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שעות לאחר תאונת  28מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ כללי  , 25בן . ד.מ

:-סובל מ, אופנוע

שברים בצלעות

Sub arachnoid hemorrhage

  למטופל קיבוע צוואר חיצוני

38.8חום : |סימנים חיוניים

HR                           136

55/100ד /ל

1-תיאור המקרה 

?מהי הפעולה הראשונה שעל האחות לבצע



?מהי התשובה הנכונה

וכיחשתן , לקיחת תרביות דם.

 ספסיס/יש זיהוםכיוון  שלחולה לאנטיביוטיקה הוראה לבקש מרופא תורן

 500מתן נוזלים בדחףNS , שהמטופל כבר  להמשיך עם סוג הנוזלים או

מקבל

 ללקטאטשליחת בדיקת דםLACTATE

כל התשובות נכונות



או להמשיך עם  500NSמתן נוזלים בדחף 

סוג הנוזלים שהמטופל כבר מקבל

?מהי התשובה הנכונה

:הסבר
.הפצע עוד לא הספיק להזדהם

או זיהום  ספסיסעדיין לא במצב של , HYPOVOLUMIAהיפוולמיההפצוע במצב של 

.ואין עדיין חשד למקור זיהום



SIRS–סימנים קליניים
Systemic Inflammatory Response Syndrome

SIRSהפצוע נמצא במצב של 

דלקתית מערכתית  תגובה 

 0חוםC<38  אוC>36.0 

 לדקה או 20<קצב נשימותPaCO2מ כספית"מ32-פחות מ

תקנים מהערך התקין לגיל2לדקה או סטייה של 90<דופק

 ספירה לבנה(WBC ) או 3מ "למ/4000-או פחות מ3מ "למ/12,000מעל

10%מעל ( Bands)צעירים נויטרופילים



(.  אטיות בתגובות)סימני בלבול פנימית עם מגיע למחלקה 83ט בן .ק

38.8חום : סימנים חיוניים

HR136

55/100ד "ל

WBC2500

 האחרונותבשש שעות ללא שתן.

 חזהדו צדדים בצילום רייאתייםתסנינים.

2-תיאור המקרה 

?מהי הפעולה הראשונה שעל האחות לבצע



?מהי התשובה הנכונה

וכיחשתן , לקיחת תרביות דם.

 ספסיס/לאנטיביוטיקה כי לחולה יש זיהוםהוראה לבקש מרופא תורן.

 500מתן נוזלים בדחףNS , שהמטופל כבר  או להמשיך עם סוג הנוזלים

.מקבל

 ללקטאטשליחת בדיקת דםLACTATE

כל התשובות נכונות



כל התשובות נכונות

?מהי התשובה הנכונה

:הסבר
MULTI ORGAN FAILURE.–חשד לזיהום ואי ספיקה בכל איברי המטרה 

.חשד לדלקת ראות או זיהום בדרכי השתן

.לרקמותפרפוזיההמטופל זקוק למתן נוזלים במטרה להגביר 



SEPSIS– קלינייםסימנים

של זיהום( חשד או מתועד)נוכחות 

, לויקוציטים לא בתחום הנורמה)סימנים סיסטמיים של זיהום בצירוף

(.'גבוהה וכדלקטטרמת , חום לא בתחום הנורמה

:sepsis-לsirsההבדלים בין 

אין כישלון באיברי מטרהSIRS-ב

אין חשד לזיהום SIRS-ב

.מהר מאודלספסיסיכול להפוך  SIRS,עם זאת



SEPSIS

.ומניעת התדרדרות משפר פרוגנוזהספסיסמהיר של זיהוי

:סימנים מחשידים



Quick sofa
מוקדם ופשוטספסיסכלי לזיהוי 

Respiratory rate ≥22/min

Altered mentation

Systolic blood pressure ≤100 mm Hg

צפויים  , לזיהוםעם חשד ( ומעלה2ניקוד לשל )מטופלים העונים על הקריטריונים 

. החוליםלאשפוז ממושך ביחידה לטיפול נמרץ או למות בבית 

.מיידיניתנים לזיהוי מטופלים אלו 



.  NSליטר 2כבר לאחר 83,ט בן .המטופל ק, בהמשך המשמרת

:סימנים חיוניים

 80/45לחץ דם

רדום וקשה להעירו

מתן שתן  :cc30שתן בשעתיים אחרונות

  רמתLACTATmmol/L 4.6

(המשך)2–תיאור המקרה 

?ה עושה/שאתמהי הפעולה הראשונה 



?מהי התשובה הנכונה

 בוואזופרסוריםתחילת טפולvasopressors 

מתןcc 500N.S נוספים  .

לבקש מהרופא הוראה למתן דם  .

כל הפעולות גם יחד.



 vasopressorsתחילת טפול

?מהי התשובה הנכונה

:הסבר
septic shock.המטופל נמצא עכשיו במצב של 

.  נוזלים נוספים עלולים לדרדר אותו. פרפוזיהט זקוק לשיפור מהיר של .ק

.נוזליםלבולוסהוא לא כל כך הגיב 

.vasopressorsבוואזופרסוריםיש לעלות דרגה במאמץ לכן יש להתחיל טיפול 



Septic shock

בזילוחירידה . למרות החייאת נוזלים מספקת, עם ירידה מתמשכת בלחץ הדםספסיס
( 4mmol/Lמעל לקטאט) דם 

:סימנים נוספים לאיתור

.שינוי חריף במצב ההכרה•

כ או  "ממ70-פחות מ(MAP)כ או לחץ דם ממוצע "ממ90-לחץ דם סיסטולי פחות מ•

.כ"ממ40-ירידה בלחץ דם הסיסטולי ביותר מ

.בחולים שאינם סובלים מסוכרת ,140mg/dLרמת סוכר בדם מעל •

(PaO2/FiO2 < 300)היפוקסימיה-נמוכהחימצוןרמת •



בפרפוזיהסימני ירידה 

חריפה אוליגוריה(0.5-מתן פחות מcc שתן בשעה במשך שעתיים לפחות)

 0.5-בהקריאטניןעליה ברמתmg/kg מעל הרמה הבסיסית

 קרישה בתיפקודיהפרעה(INR > 1.5 or aPTT> 60 sec)

 שיתוקיתחסימת מעייםIleus))

טרומבוציטופניהPLT < 100,000))

היפרבילירובינמיהTotal Biirubin > 2 mg/dl) ליטר\ממול2מעל ולקטאט)



?המועדף להתחלת טיפול( vasopressor)ואזופרסור-מהו ה

Noradrenalin

Vasopressin

Dopamine

Adrenalin

בפרפוזיהסימני ירידה 



Noradrenalin

?מהי התשובה הנכונה

:הסבר
noradrenalin היא תרופת הבחירה הראשונה להעלאת לחץ הדם  .

.vassopressinהתרופה המומלצת היא , לאחר מכן



מודעות גבוהה לסיבוכים



The Sepsis Bundle

:sepsis bundleפעל לפי רצף הפעולות של 

 בדםלקטאטבדוק רמת.

 (.לפני מתן אנטיביוטיקה)שלח דם לבדיקת תרבית

 עד לקבלת תוצאות  )מזיהוי תן אנטיביוטיקה רחבת טווח  תוך שעה

(.התרביות

 30בקצב של קריסטלואידיםתןcc /kgבירידה בלחץ הדם אולשעה לטיפול ,

.4mmol/Lמעל אושווהלקטאטלרמת 

חמורספסיס/ספסיסשעות מחשד או זיהוי 3לביצוע תוך 



Septic shock

 היעד. לירידה בלחץ דם שאינה מגיבה לנוזליםואזופרסוריםתן :MAP  שווה

.65mmHgאו מעל 

 בדוק לחץ ורידי מרכזיCVP) )מ כספית"מ8-12בין : היעד.

ב70%: היעד. בדוק רווית חמצן בווריד מרכזי-Superior Vena Cava   או

.– Mixed Venousב 65%

 קטטרדם שנלקח מעורק הריאה באמצעותSwan Ganz).)

 אם הבדיקה הראשונה הייתה  , לקטאטבדוק שוב רמת ≤mmol/L 4   .

בדם  לקטאטחזרה לרמה תקינה של : היעד

Septic shock–שעות מזיהוי 6לביצוע תוך 



מודעות גבוהה לסיבוכים
יש להיות מודעים לרצף האפשרי וההתדרדרות המהירה



LEADERהמלצות לצעדי 

Learn- ושיפור איכות הטיפולספסיסלמד על.

Establish-פרסמו מדדי בסיס לפני השיפור.

Ask-רופאים ואחיות ובנה קבוצת  , אנשי טיפול נמרץ, איכות, שאל מיון

.שיפור רחבה

Develop- פתח פרוטוקול טיפול המכיר את כל האלמנטים(bundle.)

Educate-הפץ את הפרוטוקול והטמע אותו.

Remediate-חפש כשלים והערך מכשולים.

המלצות למנהלי הארגונים הרפואיים ולצוותים מנהלים  במחלקות 

האשפוז 


