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.מקבל טיפול מונע. אשפוזים קודמים בטיפול נמרץ, קשהשנים ברקע אסתמה10בן •

.הועלה ליחידה, הובא למיון בהתקף אסתמה קשה•

איזופרל, מגנזיום, ססטמייםסטרואידים , ברצףונטוליןעל אף טיפול באינהלציות •

.ערפול הכרה, וקטמין דרך הווריד החמרה ניכרת במצבו

pH 7.01    pCO2:גזים בדם• 103

...סיפור שהיה כך היה



:איך לסדר את מכונת ההנשמה

(  רזוואורעל מסכת 95-98%)מחמצן באופן סביר : חימצון•

צריך זמן מספק . בשל כליאת אויר קשהCO2צבירת : אוורור•

ארוך  אקספיריוםלאפשר 

שיתוק על מנת לשלוט בקצב נשימה בכדי לתת די זמן  : לכן•

(  שהוא פסיבי)לאקספיריום

...אבל

(אינספיריוםאז אינני צריכה לדאוג לזמן )במיוחד היפוקסיהוא לא •

(אז אולי אינו זקוק לשיתוק)במיוחד טכיפנאיהוא לא •

לה ממילא ההנשמה המלאכותית לא  , האקספיריוםא נשארה בעיית "ז•
עוזרת באופן פעיל

??באקספיריוםבכדי לעזור הטובוסאולי לא צריך את •



Manual External Chest Compression

pH pCO2

7.0 103 0זמן 

7.18 71 '45זמן 

7.38 39 השתחרר מהיחידה למחלקה  תוך יומיים'120זמן 



3מקרה 

חודשים5בת •

,  אושפזה ביחידה בשל קוצר נשימה קשה•
.  silent chest-מאורך ואקספיריום

למרות טיפול  להדרדרמצבה המשיך •
.ססטמייםסטרואידים , ונטוליןבאינהלציות 

נעשתה מעורפלת הכרה•

בזמן הכנה לאינטובציה קיבלה קטמין  •
ומידזולם

MECCבוצע •

2מקרה 

חודשים6בת •

ילדים בשל קוצר נשימה נ"בטאושפזה •
חסומה, קשה

,  בונטוליןהדרדרות במצבה למרות טיפול •
מגנזיום  , ססטמייםסטרואידים , ארוונט
.קסנטיניםומתיל 

כניסת אויר  , אפורה, איריטביליתנעשתה •
.צ"דוירודה 

בזמן הכנה לאינטובציה קיבלה קטמין  •
.ומידזולם

MECCטרם אינטובציה בוצע •

pH pCO2

7.1 97 0זמן 

7.26 56 '45זמן 

7.42 38 '100זמן 

pH pCO2

0זמן 

7.15 66 '45זמן 

7.36 47 '100זמן 



5מקרה 

חודשים8בת •

אושפזה ביחידה בשל מצוקה נשימתית •
-מאורך שהדרדר לאקספיריום, קשה

silent chest  למרות טיפול תרופתי
.מקסימלי

לקראת אינטובציה  ומידזולםקיבלה קטמין •

MECCבוצע •

tcCO2נוטרה עם •

4מקרה 

.  ידוע אסתמה, בן שנתיים•

,  הגיע למיון במצוקה נשימתית קשה•
.איריטבילי, חסום

נעשה , במיוןונטוליןתוך כדי מתן •
.respiratory arrest-ונכנס לאגיטטיבי

.באמבוהוחל הנשמה •

MECCתוך כדי הכנה לאינטובציה הוחל •

pH pCO2

0זמן 

7.33 39 '45זמן 

tcCO2

89 0זמן 

75 '45זמן 

42 '120זמן 



?MECCכיצד מבוצע 
האבאצולם על ידי 

מומלץ  )ח "הנחת הידיים משני צדי ביה•

(בית חזה תחתון

או בישיבה על ברכי  ( 2/5)בשכיבה •

(3/5)המבצע 

עם כל ( squeeze)לחיצה ארוכה •

כל נשימה  , וטכיפנאהבמידה . אקספיריום

.שניה

בית  בקומפליינסמרגישים את השינוי •

החזה תוך כדי פעילות  



?MECC-מה ההיגיון ב

באקספיריוםכליאת אויר בשל בעיה : air-trapping-הבעיה ב•

,  אקטיביאינספיריום)האקספיריוםלהנשמה מלאכותית אין השפעה אקטיבית על •

(פסיביאקספיריום

•MECC לאוויר לצאתבאופן אקטיבי עוזר

ריקון מסוים של אויר מהריאות מאפשר לשרירי הנשימה לפעול בנפחים  •

RVומוריד VCדבר המשפר )שבהיפראינפלציהפיזיולוגיים יותר לעומת בית חזה 

(.לאזור פיזיולוגי ויעיל יותרTV-ומחזיר את ה



?בספרותMECCמה ידוע על 

מרדים  , Smolnikoffעל ידי היפראינפלציהמכני בזמן תיאור ראשון של ריקון ריאות1960•

.ממוסקבה

-שהתרחש בזמן פרה, "(total bronchospasm)"קיצוניתהיפראינפלציהחולים עם 3תיאר •

.  thoracotomyמדיקציה לפני 

שלא היו ניתנות לריקון מאויר" grossly distended lungs"נראו ריאות מנופחות ביתרPM-שניים נפטרו וב•

. לריאות' והריאות רוקנו מכנית תוך כדי מסאזthoracotomyלשלישי בוצע •

Smolnikoff VP. Total bronchospasm and lung massage. Anaesthesia. 1960 Jan;15:40-4. 



Chest-מכתב ב

Watts JI. Thoracic compression for asthma. Chest. 1984

Sep;86(3):505

כטיפול MECC-התייחסות ראשונה לשימוש ב

באסתמה



Crit Care Med 1989

Fisher MM, Bowey CJ, Ladd-Hudson K. External chest compression in acute asthma: a preliminary study. Crit Care Med. 
1989 Jul;17(7):686-7.

לימדו פרמדיקים את הטכניקה כטיפול חירום •

(אוסטרליהNSW)באסתמה 

טופלו50•

שאלון לפרמדיקים•

טיפול  טכניקתכMECC-שימוש ב
באסתמה  



First aid

Harrison R. Chest compression first aid for respiratory arrest due to acute asphyxic asthma. Emerg Med J. 2010
Jan;27(1):59-61

Burton A, Champion P. External chest compression in acute severe asthma. Anaesth Intensive Care. 1991
Aug;19(3):470. 

Fisher MM, Whaley AP, Pye RR. External chest compression in the management of acute severe asthma--a 
technique in search of evidence. Prehosp Disaster Med. 2001 Jul-Sep;16(3):124-7.



מונשמיםבחולי אסתמה MECC-שימוש ב

חולים מונשמים עם אסתמה קשה וקושי בהנשמה•

דקות10-15-בוצע למשך כ•

שנים8-חולים ב8•

Eason J, Tayler D, Cottam S, Edwards R, Beard C, Peachey T, Lanigan C, Knibb A, Dimond J. Manual chest 
compression for total bronchospasm. Lancet. 1991 Feb 9;337(8737):366. 

Lancet-מכתב ב
1991



השפעה קרדיווסקולרית  
MECCשל 

Van der Touw T, Tully A, Amis TC, Brancatisano A, Rynn M, Mudaliar Y, Engel LA. Cardiorespiratory 

consequences of expiratory chest wall compression during mechanical ventilation and severe hyperinflation. 

Crit Care Med. 1993 Dec;21(12):1908-14. 

:ובדקוהיפראינפלציהיצרו , כלבים מונשמים

לעומת  ז"ביהחהשפעת לחיצות על 1.

לחיצות על הבטן  
:השפעה על2.

•End expiratory lung volume
•Cardiac output

 end expiratory lungלשניהם הייתה השפעה טובה על הורדת •
volume

, cardiac outputהייתה השפעה שלילית על ז"ביהחללחיצות על •

לעומת זאת ללחיצות על הבטן הייתה השפעה חיובית•



:בהר הצופיםMECCהניסיון שלנו עם 

ילדים לשנה  30-בהדסה הר הצופים מאושפזים ביחידת טיפול נמרץ ילדים כ•

(סמפונות וסטרואידיםבמרחיביטיפול + הרישום לפי אבחנות )באבחנה של אסתמה קשה 

•MECCהאחרונה השנה, 2008-הראשון ב. ילדים5-בוצע ב   .

severe air trappingמקרי הנשמה בשל 0•

ללא סיבוכים וללא אשפוז חוזר ליחידה  , השתחררו מהיחידה תוך יומיים5-כל ה•



:דגשים

על קשה המגיעים לאי ספיקה נשימתית ברונכיאוליטיס/מדובר בילדים עם אסתמה•

total bronchospasmרקע כליאת אוויר קשה בשל 

בכל הילדים הייתה הכנה לאינטובציה•

squeezeלא מדובר בעיסוי לב אלא . יש לסנכרן את הלחיצות עם הנשימות של הילד•

האקספיריוםשל בית החזה בזמן ( סחיטה)

(בממוצע שעה וחצי)שנמשכת למעלה משעה ( ומעייפת)פעולה ארוכה •

(  'שיתוק וכד, תרופות, זמן אשפוז, אינטובציה, מורידה תחלואה)פעולה מצילת חיים •



תודה על ההקשבה


