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פירוט והערות
עקרונות הטיפול ברמת בית החולים וטרום בית החולים
עקרונות הטיפול ברמת בית החולים וטרום בית החולים
מצבי חירום נשימתיים ,מצבי חירום קרדיווסקולרים ,מחלות זיהומיות ,מצבי חרום
אנדוקרינים ,מצבי חרום במחלות מע' העיכול ,מצבי חירום נוירולוגים ,מצבי חירום
המטואונקולוגיים ,מצבי חירום אנדוקרינים ,מצבי חירום נפרולוגיים ,מצבי חירום
אלרגיים ובמערכת החיסון ,מצבי חירום בגיל הילוד
חסימת מעיים ,בקע כלוא ,התפשלות מעיים ,דלקת תוספתן ,בטן חריפהACUTE ,
 ,SCROTUMתסביב שחלה ,הריון אקטופי ,חזה אויר ,אצירת שתן

עקרונות הטיפול ברמת בית החולים וטרום בית החולים

טראומה קלה – 12
חבלות גפיים ועמ"ש ,חבלות ראש צוואר ופנים ,חתכים ,כוויות ,עקרונות ריפוי פצע
טראומה רב מערכתית6 -
אירוע רב נפגעים 2 -
רשימת הפעולות מפורטת בסילבוס ההתמחות
http://www.pemi.org.il/files/f431.pdf
הערכה וטיפול בכאב חריף 3 -
סדציה לפעולות במלר"ד 7 -
טוקסיקולוגיה 12 -

עקרונות הטיפול בילד המורעל

טיפול תומך ,דהקונטמינציה ,ברור מעבדתי ,הגברת אלימינציה,
אנטידוטים

הרעלות ספציפיות

הרעלת אצטמינופן ,הרעלת סליצילטים ,הרעלת דיגוקסין ,הרעלת ברזל
הרעלת אורגנו פוספטים ומעכבי כולין אסטרז ,הרעלת סליצילטים,
חומרים קורסיבים ,אמינופלין ,אנטי אריתמיות ,אנטיביוטיקות ואנטי
מלריה,תרופות אנטי אפילפטיות ,חוסמי סידן ,חוסמי ומשפעלי ביתא,
ליתיום ,אנטי היסטמינים ,סטירואידים ,תרופות לטיפול בסוכרת ,תרופות
כמותרפיות ,תרופות נוגדות דכאון ,אנטי פסיכוטים ,אנטי כולינרגים,
דיורטיקה ,סטרואידים ,הרעלת  ,COציאניד ,מתכות כבדות ,צמחי רעל,
פטריות,
חומרי הדברה :הרעלת אורגנו פוספטים ומעכבי כולין אסטרז ,מדבירי
מכרסמים .חומרים הנמצאים בבית :חומרים קורסיבים ,חומרי ניקוי
וקוסמטיקה ,שאיפת חומרים טוקסיים

סמים

4

אלכוהול ,אופיאטים ,קנבינואידים ,קוקאין ,דבקים וגזים נשאפים ,בנזודיאזפינים,
פנוטיאזינים ,ברביטורטים ,סמי הזייה ,חומרים דיסוציאטיביים ,תסמונת גמילה,
אמפטמינים וסמים מעוררים אחרים" ,סמי אונס" ,אתילן גליקול ,מתנול
תרופות היכולות להרוג פעוט בכדור אחד
מצבי חירום סביבתיים 3 -
פגיעות בע"ח ,פגיעות חום/קור ,התחשמלות ,טביעה
מצבי התעללות גופנית ,מינית ורגשית :זיהוי ,טיפול ודיווח

התעללות
מצבים חריפים
לא טראומטיים
בא.א.ג .עיניים
ועור
מצבי חירום
פסיכוסוציאלים
אפידמיולוגיה
ושיטות מחקר
אתיקה

5

עקרונות מתודולוגיים של מחקר ברפואה דחופה

1

כולל הכרת ההיבטים החוקיים הקשורים בטיפול בנער/ה בגיל ההתבגרות :הסכמה מדעת
לטיפול רפואי ,חיסיון רפואי ,הפסקת הריון ,אשפוז פסיכיאטרי וגילוי נגיפי איידס

סה"כ

122
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5

חרשות פתאומית ,עיוורון פתאומי ,פזילה חריפה ,זיהוי וטיפול בתפרחות עוריות ,התבטאות
עורית של מצבי חירום רפואיים ,דלקת לחמיתית ,דלקת האוזן התיכונה ,דלקת האוזן
החיצונה ,מסטואידיטיס ,כולסטאטומה
זיהוי משבר נפשי חריף וטיפול ראשוני ,זיהוי מצוקה חברתית ,טיפול בהתקף פסיכוטי,
 ,Chemical restraintזיהוי החשד לסיכון אובדני ,התמודדות עם אובדן בן משפחה קרוב

