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 דקירות סכין – 2תרחיש 

 

  דינמיות במהלך התרחיש הפציעה מס' 
 , סימני הלםמצוקה נשימתית חזה אוויר בלחץ –דקירה בחזה  6

מצוקה נשימתית מתגברת, החמרה  במהלך התרחיש:
בהנחת תחבושת אשרמן. משתפר במידה וניקוז אוויר 

 דקות   15דקות. לאחר  15ע בתוך ( בוצALSע"י מחט )
 (בי"ח) טרוקרהמצב משתפר רק לאחר 

 

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –דקירה בבטן  10

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

 דק' 30מדימום פנימי תוך 

 

 –קטיעה חלקית מרוטשת של האמה  13
 ום פורץדימ

 עם שט"ד פורץ. באמה  ריטוש וקטיעה חלקית

התדרדרות מהירה עד לעצירת  במהלך התרחיש:
 הדימום על ידי חוסם עורקים.

 חדש!

 

 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –דקירה בחזה  15

 ללא שינוי   במהלך התרחיש:

 

דימום  –דקירה בכתף/זרוע עליונה  21
 חזק*

 ך מפצע דקירה בכתף/זרוע.דימום חיצוני מתמש

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

 הכרה

 חדש!

 

במהלך כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי –דקירה במותן  25
 ללא שינוי  התרחיש:

 

 עם נראות איברים פנימיים, בטן חריפה פגיעת בטן יציאת מעיים – פגיעת בטן פתוחה 26

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 

דימום פעיל בירך,  פצע פתוח ועמוק 27
 ממוקדים פנימיים

 woundפצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת 
packing . 

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

בנקודה זו )ללא שיפור אך ללא החמרה בות  התייצ
 בשטח(

 

במהלך כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -דקירה בכתף  29
 ללא שינוי  התרחיש:

 

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  ללא פג' עמ"ש שטחי, –דקירה בגב  33

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:
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  נפגעי חרדה 34
X 2 

 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

 

 מהלך, כאב מקומי, ללא סימנים נוספים. סכין תקועהדקירה בגב עליון +  83

 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:
 –ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות 

בנקודה זו )ללא שיפור אך ללא החמרה התייצבות  
 בשטח(

 חדש!

 

וקרועה, פגיעה עצבית מקומית ודימום  פציעה פתוחה וק פצע קרוע נרחב בש 91
 מקומי קל.

כאב מקומי חזק, חש בגירוי פיזי בכף הרגל אך אינו 
 מסוגל לקום או להזיז את אצבעות הרגליים.

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 חדש!

 

 .סימני שבר בשוק בהיריון מתקדם –שבר סגור בשוק  101

 רית למצוקה עובריתאינדיקציה אפש במהלך התרחיש:
אפשרות של ירידה בתנועות עובר )לא ברור(. ללא  –

 שינוי במצב הפגיעה ברגל.

 

*MI  אוטם חריף בשריר הלב MI  .חריף עם סימנים קלסיים 

דקות אם לא טופל ע"י  35לאחר  במהלך התרחיש:
 ALS - VFצוות 

 

 

 

 18מספר נפג"מים בתרחיש זה: 

 

 

  


