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 אירוע ירי – 1תרחיש 

  דינמיות במהלך התרחיש הפציעה מס' 
מעורפל הכרה/מגיב ירי ברור במצח, סימני פגיעת ראש,  פגיעת ראש –ירי במצח  1

 .לכאב

 מתדרדר עד לחוסר הכרה  במהלך התרחיש:

 

 קשה, סימני הלם מצוקה נשימתית חזה אוויר בלחץ –ירי בחזה  5

המצב  ת מתגברת, מצוקה נשימתי במהלך התרחיש:
 (ALSמשתפר רק לאחר ניקוז אוויר כירורגי )

 

 , סימני הלםמצוקה נשימתית חזה אוויר בלחץ –ירי בבית השחי  7

מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר  במהלך התרחיש:
 – 15דקות. לאחר  15בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 

 (ALSמשתפר בניקוז אוויר ע"י מחט )

 

 –יציאה בית שחי  ירי כניסה עורף 8
 חזה אוויר בלחץ

 סימני הלם.מצוקה נשימתית מחריפה,

מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר  במהלך התרחיש:
 – 25דקות. לאחר  25בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 

 (ALSמשתפר בניקוז אוויר ע"י מחט )

 

פגיעה ריאתית +  –ירי בחזה ובבטן  9
 דימום פנימי, הלם

 .מני הלםמצוקה נשימתית וסי

התדרדרות כללית  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות  במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30מדימום פנימי תוך 

 

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי בבטן  11

התדרדרות כללית  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות  במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30פנימי תוך  מדימום

 

 

 

 

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי במותן  12

התדרדרות כללית  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות  במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30מדימום פנימי תוך 

 

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי בירך  14

ללית התדרדרות כ –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות  במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30מדימום פנימי תוך 

 

 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –ירי בחזה  16

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 

 –ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי  18
 חזה אוויר פשוט

 קוצר נשימה קל/בינוני

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:
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 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –בקו בית השחי  ירי 19

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 

 דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בכתף/זרוע. דימום חזק* –ירי בכתף/זרוע עליונה  20

אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר   במהלך התרחיש:
 מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.

 חדש!

 

 קוצר נשימה קל פגיעה ריאתית קלה –ירי בעורף  22

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 

 דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בירך. דימום חיצוני חזק* –ירי בירך  23

אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר   במהלך התרחיש:
 מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.

 חדש!

 

  נפגעי חרדה 34
 

X3 

 מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: – נפגעי חרדה

 צועק, בוכה, ניגש למטפלים, במצוקה ניכרת א:34

 או

 שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים  ב.34
  ולסביבה

 

ריאתית  פגיעהחשד ל –ירי בכתף  35
 קלה

 ללא סימני היפוקסיהקוצר נשימה קל, 

 .ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 

 סימני פגיעה עצבית בגפה ממקום הפגיעה.  פגיעה עצבית –ירי בכתף  36

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי בזרוע עליונה  40

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 

 

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי בכתף  42

 ללא שינוי.  לך התרחיש:במה

 

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי באמה  43

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 

דימום  –פצע עמוק ופתוח בכתף  90
 ממוקד פנימי

 woundפצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת 
packing . 

ירידה  כוללהתפתחות סימני הלם  במהלך התרחיש:
 –ת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות ברמ

בנקודה זו )ללא שיפור אך ללא החמרה התייצבות  
 בשטח(

 חדש!

 

חזה אוויר פשוט,  -בהיריון, ירי בחזה  100
 מצוקה עוברית

 . ירידה בתנועות עובר.קוצר נשימה קל

ללא שינוי במצב הנשימה. ירידה  במהלך התרחיש:
 ם.בתנועות עובר וחשד להתפתחות צירי

 

 

 24מספר נפג"מים בתרחיש זה: 

 

 


