
“There is no place like 
home”

?מי מטפל בילדים המונשמים בביתם

גוטגיא ' דר

בית חולים רות, מכון ריאות ילדים

ם"הקריה הרפואית רמב



ע.ב-1תיאור מקרה 

הריון תאומים

במועד, לידה רגילה

ודיסמורפיזםהיפוטוניהעיכוב התפתחותי : נוירולוגית

FTT(חודשים9גיל )גסטרוסטום-וקושי בהאכלה

לאקסוםממתין -מטבולית/גנטית



תחלואה נשימתית-המשך תיאור המקרה

מצוקה נשימתית-לאחר הלידה ,HHFNC  וחמצן

מבנה בית חזה פעמוני

נשימתיות חוזרות ונשנות בחודשים הראשונים לחייםהחמרות

 צבירתCO2

מספר מקרים של הנשמה פולשנית

  הנשמה+ טרכיאוסטומיהחודשים עבר 9בגיל:

לחצי הנשמה גבוהים

 בניתוקיםסטורציהירידות





להישאר בבית חולים

ח שיקומי"לעבור לבי

להשתחרר הביתה



שחרור הביתה

הנשמה ביתית :RR-50, PIP-35, PEEP-5, IT-0.5

יציב ההמודינמית

בגלל ניתוקים מרובים הוסף מחבר

בביקורת לאחר חודש:

ETCO2/pCO2-55-60

 או חסימה של הקנולההכחלותללא

האם מטפלת יחידה בילד



התערבות במרפאה

 הורדתdead space

שינוי מערך הנשמה

ירידה ב-ניטור לאחר מכן-ETCO2

הדרכת האב והחלפת קנולה יחד עם ההורים

  בנית תכנית ירידה בלחצי הנשמה



...ההתחלה-הנשמה ביתית בילדים



הנשמה ביתית בילדים בישראל

(300<)? -מספר החולים

מי מטפל?

יחידות לטיפול בית:

טכנאי הנשמה, אחות, רופא

מרפאות חוץ של בתי החולים:

ג"אא

ריאות

נוירולוגיה

בתי חולים שיקומיים



המרפאה לילדים המונשמים בביתם

ריאות וטיפול נמרץ ילדים



מטרות המרפאה

(:…לא במקום הטיפול הנוכחי)שיפור הטיפול בילדים המונשמים בביתם

 והדמייהאמצעי ניטור

גישה רב מערכתית

התייחסות לגורמים המונעים טיפול מיטבי

התייחסות לשינוי במצב החולה

ח"הדרכה וליווי משפחות לקראת ולאחר שחרור מבי

הדרכת צוותי בית החולים בטיפול במונשמים וליווי הילדים בעת האשפוז

!שיפור איכות החיים של הילד ומשפחתו



צוות

 ילדיםנ"וטרופאי ריאות

אחיות מרפאת ריאות

פיזיותרפיסטית נשימתית

טכנאי הנשמה

קרדיולוג, גסטרואנטרולוג, ג"אא



הטיפול סיעודי

ניסיון עשיר במכון בריאות וטיפול נמרץ

סקשן, החלפת קיבוע, החלפת קנולה: הערכת איכות הטיפול ביתי

וכלכליים  סוציאליםקשיים , מכשור וציוד חסר-הערכת צרכים

הדרכה

וידוא העברת המלצות ליחידה להמשך טיפול



פיזיותרפיה

הדרכת פיזיותרפיה נשימתית

 או התאמת משעל/ובמשעלהערכת השימוש

  פיזיותרפיה



שונות

החלטה על גמילה, אנדוסקופיה, שינוי גודל קנולה-ג"אא

בעיות בליעה

קרדיולוג

גסטרו

תזונה



סיכום חצי שנה ראשונה של הפעילות

18-מספר מטופלים

26-מספר ביקורים

18-טרכיאוסטומיה

2: לילית, 14: מלאה-הנשמה

3-תינוקות המשתחררים לראשונה עם הנשמה



מחלות בסיס

NM

55%

CHD

17%

UAO

11%

other

17%



ביקורים26מתוך 10-ב-שינוי משמעותי בטיפול

 (צנרת, מנשם, מדדי הנשמה)שינוי משמעותי במערך ההנשמה

 (דימום, חזרה של בקע סרעפתי)אבחון בעיות אקוטיות

  התחלת הנשמה

ג"שינוי גודל קנולה בשילוב אא

 נוירומסקולריםהתאמת משעל בילדים



יעדים להמשך

גמילה

תמיכה רגשית, תזונה: הרחבת השירות

מונשמים-מחלות מטבוליות-מרפאה משותפת

הגדלת מספר המטופלים

NIV



תודות

אירית אלישע

סיגל שדמי

הדס כהן

גורדיןאריה ' דר

לאה בנטור' פרופ

יוסי בן ארי' דר

צוות מכון ריאות

עינב מנור

דאוד' ורג'ג


