
 

 

 

 
 כל אחד יכול להציל חיים  -דפיברילטור 

 
 
 

מוות פתאומי בעקבות דום לב הוא גורם המוות מספר אחד בארצות הברית ובאירופה. 

לרוב האנשים זה קורה ללא כל התראה  איש מדום לב, 0888-שנה כ בישראל מתים בכל

בית ם הללו מתרחשים מחוץ למאחר שלא הראו סימפטומים מקדימים, רוב האירועי

 החולים.

  "פרפור חדרים". -מהמקרים נגרמים מהפרעת קצב מסוכנת הנקראת 08% -כ

 .שוק חשמלי והחייאה יעילה, חייב לכלול  שני מרכיבים: הטיפול בהפרעת קצב  זו 

 

 מה זה דפיברילטור?

, המכשיר משמש למצב חירום בו לקה אדם  AEDמכשיר החייאה ייחודי זה הנקרא גם 

 סדירה על ידי מתן שוק חשמלי ללב,  מחזיר את קצב הלב לפעולה בדום לב. המכשיר

באמצעות שתי לוחות מתכת שמניחים על החזה. השוק החשמלי משתק רגעית את פעולת 

 הלב וכך כאשר  הלב חוזר לפעולה הוא יכול לפעום בצורה סדירה.

 .שוק ובחיווי לביצועהלב , ונותן הוראה בדיבור  בהמכשיר מזהה את הפרעת קצ

מחקרים הראו כי ככול שניתנת מכת חשמל בשלב מוקדם יותר , כך גדלים סיכוייו של 

 החולה שלקה בהתקף לב לשרוד.

 

 מי יכול להשתמש בדפיברילטור?

היתרון הגדול של המכשיר טמון בכך שמפעילו לא צריך להיות איש רפואה ולא צריך 

 ללא רקע קודם.ניסיון רפואי קודם. ניתן להכשיר בפרק זמן קצר כל אדם 

מדביקים לחולה את האלקטרודות ,  מדליקים את המכשיר , –התפעול הוא מאוד פשוט 

. המכשיר אם קיימת הפרעת קצב הדורשת מתן שוק חשמלי לנפגעההמכשיר עושה בדיקה 

 ומנחה אותו בצרכי הפעולה הנדרשות. לאורך כל התהליך מדבר עם המטפל בעברית

 

 טור?איפה ניתן להשתמש בדפיבריל

ניתן לעשות שימוש בדפיברילטור בכל מקום. המכשיר הוא נייד וקל משקל ויכול להיות 

מוצב במקום העבודה , בקניון , בבריכת שחיה , בנמל תעופה , בבתי מלון ואפילו בבית 

 ולמקם אותה במקום נגיש ומרכזי. לדפיברילטורהפרטי שלנו. ניתן לרכוש ארונית 

 

 



 ור?מי חייב להחזיק דפיברילט

 פורסמו תקנות בדבר הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים 4802בשנת 

 088עם מעל  ומקום עבודה מדינת ישראל מחייבת הצבת מכשיר החייאה במקום ציבורי

 איש.המכשיר ימוקם במקום נגיש ומרכזי , כולל שילוט המכוון אל מכשיר ההחייאה. 

וות העיקרי בישראל י דם הנם גורם המהרקע להחלטה זו היא העובדה כי מחלות לב וכל

ובעולם המערבי, ופריסת מכשירים רחבה תאפשר הצלת חיים גדולה בהרבה , ותוריד 

 משמעותית את שיעור התמותה מדום לב.

 

 למה כדאי להשתמש במכשיר?

כאשר אדם נמצא במצב של דום  לב , החייאה באמצעות שוק חשמלי מיידי הינה הדרך 

דקות הראשונות  7דם. השוק החשמלי חייב להינתן בתוך מסגרת היחידה להצלת חיי א

מתחילת אירוע דום הלב. הפעלת הדפיברילטור בתוך דקה מרגע ההתמוטטות עשויה 

מהמקרים. בכל דקה שעוברת ללא טיפול החייאתי פוחתים סיכויי  08% -להציל כ

מוקדם יותר,  מחקרים הוכיחו  כי ככול שניתנת מכת חשמל בשלב.  08% ההחייאה בעוד

 כך גדלים סיכוייו של החולה שלקה בליבו לשרוד.

 

 מתי נדרש להשתמש במכשיר?

רצוי למנות עובד בארגון שיהיה אחראי לדפיברילטור ידע היכן הוא ממוקם ויבצע בדיקות 

שגרתיות לוודא שהמכשיר תקין. אולם חשוב שגם שאר העובדים בארגון ידעו על קיומו 

 תו במידת הצורך. של המכשיר ואופן הפעל

השימוש במכשיר הוא ברגע בו מבחינים באדם הלוקה בדום לב . מדובר בהפסקה 

פתאומית של פעולת הלב, המתרחשת כאשר סיבי השריר של הלב מתחילים לפעול 

במהירות רבה בלי להזרים דם )פרפור חדרים( או כאשר הלב מפסיק לפעום לחלוטין.  

נשימתו מופסקת ודופק הלב נפסק . במידה והנפגע  במצב זה תבחין באדם מאבד הכרה ,

 לא יקבל טיפול מיידי יתרחש נזק מוחי בלתי הפיך ומוות תוך מספר דקות

 

 

 


