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PRactical Obstetric Multi-professional Training 

 
 
 
 
 
 

ר יעל גולדברג"ד  
ר ראובן קידר"ד  





 מצבי חירום בחדר לידה

 בכל יום מוצגים בישיבות הבוקר במחלקות נשים ברחבי הארץ המקרים
 הקשים של המשמרות שחלפו

 נדמה לנו שהטיפול היה פחות ממיטבי –בחלק מן המקרים 

 (או לא זוהה בזמן אמת)דימום מוגבר שזוהה מאוחר •

 פרע כתפיים עם חילוץ קשה על ידי צוות לא מיומן•

 מוניטור לא תקין שלא זוהה בזמן וחל איחור בילוד•

 יולדת עם חום ומצב ספטי שלא הוחל לה טיפול אנטיביוטי במועד•

 רעלת הריון שהתקדמה לפרכוסים ללא החלת טיפול מתאים•

 פג שנולד ללא מתן מגנזיום ואף ללא קריאה במועד לצוות פגיה•

 "כאוס"יולדת שהתמוטטה בחדר לידה והחיאה לא מאורגנת ותחושת •



 ?  האם אנחנו מתאמנים

 



 ?איך מנהלים החייאה

A 

B 

C 

....... 

מספר שעות בו אנו שומעים הרצאה , כל שנה אנו נקראים לתרגול החיאה בסיסית
,  מנשימים" עיסוי חזה"מפעילים דפיברילטור ועושים , ומתרגלים על בובת סימולציה

 .ובסיום היום אנו מקבלים אישור שאנו עדיין רופאים

  אבל בחדר לידה אנו נתקלים במקרים של חירום שאינם החייאה ושתוצאתם עלולה
 להיות הרת אסון

אין בעצם תרגולת קבועה שאנו נדרשים לעבור כל פרק זמן מסוים 

ר"במקרה הטוב פעם בהתמחות זימנו אותנו למס... 

 



 אז כולם מסכימים שצריך להתאמן

לא תמיד מוקדש לאימון זמן מיוחד? באמת כולם מסכימים 
 ישיבות בוקר עם דיונים סוערים אינם אימונים •

 "אימון"אינה , טובה כלל שתהיה, הרצאה•

אילו נושאים הוא מכסה, ואם מוקדש זמן  ? 

והאם ניתן לבדוק שהאימון אפקטיבי? 

ניתן להציב מטרה ולבדוק אפקטיביות שלה השגתה, בכל אימון ספורט 

האם ניתן למדוד אפקטיביות של אימון גם במיילדות? 



  נמצאה שיטה מבוססת תוצאים ללמד את הרופאים והאחיות שלנו כיצד
לנהוג במצבי חירום בחדר לידה על מנת שגם נהיה רופאים טובים יותר  

 (.וגם נפחית את התביעות נגדנו)



 מרכיבי השיטה

 

 מתמחה/רופא מיילד מומחה•

 מיילדת•

 רופא מרדים•

 אימון צוות רב מקצועי

 אימון בשדה הקליני המוכר

 תסריטים מובנים מראש



 סדר יום

 היכרות•

 חזרה תאורטית קצרה•

 תרגול  •

 משוב•

 בקרת עמיתים•



Prompt – what is the goal? 

הוכחה המורכבת מחבילת תרגולים  -סדנה מבוססת
ומנסה , ביניהם מצבי חירום, במצבים מיילדותים שונים

יומית על ידי שיפור -לשפר את תוצאות העבודה היום
הידע והתקשורת בתוך צוותים אינטגרליים של חדרי  

 . לידה

המטרה המשנית היא להאחיד את הידע העדכני 
,  תוך הטמעה וישום, ל"בהמלצות הטיפול במצבים הנ

עם דגש על שיטות שונות להצפת הידע והתרגום שלו  
 . הלכה למעשה בכל הדרגים העובדים בחדר לידה





 הפעל צוות  –קריאה לעזרה 
 . מרדים, מיילד בכיר-רופא, מיילדת מנוסה

,  השכב ישר

תן חמצן  

 במסיכה

,  עיסוי רחם

הוצאת קרישי  

-עיסוי בי, דם

 נרתיק, מנואלי

  ערויים 2פתיחת 

דם ל , גדולים
CBC ,קרישה.ת  ,

 הזמנת דם ותוצריו

הזלפה מהירה  

ליטר   2של 

  סליין: נוזלים

 או הרטמן

,  ד"מדידות לח

,  נשימות, דופק

,  סטורציה

הערכה מדויקת  

 . של כמות הדם

:  הגורם

,  אטוניה

,  טראומה

 קרישה, שליה

 תרופתית   –עצירת הדימום 

  אוקסיטוצין

', יח 10

  500 מטרגין
לא  ) IM, ג"מ

 (ד"ילאם יש 

  אוקסיטוצין

בליטר  ' יח 40

  4במשך 

 .  שעות

או  , IM המאבייט

  250, לשריר הרחם

  15לחזור כל , ג"מק

 . פעמים 8עד ' דק

  10)' גר 1, הקסאקפרון

לתת במקביל  , ( ל"מ

הזלפה איטית של  , למכווצים

ניתן לחזור  , ל לדקה"מ 1

 .  דקות 30אחרי 

  קטטרהכנסת 

,  ואורינומטר

תפוקת שתן  

 .  שעתית

 קרבטוצין
(PABAL )100  

  IVג "מק

 .  פ"ח. באיטיות

 צוואר הרחם/תפירת קרעים בנרתיק, עיסוי הרחם

 . נוהל בנק הדם  -אם אין שיפור–הערכה חוזרת 

,  מדדים, המשך ניטור

ניטור  , רישום כל הפעולות

 דימום ושתן

:  הערכה חוזרת של הגורם

,  שליה, טראומה, אטוניה

 קרישה

מתן דם  

ומוצריו על פי 
 PC 1, הנוהל

 FFP 2לכל 

  800 ציטוטק

 רקטאליג "מק



 סדר פעולות כאשר ניטור עוברי פתולוגי  

 חמצת/להיפוקסיהניטור עוברי חשוד 

 .מיידיותנקיטת פעולות 

 יש לידע מיילדת אחראית ורופא מיילד 

 לקרוא לעזרה נוספת ?בראדיקרדיההאם יש 

 פיטוציןלהפסיק •

 לבדוק נרתיקית לשלול שמט חבל טבור•

 בעיקר אחרי ניתוח קיסרי , לחשוב על קרע של הרחם•

  וריאביליותלדקה עם העדר  80> דקות ובעיקר אם דופק  5< יש להביא ללידה מהירה עם ההאטה •

 נמוכה הוריאביליותקרקפת כאשר  גרוי

 חמצת/היפוקסיהמטרתו להבדיל בין שינה של העובר ובין •

 .יש להמשיך בפעולות לשיפור הניטור או יילוד, תקינה עם האצה לוריאביליותאם הניטור לא השתנה •

 . יש לשקול המשך הלידה בראיה קלינית של כל הפרטים, גם אם הניטור השתפר•

 להשכיב על צד שמאל

 הרטמן/סלייןל "מ 500להזליף 

 לשקול סיום בניתוח קיסרי, אם ניטור נשאר פתולוגי

 .  דקות 30עד  -ילוד מהיר  



Better Births 2016 – Observations 

Effective or ’real’ multi-professional teams 

– Train together to improve outcomes 

– …share common rituals and practices 

– As well as training together….. they communicate 
well in a variety of situations (everyday and 
emergency) 

– ...share leadership according to the situation 



PROMPT: Improved perinatal outcomes 

Bristol: 2000 – 2015 

– 50% reduction in low Apgar scores & HIE 
Draycott T et al. BJOG. 2006 

– 45% reduction in school age CP  
Odd D, Draycott T et al. Submitted. Arch Dis Child. 2016 

– 100% reduction in permanent BPI after SD 
Crofts et al. BJOG. 2015 

– Reduction in DDI for cat 1 birth - 23 to 14 mins 
Siassakos et al. BJOG. 2009 

– >91% reduction in NBT Litigation costs 
Draycott et al. Best Practice Res O&G. 2015 







 



 



“Train the trainer” workshop 2020 

 





 נושאים שבהם מומלץ לנהל אימון

נשים הרות כולל  החיאתperimortem cesarean section 

מוניטור עוברי חשוד 

פרע כתף 

כולל אחרי הלידה –סביב לידה  ספסיס 

שמט חבל טבור 

רעלת הריון חמורה 

סיבוכים קשים בהרדמה 

דימום מוגבר בלידה 

 



 הבסיס להצלחה הוא עבודת צוות





 סיכום
המשתתפים מקבלים סדרה של חומרי לימוד כולל סרטונים . הקורס בנוי בצורה נוחה לשיתוף

. ומצגות ורשימות של חומרים הנדרשים כדי להחיל את התרגול שנלמד גם בתוך בית החולים
 . הנוכחות בקורס מהווה גורם חשוב בהבנה של היכולת לבנות קורס דומה במקום אחר

היתרון הוא . המורכב מבעלי תפקידים שונים, המטרה היא לתרגל את צוות בית החולים
, לתרגל את העברת המידע ביניהם, ציוד שלהם, שהצוותים לומדים להשתמש בחדר לידה שלהם

 .  לא ניתן לתרגל צוותים של בתי חולים אחרים. לומדים היכן נמצא ציוד נדרש

יכולה להיות בעיה למשל להוציא כמות גדולה  , צריך להקצות צוות וזמן כדי לבנות השתלמות כזו
ב ומקומת נוספים "ארה, אבל התוצאות של התרגול באנגליה, של אנשי צוות לטובת תרגול

 בעולם מראים שזה תרגול משתלם לטווח קצר לארוך

תרשימי זרימה של  –בטווח הקצר ביותר נוכל להשתמש בצורת העברת הידע הרפואי עצמו 
 .  בנית קופסאות חירום ועוד, טיפולים



 בחדר רפואיים חרום במצבי רפטטיבי אימון
 התוצאות לשיפור הכרחי לידה

והילודים היולדות ולבטיחות המיילדותיות  
 


