאקווייםהםמהשברים80%

!רנטגןצילוםידיעלרקלהתבצעיכולהשברזיהוי

.המוחברקמותפגיעהתיתכן

שבר קווי

שבר פתוח

שבר דחוס
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שבר בבסיס הגולגולת

:הגורם

מלמטה\מלמעלהדחיסה•

מחבטהשנגרםקווישברעלמדוברכ"בד•

.אחוריתאוקדמית

:ספציפייםסימנים

מיידיסימן–מהאףאו\ומהאוזנייםCSFשלדליפה•

Raccoon\משקפייםהמטומות• Eyes.

Battle’s\המסטואידבאזורהמטומות• Sign.
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הערכת נפגעי ראש

: יש לברר בראש ובראשונה את מנגנון הפגיעה, כדי לדעת מה מהות הפגיעה

?הנפגענפלגובהומאיזההאם•

?לבריכהראשקפיצתקפץהאם•

?מרסיסיםאומהדףנפגעהאם•

?דרכיםבתאונתמדוברהאם•

!נסיבות הפגיעה חשובות ביותר לאבחנה ולטיפול
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הערכת נפגעי ראש

PHTLSסכימתי"עפעבוד,פגיעהבכלכמו-

הטיפולאורךלכלצ/ש"עמעלשמור-

אינטובציהלביצועתובילההכרהברמתדרסטיתירידה-

מעקב צמוד מרגע לרגע:העיקרון

:כגוןשאלות,הטיפולאורךלכלובמקוםבזמןהחולההתמצאותבחן

"?קרהמה"

"?היוםיוםאיזה"

"?לךקוראיםאיך"
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הערכת נפגעי ראש

.יש לבדוק האם גם לאחר שהחולה מתעורר הוא שב ושוקע

!מדד מאוד חשוב ואמין לפגיעת ראשהינומצב ההכרה 

.שימוש באלכוהול וסמים עלול להקשות על האבחנה
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טיפול בנפגעי ראש

A-צ"ועמשאוירנתיב

.הטיפולכללאורךידניוצווארראשקיבוע1.

.הפרשותסילוק2.

צ"עמשעלשמירהתוךלסתדחיקתי"עאוירנתיבפתיחת3.

.הצורךבמידתA.Wוהחדרת
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טיפול בנפגעי ראש

B-מספקתנשימההבטחת

מסייעתהנשמהספק.נושםשלאנפגעהנשם-נשימהודא1.

.הצורךבמקרה

.הבטןאתלחשוףגםניתן,החזהביתאתחשוף2.

,חזהביתעלייתסימטריות,עומק,קצב,נשימהאיכותהערך3.

.הנפגעלדיבורהקשב

.הנשימהבדפוסישינוייםחפש4.

.גבוהבריכוזחמצןספק5.
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טיפול בנפגעי ראש

C-(חיצונייםדימומיםועצורתקיןדםזילוחהבטח)דופקבדיקת

.ד"שטעצירת–דים"שטוישנםבמידה

נוזליםיציאתאודימוםישהאםבדוקבגולגולתנוספותפגיעותחפש

.ומהאוזןמהאף

.ד"ליציבותעללשמירהנוזליםלתתניתן
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טיפול בנפגעי ראש

C-מרכזידופקבדוק

:הלםמסימניהתרשם

.קטלנילהיותיכולראשבפגיעתהלם-דופקהערך•

.(לחות',טמפ,צבע)עור•

.(תקיןלא-שניותלשתימעל)קפילארימילוי•
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טיפול בנפגעי ראש

E-ח"לביפינוי

:(יציבלא)דחוףוהנפגעבמידה

.בשטחיציבבלתינפגעלעכבאין•

.(לטובוסאלא)עירויהחדרתלשםפינוילעכבאין•

.גבללוחמלאקיבוע•

.ן"אטעםחבירהשקול,הקרובהחוליםלביתפינוי•
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טיפול בנפגעי ראש

:סכנות

במוחמפגיעהכתוצאהמוות•

זיהומים,שיתוק,ש"עמפגיעות•

:טיפול

•PHTLS

.צ"בעמשלפגיעההתייחסותתוךאוירנתיבעלשמירה•

.קפדניתהשגחהכדיתוךן"אטהזעקת/דחוףפינוי•
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סיכום

בכל ירידה ברמת ההכרה בטראומה יש לחשוד בראש ובראשונה  

בפגיעת ראש

יהיה ביצוע ן"האטעקב התדרדרות ברמת ההכרה הטיפול ברמת 

.אינטובציה לשמירה על נתיב אויר
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בהצלחה


