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תלמידי תיכון הכפר הירוק ,הלומדים במסלול קדם רפואה ,השתתפו בסימולציה של פצוע דקירה
וטיפלו בבובה עם סכין בחזה
השבוע ,הוזעקו תלמידי כיתות י' ממסלול קדם רפואה בכפר הירוק ,להציל כביכול פצוע דקירה שנמצא
במצב קשה ברחוב .המדובר בסימולציה עם בובה בגודל אדם שסכין תקועה בחזה ,שהיוותה עבור
תלמידים מודל לטיפול במקרה חירום כזה .התלמידים ליוו את ה"פצוע" מרגע הדקירה ועד לחדר טיפול
נמרץ ביחידה לסימולציה בטכנודע בחדרה .
המורה סיון הוד ,רכזת מסלול קדם רפואה והמגמה " :רפואה היא מקצוע דינאמי ומעשי .חשוב להכיר את
הפרקטיקה שמאחורי התיאוריה .אנחנו עושים סיורים במחלקות שונות בבתי חולים .צופים בתהליך צנתור
לב בלייף .משתתפים בסימולציה רפואית ומצנתרים באמצעות סימולטור ,בנוסף לחוויה האמתית.
לאחרונה הזמינה אותנו אמא של תלמידה שהיא רופאה גיניקולוגית לצפות בשאיבת ביצית הפריה
מלאכותית לראות עוברים בהתהוות .
"הטיפול בפצוע הדקירה נמשך שעה וחצי .התלמידים התחלקו לצוותים :צוות רפאי בשטח שליווה את
ה'פצוע' באמבולנס וצוות חדר מיון וצוות חדר ניתוח .כל זאת התבצע ביחידה לסימולציה בטכנודע שמפעיל
מרכז לסימולציה רפואית .עוד נתנסה בעתיד בנתיחות של איברי פרות וחזירים .יש גופים שמנדבים את
האבירים כמו לב .יש בוגרים של המגמה שהשתלבו בלימודי רפואה באוניברסיטה בישראל .התלמידים
ניגשים לבגרות חמש יחידות במדעי הרפואה והלימודים מקנים להם את האפשרות לחוות את מקצוע
הרפואה שהם חולמים עליו ,ולבחון את עצמם אם הם באמת מתאימים למקצוע זה ואם זה מה שהם
רוצים להיות בעתיד ".
במגמת הרפואה בכיתה י' לומדות אחיות תאומות לינה ודנה דיטריך" :אני חושבת שהפרויקט מאוד מעניין
ומאוד מלמד מפני שהכל מרגיש אמיתי ומקצועי .הציוד בטכנודע הוא אמיתי ומאפשר התנסות מציאותית
וחווייתית ככל האפשר בתחומי הרפואה .סיוון המורה שלנו ,סיפרה שנעשה סימולציה של פיגוע דקירה,
אך היא לא סיפרה יותר מזה .היא רצתה שזו תישאר הפתעה ,ואכן באמת נורא הופתענו והתרגשנו
כשהתחילה הסימולציה .התחלקנו לקבוצות ,כל קבוצה אחראית על מוקד פעילות אחר בזמן הסימולציה.
הסימולציה דימתה מקרה של פיגוע דקירה ,הפצוע היה בובה בגודל אנושי ,ואנחנו תפקדנו כצוותים
במקום .הקבוצה הראשונה ,קבוצת עוברי האורח והכוננים ,הם אלו שנתנו מענה ראשוני ומיידי לפצוע .הם
הזעיקו אמבולנס ,התאמצו לעצור את הדימום ולתת חמצן .לאחר מכן בא 'צוות מד"א' ,צוות האמבולנס.
צוות זה העלה את המטופל על מיטה ,הכניס אותו לאמבולנס ו'נסע' לבית החולים .בזמן הזה נהג
האמבולנס העביר דיווח שוטף לבית החולים וצוות האמבולנס מדד מדדים חיוניים כמו לחץ דם ,נשימות,
דופק והמשיך לתת חמצן וגם עירוי .הצוות השלישי ,הוא צוות המיון ,הצוות הראשון שמקבל את הפצוע
בהגיעו לבית החולים .צוות זה העביר את החולה למיטת בית חולים ,חיבר לו מוניטור חשמלי ,חיבר לעירוי
חדש וכמובן המשיך לתת חמצן".

