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  1992ILCOR 

(International Liaison Committee on Resuscitation) 

•(AHA)  American Heart Association  

•(ERC)  European Resuscitation Council  

•(HSFC) Heart and Stroke Foundation of Canada  

•Australian and New Zealand Committee on Resuscitation 

•(RCSA) Resuscitation Councils of Southern Africa  

•(RCA) Resuscitation Councils of Asia  

•.(IAHF) Inter American Heart Foundation  
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U.S Causes of Death in the 10 Top 

)2012( 

 

•Sudden cardiac arrest 

(325.000 people)      

 

•Cancer 

 

•Respiratory disease 

     (smoking/lung tumor) 

 

•CVA -a year people  128.000 

 

•Accidents/AIDS/Alzheimer 



 

 AHA -מטרה הגדולה שעמדה בפני מומחי ה

(American Heart Association :) 

 

 :פשטות הלימוד•

 .עיסויים אוניברסאלי: יחס הנשמות–

 .פשטות הביצוע•

 .ביטול טכניקות מורכבות בעלות יעילות נמוכה יחסית–

 2010מבוא להמלצות 



 Evidence -הוכחות 

2Class  

(a + b) 

 
 תועלת>> =סכנה 

 

 בצוע עיסוים בישיבה

 או שכיבה על הבטן

(Prone position) 

 

 החייאה ממושכת

 'דק  10יותר מ 

3Class  

 
 תועלת= <<סכנה

 

Precordial thump 

 

 IV Bicarbonate 

IV Fluids 

IV Pronestyl 

(procainamide) 

IV Nor-adrenaline 

1Class  

 
 תועלת>>> סכנה

 

 הנשמה\עיסוי : יחס

30:2 

 

push hard and 

fast 

 

Shock x1    והמשך

 עיסוים במשך  

 דקות 2כ  



 (לבבי)על רקע קרדיאלי •

עקב דום לב ( 80%כ) במבוגרגורם המוות העיקרי 

,MI, הפרעות קצב(  VF   אוVT   .) 

 (נשימתי) אספיקציהעל רקע •

הינו חנק מגוף  ( 75%כ ) ילדיםגורם המוות העיקרי אצל 

 .זר

מינון יתר , השתנקויות,טביעות,טראומות- מבוגריםאצל 

 .של סמים ואלכוהול

 (  ניורולוגי( )CNS)מחוסרי הכרה •

 .מ"או פגיעות במע  CVAעל רקע 

 

 

 מישורים של ההחייאה



Stroke Warning Signs and Symptoms 



•Ischemic stroke 

(congenital heart problems,abnormal valves) 

•Hemorragic stroke 

(arterioveonus malformation) 

   

Pediatric Stroke 





 מוות ביולוגי
 .מצב בלתי הפיך•

 .הניסיונות החייאה מיותרים•

 :אין לעשות החייאה  

 אונקולוגים -חולים סופנים •

 פצוע עם הרס מוחי•

במצב מוות  ' דק 25-30זמן כי •

.  ביולוגי בתנאים רגילים

(normothermia.) 

 

 מוות קליני
 .מצב הפיך•

דקות לאחר דום  ' נימשך מס•

 .לב או דום נשימה

 3-5-בתנאים רגילים נימשך כי•

 .'דק

 



 החייאת מבוגרים

 

 :גיל •

 .8מעל גיל  –מבוגר –

 

 .8מגיל שנה עד גיל  –ילד –

 

 .עד גיל שנה –תינוק –



 :מטרת ההחייאה

 !ומוחית  לבבית לשמור על פרפוזיה 
 :נזק למוח  מתרחש לאחר 

 .ללא נזק משמעותי  -דקות 1-3•

 . ולמדולהנזק מינימאלי לקורטקס  –דקות  3-5•

 (.ודצרברציה דקורטיקציה)נזק משמעותי  –דקות  5-10•

 .מוות מוחי  –דקות  10מעל  •

 

 

 

 כל דקה שחולפת מרגע דום לב***

 מוריד את סיכויי  ההצלחה  

 !!! 10%-ב  



 Golden Time –דקות 4

 מתי בדיוק לא יודעיםאנו •

 .נעצר הלב   

 

 

 .מיידית להתחיל החייאה •

 

 

 

  במהירותלתת שוק חשמלי •

(Automatic & Non automatic External defibrillator .) 



 שרשרת ההישרדות

 .זיהוי מצב חירום והזעקת עזרה•

עם דגש על (  CPR)החייאה ראשונית בסיסית •
 (.new)עיסוים

 .מתן שוק חשמלי מוקדם•

 (. ACLS)החייאה מתקדמת •

 (.new)טיפול המשכי מקיף לאחר דום לב •



  בוצעו שינויים נוספים 2010בשנת 

   AHAי "בפרוטוקול ההחייאה ע

 American Heart Association )) 
 

 

 : העיקרון המרכזי    

 .פשוט יותר  •

 .ויעיל יותר •

 .פרוטוקול אחיד •

 
 
 

 



R CAB-D 

•D -Danger  

 

•R –Response  

 

•C -Circulation  

 

•A –Airway  

 

•B –Breathing  

 

 



D -Danger  

 :בטיחות לנפגע •

 .איתור גורמים מסכנים•

 .סקירת זירה•

 .העברה למקום בטוח•

קביעת דרך לנטרול גורם  •
 .מסכן

 :בטיחות לאנשי הצוות •

 אפודי זיהוי •

 אפודי מגן•

 כפפות•

 מסכה•
 



 

 
 

 :מקרה קרדיאלי •

 !!!התמוטטות מהירה -

 

ראשוני ועקב    VF / VT-לרוב -

 .זה עיבוד הכרה 

 

 :ניורולוגימקרה •

מלווה  , התמוטטות הדרגתית 

בכאב ראש מקדים והתנהגות  

 .מוזרה או בלבול

 

 

 : אספיקציה  •

 !!!התמוטטות הדרגתית -

 

החייאה יביאו  ' דק 2לרוב -

 .לחזרת הנשימה והדופק 

 

 שניוני    VF / VT –לחלק -

 .ועקב זה עיבוד הכרה   

 !!!לברר סיפור מיקרה 



 :דרכים שני י "בדיקת תגובה מבוצעת ע•

 

 !"? גברתיגברתי  \ אדוניאדוני : "מילולית  -
 (new). בשרירי הטרפז צ"דוצביטה : פיזית  -

מחוסר   -אם החולה אינו מגיב לבדיקת התגובה  •
 הכרה

 (new) .אין צורך בבדיקת הדופק•
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R – Response 



 התרשמות מהירה מהנשימה

לאחר שקבענו כי האדם אינו מגיב מילולית ופיזית  •
 .נבצע התרשמות מהירה ממצב נשימתו

 .שניות 10-מלא יותר 

 

לא  "אם האדם אינו נושם או נושם נשימות מהירות •
 ונתחיל מיד נזעיק עזרה  Gasping" רגילות

 Circulation (new)בשלב  

 
 .שמיעה ותחושה ,י ראיה"ירד הנושא של בדיקת נשימה ע* 

20 





כנראה   –אם החולה נושם 
SYNCOPE 

 .שמור על נתיב אוויר פתוח•

,  CVA –חפש סיבה נוספת לחוסר הכרה •
 .היפוגליקמיה 

 "חצי שכיבה יציבה"העבר לתנוחת •
 א ב ג

22 



R CAB-D 

•D -Danger  

 

•R –Response  

 

•C -Circulation  

 

•A –Airway  

 

•B –Breathing  

 

 



לא יותר  ) Internal carotid arthery-בדיקת דופק ב•
 (.שניות 10-מ

דופק החל מיד בעיסויי חזה וחבר דפיברילטור  אין אם  -
 .בהקדם האפשרי

ובצע  Breathingו  Airway דופק עבור לשלב  ישאם  •
דקות כי יש עדין   2ודא כל . שניות 5-6הנשמה אחת כל 

 .דופק

24 

C -Circulation  



 אם אין דופק

 .עיסויים 30•

 .הנשמות 2•

 

  ללאמתחילים בעיסויים *** 
 .הנשמות פתיחה

סיבובים או   5יש לבצע *** 
החייאה ואז   דקות 2

לחזור עוד פעם על בדיקת  
 .דופק

 אם יש דופק 

 מבצעים הנשמה  •

 .5secכל 

 .נשימות בדקה 12או 

  

הנשמה   דקות 2לאחר  
לחזור עוד פעם על בדיקת  

 .דופק

 

C -Circulation  



 דרכים שונים על 2-השפעת עיסוים ב

Circulation: 
שינוי לחצים בתוך חזה  •

י כלי  "גורם למילוי הלב ע

 דם גדולים

 לחץ ישיר על  הלב•

ועמוד    סטרנוםבין )

גורם ללב להזרים  (שידרה

 .דם

  30%-עיסוים טובים מספקים כ

איברים %  10 -מהספקת דם למוח וכ

 .סיסטמים

C -Circulation  



 ביצוע העיסויים
 :העיסוימקום 

 .הפטמות  בין קו,בית חזה באמצע •

להניח את כרית כף היד על עצם בית יש •

מעליה יש להניח את  , במרכז בית החזה,החזה

 .כרית כף היד השנייה

 .יבוצע באמצעות שתי הידייםהעיסוי  -

27 

C -Circulation  



 ביצוע העיסויים

 .מהר חזק ועמוקללחוץ  - 
 .עיסויים לדקה לפחות 100 - קצב -
 .לפחותמ "ס 5 - עומק -
 לאפשר לבית החזה להתרומם -
 זמן הרפיה= זמן עיסוי  -
 .מעלות מעל הנפגע 90 -
 .מרפקים נעולים -
 .על משטח קשיח -
 לעיסויאין להישען על החולה בין עיסוי  -

 .להתרומם במעטיש  
 מינימום הפרעות לרצף העיסוי -
 .דקות 2יש להחליף בין המעסים כל  -

28 



 סרט ריקוד

 

29 



R CAB-D 

•D -Danger  

 

•R –Response  

 

•C -Circulation  

 

•A –Airway  

 

•B –Breathing  

 

 



 

 

A –Airway  

 .סילוק הפרשות

 

 :יש לוודא קודם אם ישנן הפרשות הדורשות סילוק

 .פה וסריקתוחובה פתיחת * 

 :  אם יש הפרשות –

 .צידוהטה את הנפגע על •

 סלק את ההפרשות מפיו  •

 .אצבעות 2באמצעות       

 SUCTION-שימוש ב•

 

 א ב ג

 ד



  Suction סקשן
 המכשיר

 .משמש לשאיבת הפרשות נוזליות בלבד-

 .שניות 10-מאי לבצע שאיבה למעלה -

 .'ד 2-3יש להנשים  בסקשןליפני ואחרי שימוש -

 .ליפני שאיבה יש להוציא את מנתב האוויר-

 .ישנו קטטר קשיח וישנו גמיש-

 .לכל מטופל קטטר חדש.אין צורך לשמור על סטריליות-

 .לנקות מכשיר אחרי כל מטופל-

32 



 

 צניחת בסיס הלשון הינה  •

 .סיבה עיקרית לחסימה   

 במחוסר הכרה בהכרה

A –Airway  



 קיבוע מצח סנטר –הטיית הראש אחורנית 

HEAD TILT & CHIN LIFT   

  

A –Airway  



  JAW THRUST –הרמת לסת •

A –Airway  



 איום על נתיב אוויר•
 צניחת בסיס הלשון -
 (כולל שיניים תותבות)גוף זר  -
 (אספירציה)שאיפת הפרשות  -
 טראומה -
 .בצקות וכיווץ בדרכי נשימה -
 

יעשה לאחר מתן סט    סדר פעולות לפתיחת נתיב אוויר
 .לבביםראשוני של עיסויים 

 .לצד הטייהי "פתיחת פה וסילוק הפרשות ע. 1 
 (לא בטראומה.)הטיית ראש לאחור והרמת הלסת. 2

שניות 10ניקוי הפרשות עד   

 "מצח סנטר" – A.Wפתיחת 

36 

A –Airway  

 סיכום



Airway Management 

oro-pharyngeal  naso-pharyngeal 



 Size 0 - 60mm (Black)   
Size 1 - 70mm (White) 
Size 2 - 80mm (Green) 
Size 3 - 90mm (Orange) 
Size 4 - 100mm (Yellow) 

 Size 5 - 120mm (Red) 

 :דגשים 

 .רק לנפגעים מחוסרי הכרה -

עיכול בזמן ' מפחית כמות אויר הנכנס למע-
 .  הנשמה 

 .  בו נפגע מחוסר הכרה -Ambuבכל שימוש ב-

 

 :חייבת להיות התאמה לפי גודל הנפגע -

,  לארינגוספזם , דימום , פציעה , חסימה :  גדול
 .הקאות, בראדיקרדיה 

 .הופך ל גוף זר , אינו משיג מטרה : קטן  

pharyngeal airway-oro 

 :בחירת גודל

מזווית הפה עד קצה  •

 .האוזן

  מזוות הפה עד לקצה•
 .הלסת



Airway Management 

•Nasal Cannula -25-45%(1-6 lit/min.) 

 

 

•Face Mask -35-60%(5-12 lit/min.) 

 

 

•Ventury Mask-24-50% (10 lit/min.) 

 

 

•Non Rebreather Mask-80-90% 

•(10-12lit/min.) 

 

 

•Rebreather Mask-60-70% 

• (10-12lit/min.) 

100%>2O   



 :חשוב לציין 

 שאחוז החמצן הניתן בצורה 

            non- invasive  

מבנה  ,מספר נשימות,flow) הוא יחסי ותלוי במספר גורמים    
  .('פנים וכו

Airway Management 



Airway Management 

Laryngeal Mask          Endotracheal Tube 

 %100

2O 



Airway Management : 

Combitube ( 1987משנת.) 

Laryngeal mask + Endotracheal tube 

= Combitube 

 %100

2O 



 "על עיוור"הכנסה . 1

שיניים קדמיות  : לעומק)    

בין שני קווים שחורים  

-מסומנים על ה

combitube.)   

 

 

 

 

 

 

 

ניפוח שני  . 2

 טות'מנג -בלונים

בדיקת כניסת  . 3

 Ambuי "אוויר ע

Esophagus 

Trachea 4.  ביצוע הנשמה

  דרך כניסה
 נבחרת

מהמקרים   95%ב 

combitube   נכנס

   לושט



Airway Management : 

combitube 
 :היתרונות

 מהירות הביצוע•

 laryngoscope -אין צורך ב•

אפשרות להנשמה יעילה  •
 (.שעות 8עד )לאורך זמן 

  aspiration-מפחית סיכוי ל•

 אין צורך בקיבוע•

 .רק למחוסרי הכרה *** 

 

 :חסרונות

 הכנסה מאוד טראומטית•

 מ"ס122רק לאנשים עם גובה מעל  

 !!!!קרע של ושט •

 

Contraindications: 

 נפגעי שעפת עשן•

  כוויה כימית באזור הושט  •

או     larynxטראומה באזור •
laryngospazm  

 חשד לגוף זר•

   esophagusפתולוגיה של •

•gag reflexes חיובי 

 

 



R CAB-D 

•D -Danger  

 

•R –Response  

 

•C -Circulation  

 

•A –Airway  

 

•B –Breathing  

 

 



 בטיחות בהנשמות

 :הנשמות ניתנות בשני אופנים•
 הנשמה בעזרת מסיכת כיס -

 "אמבו" –הנשמה בעזרת מפוח  -

 .אין הנשמה מפה לפה •

 ,ידלג על שלב זה , מטפל שאינו יכול להנשים•
 .וימשיך בעיסויים
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 ביצוע הנשמה

 מפה לפה•

 

 

 מפה למסכה•

 

 

•Ambu  

 

וימשיך בעיסויים  ,ידלג על שלב זה , מטפל שאינו יכול להנשים
(new) 

 



 הנשמה באמצעות מסכת כיס

Pocket Mask 

 שב לצידו או מאחורי ראש של הנפגע•

 .הנח את המסכה על אפו ופיו של נפגע•

 .בעזרת שתי ידך הצמד את המסכה לפני הנפגע•

 .הנשם לתוך השסתום ההנשמה הנמצא בראש המסכה•

48 



•Ambu 

 או            •

•  Bag valve mask 

 

•oxygen reservoir 

•mask 

•exhalation valve 

•self filling shell bag 

•O2 delivery system 

 

   Ambuי "ביצוע הנשמה ע

  Ambu: בדיקת תקינות •

 אלסטיות•

 דליפה  •

 שסתומים•

 בדיקה מהירה**•



   Ambuי "ביצוע הנשמה ע

  Ambuהנשמת עם  - •

 . המיכלמנפח  1\2- 1\3    

 

 .אמבומעלות כלפי  90-מסכה ב - •

 

מעל  החלק הרחב של המסכה  - •
 ( !! לא מתחת)  סנטר

 

(  C)המסכהשתי אצבעות מעל  - •
 (.E)ושאר מתחת ללסת 

 

 לא מומלצת   Ambu-הנשמת ב•

 !!!בהחייאת ביחיד       

 

  Airway-מחייב שימוש ב•

 

 

 

 

 

 

 הנשמה בזוג

 הנשמה ביחיד



 הנשמות

 : בדוק –אם בית החזה לא מתרומם •

 אטימה -

 קיבוע כנדרש -

 נפח הנשמה -
 

 נסה בשנית•
 אם בית החזה עדין לא מתרומם -

הנשמות   2 –עיסויים  30המשך בביצוע עיסויים  
תוך סריקה ויזואלית של הפה לאיתור גוף זר בזמן  

 .ניסיונות ההנשמה
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   חשד לגוף זר

 ניפגע ללא הכרה  •

 :סימנים מחזקים חשד  

 נשימה לא אפקטיבית - 

 שיעול חלש- 

 צפצופים חזקים בשאיפה - 

 כיחלון - 

 

 

 

 ניפגע בהכרה  •

 : אחתשאלת פתיחה  -   

 "???ת \אתה ניחנק\את" 

 

 תנוחת לפיתת הצוואר

!!! 



 (.Heimlich)פעולת היימליך 

הקף בידך את , עמוד מאחורי הנפגע• 
 .מותני הנפגע

 

 .אגרף אחת מכפות ידיך •

 

הנח את צד האגודל של האגרוף על                               •
,                                   בקו האמצע של הבטן, בטן הנפגע

מעט מעל לטבור ובמרחק בטוח                                    
 .מתחת לקצה עצם החזה

 

 .אחוז את האגרוף בכף היד האחרת •

לחץ את האגרוף כנגד בטן בדחיקה •
 .  מהירה כלפי מעלה

 

כל דחיקה צריכה להתבצע כתנועה  •
 .  נפרדת

 



 (.Heimlich)פעולת היימליך 

 :היימליך בשכיבה•

בעזרת שתי ידיים מונחות   -   

אחת על השנייה לעשות  

דחיקות מהירות לכוון בית  

 .החזה

כל דחיקה צריכה להתבצע   - 

 .כתנועה נפרדת

 



   (.Chest Thrust) דחיקת בית החזה 

פעולה תחליפית להיימליך לצורך הוצאת גוף זר לאנשים  

 .שמנים או רזים מאוד ונשים בהריון



   Intubationלאחר ביצוע   

 (.שניות  5כל )בדקה  8-10 –קצב הנשמה 

 . בדקה 100 –קצב עיסוי 

 מומלצת החלפה בין אנשים מבצעים עיסוי והנשמה  

 .דקות 2כל 

 החייאת בזוג  •

   30:2יחס •

 .עיסויים בדקה 100•

 מפה לפה\ Ambuהנשמת •

 

 החייאת ביחיד•

   30:2יחס 

 .עיסויים בדקה 100•

  Ambu-אין להשתמש ב•

 



 R CAB-D: ???זוכרים  

•D -Danger  

 

•R –Response  

 

•C -Circulation  

 

•A – Airway 

 

•B –Breathing  

 

 



 חולה אינו מגיב
 gasping/ לא נושם

 הפעל צוותי חרום
AED /דפיברילטור 

 'ש 5-6תן הנשמה כל  'ש10בדוק דופק תוך 
 'ד 2בדוק שוב דופק כל 

 עיסויים 30התחל במחזורים של 
 הנשמות 2ו

בצע דפיברילציה  
 'ד 2ל  CPRוחזור ל

 דופק וודאי

 ללא דופק

 דפיברילטור/  AEDהגעת 

 בדוק קצב האם ניתן לתת שוק

 מצריך שוק
 'דCPR 2בצע מידית 

 'ד2בדוק קצב כל 
המשך עד שצוות 

ALS   מגיעים או חולה
 זז

 ללא שוק

58 



59 



 Defibrillation& החייאה 

 4-5התמוטטות מעל •

 :דקות או זמן לא ידוע 

 

 

  דקות 2יש לבצע החייאה    

ואז לתת   מחזורים 5או 

 !!!שוק

התמוטטות לנגד עיני  •

 :המטפל 

 

 

 !!!מתן שוק מיידי •

•Precordial 

(new)thump 

 

 
' דק 2ממשיכים עיסוי במשך  shockלאחר *

 ורק אחרי זה חוזרים לבדיקת הדופק



Precordial thump*** (new) 

 

 חלק מרכזי של סטרנום•

 עם צד הרך של אגרוף•

 

  הטמוטתרק עם מטופל •

  מוניטורינגויש  עייניםמול 

של הפרעת  

 .ללא דופק(VT\VF)קצב

רק כאשר אין אפשרות  •

 .להשיג דפיברילטור

 

,  סטרנוםשבר של : סכנות

  \קרע של שריר הלב 

 .דום לב, טמפונדה

 מ"ס 20-30



    דגשים            

יש    Aאם סיימנו את שלב .לשמור על השלבים
 .Bלשמור על שלב זה גם בשלב  

אם נשברה צלע במהלך ההחייאה יש להמשיך  
 .ללא שינוי

אם מסיבה כלשהי הופסקה ההחייאה יש להתחיל  
 . Cאותה משלב 
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Defibrillator  

•Automatic External 

defibrillator 

•(AED.) 

•Non automatic 

External defibrillator 

•(NAED) 



 AED/  דפיברילציהמתן 
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(symbol) 



 .מדליקים מכשיר1.

 .מחברים מדבקות על מכשיר2.

 :מניחים מדבקות על בית החזה3.

צד ימין עליון של בית   -     
 .-Sternumלטראלי מעצם ה,החזה

צד שמאל תחתון של בית   -     
 .Apexבאזור ,החזה

    Analizeלוחצים . 4

 .מחכים לאנליזה של מכשיר. 5

 (.J) מכוונים את עוצמת השוק . 6

7.Charge  

 הרחקת  . 8

 .אנשי צוות   

9 .Discharge!!! 

 

  

 AEDי "דפיברילציה עמתן 



Defibrillator  

phasic-phasic     &   mono-bi 

 
•150 J 

•200 J 

•??? 360 J 

•300J 

•360 J 



                    Defibrillation -שלב ה 
 .מדליקים מכשיר1.

 .ליות על כפות'מדבקות ג\ל'שמים ג2.

 :מניחים כפות על בית החזה3.

צד ימין עליון של בית   -     
 .-Sternumלטראלי מעצם ה,החזה

צד שמאל תחתון של בית   -     
 .Apexבאזור ,החזה

 .מחכים לאנליזה של מכשיר. 4

 .פ אנליזה עושים או לא סינכרונייז"ע. 5

 (.J) מכוונים את עוצמת השוק . 6

7.Charge  

 הרחקת  . 8

 .אנשי צוות   

9 .Discharge!!! 

 

  

 כפות או      

 מדבקות     



VT  /  VF 

 ???לא סינכרונייז  –סינכרונייז 

•Ventricular fibrillation 

 

•Ventricular tachycardia : 

 Monomorphic -  

Polymorphic  -  

 Torsade de Pointes  -  

 

•Asystola  ??? 



 :***   החייאיהטעויות בביצוע 

 חוסר תיעוד תרופות  •

 OVביזבוז זמן להכנסת •

ביזבוז זמן לאינטובציות  •

 .חוזרות 

חוסר המשך טיפול לאחר •

מעכב  )החייאה מוצלחת

,  אלקטרוליטים,סוכר,דם.ל

 ('קירור החולה וכו, חמצן 

 "מינהל החייאה"חוסר •

ביזבוז זמן על בדיקות  •

מישניות ועיכוב תחילת  

CPR. 

 לא יעילים\עיסוים שיטחיים•

כולל  )הפסקות מרובות •

 (DCהפסקה לצורך ביצוע 

ביצוע הנשמה לא נכונה  •

hypo/hyperventilation 

חוסר שמירה על נתיב  •

 אויר פתוח

 

 

 



 

 !!!בהצלחה 

 ניסן קייקוב 

   חזה –ניתוחי לב ' מח
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