
בצה"ל-מהיקרבהזהפואה
ך__-__-------ן-והתפתחותםבצבאהרפואייםהשירותים

הצבאבריאותעללשמורהואבצבאהרפואייםהשירותיםתפקיד
המונעתהרפואהשטחיכלאתהכוללתמתמדתפעולהזוהיוחייליו.

הואבצבאהרפואייםלשירותיםהעליוןהמבחןהפעילה.והרפואה
הואהרפואיהטיפולבשדה-הקרב.הרפואיהסיועהואושיאובמלחמה

מתבקשתומאליההצבאי,והרופאהחובששלעניינםוראשונהבראש
להצלחתחשובבשדה-הקרבלנפגעהרופאקירובלפיהההנחה,
תפקודעלתי4ו9ולשמירההנפגעחיילהצלתומכאןהרפואי,הטיפול
כעיןאצלנושהיאזויסודיתהנחהכימתברראולם,הנפגע.האבר

ברופאיםממחסורכתוצאההצבאות.כללנחלתאינהאכסיומה
מניסיוןכתוצאהאוהקרבבשדהלפעולהמסוגליםמנוסים,צבאיים
אתלרכזרביםצבאותנוטיםבמינם,מיוחדיםבתנאיםשנלמדקרבי,

ולהביאםלפצלםולאהלוחמיםהכוחותבעורףהרפואיותהיחידות
הלוחמות.היחידותביןאלקדימה
לשדה-הרפואיהכוחאתמקדםהואכיעצמועליעידצבאכלאמנם

הקדומניתהפריסהאחדיםעבורכינמצאמדוקדקתבבדיקהאךהקרב,

גםקו-המגע...מאחוריויותרק"מכ-20היארפואיתיחידהשל
ישנהו"עורפיות"קדמיות""רפואהיחידותשלהאחריםלכינויים

היוצאמשלוחבחילמדוברכאשרשונים.בצבאותשונהמשמעות

המועברחוליםביתקדמי,שדהחוליםכביתישמשליםמעברלמלחמה
בעורףמוקםוהואניכר,בארץהנלחםלצבאלסייעכדיהמולדתמארץ
חוליםביתאלהלצרכיםישמשמולדתוגבולותעלהמגןבצבאהחזית.
הפועלותרפואה,מחלקותאוופלוגותהצבא,לצרכישהוסבאזרחי,
צבאיותרפואהיחידותאזתיקראנההמגעלקומיידיתבקרבה

קשורהלוחם"לכוחהרפואהיחידותאתלקרבהשאיפהקדמיות"."
הטיפוללתחילתועדמהפציעההעוברלזמןשישהעליונהבחשיבות

הנפגעשלמצבויורעכךיותרארוךיהיהזהשזמןככלבפצוע.הרפואי
ניתןהיום,הקיימיםבאמצעיםאולם,יקטנו.שלמהלהחלמהוסיכוייו

המתאפשרהנפגע,שלפינויוהחשתעל-ידיזהזמןמשךלקצרלקוות
בויאט-נאם,רפואי.לפינויבמסוקיםהנרחבהשימושעל-ידיבעיקר

פינוישירותעללסמוךהאמריקניותהיחידותמפקדייכלולדוגמה,
הזה.הקריטיהפערלסגירתשהביאהרפואה,חילשלמוטסרפואי

ביותרנמוךהקרבנפגעיכללביןהחלליםשיעורהיהזובמלחמה
עדמשפיעזהקרביניסיוןהללו.האמצעיםליעילותהוכחהוהיווה
עלהסתמכותכלוכמורביםמומחיםשלהרפואיהתכנףעלהיום

אלהלקחיםיישוםכיסכנהזה,במקרהגםקיימתדופןיוצאאירוע
משיועיל.יותריזיקהקרבבשדההרפואיהסיועשלהכללילארגון
ביותרהקרובותקרבבצורותביותר,רבקרביניסיוןהיוםקייםבצה"ל

לשדהיוטלובהכוללת,קונבנציונאליתבמלחמההצפויותלאלה
כושרבעליביותר,מגווניםלחימהומערכותלחימהאמצעיהמערכה

רבהובצפיפותבעברידועשהיהמהמכליותרגבוהבשיעורפגיעה
המוטסהפינויעליתרמהסתמכותצה"לאתהרתיעהזועובדהמאוד.

ידיימאמץעושהלאטוצה"לדברשלפירושואיןמשדה-הקרב.

לכוחותוצמודהיעילהאוויריפינוימערכתשלקיומהלהבטחת
יעילה,מערכתלפיתוחצה"להגיעזהבתחוםהוא,נהפוךהמסתערים.

במערכתהאווירי,הרפואיהסיועשלקויישילובביטוילידיהמביאה
הקרקעי.הרפואיהפינוי

לדרגצמודהרפואהכוחותשלמערכתפותחהזאתעםיחדאולם
יחידותעלהנשענתרפואי,וטיפולפינויכושרבעלתעצמו,המסתער

והמשלבתבעבר,מאשריותררבותנועהתמרוןכושרבעלותרפואה
המשולבתהמערכתשליחודההאווירי:הפינוימערכתעםפעולתהאת

אםהרפואהגורמיעל-ידיעצמאיתמנוהלתשהיאבכךהואהצה"לית

197913יוני269,מערכות"-



במערכת.הפועליםהאחריםהגורמיםעםגםושילובתיאוםתוךכי
תהליכיקיצורשליתרוןבעלתהיאעצמאיתרפואיתמערכת-פינוי

שיקוליםלפיפינויקדימויותשלרפואיתבקרהתוךוהסיועהדרישה
רפואיים.

בכוחהמתפתחתהליךאינהרפואילפינויעצמאיתמערכתיצירת
יכולתושלגיסאמחדצרכיםשלתולדהאםכיבלבדטכנוקראטיארגון

והקשההסבוכההבעיהגיסא.מאידךזומשימהלבצעהרפואיהשירות
המערכה.בשדהעליוהמוטלאתלבצעהרפואיהשירותיכולתהיא

הכיפוריםיוםבמלחמתביטוילידישבאהכפיהמודרנית,המלחמה
הגבולרבהבמידהמטשטשהמערכהובשדהו"מבולבלת"ניידתהיא
החזית.שלהלוגיסטי,המרחבאוה"עורפי",לאיזורהקדמיהחלקבין

האווירמןפשיטותטילים,האוויר,מןהפצצותארטילריות,הפגזות

ובעיקרהלוחמיםהכוחותשלפוסקתבלתיוניידותקומנדויחידותשל

יחידותשבומצביוצריםהחזיתבמרחבהמתמרניםהטנקיםכוחותשל

מבצעיכושרבעלותלהיותחייבותאחרות)תחזוקהויחידות(רפואה
אלגדודיתראשונהעזרהמתחנתרפואיפינוישלתיאוםגבוה.קרבי
התקשורתתהליכיבכלבקיאותמחייבבערפההנמצאתרפואהיחידת

ועלהרפואיות,היחידותחייעללהגנהמתמדתוכוננותבשטחוהתנועה
הרפואישהצוותיובןמכאןשבתוכו.והנפגעיםהרפואיהפינוירכב

אתלבצעתי914יכולתבעלרקלאלהיותחייבהחזיתבמרחבהנמצא
דבר.לכלצבאיתכיחידהלפעוליכולתבעלגםאלאהרפואי,הטיפול
בתחומיםהרפואהאנשיויתרהחובשיםהרופאים,שהכשרתמכאן

להכשרהואמצעיםמספיקזמןרבה,לבתשומתלקבלחייבתהצבאיים
צבא.וכיחידותכחייליםואימון
הלבתשומתעלמיידיתהשלכהישנההרפואייםהשירותיםשללארגון
שלגבולישארגוןלכלהשונים.בתחומיםיכולתםלפיתוחהניתנת
העדיפות.סדריאתלבטאחייבהארגתכןועללרוחבהתפתחותיכולת

המוטלותשהמטלותבצה"ל,הרפואהחילשלגורלושפרזומבחינה
חילאיןהצבא.וליחידותבשדההרפואיהסיועלתחוםמצומצמותעליו

בצבאותאשפוז.מערכתלהפעלתבאחריותטרודבצה"להרפואה
להשקיעהרפואיהשירותנאלץצבאייםחוליםבתיהמפעיליםאחרים

שלוםובימימאחרלהפעלתם.רבאדםוכוחמשאביםמרץ,זמן,
פחותנראיםהנושאיםשיתרהרירגילהבמתכונתבתי-החוליםפועלים
המחשבהממילאזווית.לקרןאחרתאוזובמידהונדחקיםדחופים
שלהיום-יוםצרכימפנינדחיםהקרביהרפואיהשירותשלוהפיתוח

חמורמחסורכידועקייםבזמןבוהרגילות.והמרפאותהחוליםבתי
העדפתשלתופעהרביםבמקומותרואיםאנוכןועלצבאייםברופאים
הנושאיםוהפקדתבבתי-חוליםצבאייםרופאיםשלהשירות

אחריםוקציניםארגוןאנשיבידיהצבאיתהרפואהשלהמבצעיים
שבהםהרפואייםהשירותיםהגיעויתירהלקיצוניותרופאים.שאינם
הרפואהותפקידיהלוחמותהיחידותמתוךהרופאיםלחלוטיןהוצאו
ניתוקהיאהתוצאהאחרים.חר"פוקצינירופאים"עוזרי"בידיניתנו

ארגוניותהחלטותוקבלתהיחידהמצרכיהרפואיתהחשיבהשל
להביאחייבזהתהליךרפואיות.מידהאמותלפישלאומבצעיות

והןברגיעההןביחידההרפואיהשירותרמתלירידתדברשלבסופו
בלחימה.

חולים,בתילצה"לשאיןהעובדהבגללזהתהליךנמנעבצה"לכאמור,

לאבקשייםנתקלצה"לשכןשליליות,תוצאותגםלהשישעובדה
איןרפואית.ולהתמחותבכיריםלתפקידיםרופאיםבהכשרתמעטים
בהכשרתומתמידיםרביםמאמציםמלהשקיעפטורהרפואיהשירות
ובעיקרלחובשיםביחסהןובלחימה,ברגיעהלתפקידיוהרפואיהצוות

המאפשרארוךחובהשירותהואצה"לשלהיתרונותאחדלרופאים.
ורכישתספציפיתורפואיתצבאיתלהכשרהיחסית,רב,זמןהקצאת
ארוך,קבעבשירותמשולבהואכאשרזה,יתרוןשדה.ביחידותניסיון

אתהמשרתיםציבורייםחוליםבבתירפואיתהתמחותביצועהמאפשר
הרופאיםשילובמבטיחמתקדמות,צבאיותוהשתלמויותצה"ל,

למעשה.הלכהוהפעלתההצבאיתהרפואהשלהדוקטרינהבפיתוח
רופאיםעלהמבוססרפואישירותלפתחצה"להצליחמדועיובןמכאן
נופלתשאינהיעילה,רפואיתוהכשרהמבצעי,צבאיוניסיתידעבעלי
מיזוגהציבוריים.החוליםבתיבשירותהאזרחייםהרופאיםשלמזו

תהליכיבכלרופאיםשאינםרפואהאנשיושילובהכשרהשלכזה
עללשמירההערובההיאהצבאית,הרפואהשלוההדרכההפיתוח

התפקידהדגשתתוךבצה"ל,הרפואיהשירותשלמאוזנתהתפתחות

שדה.ליחידותוהסיועהמבצעיהסיועבתחום

ן__.____.._____'1---____בשדה-הקרבהרפואה
בנפגעיםבטיפולהואהצבאיהרפואיהשירותשלהעליוןהמבחן

העזרהמתןמשלבהחלפעילויותשלשרשרתכוללזהטיפולבקרב.
שלהרפואיהטיפולדרךחבריו,אועצמוהנפגעעל-ידיהראשונה
הלאה.וכןהרפואהפלוגתתאג"ד),(הגדודיתהאיסוףתחנתהחובש,
נועדכירורגית,ופעילותהחיאההראשונה:העזרהפעולותשלהרצף

לביתיגיעשהנפגעעדהחיונייםהתפקודיםועלהחייםעללשמור
לקצרניתןמסוקיםבעזרתהסופית.הכירורגיהתבוצעשםהחולים,
רפואילפינוימסוקיםדילהפעיליהיהניתןתמידלאאולם,זה.תהליך
לאשבהםמצביםהיוהכיפוריםיוםבמלחמתמסוימים.קרבבתנאי
עדוימיםשעותבמשךחוליםלבתינפגעיםלפנותכללהיהניתן

הצבאי.הכוחעיקרעםהקשרלחידוש

מטרותהןהקרבבשדההרפואיהטיפולשלוהמטרותהעקרונות
שלקיבועבהלם,טיפולהחיאה,דמם,עצירתמסורתיות:קלסיות
מהירופינויהפצעזיהוםמניעתהפצע,מצבייצובשבורות,עצמות
מדימשתנותהרופאניצבשמולןהבעיותזאתלעומתחולים.לבית

זהדברחומרתן.ודרגתאפייןהפציעות,סוגימשינויכתוצאהפעם
פעםמדיהלחימה.אמצעישלוההתפתחותהקרבבאופימהשינוינובע

מרובות"פציעות"שלמקריםיותרחדשים,פציעהסוגימופיעים

הנשק.כליעל-ידירקמותשלהרסויותר
מאפשרתהלחימהאמצעיושלהקרבשדהשלההתפתחויותהכרת
הטיפולתנאילשיפורוכןפציעהנזקילמניעתמנעאמצעינקיטת

אופייניות:דוגמאותמספרלהלןהקרב.בשדההרפואי
הפציעותמכללכעשיריתמהווהפציעהשלזהסוג-כוויות

השריוןחייליביןהכוויות,רובהיוהימיםששתבמלחמתהקרביות.

בגדיםשלופיתוחםהבעיהלימודנרחבים.עורשטחיפניעלמפושטות
הכוויותמרביתהיוהכיפוריםיוםשבמלחמתלכךהביאואש,חסיני

בביגודנוסףשיפורחשופים.גוףלאזוריומוגבלותבהיקפןמצומצמות
הטיפולהזו.הפגיעהחומרתאתיותרעודלצמצםיכולהאשחסין

עקרונותלפיפעולהומחייבוקשה,עדיןענייןתמידהואבכוויות
בשדההראשונההעזרהבשלבהחלהאפשר,ככלויעיליםפשוטים

הרפואיתהבעיהאתלפרטהמקוםכאןלאהחולים.בביתבטיפולוכלה

ועל-ידישוניםבאופניםנגרמותכוויותכילזכורישאךהסבוכה

כוויותהמקרה.לפיהרפואיהטיפולהתאמתהמחייביםשוניםגורמים

עצמה.בפניבעיהמהוותואחרותעשןבשאיפתהמלוית
ואמצעיםמיוחדמקצועיידעמחייבהחוליםבבתיבכוויותהטיפול
שלהצורךעללענותהחוליםבתיארגתחייבבמלחמהורבים,מיוחדים
טיפולאמצעיולהבטיחמאודרבהבמידההאשפוזכושרהרחבת
מיוחדים,חבישהחמרילגביאמורהדברמספיקות.בכמויותיעילים

למניעתספציפיותתרופותכגתטיפולואמצעימתוחכמיםמכשירים
עורשלמספיקמלאיקיוםמחייבהפגועיםהעורשטחיכיסויזיהומים.

נרחביםובפיתוחבמחקרהקשורדברהשונים,ותחליפיואדם
רבות.שניםהנמשכים

מצבבפציעה,רקמותהרסדם,אבדןעל-ידינגרםבקרבהלם-הלם
הפצעזיהוםעצמו,הכאבפציעתו,לפניעודהנפגעהתייבשותשל

שלבתפקודיםופגיעהבמהירות,לאלח-דםולהפוךלחדורהיכול
וכו').הדםוכליהלבמערכתנשימה,ודרכיריאות(חיונייםאברים
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החמורותהןותוצאותיוהנפגעשלהעיקריאויבותמידהיהההלם
הגדולהההצלחהולהבריא.בחייםלהישארהנפגעסיכויילגביביותר
ההלםהופעתבמניעתקשוריםזו,להצלחההעיקריוהמדדביותר,

לאי-הצלחתהעיקרייםהמדדיםאחדהופעתו.עםבוהמוצלחובטיפול

ספיקתאיובעיקרלהלםהמשנייםהסיבוכיםהופעתהואבהלםהטיפול
נוזליםשלורידיתוךעירויכוללבהלםהעיקריהטיפולחריפה.כליות

יכולטיפול-יתר""דם.עירויגםהדמםחומרתמידתולפיפיסיולוגיים,
כברכאשרניתן,הטיפולאםבמיוחדריאות"גודש"לסימנילהביא
הטיפוליעילותאתמודדיםלכןכליות.ספיקתאישלמידהקיימת

גודשושלכליותספיקתאישלהמקריםשיעורלפיהקרבבשדהבהלם
הטיפולגםאלאעירויים,מתןרקשלאמובןהנפגעים.ביןריאות

למניעתחשובותההחיאה,פעולותכלוביצועעצמהבפציעה

הלם.שלמצבהתפתחות
ציודבעלימאומניםחובשיםעל-ידיבהלםהטיפולמתחילבצה"ל

בשלביםמודגשהנוזליםעירויבשדה.נוזליםעירוילתתהמאפשר

אלהבשלביםהעיקריהגורםכיהערכהמתוךהטיפול,שלהראשונים
הכליותתהיינהרציניהלםהתפתחלאעודוכלהעירוי,מתןהוא

העובדהתעידההצלחהמידתעלהנוזלים.עודףאתלהפרישמסוגלות
שלמקרים21רקנרשמוהכיפוריםיוםבמלחמתצה"לנפגעיכלשבין
בבתיהסיבוךמקריםבשבעהנוצראלהמביןוגםכליותספיקתאי

הריאתיהסיבוךמזיהום.כתוצאהאוהכירורגיהטיפולבמהלךחולים

עירוישקיבלוביותרקשותפציעותשלבמקריםנמצאריאותגודששל

פציעות,שלביותרהקשיםהמקריםמביןהפינוי.תהליךתוךבשדה

כ-נרשמולעורףהפינוילפנישדהחוליםבבתילניתוחיםנזקקואשר

מכללאחוזיםמ-30פחותהכלבסךריאות.מגודששסבלואחוזים60
כ-60רקומתוכםכאלהדחופיםניתוחיםלביצוענזקקוהנפגעים

השתפרואלהגםאולםריאותגודששלמתופעותסבלואחוזים
פשוטיםבאמצעיםשימושעל-ידילעורף,הפינוילפניבמהירות,

הקזתעל-ידיקשיםיותרבמקריםאומשתניםחומריםמתןשליחסית

מלאכותית.והנשמהדם

בשדההרפואיבטיפולהחשוביםהעקרונותאחד-כירורגיתהחיאה
בחדריהמצוידותכירורגיותיחידותופריסתהכירורגיתההחיאההוא

ביותרקשיםנפגעיםלהביאהמאפשריםמתאימים,ואמצעיםניתוח

מורכבותפעולותהמאפשריםבתנאיםכירורגיצוותשללטיפול
יחידהפעלההימיםששתבמלחמתעודאופטימליים.בתנאים

יוםבמלחמתהגולן.רמתבצפוןשלחמויחידותעבורבצפוןכירורגית
טיפלהזויחידהבסיני.הכירורגיתהיחידההתפרסמההכיפורים

הפינוילפנידחוףלניתוחנזקקומיעוטםרקנפגעים.אלפיבמספר

כפעולההניתוחנחשבזהבמתקןשנותחוהמקריםבמחציתלעורף.
ועוזריםאחיותרבים,כירורגיםשלשילובשהצריכהיותרמסובכת
לפישפעלוכירורגיותיחידותהיוסואץלתעלתממערבגםאחרים.

דםעירויומתןכירורגיהשלשילובעל-ידיויכלועקרונותאותם
הכירורגיותליחידותהגיעואשרנפגעים,שלמוצלחפינוילאפשר

כ"בלתי-יבילים".מוגדריםכשהם

לצטטכדאיהטיפולדחיפותואתהפגיעהחומרתאתלהמחישכדי
דם!מנותב-767השתמשובמיוחד,קשיםנפגעים51עבורמספרים.

שלבמצבבוצעוהניתוחההלם,אתלמנועהיהניתןלאנפגעיםב-18
התאוששו.היתראךניתוח,כדיתוךנפטרוזומקבוצהארבעההלם,

הקרבשדהבקרבתוניידיםנייחיםכירורגייםצוותיםשלקיומם
ההחיאהביצועמאפשרהמתאימיםובאמצעיםבדםהמצוידים
עבורגורלילהיותועשויבעורף,החוליםלבתיהפינוילפניהכירורגית

ביותר.הקשיםהמקרים
על-ידיהרפואיהטיפולניתןכאמור-הקרבבשדההרפואיתההחיאה

כברהרפואה.בפלוגתאובתאג"דוצוותוהרופאעל-ידיאוהחובש
לדרגהרפואיהצוותקידוםההחיאה.פעולותמתחילותאלהבדרגים
הרפואיהטיפוללהצלחתהערובההואהפגיעהולמקוםהלוחם

הנפגעהגיעהמקריםממחציתביותרהנפגעים.שלבחייםולהישארות
אךסטטיסטיותמשמעויותישלכךהשעה.מחציתתוךלרופא

ביותר.המשמעותיתהיאבחייםהנותריםשיעורעלההשפעה
חישהגיענפגעוביןבקרב"הרוג"ביןהצבאיתבסטטיסטיקהמבדילים

למקוםיותרקרובשהרופאשככלברורמפצעיו".ו"מתלרופא
ה"מתיםשיעורויגדלבקרב"ההרוגים"שיעוריקטןהפגיעה

אתהקובעהואבחיים"הנשארים"שלהכלסךאולםמפצעיהם",
הרפואי.הסיועהצלחתמידת

אתלהכניסמסויםבשלבהוחלטהתעלהלאורךההתשה"ב"מלחמת
אופייניים:בשינוייםמלווההיהוהדברעצמםהמעוזיםלתוךהרופאים

אמנםאחוזים!ל-18.1אחוזיםמ-25.6ירדבקרב"ה"הרוגיםשיעור
אךאחתיםל-37אחוזיםמ-30עלהמפצעיהם"ה"מתיםשיעור
ל-78.2אחוזיםמ-71,4בחיים"ה"נשאריםשיעורעלהבסה"כ

היוהראשונים,בימיםבמיוחדהכיפורים,יוםבמלחמתאחוזים,
ל-2.3מפצעיהם"המתים"שיעורשובירדכןועלבפינויעיכובים

ובצה"למאחראחוזים.71.5היהבחייםהנותריםושיעוראחוזים
שיעורשזהוהריהחוליםלבתישפונואלהאתרקכ"נפגעים"סופרים

יותרמהירהפינויתהליךהיהשבהםאחריםבמצביםאולםלמדי.גבוה

ל-84בצה"להגיעושבהםמצביםהיוהלחימה)לתנאיבהתאם(

ליטאני).במבצע(בחיים"נשארים"שלאחוזים

חיוניהואלנפגעהרפואיוהצוותהרופאשקירובכךעלמעידזהכל
מוצבלכלמקום,לכלרופאלהביאצה"לשלההתעקשותומכאןביותר
הצוותבהיפגעותמחירישכמובןלכךנפגעים!המפנהמטוסולכל

חילשלהאבדותשיעורה"מסייעים"החילותביןואכןהרפואי.

התוצאהאולםוהשריון.החי"ראחריוניצבביותרהגבוההואהרפואה
הרפואהצוותקידוםאתמחייבתהרפואיהסיועיעילותשלהכללית
התנאיםאתהרפואילצוותלתתאיךהיאוהבעיההלחימהלאיזור
ייפגע.שלאכדיומיגתניידותמבחינתביותרהטובים

תחומיםבמספריעילהלהיותיכולההקרבבשדהההחיאתיתהפעילות
ואתבהלםוהטיפולהעירוייםמתןאתהזכרנוכברחיוניים.רפואיים

שבריםקיבועכאבים,נגדשטיפולברורבצה"ל.הגבוההיעילותומידת

לעורף.ביותרטוביםבתנאיםלהגיעלנפגערבותמסייעיםוכדומה,
בעלתהיאהרפואיהצוותפעולתשבהםעיקרייםתחומיםשניישאולם

בעזרתאםדםשטפיעצירת-האחדהחיאתית.מיידיתמשמעות
בתאג"דהנמצאכירורגיבמיכשורבשימושואםחוסם-עורקים
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בשדההכשישתיתההחיאה-חשובפחותלאהשניהרפואה.ובפלוגת
צינורהחדרתלעתיםכוללתזופעולהיעילה.נשימההבטחתשעיקרה

להבטיחניתןזופעולהעל-ידיהנשימה.לקנהוהלועהפהדרךלהנשמה
לעתיםלריאות.קיבהוהפרשותדםחדירתולמנועחפשיתנשימה

פציעהאומעורפלתבהכרההנמצאנפגעשלשקטאיעקבמאדרבות
ניתוחמתבצעאזהפה.דרךצינורלהחדירניתןלאובגולגולתבפנים

נקבהצוארדרךפותחהרופאשבוטומיה),טרכיאו(פיום-הקנה""של
נשימההמאפשרצינורלתוכוומחדירללועמתחתהנשימה,קנהלתוך

ביותרהדרמטיתההחיאהפעולתזוהימלאכותית).הנשמהאו(
רופןבניקוזקשורהאחרתפעולהמיד.ניכרותהחיוביותשתוצאותיה

ולדימוםהריאהשללקרעלהביאיכולההחזהבדופןפציעההחזה.

החזהחללומילויהריאהשלהתכווצותנגרמתזהבמצבהחזה.לחלל
למעשהודם.בריאה)קרעדרךהמגיע(אווירע"ילריאהמסביב
גםיכולהרבבלחץואווירדםהצטברותועםמלנשוםחדלההריאה
תפסקהיעילהוהנשימההסגורהחזהחללבתוךלהידחקהשניההריאה
אתחיםל-4.7קרובהנפגע.לחייביותרמסוכןמצבכמובןזהוכליל.

פגיעות.שלזהמסוגסבלוהכיפוריםיוםבמלחמתהנפגעיםמכלל

לתוךמתכתצינורקצרה,כירורגיתבפעולהלהחדיר,אזחייבהרופא
לאפשרכדיהחזה,בחללשהצטברווהאוויר,הדםאתולנקזהחזהחלל

מצילת"שהיארקלאזופעולהולנשום.מחדשלהתנפחלריאות
אחרבטיפולצורךיותראיןמהמקריםאחוזיםבש-90אלאחיים"
מכללאחדאחוזרקאלופציעותשלהחומרהאףעלהחולים.בבתי
בעטיין.נגרמוהמוותמקרי

מכללאחוזים9הוגדרוהכיפוריםיוםבמלחמת-תשישות-קרב""
ומתופעותמ"תשישות-קרב"כסובליםלעורףשפונוהנפגעים

הםאלולתופעותהמביאיםהגורמיםבלחימה.הקשורותפסיכיאטריות
ניתןהיווצרותם.עלמכרעתהשפעהישהקרבניהולולצורתרבים

מפקדים.שלנכונהמנהיגותעל-ידיאלהממקריםניכראחוזלמנוע

קיצוניתפיזיתעייפותכגוןאחריםגורמיםקיימיםלכךמעבראולם

התופעהולימודהניסיוןהלחימה.במהלךבידודותנאישינה)חוסר(
ולתפקדלחזוריכולהנפגעיםשלהמכריערובםכיבעלילמראים

הטיפולהקרב.שדהבקרבתצבאיתבמסגרתנכוןיטופלאםכלוחמים
כאן,גםמקצוע.אנשיעל-ידינכוןועידודומנוחהשינהכוללהעיקרי
הלחימה.לזירתקרובלהתפרסצריךהרפואיהמערךכיאפוא,מסתבר
הנפגע.שלוהשיקוםההחלמהתהליךעלמקשההקרבמשדההניתוק

]_._-----י-,בקרבפגיעותמניעת

ופציעותפגיעותקיוםשלתוצאההיאבקרבהרפואיתהפעילות
הפגיעותמניעתאתגםכוללתהקרביתהרפואהאולםבחיילים.

וגורמיהןהפגיעותלימודכוללתזופעילותהלחימה.מתנאיהנובעות

מניעתנזכרהכברלמיניהם.מיגוןאמצעישלופיתוחמחקר,ופן
והרופאמגווניםהפגיעותסוגיאולםחסין-אש.ביגודעל-ידיכוויות
איפוד-המגן)(האישיהמיגוןבפיתוחחלקואתלתרוםחייבהצבאי

הקסדהפיתוחשליש!בכדיהפגיעותשיעוראתלהורידיכולאשר
מניעתגםאלאהגולגולתפציעתמניעתשלשיקוליםרקלאמחייב
היאהמודרניתבלחימהעולהחשיבותהאשראחרת,בעיהרעש.נזקי

שונים.מחמריםעשוייםקטניםרסיסיםע"יבעיקרהעיניים,פציעות
רסיסים)בפניעמידותאופטיותמשקפייםוכןמגןמשקפי(העיןמיגון

קשורהפגיעותמניעתאולםעיוורון.למניעתוחשובחיונינושאהוא
ומגיפותתחלואהמניעתהקרב.לפנירבזמןהמתחיליםבתהליכיםגם

הקרבותרביםהגייסות.ויעילותהלחימהכחטרלשמירתתנאיהיא
נקילאצה"למגיפות.עקבהחלובטרםעודשהוכרעובהיסטוריה

השפעהכהעדמנעוורביםמתמידיםמאמציםורקאלהמסכנות
אומעייםמחלותכגוןתחלואה:על-ידיהקרבתוצאותעלישירה
אחרות.מגיפות

מורכבתפעולהאפואהיאי914בכושרלקרבהצבאהבאתשלהבעיה
איוהאקלימיים.האפידמיולוגייםהתנאיםהכרתהכוללתומתמדת

נוחיםאזרחייםבתנאיםלעבודהרגיליםמילואיםחיילילקחתאפשר
בליקור),אוחום(קשיםאקליםבתנאילמלחמהולהביאםיחסית
ביגוד).(לצרכיםבהתאםוציודםמתאיםאימוןעל-ידיאותםלהכין
רבהבמידהחוםמכותעל-ידישהוכרעוקרבותבתולדותיוידעצה"ל
והתנאיםהנושאלימודלנפגעים.גרמוקורמכותגםאךלטרון)קרב(

להצטיידלצבאלאפשרכדיהכרחיתנאיהםזותחלואמנוצרתבהם

הנכונים.בתנאיםללחימהחייליואתולהכשירנכון

בכלכרוכהתהיהבעתידשהלחימהספקאין-בעתידהקרבשדה
התנסינושטרםובעיותתופעותובהרבההעברמןלנוהמוכרותהבעיות

מסובכותרפואיותבבעיותמלווההקרבבשדההלייזרהופעתבהן.
רבעדייןזהובתחוםהאישיוהמיגוןהנזקיםמניעתבתחוםביותר
לתתבצה"להרפואיהמערךחייבמכליותראולםהידוע.עלהסתום
קריקונבנציונאלית"בלתימלחמה"שלבנפגעיםלטיפולמענה

וכימית).ביולוגיתאטומית,לוחמהאב"כ:(אב"כ"נפגעי"

אולםניסיקקיים-כימיתלוחמהבפניוהטיפולההתגוננותבתחום
זיהום"בתנאיבלחימההתנסינולאלמזלנותיאורטי.בעיקרוהוא

בעברהופעלהכימיהנשקממשי.איוםשזהוספקאיןאךכימי"
הופעללאהואהשניההעולםבמלחמתהראשונה.העולםבמלחמת
הנמלעיר(אחדבמקרהולפחותהלחימהבזירתמצויהיהאךבמתכוון

שלפיצרןעקבנפגעיםלאלפיגרםהוא1943(בדצמברבאיטליה,ברי,
על-ידיבתימןזהנשקהופעלמכןלאחראוויר!.בהתקפתאמל"ח

שגרמותקלותגםנגרמובעולםשנעשושוניםבניסוייםמצרים.
מחקרלמדי.רבידעהצטברוכךארה"ב)(חייםבבעלילפגיעות
מסךעברימשנירבותבארצותמתבצעכאלהאמצעיםשלופיתוח
במיגתצוידוערבצבאותכילדעתצה"לנוכח1967בשנתכברהברזל.
מתכונתלפיבנפגעיםולטיפוללטיהורובאמצעיםלחיילאישי

אתוחייבמסוימתלחימהתורתקיוםעלהצביעזהדברסובייטית.
ומיגוןטיפולאמצעיבשיפורנוכחנוב-1973מסקנות.להסיקצה"ל

מאודרבותהשקעותעלשהעידדברלהם,ובהוספהערבבצבאות
תיאורטיאינוהכימישהאיוםאפואברורזה.בזמןרציניומאמץ
קיים.הואבפוטנציאלאךמומש,טרםהואאמנםגרידא,

יעילותאתלהפחיתראשיתכפולה.היאזהבתחוםצה"לשלמגמתו

ביותרהרביםבאמצעיםשימושתוךהאפשרי,למינימוםעדהזההנשק
ע"ינזקיםלמניעתהיעילהציודבמירבוציודולחיילסיכוןלמניעת
הרפואיהטיפולתהליךאתולייעללשפרבזמןבוכימית.לחימהחומרי

הרפואיותביחידותוכלההפרטמרמתהחלאפשרייםבנפגעים
באזוריםביעילותולפעוללהמשיךכדיהדרושבכלהיוםהמצוידות
בקיוםכמובןמותנהוהמניעההמיגוןבאמצעינכוןשימושמזוהמים.

להתגבריכולבהחלטהואאךגבוההאימוןוברמתמתאיםכוננותמצב
היוםמצוידוהואהמעשייםהפתרונותלצה"לישלהערכתנועליה.

שבידםמהאתוביעילותבתבונההמפקדיםיפעילוואםלוהדרושבכל
ביותרמסובךתחוםשזהומובןזו.בעיהעםגםלהתמודדנצליח-

והשקעתופיתוחמחקרשלמתמידמאמץמחייבתבווההתקדמות
פחותהרבהלהיותיכולזהאיוםשהיוםספקאיןאךרביםמאמצים

משמעותי.

בשדהמסתיימתאינהבמלחמההרפואיתהפעילות-נפגעיםשיקום
החוליםבביתהאשפוזתקופתבאהלעורףהפינוילאחרהקרב.

תחילתלאחרקצרזמןמתחילהזופעולהוהשיקום.ההחלמהולאחריה
זה.בנושאלהרחיבהמקוםכאןלאלאחריה.רבזמןונמשכתהלחימה
לכךהרפואיוהשיקוםהרפואיהטיפולצרכיגרמואחדיםבמקרים
בנפגעילטיפוליחידהכגת(מיוחדיםטיפולמרכזיוהפעיליזםשצה"ל

לרשויותהטיפולעוברהזמןבמשךשיקום.ומרכזשדרה)חוט
בעיקרמתרכזהדברים,בתחילתשאמרנוכפיצה"ל,האזרחיות.

ששהללו.הפגיעותובמניעתעצמוהקרבבשדהבנפגעיםבטיפול
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