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הנחיות יישומיות לרופא
תרשים זרימה וטבלאות דירוג
מיועד למצבי חירום עם מחסור באמצעים להצלת חיים

 * .IIקריטריונים להכללה

 * .Iקריטריונים לאי הכללה

 .1זקוק להנשמה פולשנית
[היפוקסיה עיקשת (רוויון חמצן < 90%על
 60%חמצן) ,או חמצת נשימתית
( ,)7.2<pHאו עדות קלינית לאי ספיקה
נשימתית ,או אינו מסוגל לשמור נתיב
אוויר].
או
 .2זקוק לטיפול בואזופרסורים/
אינוטרופים
[תת ל"ד (ל"ד סיסטולי< )mmHg 90עם
סימנים קליניים של הלם (שקיעה במצב
הכרה ,ירידה בתפוקת שתן או כישלון
באיברים)]

* הערכת
קריטריוני אי
הכללה או
הכללה

 .1הנחיות מקדימות :לא להנשים ,לא
לאשפז בטיפול נמרץ.
 .2חולה מסרב להתאשפז בטיפול נמרץ
 .3סיכוי טוב להחלמה ללא אשפוז בטיפול
נמרץ
 .4פגיעה מוחית קשה
 .5מחלה ממאירה עם פרוגנוזה קצרה

תיעדוף
להנשמה/
טיפול נמרץ

עדיפות רביעית

עדיפות ראשונה

עדיפות שניה

עדיפות שלישית

אם

אם

אם

דרגת תפקוד *ECOG
()0-1

דרגת תפקוד *ECOG
( )2

דרגת תפקוד * ECOG
()3-4

וגם

וגם/או

וגם/או

ניקוד  I ASAאו II

ניקוד ASA II

ניקוד ASA III

בריא או מחלה קלה

מחלה קלה

מחלה קשה

 **מצב לאחר דום לב; אי ספיקה קשה שלמערכת :מוח ,לב,
כליות ,ראות ,כבד או
עצב-שריר;
טראומה/כוויות קשות(צפי לתמותה >)90%
 דמנציה קשה; או משך חיים צפוי נמוךמ  6חודשים.

וגם

וגם/או

וגם/או

או

כשל מערכתי אחד
בלבד

כשל ב 2-3-מערכות

כשל של  4מערכות
או יותר

וגם

וגם/או

וגם/או

שרידות או
צפויה
טובה >80%

שרידות צפויה
בינונית >50%

שרידות צפויה
גרועה <50%

אם

ניקוד  ASAהינו IV-V
מחלה סופנית או גוסס
או
שרידות צפויה
נמוכה ביותר <20%

* יש להתייחס לדרגת התפקוד רק ככל שהדבר נוגע לסיכויי השרידות לטווח קצר ,ויש להקפיד על כך במיוחד בהערכה של
אנשים עם מוגבלויות.
** מדובר בדום לב אקוטי ,או עם נזק מוחי משמעותי
 .1במקרה של שוויון – ההקצאה תהיה על בסיס הסיכוי המירבי להצלת חיים ,בהתחשב הן במחלות אקוטיות והן
במחלות כרוניות של החולה.
במקרה של שוויון רפואי מלא – הבסיס הוא :כל הקודם זוכה.
 .2הערכה מחודשת של דרגת עדיפות לאחר  24שעות אצל1חולים הממתינים להתקבל לטיפול נמרץ או להנשמה.
 .3הערכה מחודשת של החולה בטיפול נמרץ ביום  ,10-14או במקרה של החמרה משמעותית במצב החולה ,יש לשקול
העברת החולה למחלקה רגילה ,או הגבלות בטיפול.
[הותאם מ] Sprung CL, et al. Crit Care Med 2020 -
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We
NEED FOR ICU?

ECOG:
http://www.npcrc.org/files/news/ECOG_performance_status.pdf

Adapted from:
https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-system
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החלטת תיעדוף הינה החלטה קלינית מורכבת המתקבלת כאשר מכשירי הנשמה או
מיטות טיפול נמרץ נמצאים בחסר ,ואינם מספיקים לכל המטופלים הנזקקים להם.
תהליך קבלת החלטות מובנה חשוב ליצירת שקיפות מירבית ולשיפור העקביות
בקבלת החלטות .לשם כך חיוני להעריך את התועלת הצפויה למטופל ,ולהשוותה
לתועלת הצפויה למטופל שני (לדוגמה ,השוואת תוצאות אשפוז בטיפול נמרץ או
הנשמה ,אל מול התוצאות הצפויות אם המטופל נשאר במחלקה וללא הנשמה).
אלגוריתם יישומי זה מתווה תהליך מומלץ למדדי תיעדוף אינדיבידואלי/פרטני ,ללא
כל התייחסות לשיוך קבוצתי ,כשהוא מהווה כלי רפואי מתוקף.
על הרופא להתייחס בכל המדדים ,ובעיקר במדדי  ,ECOGאך ורק על המדד הרפואי
הרלוונטי להצלחת הטיפול לסיכויי השרידות ולגמילה ממכשיר ההנשמה .אין
להתחשב בשום שיקול אחר המבדיל בין בני אדם ,כגון הגיל כשלעצמו ,המוגבלות
כשלעצמה ,או המחלה כשלעצמה ,אלא אך ורק ככל שהמדד מנבא מבחינה רפואית
את סיכויי השרידות .יש לזכור שכל בני האדם שווים ,וערך חייהם שווה .בשום אופן
אין לפרש את התיעדוף הפיזיולוגי במצבי קיצון כשיפוט לגבי ערך החיים של אף
אדם.
מתחילים את תהליך התיעדוף עם קריטריונים לאי-הכללה:
הקריטריונים הראשוניים לאי-הכללה מבוססים על קריטריונים שבהם נעשה
שימוש בתנאים 'רגילים'.
• אנשים שיש להם הנחיות מקדימות להימנע מטיפולים פולשניים
• אנשים שמצבם הקליני טוב מספיק כך שהכנסתם לטיפול נמרץ לא יוסיף
להם תועלת משמעותית
• אנשים שמסרבים אשפוז בטיפול נמרץ ו/או הנשמה.
באם לא מתקיימים קריטריונים לאי-הכללה ,החולים חייבים לעמוד באחד
מקריטריוני ההכללה ,כלומר שמצבם חמור דיו כדי להידרש לטיפול נמרץ/הנשמה.
מרגע שמטופל איננו עונה על קריטריוני אי-ההכללה ומתאים לקריטריוני ההכללה
הוא מועמד להתקבל ליחידה לטיפול נמרץ או להתחבר למכונת הנשמה.
קריטריוני ההכללה נבדקים באופן אינדיבידואלי לפי הדירוגים בתרשים הזרימה
ובטבלאות הדירוג.
מבין אלה העומדים בקריטריונים להכללה ,התיעדוף מבוסס על דירוג העדיפויות
מדרגת קדימות  1עד ( 4עדיפות  ,1לאחריה עדיפות  ,2לאחריה עדיפות  ,3ולבסוף
עדיפות .)4
כלי התיעדוף שנבחרו הם רב ממדיים .הם כוללים דרגה תפקודית ( ,)ECOGמחלות
רקע כרוניות ( ,)ASAקיום כשל מערכתי ,והערכה כוללנית של סיכויי ההישרדות
לטווח קצר .הספרות הרפואית מלמדת ששימוש במספר כלים שונים מעלה את רמת
הדיוק של יכולת החיזוי ,לעומת שימוש בכלי בודד .בנוסף ,המדדים שנבחרו הם אלו
המאפשרים מתן הערכה מהירה ,דבר חיוני במצבי חירום.

3

