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אירוע שריפה בחיפה





קבלה לחדר הלם

 אירוע של שריפה בביתו, 29בן.

יציב המודינמית, פיח מכסה את כל גופו, באמבולנסא כשהוא מונשם "י מד"הובא ע.

פיח בכמות גדולהבסקשן .COHGB 8.8%.

 הונשם עם חמצן במינון גבוה, טובוסמיד עם הגעתו לחדר הלם הוכנס.

 אוזן ימין ומצח, חזה עליון, באזור גב תחתון10%-ככוויה.

כ"הועבר למחלקת טנ.



יום ראשון בטיפול נמרץ
 החולה חובר למכשיר הנשמהSERVO  ,הורכב לו קו עורקי ועירוי מרכזי  .

י "החולה הורדם עPROPOFOL ,FENTANYL  .

התחיל טיפול אנטיביוטי ,CLEXANE ,שרוולי שוקיים ,NEXIUM ,אנטרלית הזנה , נוזלים

 כבר יש סימני נ"לטבצילום חזה עם הגעתוARDS ראשוניים  .

החולה חובר להנשמתIPV 60%חמצן שהורדו בהדרגה עד 100%על . בנפח הנשמה נמוך ובקצב גבוה.

 על פי הבדיקה יש . ושטיפת דרכי האוויר מהפיח הרב וכן להערכת הנזק הריאתילניקוי ברונכוסקופיהבוצעה

.דלקת מפושטת של דרכי האוויר

 בנושא הרעלתCO - החולה הגיע עם רמתCOHGB  הוחלט שאין . תוך זמן קצר4-שירדה ל7בסביבות

.צורך בשימוש בתא לחץ



מהלך אשפוז

ARDS פלאקים מפיח בכמות  , ברונכוסקופיותבוצעו מספר , כוויות בדרכי אוויר עליונות

. רבה

 החמרה נשימתית בגללVAP .

עם שיפור משמעותי, החולה הועבר לשכיבה על הבטן.

השתפר נשימתית, לאחר יומיים הוחזר לשכיבה על הגב.

 אקסטובציהעבר 30.4.19ב.





סיכום ימי הזנה
אנטרליתימי הזנה 16כ היו "בסה:

9 50%~ימים קיבל הזנה מלאה

 התקדמות הדרגתית לתוכנית מלאה: 1-3ימים

 תכנית מלאה: 4-10ימים

 ק ובגלל השכיבה על הבטן ביומיים הבאים"סמ400של 10בגלל שארית קיבה ביום -42%: 11-12ימים.

 71%: 13יום

 תכנית מלאה: 14-15ימים

 אקסטובציה-17%: 16יום

ק"סמ25,200היה צריך לקבל ( ללא היומיים הראשונים)ימי הזנה 14-ב.

מהמתוכנן81%ק שהם "סמ20,400: קיבלבפועל 



גרף רמת אלבומין בדם

  ניתן לראות שלמרות שהמטופל משתפר

רמת האלבומין  ( 26.4)וחוזר לשכב על הגב 

.ממשיכה לרדת

  אלו בדיוק הימים בהם ההזנה חלקית

.ביותר



תת הזנה בחולי טיפול נמרץ

מהמטופלים בהזנה אנטרלית10-50%שכיחות אי סבילות להזנה מופיעה אצל פ מחקרים שונים "ע.

צום לפני בדיקות ופרוצדורות הוא גורם משמעותי נוסף לתת הזנה בחולי טיפול נמרץ.

 מתוכנית ההזנה55%מטופלים קיבלו כ במחקרי תצפית.

2019ESPEN guideline לטיפול נמרץ קובע כי המטרות העיקריות בניטור הזנה הן:

 שנרשםלהבטיח כי תהיה תכנית להזנה אופטימלית והיא תינתן לחולה כפי

לזהות ולמנוע סיבוכים

 מחדשלנטר את התגובות להזנה ולזהות תסמונת הזנה

 בסיכוןלזהות חסרים של מיקרונוטרינטים בחולים



אופטימליתאנטרליתדרכים להזנה 
מהירההתקדמותעםאומלאבמינוןמוקדמתהתחלה.

יותרגבוהבנפחקיבהשאריתלהרשות.

וסיבוכישלשולGIאוטומטית'להפסיקולאאטיולוגיהלחפש–נוספים'.

למינימוםוטיפוליםבדיקותסביבהצוםאתלצמצם!!!

הזנהבפרוטוקולשימוש.

 באחריות הצוות הסיעודי להתאים קצב במהלך היום -הוראת הזנה במינון יומי-

volume-based feeding



שארית קיבה
.הדרך הנכונה למדוד שארית קיבה והמשמעות הקלינית שלה עדיין נחקרות

  2019המלצותESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit:

  מדידת שארית קיבה יכולה לעזור בזיהוי בעיות אי סבילות להזנה אנטרלית בהתחלה ובמהלך

.ההתקדמות לתוכנית מלאה אך יתכן כי אין צורך להמשיך בכך לאחר מכן

 ק ואז אם בבדיקה של הבטן אין סימנים לבעיה להתחיל  "סמ500< לעצור הזנה רק אם שארית הקיבה

.שימוש בתרופות פרוקינטיות

קיבהלזכור שאנחנו מדברים על ריקון חשוב 

רוב ספיגת המזון נעשית במעי

.



ופנאומוניהמניעת אספירציה 
מיקום טוב של הצינור ושמירה עליו.

 מעלות30-45שכיבה בזווית של.

 ק"סמ500< הפסקת ההזנה כשנפח השארית גדול.

 להפסיק רק אם יש סימנים נוספים לאי סבילות200-500בנפחים!

לנקוט באמצעי זהירות למניעת אספירציה.

אך לא להפסיק הזנה, בדיקת שארית נוספת במועד קצר יותר.

להעריך נפח שארית ביחס לקצב הטפטוף.

 פורמולה או מיצי קיבה–הרכב שארית.

 אי נוחות וכד, בטן תפוחה, בחילה–הערכה קלינית'.

בדיקה של סך כמות נוזלים שהחולה קיבל אנטרלית.

שמירה של היגיינת הפה.

:בדיקת שארית

סגירת ההזנה 

לחצי שעה ואז  

בדיקת הנפח 

שנמצא בקיבה  

(זונדה מנקזת)



:1שאלה 

?איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי בדיקת שארית קיבה ואספירציה

.Aהבדיקה נותנת אינדיקציה ליכולת ספיגת המזון

.B לפנאומוניהמנבאת באופן אמין את הסיכון הבדיקה

.C אלמנטליתלחולים עם שאריות קיבה גדולות מומלצת פורמולה

.D למניעה30-45%מומלץ להזין את החולים כשמשענת המיטה בזווית



? מהי התשובה הנכונה

 התשובה היאD–  השענת החולה בזווית בעת ההזנה הוכחה כמפחיתה

לא הוכח קשר ברור בין נפח שארית  , למרות מחקרים רבים. אספירציות

רוב תהליך העיכול והספיגה . לא נכונהBלכן תשובה , הקיבה לפנאומוניה

לכן אפשר לאכול )מתבצע במעי הדק בעזרת אנזימי הלבלב ומיצי המרה 

.לא נכונותC-וAלכן תשובות ( תפריט כמעט מלא לאחר גאסטרקטומי



2שאלה 

,במצב קריטיבחולה אילו איברים יפגעו במהלך האשפוז 

?שלא מקבל תוכנית הזנה מלאה 

.Aוריאותלב , כליות

.Bוכבדלב , מעי

.Cריאות ומעי, שלד

.Dוריאותמעי , לב



?מהי התשובה הנכונה

תת

בחולים קריטיים מחמירה את תזונה -Dהתשובה הנכונה היא 

בנוסף יש פגיעה , התהליך הקטבולי כולל פירוק שריר הלב והסרעפת

מהירה /אין פגיעה ישירה. וירידה בשטח פני המעיהסורפקטנט בייצור 

נפגעת יכולת המטופל להתאושש ולהיגמל  . בכליות ובשלד, בכבד

.מהנשמה



:  2מקרה 

אחרי חבלת בטן קשהTPNהזנת מטופלת ב 

קלורימטריהוחשיבות ביצוע 



תיאור המקרה
 ח אחר לאחר תאונת דרכים קשה"התקבלה אלינו מבי18בת.

משוחחת בטלפון, נמצאה מתהלכת מחוץ לרכב, תאונה חזיתית במהירות גבוהה: מהשטח  ,

.ברכב השני יש הרוגה. ח מקומי"פונתה לבי. מתלוננת על כאבי בטן

עברה , ח שהיא יציבה ובהכרה"הגיעה לביFASTב , שבו הודגם נוזל בבטן ובאגןCT  כלל

אוטם  , המטומה גדולה עם לצרציה גדולה בכבד, גופי הודגמו שברים מרובים בצלעות מימין

אי סדירות בראש הלבלב עם מוקדי , חופשי מעל הכבדאוויר , נרחב באונה ימנית של הכבד

.בלאש

ח זה בדחיפות לחדר ניתוח כיוון שאיבדה יציבות והורידה המוגלובין"נלקחה בבי.





ח  "דחופה בבילפרוטומיה
:ממצאים–הראשוני

אונה ימנית של הכבד  , דמם רב מהכבד, שער הכבד מרוטש, קרע דרגה גבוהה של הכבד

.כמעט מנותקת מהכבד וללא אספקת דם

טרנסקציה שלמה של התריסריון בחלקו הראשון

גדולה באזור ראש הלבלב וחשד לקרע בוהמטומה.

הוצאת מרפדים  , תפירה של התריסריון, כדי להשתלט על הדימוםPACKINGבניתוח עשו 

עד הגעתה . ם"והעברה דחופה לרמב. המוסטזיסבקרת . מכלל הבטן והשארתם על הכבד

.,4PC, 4FFPם קיבלה "לרמב Hexakapron



CTAם"חזה עם הגעתה לרמב:

ללא  , ללא אספקת דםימנית של הכבד אונה , לא הודגם עורק הפטי ימני

.פעילדימום 

הובהלה לחדר ניתוח...



:ממצאים בניתוח

 מנותקים לחלוטין8, 7, 6, 5סגמנט

 ימני ווריד כבדי ימני תלושים ומדממיםפורטליוריד

של הלבלב מנותק לחלוטין מהלבלבהאונצינט.

 (ח אחר"הוכלב בניתוח בבי)לא קיים 2-3תריסריון

 מההציסטיקוסקרע תלישה של-CBD

קרע אורכי של מוביל המרה הימני

ניכרת של המעי הגס הימניקונטוזיה.



ם"ניתוחים ברמב

עם השקהוויפלש "בו בוצעה פרוצדורה ע, במוסדנו עברה ניתוח בשני שלבים

ROUX-en-Yהושארו  . כריתת אונה ימנית של כבד וכריתת מעי גס ימני, והשקת לבלב

.שני נקזים בסמוך להשקות הלבלב ודרכי המרה

 בין לולאת  ופיסטולהבטנייםחצי שנה לאחר מכן חזרה לאשפוז ונותחה בשל אבצסים

.המעי הדק המחוברת לדרכי מרה



התאונהאשפוז חוזר כשנה לאחר 
נפרט גם את כל הפן התזונתיבו –

זוהה אבצס גדול בין הסרעפת לכבד, הובאה לבית חולים בשל כאבי בטן  .

.  פורקה ובוצעה השקה חדשהgastro-jejunumהשקת ה : נותחה

39וחום מעל לויקוציטוזיס, סמוך להגעתהספטיעם שוק התייצגה.

 באשפוזה בטיפול נמרץ קיבלה הזנה עלTPNמרכזי



התייחסות דיאטנית
17.7, מ"ס152: גובה, ג"ק41: משקל BMI

המלצות טיפול:

חלבון' ג65: כ"סה, ג"ק\' ג1.6: חלבון•

ל"קק1430כ "סה. ג"ק/'קל35: אנרגיה•

:פ טבלאות ייחוס"קביעת ההמלצות ע•

:שיקולים לבחירת טווח עליון

ניתוח גדול

 וחם גבוהספטישוק

אבצס בטני



התייחסות דיאטנית

:תכנית הזנה

SMOF1477–75ק  "סמ1477נפח . ל"קק1600, ג חלבון

ח"זו הפורמולה להזנה פראנטרלית הקרובה ביותר להמלצות שיש בביה

10%מעל –חלבון ' ג10-ל ו"קק200-עודף של כ



?משמעותהאם יש לעודף : שאלה

ר  הנכונהאת התשובה יש לבחו

.A המטופלת בסיכון לrefeeding synd.צריך להתקדם בהדרגה ובהמשך אין בעיה.

.B המטופלת בסיכון תזונתי חמורBMI<18 ,צריך להזין אותה בהקדם ובכמות טובה.

.C שקית ולא לעלות מעבר למינון זה¾ יש סיכון בהזנת יתר לכן רצוי לתת לה.

.D  הדיוק של הנוסחאות נמוך ולכן להתקדם בהדרגה למינון המלא ולעקוב אחר סימנים

.להזנת יתר



:תשובה והסבר
 המטופלת בסיכון גבוה לrefeeing syn.פ האנמנזה והמשקל הנמוך לכן הזנה מוקדמת במינון מלא מסכנת חיים  "ע

.לא נכונהBתשובה לכן . עבורה ויש להתחיל בהדרגה ורק לאחר בירור מלא של אלקטרוליטים ותיקון במידת הצורך

 מטופלת זו הגיעה במצב תזונתי ירוד ועם מסת שריר . ויש להימנע מכך( פירוט בהמשך)להזנת יתר יש השלכות שליליות

.לא נכונהAלכן תשובה . נמוכה ועצם בחירת הטווח העליון מעלה את הסיכון

 בצריכה של עלייה כשנותנים רק חלק מהפורמולה נותנים גם רק חלק מהויטמינים ויסודות קורט ואצל החולה הקריטי יש

לכן . ימים של התקדמות למינון מלא2-3לכן לא מומלץ לתת שקית חלקית מעבר ל . אבץ סלניום ועוד, אנטיאוקסידנטים

.לא נכונהCתשובה 

 תשובהDחשוב לזכור שהמאושפזים ב. נכונה-ICUלכן . הם קבוצה הטרוגנית ורמת הדיוק של הנוסחאות נמוכה

פ טבלה ועוקבים אחרי  "או חישוב עבנוסחה במידה ואין קלורימטר משתמשים . מומלץ להשתמש בקלורימטר

.סימנים לעודף או חוסר

ומצבה הקליני התחיל להשתפר  TPNהמטופלת קיבלה תכנית מלאה של 

.לקלורימטראך מצבה התזונתי לא ולכן היא חוברה 







סיכום

 הצריכה האנרגטית של החולה גבוהה יותר  קלורימטריהפ "שען'המטאוויזרואים בפלט של

.מהצפוי

ל ליום "קק1600: קלורימטריהDEE((daily energy expenditure תקיןחום ברובה תחת

כשיש עליית חום הצריכה האנרגטית עולה:

 כשהחום עולה לאזורC39MEE  -(Measured energy expenditure )2000-מתקרב ל

(16:00שעה . )ל ליום"קק



REFEEDING Syn.
-שינוי מהיר במאזן האלקטרוליטים בדם

היפופוספטמיה

היפוקלמיה

היפומגנזמיה

!ובצקת עד מוות , המוליזה, ריאה-מתבטא בכשל לב

.שעות מתחילת הזנה48כ תוך "בד: טווח זמן

.אלכוהוליזם, אנורקסיה, (ימים)צום ממושך , תזונה-תת: גורמי סיכון



REFEEDING Synd.

:מניעה

ניטור ותיקון של האלקטרוליטים לפני תחילת הזנה!

ניטור ותיקון של האלקטרוליטים במהלך ההזנה.

(.ימים3-4).מהדרישה האנרגטית והתקדמות הדרגתית50%-התחלת הזנה ב



הזנת יתר

הנשימה ' עומס על מע( ייצורCO2מוגבר  )

 (.היפרגליקמיה והיפרליפידמיה)בריאותהחמצן בדיפוזיית פגיעה

 (.היפרגליקמיה)פגיעה בריפוי פצעים

(חסר אנרגיה/ עודף חלבון )כליות -עומס כבד

 והתייבשותפוליאוריה.

(.נוזלים)כלי דם -עומס לב

כבד שומני  .

 (.היפרגליקמיה)בזיהומים עלייה



Patients who are better fed 
have better outcomes

Efforts to minimize caloric debt 
are worthwhile!
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