
סוף מעשה במחשבה תחילה

א"אייר תשפ–ירושלם פ"חיפ



.בן כשנה וחצי, תסמונת דאון–אחיה 
.  ומאז חמצן ליליRSVחודשים 8-בגיל כ, Infantile Spasm–ברקע •

:  בצילום חזה. פאראאינפלואנזהעל ידי , חווה זיהום חריף בדרכי הנשימה התחתונות-10/8/2019•
התמט  –ימים 10בצילום ביקורת לאחר . תסנין באונה שמאלית עליונה, תמט באונה ימנית עליונה/תסנין

.חלףLUL-בעוד התסנין ב, מימין למעלה מתמיד

.לשעהAHI-12, עדות להפרעה חסימתית בדרגת חומרה קשה–25/8/2019, במעבדת שינה•

.של חמצן0.25-0.5LPM-בלילה נצרך ל. גם בשנת צהרים. ביום לא זקוק לחמצן-9/9/2019•

.ג אחד בחודש האחרון"ואכן עלה ק, השקעת זמן רבה בעליה במשקל•

.פעמים בשבוע3אזנילהמשך (. פרינגומלציהלאחר זיהוי 6/2019-המלצה כבר בהיתה)וופותרםהתחלת –המלצות •

:אדנווירוס, בשל חם ודלקת ריאותPICU-אשפוז ב–8/10/2019•

. HFNCבהמשך מעבר להנשמה לא חודרנית לסירוגין עם , אקסטובציהכשלון, לאחר יומיים אינטובציה(. ליטר לדקה19)וופוטרם•
.משתנים. נשימה עצמונית עד שעה וחצי עם חמצן. עם תוספת חמצן, 16/6והנשמה , טרכאוסמיהעבר –. חמצן50%

•CT ללא . טוב יותר מימיןאורור. סימפונותהצרות . הגדולה בבסיס שמאל. צ"דוברונכוגראםעם קונסולידציות, צ"דוזכוכית חול –חזה
.אובליטרנסלברונכיאוליטיסללא עדות . אך יותר משמאל, צ"דותמונה מתאימה לאספירציות . פלאורלינוזל 

.תבחין בועות ללא שנט. קרוב לסיסטמי–לחץ מוגבר בחדר ימין . ללא דלף. חדר ימין מורחב, חדריתהשטחה של המחיצה הבין –אקו •

.גסטרוסטומיה•



PICU-בקבלה ל



טרכאוסטומיהצילום אחרון ללא , PICU-יום ב50-כ



לאליןלפני מעבר , טרכאוסטומיהשבועות לאחר 3



לאליןבקבלתו 



שבועות לאחר קבלתו3



מה נעשה מבחינה נשימתית
(.27/5-עלה ל, 16/6היה על )תמטיםעליה בלחצים על מנת לפתוח –שינוי לחצי הנשמה •

(.משעל, SIGH-להתייחס ל. )IPPVפינוי הפרשות בעזרת •

.גמילה מחמצן–התמטיםהמדד לפתיחת •

.הפחתת משתנים, עם הגמילה מחמצן•

.הסילדנפילגם לאחר הפסקת , ראתיד"ילללא –מעקב אקו •

תוך התחשבות  . ניתן היה להתחיל בגמילה מהנשמה, תמטיםשהוכיחו פתיחת , רק לאחר הגמילה מחמצן•
.מהטריזומיההנובעת בהיפוטוניה

.עם עליות ומורדות, גמילה מלאה מהנשמה•



(דאוןלתסונתלא מתוקן WHO)תזונה  

אורך לגילמשקל לאורךמשקל לגיל



שינה
.להסדרת שנת הלילההתערבותיתתוכנית•

.ותמיכה של צוות לאורך שעות היממה, באמצעות זום, עבודה מרחוק•



הפסקת הנשמה לילית–מעקב לילה 



חידוש הנשמה לילית–מעקב לילה 



לקראת האביב, מעקב לילה



ברונכוסקופיה
.סטומליתסופרה גלוטית-חסימה מלאה סאב•

.עבר השבוע ניתוח תיקון בשניידר•

.PPIלהקפיד להמשיך •



תודה לך

9109002ירושלים , 9117ד .ת, 84שמריהו לוין 

02-6437338. פקס| 02-6494-222. טלפון
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