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שבץ 1מוחי

ACUTE BRAIN ATTACK

קורס חובשים בכירים
אזור כרמל

שבץ 2מוחי

אספק ת ה דם ל מוח 

 זוגות של 2אספקת הדם למוח מתבצעת  ד רך •
.עורקים גדולים עם לחץ דם יחסית גבוה

 מביאים דם מכיוון הלב דרך הקרוטיד עורקי 2•
 מביאים Vertebral Arteries 2. קדמת  הצוואר

.את הדם מהלב דרך עמוד השדרה
ארבעת כלי הדם הללו מתנקזים לתוך מערכת •

הנקראת , היקפית של עורקים קטנים יותר
 ומהמערכת הזו יוצאים וויליסש "המעגל ע

.ענפים לכל המוח

שבץ 3מוחי

אספק ת ה דם ל מוח 

שבץ 4מוחי

וויליסש " המעגל ע

שבץ 5מוחי

 ה גדרה  ו ס וג י ם -  ’אחל ק 

ירידה פתאומית בתפקוד מוחי כ תוצאה מפגיעה •
בכלי דם

)75% (איסכמישבץ •
 החיצוניים של המוח לאיזוריםירידה באספקת הדם –
לרוב כתוצאה מקריש דם–

)25% (המורגישבץ •
לא כתוצאה מטראומה, פיצוץ בכלי דם בתוך המוח–
–Intracerebralאו Subarachnoid

שבץ 6מוחי

איס כ מישבץ 

. חלקים עיקריים2- מחולק לאיסכמישבץ •
-TIA – Transient Ischemic Attack
-CVA - Cerebro Vascular Accident
ישנה אסכולה ברפואה שאינה מחשיבה את •

.האירוע החולף כשבץ על אף ש התסמינים דומים
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שבץ שבץ7מוחי 8מוחי

ISCHEMIC STROKE
גורמי סיכון בלתי נשל טים 

גיל מתקדם•
מין•
מוצא•
היסטוריה משפחתית•
שבץ קודם •

שבץ 9מוחי

ISCHEMIC STROKE
גורמי סיכון נשלטים 

•Hypertension
עישון•
קודם TIA /שבץ•
מחלות לב•
סוכרת•
שימוש בסמים•

שבץ 10מוחי

ISCHEMIC STROKE

פגיעה באספקת הדם לרקמה, חסימת כלי דם•
:סוגים•

–Thrombosis- באיזור היווצרות קריש דם
–Embolism-נדידת קריש דם ממקור אחר בגוף 

שבץ 11מוחי

סימנים 
כ מתחיל בפתאומיות"בד•
חולשת צד או איבוד תחושה בצד אחד•
או השמיעה/איבוד חלקי של הראייה ו•
•Double Vision
סחרחורות•
חוסר שיווי משקל•
אי שליטה על סוגרים•
עווית בפה•
הפרעה בדיבור•

שבץ 12מוחי

Transient Ischemic Attack

 דקות5-10לרוב ,  דקות30עד : משך•
:הפרעות נוירולוגיות חולפות•

חולשה–
שיתוקים –
הפרעה בדיבור–
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שבץ 13מוחי

 סימנים עיקר יים-  ’בחל ק  

שבץ 14מוחי

חלו קה על  פי מיקום 

 שמאליתהמיספירה•
 ימניתהמיספירה•
גזע המוח•
 (Cerebellum)המוח הקטן•
דימום אפשרי•

שבץ שבץ15מוחי 16מוחי

שבץ שבץ17מוחי 18מוחי
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שבץ שבץ19מוחי 20מוחי

דימומים ומעטפת ה מוח 

•Cranium -ציפוי קשה העוטף  את המוח 
•Meninges- שלוש שכבות העו טפות את המוח 

והשדרה
 מעלה בפתאומיות את הלחץ התוך המורגישבץ •

גולגולתי
-מגרה את הSubarachnoidדימום• Meninges

שבץ שבץ21מוחי 22מוחי

שבץ שבץ23מוחי 24מוחי

זהירות אפשר להתבל בל 

היפוגליקמיה•
”מקדימה“עוויתות עם תקו פה •
מיגרנה•
גידול מוחי•
•Subdural Hematoma
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שבץ 25מוחי

סיכום סימ נים

שבץ 26מוחי

 ה ערכת ה חולה-’  חל ק  ג

- Dיבוצע בשלב ה •
דיבור–
עיוות פנים –
נדידת ידיים–

שבץ 27מוחי

...  הח ולה חוזר א חריך-דיבור  
”אל תאמר לעולם לא“•
:הפרעות שפה עיקריות•

–(Aphasia)-  הפר עת  דיב ור  שבא ה  ל יד י ב י טו י ב ח וסר  יכ ולת 
תיתכ ן גם  פג י ע ה  . חלק ית א ו  מלא ה ל ה תבטא בעל  פ ה  ובכת ב

. ביכ ולת ל הב י ן  שפ ה  מ דוברת א ו  כת ובה 
–(Dysarthria) –  ק ורד ינצ י ה  מוג בלות ב הג י ית מ יל י ם  עקב ח וסר 

.  ו קשה  ל הבנ ה,  הד יב ור  א יט י,  ה מ יל ים  מע ו ות ות:  שריר ית
:  במ וחא יזור 

–Aphasia)   בדרך כלל בצד שמאל ל פ י  –) וס נסור י מ וט ור י 
בשת י  ) כת יב ה(ב שמ אל י ים  .  בימנ י י ם–ה המ יס פר ה  הד ומ י ננ טית  

ה המ יס פר ות 
–Dysarthria-  של  הג ולג ו ל תה פר יפר י  פג י ע ה  בדרך כלל בעצב וב .

שבץ 28מוחי

 בחיוך-עווית של הפנים  

שבץ 29מוחי

נדידת י דיים 

שבץ 30מוחי
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שבץ 31מוחי

 טיפול-'  חל ק  ד

זיהוי•
טיפול טרום אשפוזי•
מיון במחלקה לרפואה דחופה•
•CT
טיפול מתקדם•

שבץ 32מוחי

כיצד אין ל טפל 

גלוקוזאין לתת •
Hypertension -אין לטפל ב•
מאספירציהיש להימנע לדלקת ריאות כתוצ אה •

שבץ 33מוחי

גלוקוז הימנע ממתן 

:החוק•
 CVA לחולי  גלוקוזאין לתת –

:הסיבה•
הפוגעת ברקמת , לקטיט יוצרת חומצה היפרגליקמיה–

המוח
:היוצא מהכלל•

)מדידת סוכר (היפוגליקמיאם החולה –

שבץ 34מוחי

הימנע מטיפול ביתר לח ץ ד ם 

:החוק•
אשפוזיתאין לטפל ביתר לחץ דם ברמה הטרום –

:הסיבות•
לרוב נגרם כתוצאה מהשבץ–
 של המוחהפרפוזי ההגוף מעלה לחץ דם לאיזון –
לרוב יורד ללא טיפול–

שבץ 35מוחי

מאס פירציההמנע 

:החוק•
30 0 -דאג לראש מורם כ –
100%חמצן –
הטה על הצד אם החולה מזיל ריר–

:הסיבה•
 ממקרי המוות הם 50%. לרוב החולים בעיה בבליעה–

מאספירציהמדלקת ריאות כתוצאה 

שבץ 36מוחי

סב ב ראשוני

:היסטוריה•
אינפורמציה מאחרים שהיו נוכחים? מתי התחיל–

:בדיקה •
שלושת הבדיקות להערכת החולה–

 חמצן100%, הרמת ראש•
אין לעכב פינוי•
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שבץ 37מוחי

 במהלך  הפינוי-סב ב משלי ם  

פינוי דחוף•
פתיחת וריד•
בדיקת סוכר•
טרומבוליטיסינון טיפול •
הערכות חוזרות•
דיווח לבית החולים•

שבץ 38מוחי

 התוויות נגד - טרומבוליטיטיפול 

התכווצויות החולה, טראומה לראש•
אוטם טרי, דימומים, ניתוחים לאחרונה•
בעיות קרישה, באופן קבועCoumadinנטילת•

שבץ 39מוחי

 התוויות בח דר  - טרומבוליטיטיפול 
המיון

30% - באיסכמימפחית שבץ •
:יש לתת אם•

 CT-גיבוי ממצאים קליניים ב–
 שעות מהתחלת סימנים3תוך –
18מעל גיל –
185/110 -לחץ דם קטן מ–
העדר התוויות נגד–


