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 עובדים ומתנדבים שלום רב,  

 :מהעת האחרונה ולקחי אירועים דגשים שעלו בבקרותלהלן 
 
 

 התנהלות מבצעית: .1
 
בסיוע יתקיימו שיחות ועידה לשם סיוע במציאת כתובת האירוע  .א

ועי איןהמוקד המרחבי ובקו מוקלט בלבד.   מטרה דה ללבצע שיחות 
, אחרת לרבו  .צורך במיגון וכדומהבדיקת הת אנמנזה 

, כל  .ב מרגע ההגעה לכתובת יש לשאוף לבדיקת המטופל מהר ככל הניתן 
 בדיקת המטופל והתרשמות ממצבו.דיון בנוגע לפינוי יתבצע רק לאחר 

, רצוי להסביר כי ייתכן ומלווה  COVID-19 פינוי מטופל מאומת לבעת  .ג
יוכל להכנס למתחם הקורונה גם אם הינו חולה מאומת. בכל מקרה  לא 

למטופל או  הרפואי אין להכנס לעימותים העלולים לפגוע במענה
 בזכויותיו ויש לצרף את המלווה אם ירצה בכך.

ן  .ד נה או וקורדרש בכל מגע עם מטופל החשוד כחולה נגיפי מלא נמיגו
 , זוגות  2מאומת לקורונה. מיגון מלא ואפקטיבי הינו: סרבל מיגון 

 מגן פנים.ו FFP\N95מסיכת כפפות, 
פינוי מטופל באמבולנס  –העברת מטופל באמצעות אמבולנס מחיצה  .ה

 , מחיצה ללא חובש מלווה רלוונטי למקרים בהם המטופל מוגדר יציב 
 בהכרה מלאה ורגוע. בכל מקרה אחר יש להציב חובש מלווה.

, ובייחוד בעת העברת מטופל ממוסד אחד למשנהו מטופל העברתבעת  .ו
מאומת לקורונה באמבולנס מחיצה יש לוודא כי בעת הסקירה 

מצבו הרפואי תואם לזה שנמסר  -הראשונית של המטופל ומדדיו
ומאפשר את העברת המטופל בצורה הבטוחה והמיטבית עבורו. במידה 

 ומצב המטופל השתנה יש לדווח למוקד הרפואי במספר הטלפון 
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2. BLS: 
 
בעמדת   CONTECבכל תחילה וסיום משמרת יש לוודא הטענת מוניטור  .א

 . בתחנההטעינה 
העונה לשני הקריטריונים הבאים לכל מטופל יש לבצע אק"ג חיבור  .ב

 בלבד:
 .תסמונת כלילית חריפה/ חשד ל של  קליניקה.1
או  \מאשר חבירה עם אט"ןמשך הפינוי לבית החולים קצר יותר .2

 כאשר האט"ן לא זמין.
הנדרשת בעת מתן מענה הינה הפעולה הראשונה  דימום פורץעצירת  .ג

. דימום וממפצועים ועשויה להציל  טראומהלנפגע  לעצור פורץ יש ות  
, תחבושת + חבישת לחץ או  אישית תחילה על ידי לחץ ישיר ) תחבושת

, בדימום פורץ שאינו נעצר על ידי תחבושת או   ) הפעלת לחץ ידני 

ן לצוותים   אגף רפואה רענו

 17.03.2021     :מתאריך נגב  שם מרחב:
 

 עמודים    2    מתוך    1עמוד מס'      רענון לצוותים   
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ס"מ מעל אזור הפציעה  5חצי קטיעה יש להניח חסם עורקים \קטיעה 
בכל מהלך הפינוי יש לוודא כי לא  ולהפעיל לחץ עד לעצירת הדימום!

 התחדש דימום כתוצאה מ"התרופפות" החסימה.
 
 
 

3. ALS: 
 
 

תינוקות וילדים רגישים ביותר להיפוגליקמיה. ילודים ותינוקות  .א
. בנוסף  גליקוגן לאגור  תמופחתיכולת יה בשל וטים לפתח היפוגליקמנ

( עשויה  מחלה )מכל סיבה שהיא   INTAKE בירידה  חדה, חוסר בתזונה 
במקרים חמורים  . ולהיפוגליקמיה להוביל לירידה בצבירת קלוריות

לבצע בדיקת רמת  יש - לפיכךלדום לב.  ויה להובילעשהיפוגליקמיה 
שינוי במצב  –טיפול בילד או תינוק שמצבו אינו יציב בעת גלוקוז בדם 

, החייאת לב  ההכרה, ירידה בלחץ הדם, טאכיקרדיה לא מוסברת 
  .ריאה

אך ת תפקוד הלב של התינוקות והילדים, לשפר אעשוי מתן גלוקוז 
 ההישרדות מדום לב. טרם ידוע אם משפר את שיעורי

של גלוקוז בדום לב אינו מומלץ  )ללא בדיקה מקדימה( מתן רוטיני
יה הנוגע להישרדות ובשל החשש מהיפרגליקמעקב חוסר המידע 

 ים.ולשינויים במאזן האלקטרוליט נזק מוחיהחמרת העלולה לגרום ל
 

, הנמצאים  .ב לאור כניסתם של משתלמים רבים ממסגרות הכשרה שונות 
הכשרה שונים עולה הצורך לחדד את חשיבות תיאום הציפיות בשלבי 

, חוזקות לב בו נמצא, סמכויותשבין ראש הצוות למשתלם בנוגע לש
. מצורף קישור למסמך  אחר ביצוע מטלות המשמרת ומעקב  וחולשות

 : בטיחות הטיפול שהופץ לאחרונה בנושא 
-ht tp s://dr ive.goog le. co m/fi le/d/1zwxh59aGT YGUlSB8W

TeMstsKwXzn8E z/view?usp= shar ing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אייל עוז     
 מ"מ מפקח רפואי

 מרחב נגב    

https://drive.google.com/file/d/1zwxh59aGTYGUlSB8W-TeMstsKwXzn8Ez/view?usp=sharing
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