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 חדש!
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 המעידים על סיבוכים נלווים בשטח.

 שינויללא   במהלך התרחיש: 

 

במהלך שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. ללא  שבר סגור באמה 31
 ללא שינוי  התרחיש:

 

במהלך שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. ללא  שבר סגור בשוק 32
 ללא שינוי.  התרחיש:

 

 מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: – נפגעי חרדה  נפגעי חרדה 34

 למטפלים, במצוקה ניכרתצועק, בוכה, ניגש  א:34

 או

 שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים  ב.34
  ולסביבה

 

 ריפה וסימני הלם.מצוקה נשימתית מח חזה אוויר בלחץ –רסיס זכוכית בחזה  44

דקות החמרה קיצונית  20במהלך התרחיש: בתוך 
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 – למרכז טראומה אם לא פונה  במהלך התרחיש:
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 קל, מהלך, ללא פציעות נוספות.  בפנים ו/או זרועות חתכים שטחיים 73
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 הגבלה קלה בנשימה מכאב אך ללא מצוקה נשימתית לעותשברים בצ 74
 . וללא סימני היפוקסיה
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שבר פתוח בשוק + השתפדות על  77
 מוט בירך

אתגר למטפל מהווה  כאבים חזקים, אינו יכול לזוז.
 בפינוי. 
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אפשרות של ירידה בתנועות עובר )לא ברור(. ללא  –
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*PED בן כשנה וחצי, מציג כבגודל  ת תינוק ריאליסטיתבוב תינוק עם פגיעת ראש סגורה
 מחוסר הכרה סימני פגיעת ראש,
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