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החולים:אל בתי מנהלי

מסיבי:הנדון מדימום הסובל בפצוע טיפול

:כללי.1

צבאית בטראומה פצועים לתמותת העיקרי הגורם הינו מסיבי השניוהגורם,דימום
אזרחיתב טראומה בנפגעי לתמותה .חשיבותו

האחרונות השנים לקחי בצהלאור בישראל,ל"וההתנסות הבריאות ומערכת אחרים ,צבאות
ועדה הבריאות משרד ידי על המדמםהתפקידשמונתה בפצוע לטיפול המלצות לגבש .היה

שהתקבלו ההמלצות בשיתוףלהלן לטראומה הלאומית במועצה דיון משרדלאחר
.הבריאות

:מטרה.2

השונים.2.1 הטיפול בשלבי המדמם הפצוע לזיהוי מדדים ;קביעת
כללים.2.2 החוליםופילטקביעת לבית הגעתו לפני המדמם בפצוע ;ל
החוליםלעקרונותקביעת.2.3 בבית המדמם בפצוע ;טיפול
כדקביעת.2.4 תוך ובמרכיביו בדם לטיפול מנחים הדימוםעקרונות עצירת ;י
המדמםופיטורוטינ,יהויז.2.5 הפצוע אצל המתעוררות קרישה בהפרעות  .ל

המדמם.3 הפצוע :זיהוי

החולים.3.1 בית קדם השטח(בשלב כסובל)רמת לפצוע להתייחס יש
הבאים במקרים מסיבי :מדימום

נפחי  .א תת הלם של סימנים  ;נוכחות
לג  .ב חודרת לבטןפציעה או  ;וו
משמעותי  .ג לדימום לגרום העלול חבלה  .מנגנון



הטיפול.3.2 ההלםבבשלב במלר/חדר הטראומה לפצוע"חדר להתייחס יש ד
הבאים מהמקרים אחד בכל מסיבי מדימום סובל הוא  :כאילו

נפחי  .א תת הלם של סימנים  ;נוכחות
לדימום  .ב חשד קיים הדימות ואמצעי הגופנית הבדיקה פי על כאשר

 ;משמעותי

המדמם.3.3 הפצוע יזוהה נמרץ לטיפול וביחידה ניתוח בחדר הטיפול בשלב
בניתוח הנצפה הדם אבדן פי ה,על לייצוב הנדרשת הדם מטופלצריכת

ההמודינמיים/ו נתוניו פי על מעבדה(או בדיקות  ).כולל

החולים.4 בית קדם בשלב מסיבי מדימום הסובל בפצוע הטיפול :עקרונות

קייםעצ .4.1 אמצעי בכל חיצוני דימום של מיידית  ;מתאים/ירה
הקרובהעברה .4.2 המתאים הרפואי למרכז  ;מהירה
פינוי .4.3 כדי תוך עירוי לצורך.הרכבת בשטח פצוע לעכב  אין

עירוי ;הרכבת
נוזלים .4.4 סליין:מתן תמיסת או הרטמן  במנות%0.9תמיסת

)bolus(ד"סמ250של השגת עד במבוגר היקפיק ופק
סיסטולי( דם בהכרה)כ"ממ80-90לחץ הנמצא או,בפצוע

של סיסטולי דם לחץ שאינו100עד ראש חבול בפצוע
 ;בהכרה

היפותרמיה .4.5  ;מניעת
מדמם .4.6 פצוע של צפויה הגעה על הרפואי למרכז  .הודעה

טרום בשלב דם במתן הנוגע לכל התייחסות אין זה שבנול לציין יש
חולים אחרתשה,בית במסגרת שיידון מורכב נושא  .יינו

החולים .5 בבית לטיפול :עקרונות

:הגדרות
המטפל" בפצוע:"הרופא לטיפול האחראי הכירורג או הטראומה כונן
טראומה" כירורגים:"צוות הכולל ובעלי,אורטופדים,צוות מרדימים

הטראומה בחדר מורכב פצוע לקליטת צוות היוצרים אחרים ,מקצועות
במקום הבכיר הכירורג ובהיעדרו הטראומה כונן עומד הצוות בראש

עובדים( הם בו הרפואי המרכז הגדרות פי על )הציוות
עירויים" רפואת קרישה/כונן דם,המטולוג:"כונן בנק רופא או קרישה רופא

מדמם בפצוע ובמרכיביו בדם בטיפול הקרישה,הבקיא הפרעות את מבין
לו בעיתויאשר,הייחודיות לפצוע ומרכיביו דם מתן על אחריות מקבל

אבחון,המתאים אצל,ועל המתעוררות קרישה הפרעות וניטור טיפול
מוכרים,הפצוע דם ובבנק קרישה במכון בנושא השתלמות  .שעבר



ההלם .6 בחדר הטיפול את המנחים לרפואה/העקרונות במחלקה הטראומה  חדר
דחופה

 

יעבור .1 ההפצוע עקרונות פי על והחייאה ראשונית  ATLSהערכה

ליחידה .2 או ניתוח לחדר המירבית במהירות הפצוע את להעביר יש

מנת על פולשנית מיידיתלרדיולוגיה ולעוצרו דימום ניתן,לזהות  .אם

וסקרהמטפלהרופא .3 לסוג דם דגימות של מיידית ללקיחה  ,אחראי

בפיברינוגן,PT,PTT,דם.ס המתאימותדםוגזים למעבדות  .ולהעברתן

הדם .4 בקרישת לפגוע העלולים בקולואידים משימוש להימנע  .יש

הדםלעד בבנק וסקר לסוג דם דגימת להמתיןו,קבלת ניתן ולא במידה

לקבלת סוגמנותעד פי על לתת,דם מיידיתניתן מנותלפצוע PCשתי

של Oמסוג מנות מסוגושתי (ABפלזמה לקחת. לסוגחובה לפנידם

הדם מרכיבי  .)מתן

ניתוח.7 בחדר בפצוע לטיפול נמרץ/עקרונות :טיפול

נזקים.1 בקרת של הכירורגיה עקרונות על מבוסס הניתוח בחדר הטיפול

)Damage Control (.

דם.2 דימום,מתן לעצירת ניתוח במהלך ומוצריו דם:מרכיביו הזמנת

הפצוע עבור מסיביומרכיביו לעירוי נוהל הפעלת ידי על ,תתבצע

להלן .המטפלהרופאבאחריות,המפורט

כולל זה :נוהל

הנוהל  .א בהפעלת הצורך על הדם לבנק ;הודעה

קרישה  .ב לכונן עירויים/הודעה ;רפואת

וסקר  .ג לסוג דם דגימות של מיידית דם,לקיחה כולל,ספירת קרישה תפקודי

והעברתם בדם וגזים המתאימותפיברינוגן כבר(למעבדות נלקחו לא אם

הלם/ד"במלר ;)חדר

כדוריות2מתן  .ד מנותOמנות דורשABמסוגFFPושתי בו שהטיפול לפצוע

מיידי דם ;מתן

לדוגמא  .ה בהתאם הדם מבנק דם מרכיבי של צברים של ומתן קבלה הזמנה

הבאה ;בטבלה

מסיבינוהלתלהפע  .ו המטפל1צברושחרורעירוי הרופא באחריות את.היא

הצורךה לפי רק לבקש יש הבאים ויכין.צברים הנדרש הצבר את יספק הדם בנק

הבא הצבר  ;את



המטפלבאחריות  .ז אתהרופא נפסקנוהללסיים הדימום כאשר המסיבי העירוי

מתייצב .והחולה

בצברים דם מרכיבי להכנת דוגמא

PC +3 FFP 13צבר

PC + 3 FFP 23צבר

 PC + 2 FFP ± 6 Units Platelets +10 Units Cryo Precitipate 33צבר

 44PC + 4 FFPצבר

54PC + 4 FFP ± 6 Units Platelets ± 10 cryoצבר

חשובות :הערות

מעבדה בדיקות בעזרת הפצוע של הקרישה מערכת ותרופות,הערכת דם מרכיבי מתן

הקרישה הפרעות בעזרתולתיקון קרישהתעשה כונן העירויים/של  .רפואת

של המוגלובין לרמת לשאוף מסיבית%'גר10יש המדמם לפצוע דם מרכיבי החזר כדי תוך

קרישה משיקולי .וזאת

דימום.8 לעצירת ניתוח במהלך תרופות :מתן

הקסקפרוןמומלץ.1 מתן מוקדם)Tranexamic Acid(לשקול בשלב ורידי ככלתוך

ניתוח בחדר מתאים,האפשר בספרות:.במינון השונות בעבודות התרופה מינוני

בין ועד mg/kg 10-15  נעים  .100mg/kgלמנה

מתןמומלץ.2 מסויימים rFVIIaלשקול בתנאים הצלה ברי התאםבלפצועים

לטיפו משימתי הרב הישראלי הכוח בפרוטוקול הרשומות ללהמלצות

:rFVIIaב

המדמם.9 בפצוע הטיפול במהלך הקרישה מערכת ניטור

להסתמך אין מסיבי דמם בזמן הקרישה מערכת ניטור הקרישהרקלצורך בדיקות על

מדימום הסובל הפצוע במצב השינויים של המהיר הקצב בשל למעבדה הנשלחות הרגילות

במכשירי.מסיבי גם להשתמש המוגלוביןpoint of careמומלץ ערכי להראות המסוגלים

ניתוחPTו ובחדר מיון בחדר להחזיקם ושניתן אצבע מדקירת



ההפרעות ולתיקון הקרישה מערכת להערכת המועדפת השיטה היא טרומבואלסטוגרפיה

אמת למצב ביותר הקרוב בזמן הבדיקות.בקרישה ביצוע על ההפרעות,האחריות זיהוי

כו של הינה הקרישהותיקונן העירויים/נן .רפואת

מעשיים.10 :היבטים

קרישהקיום.1 כונן של כוננויות עירויים/קו חוליםזמיןרפואת בית בכל

מסיביהמטפל קרישה(בדימום המטולוג/כונן הוא עירויים רופא,רפואת

מדמם בפצוע ובמרכיביו בדם בטיפול הבקיא דם בנק רופא או מבין,קרישה

לוא הייחודיות הקרישה הפרעות דם,ת מתן על אחריות מקבל אשר

המתאים בעיתוי לפצוע אבחון,ומרכיביו קרישה,ועל הפרעות וניטור טיפול

הפצוע אצל דם,המתעוררות ובבנק קרישה במכון בנושא השתלמות שעבר

.)מוכרים

בדי.2 המטפל חולים בית בכל מסיבי בדימום לטיפול כתוב נוהל מוםקיום

.מסיבי

מנות.3 להפשרת שיטה תוךABמסוגFFPקיום בכל10ואספקתן לפצוע דקות

.דםבנק

חולים.4 בית בכל הקרישה מערכת להערכת מתאים מכשור קיום

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

  



המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות בריאות–רופאי מחוזיותלשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומ מידע לשרותי האגף חשובמנהל

רפואי ומידע רישום תחום מנהלת
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

חרום לשעת האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הר פואיתהספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפוא"רע ר"מקרפ-הן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת חברת

 
 )מ(8-121/11942

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


