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חוברת הנחיות בדבר דום לב
חוברת מידע זו תורגמה והותאמה לשימוש בישראל ע"י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד הישראלי 

לקרדיולוגיה. חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. המידע בחוברת ניתן לצורך חינוך ומתן מידע 
כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע"י הקרדיולוג המטפל.

מה ביכולתי לעשות בזמן דום לב פתאומי?



 

  הנחיות בדבר דום לב

  ?מה ביכולתי לעשות בזמן דום לב פתאומי
המידע המופיע . חוברת זו מויעדת עבור אלה המעוניינים לדעת יותר על דום לב פתאומי

החוברת מציעה הסבר . בחוברת זו מבוסס על מחקרים ועל נסיונם של חולים
עם סיפורי הצלחה וזאת בשילוב , הנחיות לטיפול במהלך דום הלב, להתרחשות דום לב

  .ניתן לקבל מידע נוסף באתרי האינטרנט המפורטים בחוברת זו. אמיתיים
  
  
 
  

  תוכן עניינים
  

  מילון מונחים

  ?מהו דום לב פתאומי

  ?מי עלול ללקות בדום לב פתאומי

  ?האם דום לב פתאומי זהה להתקף לב

  ?כיצד ניתן לטפל בדום לב פתאומי

  ?מהי החייאה

  ?)ח"דא(טומטי חיצוני מהו דפיברילטור או

  שרשרת ההשרדות

  סיפורו של גרי המפריס

  סיפורו של סיר רנולף פיינס

  ?האם קיים טיפול עבור חולים אשר שרדו דום לב פתאומי



 

  מושגיםמילון 

  
  כאשר הלב מפסיק לפעום באופן ; דום לב פתאומי       דום לב פתאומי

  .פתאומי ובלתי צפוי ללא התראה מראש        
  

  מכשיר נייד אשר משמש למתן הלם חשמלי  - ח"דא  ר אוטומטי חיצונידפיברילטו
  .במידת הצורךללב         

  
אך הינו קטן מספיק , ח"מכשיר אשר מתפקד כמו דא  דפיברילטור אוטומטי מושתל

כך שניתן להשתילו בתוך גופו של חולה ובכך לאפשר         
  .דפיברילציה בכל עת        

  
  .הלב התקין-השבת קצב      דפיברליציה

  
אמצעי טיפול זמני המאפשר אספקת חמצן מינימלית         החייאה

  .למוח ולשאר איברי הגוף        
  

  לב מואץ אשר מתפתח בחלליו העליונים של -קצב    חדרית-טכיקרדיה על
  יותר להופעת דום לב בקשור לעיתים רחוקות ; הלב        
  .פתאומי        

  
  הכרה או  קצב לב מואץ אשר עלול לגרום לאובדן    טכיקרדיית חדרים

  .להדרדרות לכדי פרפור חדרים        
  
  קצב לב מואץ ברמה מסוכנת אשר גורם להפסקת       רפור חדריםפ

  קצב לב זה דורש . שאיבת הדם התקינה של הלב        
  הלם חשמלי על מנת להפסיקו וכדי להשיבו לקצב         
  דום לב פתאומי עלול לנבוע מפרפור . הלב התקין        
  ו מטופל במהירות באמצעות הלם חדרים אם זה אינ        
  .חשמלי        

  
  .לב מואץ-מחלה הגורמת לקצב  וייט- פרקינסון-תסמונת וולף



 

  ?מהו דום לב פתאומי
  

דום לב פתאומי הוא מצב בו הלב מפסיק לפעום באופן פתאומי ובלתי צפוי כתוצאה 
התקלה אשר גורמת לדום לב פתאומי הינה קצב . מתקלה במערכת החשמלית של הלב

האריתמיה הנפוצה ביותר הינה פרפור חדרים . אריתמיה; חיים-תקין ומסכן-ב בלתיל
  ).ח"פ(
  

כך שהלב אינו ממש  מהיר ולא סדירהוא כה ") מפרפר"ה(קצב הלב , ח"במצב של פ
דום לב .  והוא אינו מסוגל לשאוב דם ולהזרימו אל הגוף ואל המוח, אלא רק רוטט, פועם

, במהלך דום לב פתאומי. יד לאחר מעבר הלב לפרפור חדריםפתאומי עלול להתרחש מי
. את יכולתו לנשום, את הכרתו ולבסוף, לאחר מכן, ליבו-הקרבן מאבד תחילה את דופק

  ...מדובר בשניות ספורות, למעשה -שלבים אלה עלולים להתרחש במהירות 
  

, באף גבולות הוא אינו מכיר. דום לב פתאומי עלול לתקוף את קרבנותיו ללא כל אזהרה
בכל רמות , אנשים בכל הגילאים. וגובה מאות אלפי חיי אדם בכל העולם מדי שנה

  .החיים עלולים ליפול קרבן לו ולא לשרוד את תקיפתו-הכושר הגופני ובעלי כל סוגי אורח
  

  



 

   
  עובדות בנוגע לדום לב

  
 אדם מדי יום -בני 250גובה את חייהם של ; הוא מכה ללא כל אזהרה

  .בבריטניה
 מן הלוקים בדום לב פתאומי שורדים אותו מחוץ  5%-פחות מ, בבריטניה

  .לבית החולים
 סרטן השד ואיידס , הוא גורם לאובדן גדול יותר של חיי אדם מסרטן ריאות

  .ביחד
 אפילו אתלטים צעירים, הוא עלול לתקוף כל אחד.  
 ה הדרך היחידה להשיב את קצב הלב דפיברילציה הינ, בשילוב עם החייאה

  .התקין

  
  

  ?מי עלול ללקות בדום לב פתאומי
  

ניתן -דום לב פתאומי הינו בלתי. כל אחד עלול ללקות בדום לב פתאומי, למרבה הצער
גורמי הסיכון לדום לב . נוער-אפילו בני -ובכל מקום , בכל עת, לניבוי ויכול לתקוף כל אחד

לב מואץ -קצב, היסטוריה של דום לב פתאומי, תקפי לבפתאומי כוללים היסטוריה של ה
. ספיקת לב-היסטוריה משפחתית של דום לב פתאומי ואי, בחלקו התחתון של הלב

מרבית קרבנותיו מעולם לא סבלו , למרות שמחלת לב קיימת מהווה גורם נפוץ לדום לב
תקפי לב או חסרי עבר של ה(מבין הגורמים לדום לב פתאומי אצל צעירים . מבעיות לב

-אלה כוללות את תסמונת וולף; נכללת אריתמיה תורשתית או מולדת) ספיקת לב-אי
  ותסמונת ברוגדה LQTS, וייט-פרקינסון

  

  וייט -פרקינסון-תסמונת וולף
  

המחבר את " קיומו של מסלול חשמלי נוסף"וייט נובעת מ-פרקינסון-תסמונת וולף
מעגלים מוספים אלה . של הלב) החדרים(התחתונים ו) הפרוזדורים(החללים העליונים 

ותופעות אלה עלולות להוביל , לב מאוד מואץ ובלתי יציב-לעיתים גורמים להיווצרות קצב
נוער או בגילאי -הפרעות קצב אלה לעיתים קרובות מופיעות אצל בני. לדום לב פתאומי

ת הקצב הנפוצה הפרע. אך לעיתים מופיעות קודם או לאחר מכן, העשרים המוקדמים
אך אשר , המתאפיינת בהופעת מעגלי הולכה תקינים ומוספים בלב, SVTביותר הינה 

י "ניתן לעיתים לאבחן את המחלה בקלות ע. באופן נדיר  ח"עלולה להדרדר לכדי פ
על אף שלפעמים ביטויה האופייני של המחלה אינו נראה לעין , ג"אק(אלקטרוקרדיוגרמה 
חולים רבים , עם זאת.  אבחון נוספים על מנת לזהות את המחלה ולכן יידרשו אמצעי

  .בכלל במהלך חייהםסמפטומים ללא כל חווים מעט או אף תסמונת זו
  



 

LQTS -  תסמונתQT מוארך  
  

LQTS מחלה זו . הינה מחלה אשר עלולה לגרום להפרעה במערכת החשמלית של הלב
אשר עלולה להדרדר במהירות לכדי , דריםעלולה להגביר את הסיכון לטכיקרדיית ח

דום לב פתאומי עלול להגרם כתוצאה , LQTS-מחלת ה ב. ).ח"פ(פרפור חדרים 
אירועים אלה . תאומיים אחריםאו גירויים פ, רעשים עזים, מגורמים כגון פעילות גופנית

אבחון . אך אינם מוגבלים לקבוצות גילאים אלה, שכיחים בעיקר אצל ילדים או צעירים
ג גם "יש לבצע את בדיקת האק, ולאחר אבחנתה, ג"המחלה נעשה באמצעות בדיקת אק

  .משפחתו של המאובחן-עבור קרובי
  

  תסמונת ברוגדה
  

תסמונת זו . רה להתקפי דום לב פתאומיתסמונת ברוגדה הינה נטייה תורשתית נדי
על פי . והיא נפוצה יותר בארצות מסוימות, פורצת על פי רוב בשנות השלושים לחיים

. אם כי ייתכן וידרשו בדיקות נוספות, ג"ניתן לאבחן את המחלה באמצעות אק, רוב
ח "כתוצאה מפ") סינקופה("ומית הסובלים ממחלה זו עלולים ללקות בהתמוטטות פתא

הדבר עלול ". טכיקרדיה חדרית פולימורפית"ח מואצת ביותר הנקראת "או כתוצאה מט
אלא אם כן יטופל במהירות באמצעות , להוביל במהירות להתקף דום לב פתאומי

  .דפיברילציה
  

אי ספיקת לב או , חולים עם היסטוריה של התקפי לב
  בעיות לב ידועות נוספות

  
ח "ום לב פתאומי נגרם על פי רוב כתוצאה מטד
ח אשר מופיע תחילה בצלקות או באזורים "או מפ/ו

או לעיתים רחוקו כתוצאה , פגומים בשריר הלב
  .י החולה"מהשפעותיהן של תרופות הניטלות ע

  

האם דום לב פתאומי זהה 
  ?להתקף לב

  
אם , דום לב פתאומי אינו זהה במהותו להתקף לב

מהתקף לב נגרם סיכון רב יותר כי לאדם הסובל 
  .לדום לב פתאומי



 

  
  

  דום לב פתאומי
  

לרוב , תקין-נובע מקצב לב בלתי
  .כתוצאה מפרפור חדרים

  
לעיתים רחוקות ניתנת אזהרה 
מראש והלוקים בדום לב תמיד 

 .מאבדים הכרתם

  התקף לב 
  

נובע מחסימת עורק המספק דם 
שריר הלב הניזוק מתחיל . ללב

תוצאה ממחסור בתהליך גוויה כ
  .בחמצן

  
, לוחץהתסמינים כוללים כאב חזה 

אשר לעיתים קרובות מקרין לזרועות 
החולה לרוב נותר ער ועירני . וללסת

  .במהלך ההתקף

  

  

  
  ?כיצד ניתן לטפל בדום לב פתאומי

  
הדרך היחידה להשיב את קצב ליבו התקין היא , כאשר אדם לוקה בדום לב פתאומי

  .חייאה ודפיברילציהבאמצעות ה
  

החייאה בלבד אינה מספקת על מנת להשיב את תפקודו התקין של הלב לאחר דום לב 
  .פתאומי

  
  השרדות 5%= החייאה בלבד 

  השרדות 50%= דפיברילציה מוקדמת + החייאה 
  

  
  ?החייאה מהי

  
החייאה הינה אמצעי טיפול זמני המאפשר אספקה מינימלית של חמצן אל המוח 

  .השונים בגוףולאיברים 
  

וקיימות הנחיות למתן עזרה ראשונה עבור ) ר"ע(החייאה ידועה גם בשם עזרה ראשונה 
  . עתה נולדו- ילדים ותינוקות שזה, מבוגרים מחוץ לבית החולים

  



 

  דפיברילציה מוקדמת היא המפתח ללשרוד את הדום לב פתאומי 
  

 7-שיעורי ההשרדות צונחים בכ-
שעוברת  אחוז עם כל דקה 10

  ללא דפיברילציה
  

  החייאה הינה אמצעי טיפול זמני
אשר מאפשר זרימת דם וחמצן 

החייאה אינה . אל המוח
משמשת להשבת קצב הלב 

הדבר ניתן להשגה . לתקינותו
  . עות דפיברילציהאך ורק באמצ

  
 י האדם "תגובה מהירה ע

הראשון בזירת האירוע יכולה 
ליצור הבדל של ממש בהצלת 

  .חיים
  

 דפיברילטורים אוטומטיים חיצוניים מאפשרים דפיברילציה מוקדמת זמינה ,
  .אפילו עבור הדיוטות בעלי הכשרה מינימלית לכך, נגישה וקלה לתפעול

 
1. Cummins, R.O. 1989. From concept to standard-ofcare? Review of the clinical experience with automated external defi brillators. 
Annals of Emergency Medicine 18: 1269-75 

  
  

  
  ?)ח"דא(מהו דפיברילטור אוטומטי חיצוני 

  
 
ח הינו מכשיר קטן ונייד המבצע אנליזה לקצב "דא

רך לתת הלם הלב ומתריע את המשתמש על הצו
ח "הדא, לאחר הפעלתו. חשמלי ללב ככל שיידרש

מדריך את המשתמש לאורך בכל שלב בתהליך 
הדפיברילציה באמצעות התראות קוליות או 

  .ויזואליות
  
  
  
  



 

  

  !...כל אחד...?ח"מי יכול להשתמש בדא
  !...לא נדרש רקע רפואי... הכשרה מינימלית...
  

יכול להפחית ', בתים וכו, מקומות ציבוריים, ותחנוי, במשרדים: חים בקהילה"אחסון הדא
, ואכן, באופן דרמטי את הזמן החולף מן אירוע ההתמוטטות ועד למתן הדפיברילציה

  .י הגברה משמעותית של שיעורי ההשרדות"חים הוכיחה את הצלחתה ע"זמינות הדא
  

  ...ח הוא פשוט ביותר"השימוש בדא

  
  .ורשים הכשרה מינימלית ורמת נסיון אפסיתד, י כל אחד"חים מיועדים לשימוש ע"דא
  

  
  

  שרשרת ההשרדות

  
  

בין ההנחיות הבינלאומיות למתן עזרה ראשונה באירוע דום לב פתאומי נכללת גם 
י האדם הראשון בזירת האירוע יכולה ליצור "תגובה מהירה ע". שרשרת ההשרדות"

  .הבדל של ממש בהצלת חיים
  

עת האירועים אשר עליהם להתרחש במהירות שרשרת ההשרדות מייצגת את רצף ארב
  .על מנת למטב את סיכויי ההשרדות של הלוקה בדום לב

  



 

  :ארבעת חוליות השרשרת הינן
  

 מיידית 101חייג  - גישה מוקדמת.  
  

 בצע החייאה על מנת לאפשר זרימת דם אל המוח ואל  - החייאה מוקדמת
  .פואי מתקדםאיברי הגוף עד להגעת מכשיר הדפיברילטור ומתן טיפול ר

  
 דפיברילציה היא האמצעי היחידי להשבת קצב הלב  - דפיברילציה מוקדמת

  .לתקינותו לאחר דום לב פתאומי
  

 צוות . לאחר הדפיברילציה - עזרה ראשונה מתקדמת מוקדמת לאיבר הלב
כגון מתן , החירום מספק עזרה ראשונה מתקדמת לאיבר הלב בזירת האירוע

  .ורידיות-תרופות תוך
  

  
  חולהורו של סיפ

  
לא תוכל להכיר בערכו , או פגשת מישהו ששרד דום לב פתאומי, עד שלא הצלת חיי אדם

  ...ח"של מכשיר הדא
  
  

  להתניע את הלב
  

גרי המפריס לעולם לא ישכח את היום 
בו ליבו הפסיק לפעום למשך יותר 
משתי דקות במהלך משחק הסקווש 

קף לקה בהת 49-גרי בן ה. השבועי שלו
לב ובדום לב במהלך משחק בנובמבר 

. ליבו לא פעם ולא היה לו דופק. 2003
, "מתתי במגרש הסקווש, למעשה"

תושב קארפילי שבדרום , אומר גרי
  .ויילס

  
הוא ושותפו , למרבה מזלו של גרי

אשר למשחק הסקווש שיחקו במרכז 
הונח על  LIFEPAK-דפיברילטור ה. כשיר החייאהאחסן באותה שעה סוג חדש של מ
  .ליבו שב לפעום, חזו של גרי ומספר רגעים לאחר מכן

  



 

אני זוכר מעט , למעשה. לא בכאב או שום תחושה אחרת, לא הרגשתי דבר: "גרי אמר
לא הייתי שורד את האירוע . דקות 2הייתי במצב של מוות קליני במשך . מאוד מן האירוע

לא הייתי , ואם לא היינו משחקים במרכז הבריאות הספציפי הזה, רלולא הדפיברילטו
  ."היום בחיים

  
מתרחשים מחוץ לבית , כגון זה אשר לקה בו גרי, שבעה מתוך עשרה מקרי דום לב

הדבר נובע בעיקר כתוצאה מן המחסור בציוד ; החולים ורק אחוז זניח מן הקרבנות שורד
  .החייאה זמין

  
בממלכה המאוחדת שורדים דום לב המתרחש מחוץ לבית  מן האוכלוסיה 5%-פחות מ
וזאת , אחוז 40-שיעורי ההשרדות הם למעלה מ, אמריקה, ובעוד בסיאטל, החולים

  .הודות לזמינות המוגברת של מכשירי הדפיברילטור
  

  'יום טוב למות בו, 'סיפורו של סיר רנולף פיינס
  

וקר הוא ח, לפי ספר השיאים של גינס, סיר רנולף פיינס
הוא ומייק , 1993בשנת . הארצות החי הגדול בעולם

שטראוד נעשו לבני האדם הראשונים אשר צעדו ללא 
תוך התגברות על , כל סיוע על פני יבשת אנטרטיקה

  .חיים רבים-מצבים מסכני
  

אך , שמו ודאי מתקשר לך לבריאות וסיבולת גופנית
לאחר שעלה על טיסה לאדינבורו בשדה , 2003ביוני 
  .הוא לקה בהתקף לב חמור ובדום לב, ה בריסטולתעופ

  
האש של שדה התעופה הצליחו -כבאי, למרבה המזל

להחיות את סיר רנולף באמצעות דפיברילטור אוטומטי 
, לאחר מכן. מכשיר המספק הלם חשמלי ללב, חיצוני

הוא עבר ניתוח מעקפים כפול בבית החולים המלכותי 
וכן דבר , ר מן שלושת הימים אשר קדמו להתקף הלבסיר רנולף אינו זוכר דב. בבריסטול

ולכן דעתו בעניין הפסקת פעימות ליבו מבוססת , מן שלושת הימים שחלפו מאז ההתקף
מזל משום שלקיתי -אני יודע שאני מאוד בר: "הוא מספר על דום הלב. על דיווחים בלבד

 -ה י מומחי"עבהתקף לב בשדה תעופה בעל דפיברילטור זמין ובגלל שזכיתי לטיפול 
Blue Watch אשר סיפקו לי סיוע רפואי , שבתחנת כיבוי האש בשדה התעופה בריסטול

  ".מיידי
  
משום שלמעשה מרבית האנשים , מזל על כך שאני בחיים-אני מרגיש מאוד בר, כמו כן"

אלא בבית או , ואינם מוקפים ברופאים, הלוקים בדום לב אינם נמצאים בבית החולים
  ".חיים פשוט אינו נגיש מספיק- מרביתם אינם שורדים משום שציוד מציל .במקום ציבורי

  



 

 

הרופאים והכבאים אשר טיפלו בי אומרים כולם כי המפתח ללשרוד דום לב הינו מתן "
משמעות הדבר היא . דקות לכל היותר לאחר האירוע 2-3-טיפול בדפיברילציה כ

מרכזי , כגון סופרמרקטים, םאד-שצריכים להיות דפיברילטורים זמינים במקומות הומי
  ".'שדות תעופה וכו, קניות

  
תיק , וכן באספקת מורפין, בכל מסעות המחקר שלי אצטייד בדפיברילטור נייד, בעתיד"

  ".'וכו, עזרה ראשונה
  
הוא היה מחולל , במקומות אלה) מכשיר קטן ויחסית לא יקר(אם היה קיים דפיברילטור "

  ."ים היום רק בגלל שהיה מכשיר כזה בשדה התעופהאני יודע שאני בחי, הבדל של ממש
  

אירועי דום לב פתאומי מדי יום  250-קיימים למעלה מ
י "בידייך האפשרות להפחית משיעור זה ע - בריטניהב

  .ח"השימוש בדא
  

בדוק כיצד תוכל גם אתה להציל חיי אדם באמצעות 
  .הגישה הציבורית לדפיברילציה

  
  !היום, להציל חיים - ח "דא

  

  
  ?האם קיים טיפול עבור חולים אשר שרדו דום לב פתאומי

  
חולים השורדים דום לב פתאומי או אשר מאובחנים כבעלי סיכון ללקות בדום לב פתאומי 

דפיברליטור (מ "רבים מהם יעברו השתלת דא. יכולים לקבל טיפול בדרכים שונות
רוב על פני הדופן (אשר ממוקם מתחת לעור  לב-מכשיר הדומה לקוצב, )אוטומטי מושתל

מכשיר זה מנטר . והוא מכיל חוטים המחברים אותו אל הלב) העליונה של החזה
בקביעות את תפקוד הלב והוא יזרים הלם חשמלי אוטומטי על מנת לבצע דפיברליציה 

החולה רשאי להמשיך בחייו , מאחר והמכשיר מושתל ואוטומטי לחלוטין. של הלב כנדרש
מ ככל "להרגיש בטוח הודות לתגובתו המיידית של מכשיר הדאו, כרגיל עם מעט הגבלות

חולים ). CRT/מ"האריתמיה המכילה מידע לחולה על דא-ראה חוברת איחוד(שתדרש 
אך חלקם נדרשים לטיפול תרופתי בשילוב עם , מסוימים נדרשים רק לטיפול תרופתי

י "ע) ו"כגון תופ(ניתן לטפל בגורמים מסוימים לדום לב פתאומי , לעיתים. מ"השתלת דא
י צריבה קטנה "רפואית בה החיווט המוסף האופייני למחלה מושמד ע פרוצדורה

אבלציה "צריבה זו מתבצעת בטכניקה הידועה בשם . המתבצעת בתוך איבר הלב
אבלציה באמצעות "ראה חוברת האיחוד לאריתמיה שכותרתה " (באמצעות קטטר

  ".קטטר



 

  
מומחה (נדרשים למעקב אלקטרופיזיולוג  כל החולים אשר שרדו דום לב פתאומי

על מנת לקבוע את הדרך האופטימלית למניעת אירועי דום לב פתאומי ) להפרעות קצב
משפחתו -עתידיים ועל מנת לבחון את הצורך לבדוק את רמת הסיכון הקיימת עבור קרובי

  .של קרבן הדום לב פתאומי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד "תורגמה והותאמה לשימוש בישראל עחוברת מידע זו 
המידע בחוברת ניתן לצורך . חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. הישראלי לקרדיולוגיה

  .י הקרדיולוג המטפל"חינוך ומתן מידע כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע


