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 "עמק"רפואי ה

 



, לא מעשנת. נשואה ואם לחמישה ילדים, מתגוררת בכפר ערבי בצפון הארץ, 42בת , ב .א

לא ידוע על מחלות כרוניות ולא . עד הלידה עבדה כטבחית. לא צורכת אלכוהול או סמים

 .קיבלה טיפול תרופתי קבוע

 ימים לאחר לידה רגילה במועד וללא סיבוכים 10המטופלת. 

משכב לידה ללא אירועים חריגים. 

ב התמוטטה לפתע בביתה ואיבדה את הכרתה לעיני ילדיה.א. 

 המשפחהפעולת החייאה למטופלת התחילה על ידי בני. 

 המקומיתפינתה את המטופלת למרפאה המשפחה. 

 

 

 

 תיאור המקרה

 ?מה הפעולות הראשונות שבוצעו



 עם הגעתה למרפאה

 נצפה פרפור חדרים ללא דופקבמוניטור. 

 קיבלה טיפול תרופתי, ודיפיברילציהחיצוני עיסוי לב בוצע. 

לאחר חמש דקות של פעולת החייאה נצפה קצב סינוס. 

בוצעה הנשמה מלאכותית, הוכנס צינור הנשמה  . 

ן לחדר מיון"המטופלת הועברה בנט. 

 הכרהבקבלתה למיון המטופלת מחוסרת. 

 הרדמהללא חומרי. 

 מכוונותמניעה ארבע גפיים בתנועות לא  . 

מונשמת. 

 90\60לחץ דם . 

ללא עדות  , קומפלקס צר, ציר תקין, פעימות לדקה 126 טכיקרדיהקצב סינוס  ג.ק.א

 (.קודם להשוואה ג.ק.אאין ) לאיסכמיה

 



בבדיקה פיזיקאלית אישונים שווים ומגיבים לאור 

אין תגובה לגירוי כאב 

קרוטידים ללא אוושות 

קולות הלב סדירים 

ללא גודש בוורידי צוואר 

בית חזה סימטרי עם התפשטות תקינה 

אוורור סימטרי של הריאות, נשימה בועית 

שדיים גדולים, בטן רכה, מצב לאחר לידה, המטופלת רזה 

דפקים פרפרים נימשו, ללא סימני פקקת ורידים עמוקה, רגליים ללא בצקות. 

 עם הגעתה למרפאה



 בדיקות אבחנתיות

Ct angio  - זרימת הדם לריאות ולמוח תקינה. 

תנועתיות גלובאלית מופחתת  , 30%מקטע פליטה , תפקוד סיסטולי שמאלי ירוד: אקו לב

 .ואי ספיקה מיטראלית קלה

בדיקות הדם היו תקינות. 

 

 ?  לצנתר או לא לצנתר לפני הקירור



 ללא המלצה ברורה  , הקרדיולוגיםבקרב במחלוקת שנוי סוגית הצנתור לפני הקירור היא נושא

 .                                       עד כה

היא איסכמיה מיוקרדיאלית, ומעלה 40במיוחד בבני , הסיבה השכיחה ביותר לדום לב  .

מצד שני  הפעולה דורשת  . ומוקדם ככל שניתן, ובמקרה כזה הטיפול הנחוץ הוא רפרפוזיה

 .זמן הנחשב למשאב יקר

 מתמעטת אם היכולת  ( בהיפותרמיה)התועלת בפעילות קירור יזום , המנחיםהקווים לפי

 : קרי. ההתמוטטותשעות מרגע  10-המטרה למעלה מ ' לטמפלהגיע 

 

 

 

 ג או "שינויים באק, רקע קורונרי ידוע, תלונות מקדימות: ישנה עדות כלשהיא לאיסכמיהאם

(  שעות  35-40)לפני הכניסה לקירור הממושך הצנתור , עדות מעבדתית לנזק מיוקרדיאלי

 !!!חשוב

 תרופות  , הרדמה)את שלבי הקירור הראשוניים להתחיל לצנתר ההמלצה היא בהחלטה

'  במטרה לקצר את זמן ההגעה לטמפ, בחדר הצנתוריםכבר (  משתקות ועירוי נוזלים קרים
 .   המטרה

ההמלצה  , מיוקרדיאלית לאירועאו אם קיים הסבר סביר יותר מאיסכמיה , בכל מקרה אחר

 .ללא בירור נוסףהיפותרמיה ויש להתחיל ,  היא לא לאבד זמן יקר

  האנוקסימוקדם ככל שניתן כדי למנוע את הנזק  להיפותרמיהרצוי להגיע 

 .  המשני



לאור העדר תלונות מקדימות וממצאי אקו לב שלא 

תמכו באירוע קורונארי חד ולאור סמיכות האירוע  

  -ב הועלה חשד כי מדובר , ללידה

PPCM-(peri partum cardio myopathy) 



 ?מבוקרבקירור האם המקרה מתאים לטיפול 

 ?מהו מצב ההכרה של המטופל

 .לבחור בטיפול בהיפותרמיה איןכאשר ההכרה מלאה 

או הרגעה לחולה , הרדמהמסיבה זו יש להימנע עד כמה שניתן ממתן תרופות 
 . כדי לתת לו אפשרות להתעורר אם הוא מסוגל, ח"אחרי דום לב מחוץ לביה

 
 ?מה היה קצב הלב הראשוני של המטופל

בחיבורו  הקצב הראשוני של החולה כאשר , בקירור מבוקרמוכחת ישנה תועלת 
בחולים שהקצב הראשוני היה  . PULSELESS VTאו   VF:הואבשטח למוניטור 

אין כל הוכחה לתועלת    -  PULSELESS ELECTROCAL ACTIVITYאו  אסיסטוליה
 .  בקירור

 

 ?  מהי סיבת התמוטטות המטופל
מטופלים : הייתה קרדיאליתלא מקררים אנשים שסיבת ההתמוטטות שלהם לא 

אנשים שהגיעו , נשים בהריון, מחוסרי הכרה לפני הופעת הפרעת הקצבאשר היו 
ירוד עקב תחלואה   LIFE EXPECTANCYאנשים עם , (מעלות 30>)בהיפותרמיה 

 . ידועה קואגולופתיהאנשים עם , (למשל, ממאירות )אחרת 

 .......מספר שאלות תחילה 
 

 מספר שאלות תחילה



 ?מה בוצע בשטח

 שם הוחלט על טיפול בהיפותרמיה במטרה  , לטיפול נמרץ לבהמטופלת הועברה
 .למזער נזק נוירולוגי אפשרי

 

 הוחל בקירור הגוף לפי פרוטוקול מחלקתי, בביתחמש שעות לאחר האירוע. 

 



 אנלגטיקה הרדמה הנשמה
משתקי  

 שרירים

מהו הטיפול התרופתי הניתן לפני תחילת  

 ?בהיפותרמיההטיפול 



 

 

 ,מבוקרהטיפול בקירור מתחילת שעות ארבע 

חום הגוף של מטופלת הגיע לטמפרטורת מטרה של  

 . מעלות 33

מעלות צלזיוס בשלוש השעות  34.4חום הגוף עלה ל 

 .שלאחר מכן

 



 ?"בריחה מהיפותרמיה"מה היא 

 ?הן הפעולות הננקטות במצב זהומה 

 
 :במקרה זה יש לנקוט במספר צעדים

 :הקירוריש לשלול כשל טכני של מכונת  •

  מוזניםיש לוודא שהפרמטרים הרצויים 

  במקומםהחום יש לוודא שחיישני 

  שישנה כמות מים מספקת במכונה   יש לוודא 

 מכוונת על הפעולה הרצויה ופועלתשהמכונה יש לוודא. 

  הרגלייםשלהם לאזור למלבוש והגעה יש לוודא כניסת מים קרים. 

 

 .                                                                   לקיחת תרביות דם ולשלילת זיהום•

 

המטופל  הגיעה  ' מתאר מצב בו טמפ" מהיפותרמיהבריחה  "המושג 

 .המטרה אולם סיבה כלשהי גורמת  לעליית חום' לטמפ



 "  בריחה"הפעולות הננקטות במצב של 

   מהיפותרמיה

שתן  , יש להתחיל טיפול אנטיביוטי אמפירי אחרי שליחת תרביות דם

 .וכיח

   י עירוי נוזלים קרים ושטיפות מי  "ע להיפותרמיהיש לפעול לחזרה
 .   לפי הצורך, קרח לקיבה

 

  

  

 



 ב.אהטיפול שניתן למטופלת 

שליליות  -צואה,שתן , נלקחו  לבירור תרביות דם 

( פניאומוקוקבתרבית כיח צמיחת .)כיח 

צילום חזה אובחנה דלקת ריאות בצד שמאל 

 סטפילוקוקיםתרבית מקצה צנתר וריד מרכזי צמיחת 

בעקבות כך הוחל בטיפול אנטיביוטי לווריד. 

    



 
המטופלת התייצבה המודינמית 

100\70:לחץ הדם עלה ל 

 ממקור סינוס, פעימות לדקה  73קצב הלב ירד ל. 

 הוחל בתהליך הדרגתי של  , שעות של טיפול בקירור מבוקר 24בתום

 .חימום הגוף

 מעלות צלזיוס 36.5שעות חזר חום הגוף ל  18לאחר 

מלבוש הקירור הוסר 

הופסקו עירויי תרופות משתקי השרירים ותרופות הרדמה. 

 

 תגובת המטופלת לטיפול



 הטיפול הסיעודי עד להתעוררות

מעקב אחר פרמטרים של הנשמה ותיקונם 

ערכי סוכר וגזים בדם, מעקב אחר אלקטרוליטים  . 

טיפול תרופתי לאיזון אי ספיקת לב ומניעת עקה חומצית בקיבה. 

טיפול פה ועיניים, טיפול בצנתרים, מעקב שעתי אחר תפוקת שתן. 

שינויי תנוחה למניעת פצע לחץ 

מתן כלכלת זונדה 

על  , הצוות הסיעודי משוחח עם המטופלת על אף היותה מורדמת

הצוות מעודד את בעל המטופלת לשבת  . התינוקת המצפה לה בבית

על הטיפול בתינוקת  , לספר לה על הנעשה בבית, ללטף אותה, לידה

 .  ושלום ילדיהם

 



ב פקחה את עיניה ביום  .עם הפסקת מתן תרופות השיתוק וההרדמה א

 החמישי לאשפוזה

 במהלך תקין אקסטובציהמתבצעת. 

מוטורי או , ללא חסר נוירולוגי כלשהו, המטופלת מתמצאת במקום ובזמן

 .קוגנטיבי

בוצע צנתור כללי שהראה עורקים כליליים תקינים. 

הושתל בליבה: 

AICD- Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator 8 



 .מוקפת במשפחתה, השתחררה לביתה. ב.א•

 . היא עברה תהליך שיקום מוצלח•

עם זאת היא  יחד , ירודתיפקוד הלב שלה •

 .מתפקדת בביתה ומאושרת בחיק משפחתה

 



 רגע מרגש מלא בתקווה
 


