
                                             

 

 חשוד או מאומת במתאר בית החולים  COVID-19קווי הנחייה בנושא החייאה למטופל 

 והאגודה הישראלית להחייאה. AHA ע"פ הנחיות 

 

 הנחיות מקדימות: 

 גם בעת  צוות המחלקה המטפלתיטופל ע"י  חשוד או מאומת  COVID-19. מטופל 1
 לב. דום     
                בעת הקריאהולציין  להזניק מרדים, יש  באינטובציה בלבד. במידה ויש צורך 2

 )ביצוע האינטובציה ע"י איש הצוות המיומן   COVID-19שהמטופל חשוד או מאומת ל     
 ביותר למניעת ניסיונות כושלים(.    

       כמקובל, את צוות החייאה מוסדילהזניק יש  ריאה-צורך בהחייאת לב. במידה ויש 3

 .COVID-19שהמטופל חשוד או מאומת ל  בעת הקריאהולציין     
 . לשטח הנקי צוות החייאה יגיע לזירת האירוע    

      יכנס לשטח  ,כנדרש יתמגן Video- laryngoscope מצויד ב המרדיםבשלב ראשון,     
    אם כן,  החייאה. האם ישנו צורך בסיוע של צוות הערכת מצב ויחליטהמזוהם יבצע      
 כנדרש. לסייעצוות החייאה מוסדי יתמגן ויכנס לשטח המזוהם שאר     

 את מספר האנשים בחדר/ בזירה בזמן ביצוע החייאה למינימום הנדרש.להגביל . יש 4

       באופןממוגן להיות  חשוד או מאומת  COVID-19. על כל איש צוות המטפל במטופל 5
 באמצעי הגנה ייעודיים כמקובל כנגד מגע אווירני וטיפתי. מלא    
 

 סדר פעולות החייאה במטופלים אלו הוא כדלקמן: בשל החשש לפיזור אירוסולי 
 .אין לנתק מהמנשם –עם נתיב אויר מתקדם  מטופל מונשםא.     

       יש  CPAP ,Vapotherm,Optiflow: מטופל  הנעזר בתמיכה נשימתית חיצוניתב.     
 עם תחילת ההחייאה. לסגור את זרימת החמצן מייד         

 : מטופל לא מונשםג.     
  ואין להנשים במסכה    אין לבצע פרה אוקסיגנציה %55במידה והסטורציה מעל  -        

  אינטובציה מגןב פלג גופו העליוןעם כיסוי  מהירה ה)ביצוע אינטובציעם אמבו           
 .(קשיח שקוף פלסטיק) ייעודי               

   ואין ברירה אלא לבצע פרה אוקסיגנציה יש    %55  -במידה והסטורציה מתחת ל -        
 , תוך הידוק ואטימה מקסימלית של            המחובר למסנן וירלי באמבולהשתמש           
      . את    נשימות לדקה 6-8שלא יעלה על בקצב  המטופל ההנשמה על פני מסכת          
 .ליטר לדקה 8הנדרש,   למינימוםהחמצן יש לכוון  זרימת          

 

 החייאה: 
 איכותיים במהירות האפשרית.עדר דופק החל בעיסויים בהא. 

 .PVT/VF- דקות במידה ומדובר ב 2ב. חבר לדיפברילטור ותן שוק תוך 
 לוקס. -ג. יש לשקול החלפת עיסויים ידניים בעיסויים מכשירנים

 .(3-6עמ'  ) ראה אין שינוי בסכמת השימוש בדפיברילציה  -ד. פעל ע"פ פרוטוקולי טיפול

 Air Wayאין להכניס ה. 
 .ר עיסויים בזמן אינטובציהצוו. יש לע

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


