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הדרכה למצבי חירום
מחוסר הכרה ואינו נושם:

די בארבע דקות – כדי לגרום נזק בלתי הפיך
לרקמת המוח – נזק שחורץ את דינו של הנפגע
למוות .ארבע הדקות הקריטיות האלה הן הסיבה
לחשיבות העצומה של הגשת עזרה ראשונה
לפצוע כבר בזירת האירוע ,עוד לפני פינויו לבית
חולים .החייאה היא אוסף פעולות מלאכותיות
הנעשות באדם הסובל מכשל במערכות קיום
החיים (מע' העצבים המרכזית ,מערכת הדם
והלב ,מערכת הנשימה) ומטרתם היא להשיב
את הפעילות התקינה של מערכות אלו או לפחות
לשמור על רמת חמצון סבירה בגוף עד להגעת
צוות רפואי מיומן.
פעולות ההחייאה העיקריות כוללות:
אבטחת נתיב אוויר פתוח ,הנשמה מלאכותית
ועיסויי חזה .בנוסף ,מתן שוק חשמלי על ידי
דפיברילטור.
ווידוא הכרה :נסו ליצור קשר עם הנפגע .שאלו
אותו" :אתה בסדר?" .אם הנפגע לא מגיב ,נסו
לנער את כתפיו או לצבוט אותן .אם עדיין הנפגע
לא מגיב ,ייתכן שהוא מחוסר הכרה אך נושם.
בדוק אם האדם נושם ע"י הטיית ראשו לאחור
והתסכלו אם בית החזה עולה  .בדקו האם יש
דופק ,ניתן להיעזר באוקסימטר-מד סטורציה.
פתחו את פיו של הנפגע תוך הסתכלות .בדקו
האם יש שאריות אוכל ,שיניים שנפלו או גשר
שהתמוטט .הטו את גופו ואת ראשו של הנפגע
הצידה ובאמצעות תנועת גריפה נסו להוציא את
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השיירים שעלולים לחסום את נתיבי האוויר
שלו .יש לשאוב את השיירים ע"י מכשיר שאיבה
סקשיין על מנת למנוע אספירציה -חנק מגוף זר.
אם הנפגע עדיין לא מגיב ,הזעיקו את צוות מד"א
בטלפון .101
חברו מכשיר דפיברילטור ע"י הנחת המדבקות
על בית החזה באיזורים המסומנים ואפשרו
למכשיר לאתר הפרעת קצב ובהתאם להוראה
לחצו למתן שוק.
( A-Airwayפתיחת נתיב אוויר) :פתחו את נתיב
האוויר של הנפגע :הניחו יד אחת על מצחו ,יד
שנייה מתחת ללסת התחתונה והטו אותו מעט
אחורנית .הפעולה הזאת תפתח את נתיב
האוויר .אסור לבצע את הפעולה הזאת אצל
נפגע שיש חשד שנחבל בגב ,שכן הטיית הראש
אחורנית עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לחוט
השדרה שלו.
( B – Breathingנשימה) :בדקו נשימה תוך
כדי הסתכלות על בית החזה .אם בית החזה
מתרומם ,סימן שהנפגע נושם .אם הוא לא
מתרומם ,הנפגע כנראה הפסיק לנשום.
ההנשמה מתבצעת מפה לפה או מפה לאף –
אם אתם מוכנים לכך .רוב האנשים לא ששים
לבצע הנשמה ישירה כזאת על אדם זר.
כך מתבצעת ההנשמה :כשראשו של הנפגע
מוטה אחורנית ,יש להחדיר  airwayבהתאם

03-7791101
לגודל המטופל (מודדים את גודלו באמצעות
הנחה על הלחי ובדיקה שהוא מגיע לכיוון
קנה הנשימה ולא גדול או קטן מדי) ,חברו
ל Airway-מכשיר אמבו-מפוח המתחבר
למיכל חמצן ,הנשימו אותו שתי הנשמות
ראשוניות ע"י לחיצה על האמבו וריקון 1000
מ"ל שגורמות להתרוממות ראשונית של בית
החזה.
( C – Circulationמחזור דם) :אחרי
הנשמה ראשונית ,כשהריאות מלאות באוויר
עשיר בחמצן ,אפשר באמצעות עיסויי חזה
להעביר חמצן לאיברים חיוניים ,ובראש
ובראשונה למוח .אם הנפגע לא זז ,לא מניע
את גפיו ולא משתעל ,יש להתייחס אליו
כאל חסר דופק ,ואז יש להתחיל בעיסוי לב
באמצעות קרדיופמפ.
וכך זה נעשה :החליקו את ידיכם מהטבור
כלפי מעלה עד לנקודת החיבור בין הצלעות.
הניחו שורש של כף יד אחת קצת מעל הנקודה
הזאת ,על חלקה התחתון של עצם החזה,
הניחו באיזור זה את הקרדיו פמפ  -אם אין
ברשותכם קרדיו פמפ הניחו את היד באיזור
זה ואת היד השניה הניחו מעל היד הראשונה
 .לאחר מכן ישרו מרפקים והפעילו לחץ כלפי
מטה לעומק של לפחות  5-4ס"מ .קצב עיסוי
החזה צריך להיות  30עיסויים לכל  2הנשמות.

החייאת מבוגר
נקודת חיבור בין הצלעות

החייאת תינוק:

בעוד שגורם התמותה העיקרי בקרב מבוגרים הוא
דום נשימה ודום לב ,אצל תינוקות רוב המקרים של
אובדן הכרה נובעים מחנק או מקוצר נשימה .הסיבה:
קוטרן של דרכי האוויר העליונות והתחתונות אצל
תינוקות הוא קטן .כתוצאה מכך הן נוטות להיחסם
על ידי הפרשות או גופים זרים .אלה עלולים להקטין
עוד יותר את קוטר דרכי הנשימה ולגרום לחנק
של התינוק .יש לשאוב את השיירים הללו במהלך
ההחייאה ע"י מכשיר שאיבה סקשיין על מנת למנוע
אספירציה -חנק מגוף זר.
יתר על כן ,אצל תינוקות הלשון גדולה יחסית לגודל
חלל הפה .כתוצאה מכך צניחת הלשון מתרחשת
ביתר קלות ועלולה לגרום לחסימה מסוכנת של דרכי
האוויר .בעת ביצוע החייאה חשוב לזכור שצלעותיו
של התינוק רגישות יותר ועלולות להינזק מלחיצות
החייאת ילדים בני  8-1דומה להחייאת
בעוצמה חזקה בבית החזה.
מבוגרים ,אלא שעיסוי הלב נעשה לעומק של
 2ס"מ בלבד .במידה ואין ברשותכם מכשיר הערה חשובה :בעוד שאצל מבוגרים יש להזעיק
קרדיופמפ ,עסו בעזרת שורש כף יד אחת את צוות מד"א ברגע שמזהים אובדן הכרה ,אצל
בלבד לעומק של כ 2-ס"מ ,בקצב של  100תינוקות יש במקרה כזה להתחיל קודם כל בפעולות
עיסויים בדקה וביחס של שתי הנשמות לכל ההחייאה ,ורק אחרי דקה יש להזעיק את מד"א.
ואלה שלבי ההחייאה בתינוקות:
 30עיסויים.
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חברו מכשיר דפיברילטור ע"י הנחת המדבקות המשיכו בעיסויים ובהנשמות עד להגעת צוותי
על בית החזה באיזורים המסומנים ואפשרו מד"א למקום.
למכשיר לאתר הפרעת קצב ובהתאם להוראה
לחצו למתן שוק.
( A – Airwayפתיחת נתיב אוויר) :השכיבו את
התינוק על גבו על מקום מוגבה .הטו בעדינות את
הראש לאחור ,כשיד אחת על מצחו של התינוק
והיד השנייה מונחת מתחת ללסת התחתונה.
( B – Breathingנשימה) :כשראשו של הנפגע
מוטה אחורנית ,יש להחדיר  airwayבהתאם
לגודל המטופל[ מודדים את גודלו באמצעות
הנחה על הלחי ובדיקה שהוא מגיע לכיוון קנה
הנשימה ולא גדול או קטן מדי] – חברו ל Airway
מכשיר אמבו המתחבר למיכל חמצן -והנשימו
אותו שתי הנשמות ראשוניות -ע"י לחיצה על
האמבו וריקון  500מ"ל שגורמות להתרוממות
ראשונית של בית החזה .חשוב לזכור שכניסת
אויר בעוצמה רבה מדי עלולה לגרום נזק ישיר
לריאות ולהביא לדחיסת אוויר מיותרת לקיבתו
של התינוק .לכן מומלץ להנשים באיטיות ולא
בחוזקה.
( C – Circulationמחזור דם) :אם התינוק לא
מגיב ,לא מזיז איברים וצבעו משתנה ,התחילו
בעיסוי של הלב .את העיסוי יש לבצע כשהילד
שוכב כשגבו מונח על גבי משטח קשה ולא על
מיטה קפיצית .עסו את ליבו של התינוק בעזרת
שתי אצבעות.
מקמו את האצבעות בקו האמצע של בית החזה,
על עצם החזה בין שתי הפטמות .בעת ביצוע
העיסוי יש ללחוץ על עצם החזה בקצב של
 100לחיצות בדקה במקביל להנשמות .היחס
אצל תינוק הוא שתי הנשמות לכל  30עיסויים.
18

החייאת תינוק
מיקום מוגבה והטיית ראש עדינה

אלרגיה  /אלרגיה חמורה:

במקרה של אלרגיה האדם עלול לפתח פריחה,
גירוד או נפיחות בכפות הידיים הרגליים והפנים.
ייתכן כי תופיע מצוקה נשימתית.
ייתכן ויופיעו שלשול והקאות .הסיבות השכיחות
לתגובה אלרגית הן חשיפה לאבקנים ,עקיצות
דבורים ,לטקס וסוגי מזון מסוימים כמו אגוזים
או מוצרי חלב.
אם האדם סובל מאלרגיה חמורה הזעק את
מד"א חייג .101
אלרגיה חמורה -בעיות נשימה ,שוק או שינוי
ברמת הכרה .הזרק מזרק אפיפן מהתיק להצלת
חיים! (אין להשתמש בכל מצבי תגובה אלרגית
במזרק אפיפן .במידה והאדם משתמש במזרק
אפיפן בדרך כלל סייע לו עם התיק להצלת
חיים).
הרגע את האדם בזמן ההמתנה לאמבולנס.
מהו שוק אנפילקטי? זו תגובה אלרגית חמורה
מתבטאת בקשיי נשימה ,דופק חלש ,לחץ דם
נמוך ושינויים במצב ההכרה.
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אם האדם ידוע כאלרגי לחומר או מזון מסוים
ועלול לפתח שוק אנפילקטי הוא יקבל מרופא
המשפחה מזרק אפיפן אוטומטי.

דימום:

הפעל לחץ על מקום הפציעה באמצעות תחבושת
אישית על מנת להפסיק או להאט את זרימת
הדם – .הלחץ אותו אתה מפעיל יסייע לתהליך
הקרישה ויפסיק את הדימום (במידה והדימום
ממשיך אל תוריד את התחבושת הקיימת אלא
תוסיף מעליה עוד אחת) .ניתן ליצור לחץ נוסף
באמצעות משולש לחץ מעל החבישה.

לחוסר חמצן ,התקף לב ופגיעה באיברים אחרים
כמו כליות – תגובה פזיולוגית כזו נקראת שוק.
רצוי למדוד רמת חימצון בדם ודופק ע"י
אוקסימטר – מד סטורציה .השכב את האדם על
הגב (מיטה /רצפה) ועצור את הדימום – ניתן
להשתמש בחסם עורקים טקטי או בCELOX -
חוסם עורקים גרגירים עוצר דימומים  -בדימום
פחות מאסיבי.
•אין לתת כל מזון או שתיה.
•יש להרגיע את האדם עד להגעת צוות מד"א.
•יש לשמור על חום הגוף של המטופל .במידה
ויש חובש באזור הפנה אותו לתיק להצלת
חיים ובקש ממנו להחדיר וונפלון ולהתקין
סט עירוי נוזלים.
•רצוי להשתמש בכפפות על מנת למנוע
זיהומים והעברת מחלות.

אם הדימום חמור הזעק את מד"א חייג 101
מוקדם ככל האפשר .במידה ויש קליניקה של
דימום מאסיבי עם פגיעה בעורק עצור את הדימום
ע"י חסם עורקים טקטי להגעת צוות מד"א ועדכן
את הצוות באיזו שעה הנחת את חסם העורקים.
ניתן להשתמש ב CELOXחוסם עורקים גרגירים טיפול בדימום מהאף:
צבוט בעדינות את החלק הרך של האף מתחת
עוצר דימומים.
לגשר האף הגרמי ובקש מהאדם להתכופף
אין לשטוף פצע המדמם בכבדות – זרם המים קדימה ולנשום דרך הפה .צביטת האף
מפריע לתהליך הקרישה ועלול להגביר את מאפשרת לדם להיקרש .אין לבקש מהאדם
הדימום .במידה במדובר בפצע שפשוף או חתך להישען לאחור משום שהדם הזורם אחרונה
שטחי אפשר לשטוף את הפצע על מנת להסיר עלול לחסום את דרכי האוויר או להגיע לקיבה
שאריות לכלוך.
ולגרום להקאה .אם הדימום אינו פוסק הזעק
צוות מד"א חייג .101
אם יש גוף זר הנעוץ בפצע – אין לשלוף את
הגוף הזר מאחר והוא משמש כ"פקק" החוסם
את החור ועוצר את הדימום (השליפה עלולה טיפול בנפגע דקירה:
חייג מיד למגן דוד אדום  .101וודא שאינך בסכנה
להחמיר את הדימום) .במקום זאת הפעל לחץ
והערך את מצב ההכרה והנשימה של הפצוע.
מסביב לגוף הזר – ע"י משולש לחץ.
אם הפצוע מחוסר הכרה יש להתחיל בביצוע
המידה והאדם חיוור ומרגיש קור וצמרמורת עם עיסויי חזה בקצב של  100לחיצות בדקה– יש
סחרחורות – זה אומר שזרימת הדם בגוף לא לפעול בהתאם להנחיות מחוסר הכרה ואינו
מספקת – זהו מצב מסכן חיים שעלול לגרום נושם-החייאה (שיהיה קישור להחייאה).
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הגב (מיטה /רצפה) ועצור את הדימום – ניתן
במקביל עצור את הדימום:
הפעל לחץ על מקום הפציעה באמצעות תחבושת להשתמש ב בחסם עורקים טקטי או ב CELOX
אישית על מנת להפסיק או להאט את זרימת חוסם עורקים גרגירים עוצר דימומים-בדימום
הדם – הלחץ אותו אתה מפעיל יסייע לתהליך פחות מאסיבי.
הקרישה ויפסיק את הדימום( .במידה והדימום
ממשיך אל תוריד את התחבושת הקיימת אלא אין לתת כל מזון או שתיה .יש להרגיע את
תוסיף מעליה עוד אחת) ניתן ליצור לחץ נוסף האדם עד להגעת צוות מד"א.
באמצעות משולש לחץ מעל החבישה.
יש לשמור על חום הגוף של המטופל .במידה
אם הדימום חמור הזעק את מד"א חייג 101
ויש חובש באזור הפנה אותו לתיק להצלת
מוקדם ככל האפשר .במידה ויש קליניקה של
חיים ובקש ממנו להחדיר וונפלון ולהתקין עירוי
דימום מאסיבי עם פגיעה בעורק עצור את
נוזלים.יש לזרוק את מחט העירוי בפח המחטים
הדימום ע"י חסם עורקים טקטי להגעת צוות
המזוהמות  -מיכל אשפה במידה והוצאת את
מד"א ועדכן את הצוות באיזו שעה הנחת את
הוונפלון.
חסם העורקים .ניתן להשתמש בCELOX-
חוסם עורקים גרגירים עוצר דימומים.

מחוסר הכרה נושם:

אין לשטוף פצע המדמם בכבדות – זרם המים
מפריע לתהליך הקרישה ועלול להגביר את
הדימום .במידה במדובר בפצע שפשוף או חתך
שטחי אפשר לשטוף את הפצע על מנת להסיר
שאריות לכלוך.
אם הסכין עוד נעוץ בפצע – אין לשלוף את הסכין
מאחר והוא משמש כ"פקק" החוסם את החור
ועוצר את הדימום (השליפה עלולה להחמיר את
הדימום) .במקום זאת הפעל לחץ מסביב לגוף
הזר.

השכב את האדם על צידו והטה את ראשו
לאחור – כשאדם מחוסר הערה השרירים
הופכים להיות רפויים והלשון ,שהיא שריר
יכולה לחסום את דרכי האוויר .על ידי הטיית
הראש לאחור הלשון נמתחת ודרכי האוויר
נפתחות .הסתכל על בית החזרה ושים לב אם
הוא מתרומם .אם בית החזה מתרומם האדם
נושם .השכבת האדם בתנוחה כזו כשראשו
מוטה לאחור תסייע בשמירה על דרכי האוויר
פתוחות ,תמנע את צניחת הלשון לאחור ואת
סילוק ההפרשות והדם – ניתן לשאוב הפרשות
ע"י מכשיר שאיבה סקשיין.

המידה והאדם חיוור ומרגיש קור וצמרמורת עם
סחרחורות – זה אומר שזרימת הדם בגוף לא
מספקת – זהו מצב מסכן חיים שעלול לגרום
לחוסר חמצן ,התקף לב ופגיעה באיברים
אחרים כמו כליות – תגובה פזיולוגית כזו נקראת
שוק .רצוי למדוד רמת חימצון בדם ודופק ע"י הזעק את מד"א – חייב  101מוקדם ככל
אוקסימטר – מד סטורציה .השכב את האדם על האפשר.
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נסה לדבר עם האדם ולהרגיע אותו גם אם אינו הגוף הזר .לאחר מכן בצע חמש לחיצות בטן-
מגיב ייתכן והוא שומע אותך .בחן את תגובתיו "היימליך" – פעולות אלו יוצרות תנועה ולחת
בדרכי האוויר ולעיתים מספיקות כדי לחלץ את
ובכך תעזור לצוות הרפואי להעריך את מצבו.
אם האדם חש כי הוא עומד להתעלף עזור אם הגוף הזר.
האדם חש כי הוא עומד להתעלף עזור לו לשכב
על גבו ולהרים את רגליו על מנת לשפר את לחיצות בטן " -היימליך"  -עליך לעמוד מאחורי
זרימת הדם למח .עילפון נגרם בשל ירידה זמנית האדם שנחנק ,לחבק מאחור את בטנו בעזרת
שתי ידיך וצור אגרוף .משוך את ידיך בחוזקה
ופתאומית בזרימת הדם למח ויכול להתבטא
פנימה וכלפי מעלה .חזור על פעולה זו חמש
בחוסר הכרה לזמן קצר .אדם שהתעלף אמור
פעמים.
לחזור להכרה תוך זמן קצר .אם הוא לא חוזר
להכרה טפל בו כמו באדם מחוסר הכרה.
הטיפול בילד משתנק זהה ,אין להפוך את הילד
כשאתה מחזיק את רגליו על מנת לחלץ את
הרעלות וחומרים מסוכנים:
הגוף הזר -שיטה זו אינה יעילה ועלולה לגרום
חומרים מסוכנים -תרופות (במרשם וכאלו שאינן לנזק נוסף אם הילד יישמט מידיך.
במרשם) ,כימיקלים (כולל חומרי ניקוי ביתיים)
וסוגים שונים של צמחים עלול להיות רעילים
לבליעה.
אדם שבלע רעל או חומר מסוכן אחר עלול לסבול
מהקאות וכאבי בטן.
אל תגרום לאדם להקיא ואל תיתן לו שתיה מכל
סוג שהוא .הקאה עלולה לגרום לנזק נוסף בגרון
ועלולה לחסום את דרכי האוויר.
נסה לברר מה החומר שנלקח מתי ובאיזו כמות
– אם החומר נמצא ברשותכם העבירו אותו
לצוותי החירום .במידה והאדם מאבד הכרה או
מופיעים שינויים בהתנהגות או קשיי נשימה או
שאתה חושש כי היה זה ניסיון אובדני – הזעק
את מד"א חייג .101
אם האדם מאבד את הכרתו אך נושם טפל בו
בטיפול לחולה מחוסר הכרה נושם.
היימליך
אם האדם מפסיק לנשום טפל בו בטיפול לחולה
מחוסר הכרה שאינו נושם.
* אין לבצע לחיצות בטן בילד שגילו פחות
משנה.

השתנקות – חנק מגוף זר:

אם המטופל איננו מצליח לדבר או להשתעל טפח
בחוזקה בין השכמות על מנת לנסות ולחלץ את
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טיפול בתינוק שנשנק  -חנק מגוף זר:

בתינוק מתחת לגיל שנה :שמור על ראש התינוק
נמוך מגובה החזה שלו ותמוך בראשו והצווארו.
טפח  5פעמים בין השכמות ולאחר מכן לחץ 5
פעמים במרכז בית החזה ,מתחת לקו הפטמות.
חזור על הטפיחות והלחיצות עד שהגוף הזר
ייפלט החוצה והתינוק מתחיל לבכות.

ייתכן וישתעלו ונשימתם תהיה מלווה בציפוף.
ייתכן כי יהיו חסרי שקט ומנוח הבשל הקושי
בנשימה .בהתקפי אסטמה קשים השפתיים,
תנוכי האוזניים ובסיס הציפורניים יכולים להיות
בצבע אפור כחול בשל מחסור בחמצן בגוף.
הושב את האדם בתנוחה שתקל עליו את
הנשימה וסייע לו בשימוש במשאף .אם אין
ברשותו משאף אך הוא נוטל משאף בדרך
כלל הבא לו משאף מהתיק להצלת חיים! ניתן
לתת למטופל העשרת חמצן במסכת חמצן עם
רזרבואר מחוברת למיכל חמצן בלחץ  10עם
כנפיים פתוחות מהתיק להצלת חיים!
•אם ההתקף מחמיר או שהשימוש במשאף
איננו מסייע – הזעק את מד"א חייג .101
•אם האדם מפסיק לנשום  -עבור לטיפול
באדם מחוסר הכרה שאינו נושם.

התקף אסטמה  -טיפול בעזרת משאף
השתנקות תינוק  -טפיחה בין השכמות
ולחיצה במרכז בית החזה

התקף לב (אוטם בשריר הלב):

התקף אסטמה:

בזמן התקף אסטמה השרירים בדרכי האוויר
הופכים להיות מוצרים ומקשים על הנשימה.
שימוש במשאף ייעודי מרפה את השרירים.
מאפשר לדרכי האוויר להתרחב ומקל על
המטופל לנשום.
אנשים החולים באסטמה יודעים לזהות את סימני
ההתקף ויכולים בדרך כלל לזהות אם הם נמצאים
כרגע בהתקף .הם יתקשו בנשימה ובדיבור,
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התקף לב מתרחש כשאספקת הדם לשריר הלב
נחסמת באופן פתאומי .משמעותה של החסימה
היא שהלב אינו יכול לפעול באופן יעיל ולכן
התקף לב עלול להיות קטלני .חומרת ההתקף
תלויה בגודל האיזור בשריר הלב שנפגע .האדם
עלול לסבול מכאב בחזה שאינו חולף ו/או כאב
וחוסר נוחות בזרועות ,בצוואר ,בלסת ,בגב או
בבטן .הכאב נוסע כתוצאה מחסימה באספקת
הדם ללב ואינו מוקל במנוחה .הזעק את מד"א
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מוקדם ככל האפשר -חייג  .101תן אספירין
מהתיק להצלת חיים לאחר התייעצות עם המוקדן
של מד"א בעת ההזנקה .אין לתת יותר מ300-
מ"ג אספירין בפעם אחת .אם לאדם יש תרופות או
תרסיס הנח לו להשתמש בהם – במידת הצורך
סייע לו .וודא כי האדם נמצא בתנוחה הנוחה לו
ביותר – הושב את האדם על הרצפה כשהוא
נשען על הקיר או הושב אותו על כיסא באופן
שיוכל להתכופף קדימה על גב הכיסא .תנוחה זו
תפחית את הלחץ המופעל על הלב .הושבה על
הרצפה גם תמנע פגיעה נוספת במצב של איבוד
הכרה .יש לחבר מסיכת חמצן למיכל החמצן על
כ 5-ליטרים ולתת למטופל חמצן דרך המסיכה
כך תקל על חמצון הדם והלב .אם האדם מפסיק
לנשום ומאבד הכרה עבור לטיפול באדם מחוסר
הכרה שאינו נושם.

(עטוף בצורה רופפת ולא לוחצת) בכל מקרה
בילד  /שלפוחיות שמופעיות
של כוויה
ביותר מאזור אחד בגוף  /שלפוחיות בפנים
הרגליים או המפרקים ובכל מקרה בו העור
התקלף לחלוטין.
•אין למרוח חמאה או קרם על אזור הכוויה
משום שכל סוגי השמן משמרים את החום
בניגוד למטרה שעליך להשיג.
•אין להשתמש בקרח אלא במים בלבד!
•הסר בגדים או תכשיטים שבסמוך לאזור
הכוויה .אל תנסה להסיר חלקי לבוש
הדבוקים לכוויה ,הדבר עלול לגורם לנזק
נוסף.

תשישות חום:

עורו של האדם יכול להיות חיוור או סמוק ,תיתכן
הזעה מרובה ,כאבי ראש ,בחילה ,סחרחורת,
חולשה ותשישות.
•העבר את האדם למקום קריר ,הפשט או
שחרר בגדים לוחצים והנח עליו מגבות או
חלקי לבוש רטובים.
•אם האדם בהכרה – השקה אותו בכמויות
קטנות של מים ווודא כי הוא שותה באיטיות
התקף לב  -אוטם שריר הלב
– עקוב אחר שינויים במצבו.
•אם האדם מסרב לשתות מים ,מקיא או
מאבד את הכרתו ,הזעק את מד"א – חייג
כוויות:
.101
קרר את אזור הכוויה מתחת למים זורמים,
קרירים בשמש  10דקות לפחות .הקירור יפחית
את הכאב ,את הנפיחות והופעת צלקת .ככל מכת חום:
שהקירור באמצעות מים ייעשה מהר ולמשך זמן עורו של האדם יכול להיות אדום או חם ,לח
ארוך יותר אזור הכוויה יחלים מהר יותר.
או יבש ייתכנו שינויים ברמת ההכרה ,ייתכן כי
•השתמש בפד ג'ל הידרוג'ל לכוויות מהתיק יופיעו הקאות וחום גוף גבוה.
להצלת חיים – הנח על אזור הכוויה ניתן •הזעק את מד"א חייג  101מוקדם ככל
האפשר.
לחבוש מעל למטרת קיבוע ע"י פד או תחבושת
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•העבר את האדם למקום קריר.
•הפשט או שחרר בגדים לוחצים והנח עליו
מגבות או חלקי לבוש רטובים .אם האדם
בהכרה – השקה אותו בכמויות קטנות של
מים ווודא כי הוא שותה באיטיות – עקוב אחר
שינויים במצבו.
•יש לשמור על חום הגוף של המטופל.
•במידה ויש חובש באזור הפנה אותו לתיק
להצלת חיים ובקש ממנו להחדיר וונפלון
ולהתקין עירוי נוזלים.יש לזרוק את מחט
•אם האדם נושם במהירות ,נראה חיוור או
העירוי בפח המחטים המזוהמות-מיכל אשפה
מזיע או איבד את הכרתו הזעק את מד"א –
במידה והוצאת את הוונפלון.
•אם צריך המשך לקרר את גופו של האדם
חייג .101
בעזרת שקיות קירור או קוביות קרח העטופות •קח מכשיר גלוקומטר – מד סוכר מהתיק
במגבת או בבגד באזור פרקי הידיים,
להצלת חיים ומדוד את רמת הסוכר בדם
קרסוליים ,מפשעה ,צאוור ובית השחי.
של המטופל .במידה והערכים נמוכים מ70-
•ההבדל בין תשישות חום למכת חום –
והמטופל בהכרה ,תן לו גלוקוג'ל מהתיק
תשישות חום מתאפיינת באיבוד של נוזלי
להצלת חיים  /משקה מתוק  /פרוסה עם
הגוף בשל הזעה מוגברת לאחר פעילות
דבש .במידה והרמת סוכר בדם גבוהה
גופנית מאומצת בתנאי חום ולחות גבוהים.
מאד אם יש חובש באזור הפנה אותו לתיק
מכת חום ( הידועה גם כמכת שמש) היא מצב
להצלת חיים ובקש ממנו להתקין וונפלון
מסכן חיים בו מנגנון ויסות חום הגוף אינו
ועירוי נוזלים .אם האדם נושא מזרק אינסולין
פועל והגוף אינו מסוגל לקרר את עצמו.
הדרך וסייע לו להשתמש בו.
•עוויתות חום – מתבטאות בכאבים
והתכווצויות המופיעים בדרך כלל ברגליים או
בבטן ונגרמים מחשיפה לטמפרטורה גבוהה נקע ופריקה:
ולחות ואיבוד נוזלים ומלחים .עוויתות חום הן •דאג שהמטופל לא יזיז את האזור ואל תנסה
לעיתים קרובות סימן ראשון כי הגוף מתקשה
ליישר את האזור שנפגע.
להסתגל לטמפרטורה הגבוהה.
•קבע את האזור שנפגע בתנוחה בה הוא
•במידה ויש למטופל עוויתות חום – שמור על
נמצא ע"י משולש לחץ.
מנוחתו ,מתח בעדינות את הרגליים (השריר •קרר באמצעות ספריי קירור למכות יבשות
שנפגע) והשקה אותו בחצי כוס מים קרירים
מהתיק להצלת חיים.
מדי  15דקות.
•הגבה את החלק שנפגע בתנאי שההגבהה
אינה גורמת לכאב נוסף.
•תמוך ביד או ברגל שנפגעו וחבוש בתחבושת
מצבי חירום סוכרתיים:
מהתיק להצלת חיים באופן רופף -בדוק מדי
התסמינים משתנים ויכולים לכלול רעב ,פרכוסים,
פעם שהחבישה אינה הדוקה מדיי.
עור דביק ולח ,זיעה מרובה ,חולשה ,עייפות
או בלבול ,איבוד הכרה פתאומי .מצב חירום
סוכרתי מתרחש כשרמת הסוכר בדם נמוכה מדי
(היפוגליקמיה) או גבוהה מדי (היפרגליקמיה).
בשני המצבים התסמינים דומים :שינויים ברמת
ההכרה או במצב הרוח ,נשימה ודופק מהירים,
תחושת חולי ,סחרחורת ובלבול .מצב חירום
סוכרתי שאיננו מטופל עלול להסתיים באיבוד
הכרה ומוות.
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שבר בעצם:

התסמינים מגיעים מיד אחרי הפציעה –
חייג למוקד מד"א .101
•לא מומלץ לתת משככי כאבים משום שהם
עלולים לטשטש את הסימנים במקרים של
פגיעת ראש קשה.

ייתכן שיופיעו חבורות באזור הפגוע ,כאבים
ונפיחות או שהרגל או היד יהיו במנח שאינו טבעי.
במקרים קשים היד או הרגל עלולים לשנות את
צורתם או שהאדם ישכב בתנוחה שאינה טבעית
או שקצות העצם יבצבצו מתוך הפצע הפתוח.
•אין לנסות ליישר את הגפה הפגועה! אתה פרכוסים/אפילפסיה:
•אין לרסן את הפרכוסים בכוח אלא לרפד
עלול לגרום לנזק נוסף.
בשמיכה או בגד את סביבת ראשו של
•עודד את האדם לתמוך באזור הפציעה
המפרכס על מנת להגן עליו מפני פציעה.
בעזרת ידו או קבע באמצעות משולש קיבוע
•לאחר הפרכוס הפוך את האדם על צידו
מהתיק להצלת חיים.
והטה את ראשו לאחור .פעולה זו תבטיח
•תמיכה באזור הפצוע עשויה להפחית את
נשימה סגירה ותאפשר את ניקוי ההפרשות
הכאב ולמנוע נזק נוסף.
מפיו של האדם המפרכס.
•ניתן להשתמש בספריי קירור למכות יבשות
כדי לקרר את האזור ולהקל על הכאב •אל תתקרב לפיו של אדם מפרכס ואל תכניס
שום חפץ משום שהדבר עלול לגרום פציעה
והנפיחות.
לשניכם.
•אם ניתן להבחין בשינוי צורה באזור הפציעה
או אם הכאב הוא עז הזעק את מד"א -חייג •אם יש לחולה היסטוריה של פירכוסים אך
הפרכוס הנוכחי שונה מקודמיו ,אם האדם
.101
נפצע במהלך הפרכוס או אם הפרכוס נמשך
יותר מ 5דקות – הזמן אמבולנס חייג למד"א
פציעות ראש:
.101
הנח קומפרס קר על אזור הפציעה או רסס ספריי
קירור למכות יבשות מהתיק להצלת חיים (היזהר
בפרכוסי חום בילדים:
על הפנים והעיניים) הקירור יפחית את הנפיחות
•דאגו להוריד את חום הגוף של התינוק
החיצונית והכאב.
ע"י קירור החדר וביגוד בשכבה דקה  .אין
כשאדם מקבל מכה חזקה בראש ,מלבד הנפיחות
להכניס לאמבטיית קרה!
החיצונית ,המח עלול להיטלטל בקופסת
•יש לשמור על סביבה בטוחה מפציעה ולא
הגולגולת -טלטול זה עלול לגרום פציעה קשה
לתפוס את התינוק בכוח.
יותר (כלומר ,זעזוע מח) שמתבטא בבחילות,
סחרחורות ,בלבול וישנוניות.
אם האדם מבולבול או ישנוני או מקיא או אם
הגובה ממנו נפל כפול מהגובה שלו הזעק את
מד"א חייג ( .101סימנים אלו עלולים להעיד על
פציעת ראש חמורה).
•עקוב אחר המטופל – אחר כל שינוי
בהתנהגות ,הקאות איבוד הכרה ,כאב
פרכוסים  /אפילפסיה  -ריפוד סביבת ראשו של
ראש טורדני או טשטוש בראייה .לא תמיד
המפרכס
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שבץ מוחי:

שבץ מוחי נגרם כתוצאה מהפרעה באספקת
הדם למוח .חלק מהמוח נפגע ולכן יכולה להיות
לכך השפעה על מראהו של האדם ,תפקודיו
הגופניים ,דיבורו וראייתו.
•הזעק את מד"א חייג  101מיד – הטיפול
בשבץ מוחי חייב להיות מהיר ככל האפשר.
ככל שהאדם יקבל טיפול רפואי מהר יותר ,כך
יקטן הנזק המוחי.
•תסמינים המצביעים על חשש לאירוע מוחי:
חולשה בצד אחד של הפנים ,חוסר יכולת
להרים את שתי כפות הידיים באופן שווה,
קשה להבין את דיבורו של האדם או שלו
קשה להבין את הסובבים ,חוסר תחושה בצד
אחד של הגוף ,ראייה מטושטשת ,כאב ראש
עז ופתאומי ,סחרחורת ,איבוד שיווי משקל,
ריור מוגבר.
•הרגע את המטופל עד להגעת צוותי מד"א.

להצלת חיים וחייגו למוקד מד"א.
•יש לגזור את המכנסיים  /החולצה ע"י מלק
ע"מ לחשוף פגיעות נוספות.
•במידה ויש חשד לנקע  /שבר בעצם ,עבור
לטיפול בשבר בעצם  /נקע.
•במידה ויש חשד לפציעות ראש ,עבור
לטיפול בפציעות ראש.
•במידה ויש דימום ,עבור לטיפול בדימום.

ניתן לתרום:
•ציוד חירום לשעת חירום.
•שילוט מספרי בניינים לצורך זירוז צוותי חירום
לשעת חירום.
•הדרכות פתוחות לציבור הרחב כלל ארצי.

שבץ מוחי

טיפול בנפגע תאונת דרכים  /תאונת
עבודה:

ראשית אין להזיז את האדם ממקומו ולא להרים
אותו למקום אחר בשל סכנה לעמוד השדרה
הצווארי.
•יש לקבע בצאוורון קיבוע מתכוונן מהתיק
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כיצד לטפל בעילפון?

•לאחר ניתוק הזרם ,חייג מייד  101והזעק
צוות מד"א.
•השכב את הנפגע והרם את רגליו.
•אם ההכרה אינה שבה מיד לאחר השכבתו,
בדוק האם הנפגע נושם או מראה סימני
חיים.
•אם הנפגע לא נושם או אינו מראה סימני
חיים ,בצע פעולות החייאה! כמפורט בטיפול
במחוסר הכרה.

עילפון הוא חוסר הכרה רגעי שנמשך לרוב למשך
מספר שניות ונגרם כתוצאה מירידה פתאומית
באספקת החמצן למח .בדרך כלל הנפגע שב
להכרה מלאה במהירות.
כיצד נטפל בנפגע?
•השכב את הנפגע והרם את רגליו.
•שחרר בגדים לוחצים כדי להקל על הנשימה
(בעיקר באזור בית החזה)
•חייג  101והזעק צוות מד"א
•אם הנפגע אינו שב להכרה מיד בדוק האם כיצד נמנע התחשמלות?
הנפגע נושם או מראה סימני חיים ,אם •שימוש במכשירי חשמל תקניים בלבד.
לא התחל לבצע פעולות החייאה במפורט •שמירה על תחזוקה של מכשירי חשמל.
•שימוש במכסים לשקעים נמוכים והסתרה
בהדרכה לטיפול במחוסר הכרה.
של כבלים חשופים.
איסורים:
כיצד לטפל בטביעה?
•אין לגעת בנפגע כאשר כפות ידייך חשופות,
במקרה שהבחנת בטובע :קרא מיד למציל!
בטרם ינותק זרם החשמל.
•אין להיכנס לים סוער אם אינך מיומן לכך,
•אין לגעת בנפגע כאשר הינך או הנפגע
אתה עלול להיות הקורבן הבא.
רטובים ,בטרם ינותק זרם החשמל.
•כאשר הנפגע הוצא מהמים ,טפל על פי
הכשרתך.
כיצד לטפל בהכשת נחש?
•אבטח את נתיב האוויר של הנפגע.
•אם הנפגע בהכרה ,הושב אותו במידת במדינת ישראל קיימים עשרות מיני נחשים,
שמונה מתוכם ארסיים (צפע ארץ ישראלי ,צפע
האפשר על מנת להקל על נשימתו.
החרמון ,אפעה מגוון ,שפיפון הנגב ,עכן גדול,
•חייג מיד  101והזעק צוות מד"א.
•אם הנפגע לא נושם או אינו מראה סימני עכן קטן ,שרף עין גדי ופתן שחור).
חיים ,בצע פעולות החייאה כמפורט בטיפול הנחשים חיים בכל שטחה של מדינת ישראל
אולם הצפע הארץ-ישראלי הוא הנפוץ ביותר.
במחוסר הכרה.
מדי שנה נפגעים עשרות בני אדם כתוצאה
מהכשות נחשים בתקופת הקיץ החמה.
כיצד לטפל בהתחשמלות?
•בטרם התחלת הטיפול ,חשוב לדאוג לבטיחות יש להתייחס לכל הכשה כאל הכשת נחש ארסי!
אל תתעכב!
המטפל -נתק את מקור הזרם.
•במקרים של התחשמלות ממתח גבוהה יש סימנים וסימפטומים אופיניים?
להזעיק מייד את חברת החשמל בטלפון •סימני הכשה (שיניים ,שריטות ,נפיחות
מקומית).
!103
•השתמש באמצעי יבש ומבודד להרחקת •כאב מקומי.
הנפגע ממקור הזרם (לדוגמא :מקל מטאטא)• .ייתכנו פסים אדומים ממקום ההכשה
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ומעלה תחושת נימול ועקצוץ.
•חולשה כללית.
•הזעה.
•בחילות והקאות.
•דופק ונשימה מואצים.
•פרכוסים.
•הפרעות בקצב הלב.
•דיכוי הכרתי עד לאובדן הכרה.
כיצד נטפל בנפגע?
•חייג מייד  101והזעק צוות מדא.
•הרחק את הנפגע והעבר אותו למקום בטוח.
•דאג למנוחה מוחלטת של הנפגע והרגעתו.
•הסר בגדים ותכשיטים מהגפה הפגועה /
האיבר המוכש.
•שטוף במים את מקום ההכשה.
•קבע את הגפה הפגועה/האיבר המוכש לגפה
בריאה.
•וודא כי אכן מדובר בהכשת נחש ,חפש את
סימני ההכשה ונסה לשחזר את מראה הנחש
יחד עם הנפגע (צבע ,סימנים מיוחדים,
פסים).
איסורים:
•אין לחתוך את מקום ההכשה.
•אין למצוץ את הארס.
•אין להניח חסם עורקים.
•אין לתת לנפגע מזון או שתייה.
•אין לרדוף אחרי הנחש.

חשוב להיות מודרך!
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מזונו של אדם אחד
יכול להיות רעל לאדם אחר

היום אפשר לצרוך יותר מאכלים לפי סוג הדם שלנו .ניתן לבדוק סוג דם בקופת חולים.
במקרה של אדם שתרם פעם דם ,ניתן לברר לפי ת.ז בטלפון  03-5300400בין השעות 14:00
ל.15:00-
סימונים )-( :מזיק )=( ,ניטרלי )+( ,מועיל.
AB
B
A
O
מזונות
=
+
בשר בקר
=
+
+
בשר כבש
בשר
+
=
=
=
הודו
=
=
עוף
+
+
דג סול
+
=
=
=
טונה
+
+
+
+
סרדין
דגים
=
+
+
+
סלומון טרי
=
=
+
=
קרפיון
=-/
=+/
חלב פרה
=-/
=
גבינה צהובה
גלידה
=
=
חמאה
+
+
=
מוצרי חלב יוגורט
+
+
קוטג'
+
+
=
חלב עיזים
+
+
=
=
גבינת עיזים
+
+
=
=
פטה כבשים
=
=
+
=
חלב סויה
+
+
=
מוצרי סויה טופו
=
=
+
=
רוטב סויה
+
+
בוטנים
=
=
גרעיני חמנייה
אגוזים
=
=
טחינה ושומשום
=
וזרעונים פיסטוק חלבי
שקדים
=
=
=
=
אפונה
=
חומוס
קיטניות
+
+
עדשים
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דגנים

שעועית לבנה
שעועית אדומה
חיטה –לחם ומאפים מחיטה
אורז
גריסים

=
=
=

=
=-/
=
=

=
+
=
-

=
=-/
+
=

•קבוצת הדם " ,Oהצייד" (- )the hunter  Oהוא סוג הדם הנפוץ בעולם .זוהי לכאורה קבוצת
הדם הקדומה ביותר .לפי הטענה של ד'אדאמו ,חברי קבוצת הדם הזו ,אשר לכאורה יותר
שריריים ואקטיביים ,צריכים להימנע מאכילת מוצרי חלב ,חיטה ותירס ולהקפיד לאכול בשר,
עוף ודגים.
•קבוצת הדם " ,Aהחקלאי" ( - )the cultivatorלפי הטענה של ד'אדאמו ,חברי קבוצת הדם הזו
צריכים להימנע מבשר ולהקפיד לאכול כמות יתרה של מזון צמחוני ,כמו דגנים וירקות.
•קבוצת הדם " ,Bהנווד" ( - )the nomadלפי הטענה של ד'אדאמו ,חברי קבוצת הדם הזו
מזוהים עם מערכת חיסונית חזקה ומערכת עיכול גמישה .חברי קבוצת הדם הזו צריכים להימנע
מחיטה ,תירס ,עגבניות ועדשים ולהקפיד לאכול מוצרי חלב דלי שומן ,בשר ,פירות וירקות.
•קבוצת הדם " ,ABהאניגמה" ( - )the enigmaלפי הטענה של ד'אדאמו ,חברי קבוצת הדם הזו
צריכים להימנע מאכילת בשר ועוף ולהקפיד לאכול פירות ים ,טופו ומוצרי חלב.
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