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 ???התחיל  הכלאיך 

ריבוי אקסטרווזציות של עירויים פריפריים המצריכים מעורבות  –" תחושות בטן"

 רופא פלסטיקאי

 בין הילדיםמשותף גורם נראה לא  –" תחושות בטן" 
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 .....קצת עלינו

 מיטות טיפול 12 -בטיפול נמרץ ילדים כ

 

 :2014בשנת   METAVISIONשנאספו מתוכנת נתונים 

 ביחידהפריפריים הוכנסו עירויים  4700-מעל ל•

 ילדים 965 -אושפזו כ•

 4.7-ממוצע ימי אשפוז •
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 סקירת ספרות

הגישה לווריד באמצעות עירוי פריפרי הינה אמצעי יעיל והכרחי בתהליך הטיפולי  

 (Carson, Dychter, Gold, Haller, 2012)החולים במסגרת בית 

מכלל המאושפזים בבתי החולים בעולם זקוקים להרכבת עירוי   30-80%-כ

 שנה  מיליון עירויים פריפריים מדי  200-כב מורכבים "בארה,  פריפרי

 (Cuper, Graaff, Dijk, Verdaasdonk, Werff, Kalkman, 2012) 

בקרב   78%-בקרב מבוגרים ועד כ 60%-של כסיבוכי עירוי פריפרי בשכיחות 

 (Gomes, Silva, Gamarra, Faria, Avelar, Rodrigues, 2011)יילודים 

מהעירויים   95%-בהזלפת נוזלים הינו הסיבה להוצאתם של עד ככישלון 

 (Rickard et.al, 2012)הוורידיים 
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 סקירת ספרות

דלקת וורידים  , Extravasation: סיבות שכיחות לסטיית עירוי ממקומו

(Phlebitis) , שטף דם(Hematoma) , שינוי בצבע העור(Ecchymosis )  וזיהום

(Infection )(Carson et al., 2012) 

 

 :ברקמה העוטפת את הורידבסטיית עירוי הנוזל עלול להצטבר 

יציאה לא מכוונת של חומר או תרופה מכלי    -(Infiltration) אינפילטרציה−

 .שאינם גורמים לשלפוחיות ברקמה מסביב, הדם

יציאה לא מכוונת של חומר או תרופה   -( Extravasation) אקסטרווזציה−

 (Infusion Nurses Society ,2011)מסביב שגורמים לשלפוחיות ברקמה , מכלי הדם



6 

 סקירת ספרות

 : (Carson et al., 2012)עירוי גורמי סיכון לסטיית 

 מאפייני העירוי•

 מאפייני המטופל ומצב בריאותי•

 מאפייני הצוות•

 סוג התכשיר•

 דרך המתן•
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 סקירת ספרות

 :סימני סטיית עירוי

 נמק  , בצקות, כאב, הופעות שלפוחיות, פריחה, נפיחות מקומית, אודם, דליפה
(Carson et al., 2012.) 

 

 עירוימוגבר להתפתחות של סטיית עם מחלות כרוניות סיכוי לילדים חולים 

 (Sundquist-Beauman & Swanson, 2006)  

 

 

 , בניגוד למבוגרים

 בילדים אין הנחיות ברורות להחלפת עירויים בכל תקופת זמן 
(Cornely, Bethe, Pauls, Waldschmidt, 2002) 



8 

 מטרות המחקר

כתוצאה משימוש בעירוי לוריד פריפרי ביחידה  היארעות ושכיחות סיבוכים לבדוק 

 נמרץלטיפול 

העלולים להשפיע על היארעות סיבוכים כתוצאה לזהות גורמי סיכון אפשריים 

 הילדיםמשימוש בעירוי לוריד פריפרי באוכלוסיית 

אוכלוסית הילדים בסיכון מוגבר לפתח סיבוך כתוצאה מעירוי  לבנות כלי לאומדן 

 בווריד פריפרי

לזיהוי מוקדם ולטיפול בסיבוכים לבנות פרוטוקול טיפולי אחיד בבית החולים 

 פריפריהקשורים לעירוי 
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 מודל המחקר
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 אוכלוסיית המחקר

 

המאושפזים ביחידה לטיפול , שנים 20עד גיל כלל המטופלים  :קריטריונים להכללה

 פריפרינמרץ ושהורכב להם עירוי 

עירוי הוצא כי לא , עירוי הוצא עקב שחרור הביתה, 20מעל גיל  :קריטריונים להוצאה

 היה בו צורך

 

 מקרים של הוצאת עירוי נבחרו כעומדים בקריטריונים להכללה במחקר 314

 חודשים 8לאורך נתונים פרוספקטיבי איסוף    
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 כלים

ובוצע איסוף נתונים מתיקים   METAVISION -נבנה כלי יעודי במערכת ה

 רפואיים
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 תיאור האוכלוסיה

 56.10%בנים 

 43.90%בנות 

 37%לרקמה נזק 
 סדציהשאינם תחת 
 70%והנשמה 

תחת טיפול בפרסורים  
16% 

 66%אבחנות  2-4

 שנים 5.43גיל ממוצע 

 ימים 2.61משך חיי עירוי בממוצע 
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 תוצאות

 P-Value ערך מבחן משתנה תלוי משתנה בלתי תלוי

CRP  היווצרות נזק לרקמה 0.5מעל X² 6.931 p<0.05 

 p<0.05 9.879 (מעלות 36-נמוכה מ)גוף  טמפרטורת

 p<0.05 6.004 תחת טיפול בפרסורים

 p<0.005 11.089 ושיתוק סדציהב טיפול

 p<0.01 9.371 הנשמה

 P=0.073 3.212 אבחנה המטולוגית

 p<0.05 6.165 אבחנה זיהומית

 P=0.057 3.616 אבחנה נשימתית

 :סוג התכשיר

 ,  (20%)סדציה ונוזלים

 (23%)נוזלים ואנטיביוטיקה

38.507 P<0.01 

 P<0.001 25.27 מתן צורת

 :סיבת הוצאה

 , (13%)פלביטיס 

 (37%)נפיחות 

161.235 P<0.0001 
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 תוצאות

 P-Value ערך מבחן משתנה תלוי משתנה בלתי תלוי

 X² 17.557 p<0.05 (ימים)העירוי  אורך חיי (מעלות 38מעל )גוף  טמפרטורת

 T-Test אבחנות

 p<0.01 2.678 המטולוגית

 p<0.001 3.302 אימונולוגית

 P<0.001 3.278 מחלות כבד

 p<0.01 2.701 טיפול בכימותרפיה

  פיתחו יותר -תחת טיפול בפרסורים

 אודם שלא חולף ונפיחות

 X² 21.354 p<0.05 מידת הנזק
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 סיבות שכיחות להוצאת עירוי פריפרי

 עירוי סתום פלביטיס וכאב שליפה   נפיחות דליפה

16.20% 

17.80% 

10.80% 

8% 

6.70% 
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 תוצאות

 P-Value ערך מבחן משתנה תלוי משתנה בלתי תלוי

 X² 587.406 P<0.001 עירוי סיבת הוצאת סוג התכשיר

   -עד גיל שנה: גיל

 (17%)דליפה , (26.5%)נפיחות 

512.717 P<0.005 

 P<0.05 13.436 ושיתוק סדציהקבלת 

 P<0.005 17.027 הנשמה

 P<0.05 14.308 מצב הלם

 P<0.05 13.836 מחלת כבד

 P<0.001 22.281 אבחנה זיהומית

 P<0.05 13.725 המטולוגית אבחנה

 P<0.001 21.957 עירוי גודל

 P<0.005 19.008 מתן צורת
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 תוצאות

אשר  נמצאו משתנים ( Step-wise)בשיטת צעד אחר צעד ברגרסיה ליניארית מרובה 

 :יותרניבאו חיי עירוי ארוכים 

 (b=1.586, p=0.0002)שמוקם בגב כף יד שמאל עירוי •

 (b=2.298, p<0.005)אבחנה טיפול בכימותרפיה •

 (b=1.474, p<0.001)אבחנה מחלות כבד •

 (  b=0.706, p<0.05)אבחנה נשימתית •

 (. >0.001p)עירויים בעלי קוטר קטן נסתמו ונצפו בהם יותר אירועי פלביטיס 
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 ממצאים עיקריים במחקרינו

•CRP  טיפול בפרסורים, הנשמה, מעלות 36-טמפרטורת גוף מתחת ל, 0.5מעל  ,

כולם   ,נוזלים ואנטיביוטיקה, ושיתוק בסדציהטיפול על בדגש  -התכשירסוג 

 לרקמההסיכון להיווצרות נזק הגבירו את 

 מעלות   38גוף מעל כשטמפרטורת יותר אורך חיי עירוי קצר •

 מטופלים בכימותרפיה , החולים במחלות כבדילדים ביותר אורך חיי העירוי קצר •

טיפול  קיבלו , כף יד שמאלהיה בגב העירוי בילדים שמיקום  ארוךאורך חיי העירוי •

 המטולוגיות ואימונולוגיות, כבד ומחלות נשימתיותסבלו ממחלות , כימותרפי
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 מסקנות המלצות

.  ושיתוק בווריד פריפרי מעלה את הסיכון להיווצרות נזק לרקמה סדציהמתן 

,  אשר בחלקם הם ראשוניים בעולם, בעקבות ממצא זה וממצאים נוספים במחקר

במסגרתם יינתנו , ילדיםהעבודה ביחידת לטיפול נמרץ יחודשו ויותאמו נהלי 

 .חומרי סדציה ושיתוק בעירוי מרכזי בבית החולים

 

נתוני מחקרינו דומים לממצאים המפורסמים בספרות באוכלוסיית הילדים  

היארעות וסוג , ביחידות לטיפול נמרץ בכל הנוגע לסיבות להוצאת העירויים

ניתן לאמץ את הממצאים ליחידות לטיפולי נמרץ ילדים בארץ  , אי לכך. הנזקים

 .ובעולם
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 מגבלות

 הטפסים על ידי האחיותסובייקטיבי של מילוי 

לא ידועה ההיענות המדוייקת של האחיות למילוי הטפסים היות ומילוי הטופס  

 צורך במילוי טפסים נוספים, בשלב מסוים, גרר

לא את כלל הנתונים ניתן היה להפיק   -מילוי ידני של נתונים על ידי החוקרות

 METAVISION-חות סדורים ב"בצורת דו
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 תודה על ההקשבה


