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הקדמה
מלחמת האזרחים הסורית היא התקוממות מתמשכת בין כוחות 
אותה.  להדיח  המבקשים  אלה  לבין  אל–בעת  לממשלת  נאמנים 
עממיות  הפגנות  עם   ,2011 במרץ  ב–15  החלה  ההתקוממות 
ההערכות,  פי  על   .2011 באפריל  ארצית  בפריסה  שהתפשטו 
בסוריה  המלחמה  במהלך  נהרגו   2014 אוגוסט  לחודש  נכון 
איש  מיליון  מ–3  יותר  נפצעו,  אלפים  מאות  איש,   190,000 מעל 
)כחצי מהם ילדים( נמלטו כפליטים לטורקיה, ירדן, עיראק,לבנון 
והאיחוד האירופי, ויותר מ–9 מיליון איש הפכו לעקורים. ארגוני 
בני   130,000 לפחות  כי  העריכו,  בסוריה  הפועלים  אדם  זכויות 
אדם נעלמו במהלך ההתקוממות במדינה ואלפים נוספים נחטפו. 
בסוריה  אדם  בממוצע  נהרג  דקות   11 כל  לבדה,   2013 בשנת 
]2,1[. בתאריך 16.2.2013 התקבלו שבעה פצועים סוריים על גדר 
המערכת ונשלחו לטיפול במרכזים הרפואיים הציבוריים בישראל 
ומאז טופלו כ–1000 פצועים בארבעת בתי החולים בצפון, כאשר 
ואת  הפצועים  מרבית  את  קלט  בנהרייה  לגליל  הרפואי  המרכז 

מרבית פצועי הנירוכירורגיה, הפה והלסתות, ופגיעות הצוואר.

מטרות
הפצועים  של  הרפואיים  התיקים  את  סקרנו  הנוכחי,  במחקר 
נתונים  לזהות  כדי  לגליל  הרפואי  למרכז  שפונו  הסוריים 

דמוגרפיים ומאפיינים קליניים.

שיטות מחקר
בדרך  עובדו  אלו  חולים  של  האלקטרוניים  הנתונים 
עיקרית,  תלונה  גיל,  מין,  של  מדדים  נבדקו  רטרוספקטיבית. 
מנגנון הפציעה, אבחנה, מצבם, מחלקת האשפוז, משך השהייה, 
הלסינקי  מוועדת  אישור  נתקבל  הטיפול.  ותוצאת  זיהומים, 

המוסדית לקיום המחקר.
ניתוח סטטיסטי: נעשה שימוש בתוכנת )SPSS( לעיבוד 
הסטטיסטי. קשר בין משתנים נומינליים הוערך באמצעות 
תבחין Chi-square, ואילו הבדלים בערכי חציון בין הקבוצות 
הוערכו באמצעות תבחין Mann-Whitney. ערך של p<0.05 נחשב 

כמשמעותי בכל הניתוחים סטטיסטיים.

 פגיעות חודרות במהירות גבוהה 
 בפצועי ראש וצוואר במלחמת האזרחים 

בסוריה שטופלו במרכז הרפואי לגליל
הקדמה: מזה כשנתיים מדינת ישראל מטפלת בפצועים ממלחמת האזרחים בסוריה. המרכז 

הרפואי לגליל בנהרייה הוא בית החולים העיקרי שאליו מפונים הפצועים. 
מטרות: להעריך את הנתונים הדמוגרפיים והמאפיינים הקליניים של הפצועים שפונו 

למחלקתנו בעקבות מלחמה זו.
שיטות מחקר: מידע הוצא מהתיקים הרפואיים של כל הפצועים הסוריים שפונו לטיפול 

במרכז הרפואי לגליל ונבחן בדרך רטרוספקטיבית. 
תוצאות: בין מרץ 2013 עד דצמבר 2014, פונו 450 פצועים סורים למרכז הרפואי לגליל. 
מהם 45 טופלו במחלקת אף־אוזן־גרון - ניתוחי ראש וצוואר. תקופת האשפוז הייתה בין 
ימים בודדים ועד 16 שבועות. מתוך 45 החולים שטופלו במחלקת אא"ג, 43 היו גברים 
)95.5%( בגיל ממוצע של 30.4 שנים )טווח 79-1 שנים(. היה הבדל משמעותי מבחינת 
מין )p<0.0001(. נמצא כי רוב החולים )42.1%( היו בין הגילים 27-21 שנים. ההסתמנות 
השכיחה ביותר הייתה של פצע ירייה. 35 חולים )77.7%( התקבלו לחדר הלם עם 
פציעות מורכבות של עצמות פנים ודרכי נשימה עליונות. בשמונה חולים )18%( בוצעה 

טרכיוסטומיה עוד טרם הגיעם לבית החולים. 
משך השהות הממוצע בבית החולים היה 15 ימים )טווח: 141-1(. מכלל הפצועים שטופלו 

בבית החולים, 438 )97.3%( שוחררו חזרה לסוריה ו־12 נפטרו.
מסקנות: מבין כל הפצועים הסוריים שטופלו במחלקת אא"ג, הרוב המכריע היו גברים 
צעירים, לוחמים ככל הנראה, שנפגעו מפציעות ירי, רוב הפצועים שוחררו חזרה לסוריה 

לאחר קבלת טיפול מתאים. 
דיון וסיכום: סביר להניח כי היעדר אמצעי מיגון הקיימים בצבאות סדירים בעולם המערבי 

היה בין הגורמים לפציעות המורכבות של החולים שטופלו במרכז הרפואי לגליל.

מלחמת האזרחים בסוריה; פציעות ירי; שברים מקסילופציאלים; מרכז רפואי לגליל; אף־אוזן־גרון. 
.Syrian civil war; Gunshot wounds; M axillofacial injuries; Otolaryngology
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תוצאות
סקירה כללית של הפצועים:

למיון  התקבלו  חולים   79,788  ,2014 ודצמבר   2013 מרץ  בין 
טראומה במרכז הרפואי לגליל, ו–450 )0.56%( מהם היו קורבנות 
ממלחמת האזרחים בסוריה. מתוך 45 המקרים שאושפזו במחלקת 
אא"ג - ניתוחי ראש וצוואר, 43 מקרים היו זכרים )95.5%(, בגיל 
ממוצע של 30.4 שנים )79-1 שנים(. נמצא הבדל מובהק במגדר 
של  הייתה  ביותר  הנפוצה  הגיל  קבוצת  כי  נמצא   .)p<0.0001(
הגילים 27-21 שנים )42.1%(. המספר הגבוה ביותר של אשפוזים 
בחודש  ביותר  והנמוך  חולים(  )שבעה   2013 באוקטובר  נרשם 
אפריל 2013 )חולה אחד( )טבלה 1(. כל החולים הועברו למרכז 
הרפואי לגליל מגבול ישראל–סוריה על ידי רכבים של צה"ל, לאחר 
טיפול ראשוני של צוותי רפואה בסוריה ושל כוחות צה"ל לאחר 
מעבר הגבול. בשמונה מהחולים )18%( בוצעה טרכיאוטומיה עוד 

טרם הגיעם לבית החולים.

תיאור הפציעות והתפלגותן:
 )71%( חולים  ב–32  ירי  פציעת  הייתה  ביותר  השכיחה  התלונה 
דרכים,  בתאונת  לדבריהם  נפגעו  חולים  שנים־עשר   .)1 )תמונה 
פגזים  או  חבלה  אלה מטעני  היו  כי  נודע  מעמיק  בבירור  כאשר 
שנורו לעבר רכבים. כאשר נבדקה ההתפלגות לפי איבר הפציעה 
מקסילופציאליות  ופגיעות   )51%( במנדיבולה  פגיעה  כי  נמצא 
)36%( היו הנפוצות ביותר. רוב פצועים אלו סבלו מפציעות ירי. 
לפי  לצוואר  חודרת  פגיעה  הייתה  חולים(   11( מהחולים  ברבע 
 ,II באזור  חולים  ארבעה   ,III באזור  חולים  שישה  הבא:  הסיווג 
נוספות היו  I )תמונה 2(. פציעות  וחולה אחד עם פגיעה באזור 
העצב  של  מלא  שיתוק  של  הסתמנות  עם   )13%( הפנים  בעצב 
 .House-Brackmann בדרגת חומרה מרבית 6/6 לפי המדד על שם
ולחולה  העיניים,  בארובות  פגיעה  הייתה   )22%( חולים  בעשרה 
אחד פגיעה טראומטית בגת הקדמית )סינוס פרונטאלי(. בארבעה 
חולים שאושפזו במחלקה הייתה פגיעה משולבת תוך־גולגולתית.

בחולים רבים נגרמו פציעות באזורים נוספים בגוף: ב–12 
חולים )27%( הייתה פגיעת בבית החזה, ב–11 )24%( נגרמו פגיעות 
גפיים, בשבעה חולים )16%( נמצאו בנוסף פגיעות בעמוד השידרה 
ובשלושה נמצאו בנוסף פגיעות בטן חודרות. השהות הממוצעת 
אשפוז בבית החולים הייתה 15 ימים )טווח 141-1 ימים(. טווח 
משך השהות במחלקתנו היה בין שבועיים עד חודש ימים. 
התפלגות משך האשפוז של הפצועים הייתה דומה כאשר סווגה 
לפרקי זמן של עד שבוע, בין שבוע לשבועיים, בין שבועיים לחודש 
וכאלה שאושפזו מעל לחודש. לא היו פטירות מקרב החולים 

שאושפזו במחלקתנו. שאר הפצועים הסורים אושפזו במחלקות 
אחרות, כאשר רובם התקבלו למחלקות אורתופדיה )124 חולים, 
27.6%(, למחלקות כירורגיה כללית )97 חולים, 21.6% מכלל 

הפצועים(, ולמחלקת נירוכירורגיה )73 חולים, 16.2%(. 
כאשר הגדרנו הצלחת טיפול כהצלת איבר ו/או חזרה לתפקוד 
וכישלון כתמותה או חוסר שיפור בתפקוד, לא נמצא קשר מובהק 
 .)p=0.45( בין ההצלחה של הטיפול לבין משך השהות בבית חולים

ניתוחים:
וצוואר  ראש  ניתוחי  אא"ג  במחלקת  ניתוחים  עברו  החולים 
במנדיבולה,  שברים  לתיקון  ניתוחים  עברו  חולים   23 שכללו: 
והגתות  ניתוחים לתיקון שברים במרכז הפנים  11 חולים עברו 
)הסינוסים(, שני חולים עברו ניתוחים לתיקון סטטי של חולשה 
בעצב הפנים באמצעות מתלה Fascia lata, חולה אחד עבר ניתוח 
מתלה חופשי של עצם הפיבולה לתיקון חוסר מלא של המנדיבולה 
Karapandzic לשחזור השפתיים  נאזולאביאלים, מתלה  ומתלים 
נוסף  בחולה  הפנים.  בעצב  השיתוק  לתיקון   Fascia lata ומתלה 
נעשה שימוש במתלה שריר בית החזה הראשי לסגירת פיסטולה 
אורוקוטניאית גדולה ובחולה אחר נעשתה קרניאליזציה של הגת 
פתוח  עברו שחזור  חולים  פרונטאלי(. שלושה  )סינוס  הקדמית 
של עצמות האף, תוך שימוש בסחוס ממקור צלע ובחולה אחר 
חלק   .)2 )טבלה   Midfacial degloving של  בגישה  בוצע  השחזור 
מחלקות  של  פעולה  בשיתוף  צוות  בעבודת  בוצעו  מהניתוחים 

נירוכירורגיה, כירורגיה פלסטית, עיניים ויחידת פה ולסתות.

תוצאות וסיבוכים
מכלל הפצועים שטופלו בבית החולים, 438 חולים )97.3%( שוחררו 
חזרה לסוריה ו–12 נפטרו. במרבית המטופלים הסוריים עם פציעות 
עמידים  חיידקים  ידי  על  הפצע  באזור  זיהומים  נמצאו  חודרות 
בישראל.  שכיחים  שאינם  אנטיביוטיקה,  סוגי  של  רב  למספר 
מספר  נצפה  הפציעות.  ריפוי  ועל  הטיפול  על  הקשתה  זו  עובדה 
 ,)Klebsiella, Pneumoniae, Carbapenemase( KPC–רב של זיהומים ב
 VRE–וב  )Methicillin-resistant Staphylococcus aureus(  MRSA
עברו  הסורים  החולים  כל   .)Vancomycin-Resistant Enterococci(
אשפוזם,  בתחילת  אילו  חיידקים  לשלילת  תרבית  שגרתי  באופן 

הושמו בבידוד עד לקבלת תשובת התרביות וטופלו בהתאם.

מסקנות ודיון
ומחמירים  האחרונה,  במאה  קיימים  וסכסוכים  מלחמות 
בני האדם.  והתמותה של  ובהשפעתם את התחלואה  בעוצמתם 

טבלה 1:
סיכום נתונים קליניים של 450 פצועים בין 03.2013 לבין 12.2014

p<0.0001*

נתון
79,788 מספר מאושפזים במרכז הרפואי לגליל

)0.56%( 450 מספר פצועים סוריים במרכז הרפואי לגליל
)0.06%( 45 מספר פצועים סוריים במחלקת אא"ג - ניתוחי ראש 

וצוואר
*)95.5%( 43 מספר הגברים
)1-79( 30.4 גיל ממוצע )שנים(

)1-141( 15 משך אשפוז )ימים, טווח(

תמונה 1:
קליעים שהוצאו מהראש והצוואר של פצועים סוריים שאושפזו במרכז הרפואי לגליל
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היעדר תשתיות רפואיות הולמות במדינות במשבר מניע אנשים 
העיקרית  האוכלוסייה  אחרות.  במדינות  רפואי  טיפול  לחפש 
שמהגרת היא בעיקר גברים )70%-100%( ובקבוצות גיל צעירות 
גברים  )34-16 שנים(, כאשר מקרב המהגרים מסוריה 51% הם 
ו–52% מתחת לגיל 18 שנים ]2[. המימצא של 450 חולים במחקר 
זה, מהם 434 גברים )96.4%( בגיל ממוצע של 26 שנים, מצביע על 
פצועים בעיקר מקרב הכוחות הלוחמים ולא על אזרחים שנקלעו 
המעורבים  הפצועים  אופי  על  מכך  להקיש  אין  הלחימה.  לזירת 
במלחמת האזרחים בכלל, שכן לא כל הפצועים פונו לארץ בכלל 
ולמרכז הרפואי לגליל בפרט. ניתן לנסות להסביר את השוני באופי 
הפציעות של הפצועים הסורים מאופי הפציעות שנצפו בקרבות 
מיגון של קסדות, אפודי  ]3[ בהעדר אמצעי  מודרניים לאחרונה 
מגן ורכבים ממוגנים בקרב המורדים וכן בזמני פינוי ארוכים יותר. 
במאמר הנוכחי, נדונים ההיבטים הרפואיים המאתגרים 
שבטיפול בפצועי ירי והדף לאחר שחלף זמן ממושך יחסית 
ממועד הפציעה ובפצועים ללא אמצעי הגנה. מעבר לכך קיימים 
גם אתגרים פסיכו–חברתיים נלווים של הצוות המטפל בפצועים, 
אשר שייכים לכלל הקבוצות האתניות והפוליטיות בסוריה: 
חיילי צבא השלטון של הנשיא בשאר אל אסד, המורדים וחיילי 
המדינה המוסלמית )דאע"ש(. הטיפול ניתן לכל פצוע בהתאם 
לפציעה וללא התחשבות להשתייכותו הפוליטית. לעיתים היה 
צורך בהפרדת הפצועים לחדרים נפרדים מחשש למעשי נקמה 

בין הפצועים הסורים לבין עצמם. 

לסיכום
ממלחמת  לפצועים  הומאניטארי  טיפול  מעניקה  ישראל  מדינת 
לפצועים  הניתן  הטיפול  כשנתיים.  מזה   ]4[ בסוריה  האזרחים 
וצוואר, כחלק מצוות הטראומה  ניתוחי ראש   - במחלקת אא"ג 

ירי רב מערכתיות.  של המרכז הרפואי, היה ברובו כנגד פציעות 
טיפול רב–צוותי אפשר למרבית החולים לחזור לסוריה בפרק זמן 

של כשבועיים לאחר שיקום מלא של פציעותיהם. • 
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טבלה 2: 
סיכום הטיפולים שעברו הפצועים במחלקת אא"ג - ניתוחי ראש וצוואר

כמות שם הניתוח
23 שיחזור שברים בלסת התחתונה
11 שיחזור שברים במרכז הפנים והגתות )סינוסים(
2 שיחזור סטאטי של עצב הפנים

5 מתלים מקומיים ואזוריים )מתלה חופשי של פיבולה, נאזולאביאלים, 
karapandzic, שריר בית חזה גדול( 

2 )Midfacial degloving–שיחזור פתוח של עצמות האף )דרך החתך וב
1 מתלה חופשי לשחזור חוסר בלסת תחתונה וחלל הפה

תרשים 1:
סיווג הפצועים לפי שלושת האזורים העיקריים בפגיעות חודרות 

בצוואר

 Carduci B., Lowe RA., Dalsey W. Penetrating Neck הסיווג נעשה על פי
Trauma: consensus and controversies. Ann Emerg Med 1986:15:20

מספר הפצועים 
לפי איזור הפגיעה 

החודרת בצוואר
6

1
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 צריכת חומצות שומן משמן דגים בהריון 
מונעת גנחת סימפונות בצאצאים

כרוניקה

ביסגאארד וחב' )NEJM 2016;375:2530( בדקו האם צריכת חומצות 
שומן ארוכת שרשרת בלתי רוויות על ידי נשים הרות עשויה לשפר 

מצבים גנחת סימפונות בצאצאים. 
החוקרים נתנו 2.4 גרם של חומצות אלה בצורת שמן דגים, 
ל־736 נשים בשבוע ה־24 להריון, בדנמרק. 695 ילדים נכללו במעקב 
שנמשך שלוש שנים. נמצא כי הסיכון ללקות בגנחת בקבוצה של 

האמהות שנטלו שמן דגים היה 16.9%, בעוד שבקבוצת הבקרה 
השיעור היה 23.7%. שיעור זה מתאים להפחתת סיכון של 30.7%. 
כמו כן נמצא, כי צריכת שמן דגים הפחיתה גם את הסיכון 
בזיהומים של מערכת הנשימה התחתונה  ללקות  בילדים 

 .)HR=0.75(
איתן ישראלי


