
כנס העמותה  –נופל וקם נופל וקם 

לסיעוד גריאטרי
 נפילות הן תופעה שכיחה מאוד בקרב קשישים המתגוררים

ומעלה נופלים  80ומעלה ומחצית מבני 65כשליש מבני , בקהילה
לפחות פעם אחת בשנה

 שבר צוואר )בחבלה חמורה מהנפילות מסתיימות 30%ל -20%בין
(הירך או חבלת ראש

מהנפילות מסתיימות בשבר או מחייבות אשפוז5%כ

 במהלך רק מחצית מאלה שאושפזו בעקבות הנפילה יישארו בחיים
השנה שלאחר מכן



כנס העמותה  –נופל וקם נופל וקם 

לסיעוד גריאטרי
 ירידה בתפקוד ועלייה  , קשר בין נפילות להגבלה בניידותנמצא

בסיכוי לאשפוז מוסדי

50%מהקשישים שנפלו מדווחים על פחד מנפילה חוזרת

 הסתכמה 2000ב  בשנת "בארה-השלכה כלכלית כבדה לנפילות
מיליארד  19ומעלה ב 65סך עלות החבלות הקשורות לנפילות בבני 

דולר

 הארכת ימי האשפוז  , קשורים לעליה בתחלואה ותמותה, נפילות
באיכות החיים  מעכבים ריפוי ושיקום ופוגעים , ואשפוזים חוזרים

.של המטופלים



קרעי עור ופצעי לחץ, נפילות
אבן זהב אביבהר"ד

מנהלת המרכז הישראלי לריפוי  פצעים  במרכז אלצהיימר רמת גן



:נפילה
הגורם לאדם שלא , י עד ראיה”י הנופל עצמו או ע”אירוע המדווח ע

במתכוון להגיע לשינוי תנוחה ולהימצא על הרצפה או על משטח  
(Miller,1999. )נמוך עם או ללא אובדן הכרה



אפידמיולוגיה
 פלוס נופלים בשנה65מהאנשים בני 40%-35%בין

והסיכוי שיפלו שוב עולה

 ומעלה 75בני %35 ו 70-מהקשישים בני ה %25 -כ
המתגוררים בקהילה מדווחים על נפילות



1. Vellas BJ, Age & Aging, 1997; Friedman SM, JAGS, 2002  
2. Hornbrook, Gerontologist, 1994; Hausdorff, Arch Phys Med &   

Rehab, 2001 
3. Tinetti, New Eng J Med, 1988; Teno, JAGS,1990

4. Sterling, J Trauma-Inj Infection & Critical Care, 2001



Falls are common events for 
older people

35% of 65–79 year olds

45% of 80–89 year olds

55% of 90+ year olds
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Unintentional Fall Death Rates by Gender, 
Age 65 +, U.S. 1996

National Center for Health Statistics, Vital Statistics
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נפילות בקרב קשישים באשפוז
מטופלים ליום במסגרות הגריאטריות1000נפילות לכל 15.9-כ 



נפילות בקרב קשישים באשפוז

18-17, 11-10בשעות היום בין השעות : זמן הנפילות

לובי, חדרי המטופלים: מיקום הנפילות לפי שכיחותן  ,
מקומות אחרים, פרוזדורים, שירותים ומקלחות

פי שכיחותן”פעילויות בזמן הנפילה ע:

(בישיבה או בעמידה)שינוי תנוחה -%37.2 

ישיבה בכסא גלגלים או כסא אחר-%19.6 

הליכה עם או בלי עזרה-%15 

פעילות לא ידועה לצוות המטפל  -%15.7 



תוצאות הנפילה

 מהנפילות לא נגרמה אף טראומה%71 -ב

 מהנפילות נגרמו טראומות קלות%24 -ב

 מהנפילות נגרמו טראומות קשות%4 -ב

פחד מנפילה הבאה

 פחד מריתוק למיטה

  תלות

1. Vellas BJ, Age & Aging, 1997; Friedman SM, JAGS, 2002  
2. Hornbrook, Gerontologist, 1994; Hausdorff, Arch Phys Med &   

Rehab, 2001 
3. Tinetti, New Eng J Med, 1988; Teno, JAGS,1990

4. Sterling, J Trauma-Inj Infection & Critical Care, 2001



שברים

5% of all falls cause fractures.  

Approx. 95% of hip fractures in older people aged 
over 65 years are the result of a fall

People who have a hip facture are 5 ~20% more 
likely to die in the first year following the injury 
than any other reason in the same age groups



תוצאות הנפילה

 הארכת , לתחלואה ותמותהפצעי לחץ ותת תזונה קשורים , נפילות
מעכבים ריפוי ושיקום ופוגעים  , ימי האשפוז ואשפוזים חוזרים

.של המטופליםבאיכות החיים 

 נמצא ממוצע עלות של , חבלות עקב נפילות578בסקר שבוצע ב
דולר 1040חבלה עם ביקור במיון , דולר205נפילה ללא אשפוז בכ 

 (Lord 2007)דולר12.300וחבלה עם אשפוז 



Falls cost $$$

47,000 fall related discharges in New Zealand, 
$205m (public hospitals) per annum

Over half were aged 65+

86% of 65+ community living (from NSW data)

49% of spending on fall related healthcare in 
older population is for hospital inpatients, 41% 

for aged residential care (UK study)

Fall with 
minor injury

Hip fracture,
3 weeks in hospital

Hip fracture, discharge to 
aged residential care

$600 $47,000 $135,000



בעיתיות
נפילות לרוב לא מתועדות

  לרוב איו עדים אשר יכולים לציין את סיבת
הנפילה

הדיווחים לא תמיד מהימנים ומדויקים

זקנים נוטים לשכוח שנפלו

  לרוב הם נופלים אך אינם נחבלים לכן לא פונים
(Miller,1995)לקבלת עזרה רפואית 



בעייתיות
מהנפילות הצוות המטפל לא נקט באמצעי זהירות%9 -ב

 מהנפילות המטופלים פעלו כנגד הדרכתם של הצוות  %58 -ב
המטפל



American Geriatrics Society:
גורמי סיכון פנימיים

.1- Muscle weakness   חולשת שרירים
.2History of falls-היסטוריה של נפילות
.3Gait deficit-בעיות יציבה
.4Balance deficit-בעיות בשיווי משקל
.5Assistive device use–שימוש באביזרי עזר
.6Visual deficit– בעיות ראיה
.7Arthritis-ארטריטיס
.8Impaired Activities of Daily Living–רעה בפעילות היום  הפ

יום
.9Depression-דיכאון

.10Cognitive Impairment–קוגנטיביתידה יר

.11Age >80 years–80ל מעל גי
American Geriatrics  Society (2001), Guideline for the Prevention of Falls in Older Persons, JAGS, 

49:664-672. 
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Relative risk ratio (RR) or Odd Ratio (OR) of Fall

J Am Geriatr Soc. 2001
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Best Practices for Older Adults from 
Recent Clinical Studies-התערבות 

אומדן קליני וגורמי סיכון  1.

איזון בעיות רפואיות2.

לחיזוק וגמישות איזון  , פעילות לשיפור היציבה ושווי משקל 3.
בעיקר תרופות המשפעות על היציבה–תרופתי 

שיפור הראיה4.

שיפור הסביבה 5.

הדרכה6.

Rubenstein et al, Handbook of Injury & Violence Prevention, 2007)



Example: Morse Fall Scale



FALL

DECREASED 

ACTIVITY

FEAR OF 

FALLING

REDUCED 

▪ MUSCLE 

STRENGTH

▪ BALANCE 

AND GAIT

▪ FLEXIBILITY

DECREASED 

FUNCTIONAL 

ABILITY

History of Falls (Previous falls)



תוצאות הנפילה

 בעיות בתפקוד , ריתוק למיטה-תלות
פצעי לחץ–הבסיסי 

 שברים,חבלות ראש , חבלות קשות

קרעי עור

1. Vellas BJ, Age & Aging, 1997; Friedman SM, JAGS, 2002  
2. Hornbrook, Gerontologist, 1994; Hausdorff, Arch Phys Med &   

Rehab, 2001 
3. Tinetti, New Eng J Med, 1988; Teno, JAGS,1990

4. Sterling, J Trauma-Inj Infection & Critical Care, 2001



In the United
States, reports show that 1.5 million skin tears occur each year
in institutionalized adults.



שכיחות

25% (הסיבה לא ידועה)עקב חבלה

25%קרעי עור עקב היתקלות בחפצים שונים

18%בזמן שינויי תנוחה

14%כתוצאה מנפילה

 09בבוקר בין השעה –רוב קרעי העור מתרחשים בזמן פעילות
21ל15ובין השעה , 11בבוקר ל

White et al (1994.



השלכות על איכות החיים
כאבים חזקים

פחד מחבלה נוספת

החמרה במצב הכיב

These types of wounds pose a potentially
serious and painful problem for the older adult population,
who are at a higher risk for skin tears.



קרעי עור



אומדן לזיהוי חולים בסיכון לקרעי עור
 1קבוצה מספר

 יום90–קרעי עור בתקופה האחרונה

  קרעי עור מרובים

 2קבוצה מספר

מטופלים הזקוקים לעזרה בפעילות היום יום

מטופלים בכסא גלגלים

בעיות ראיה

מטופלים עם בעיות ביציבה ושיווי משקל

 3קבוצה מספר

מטופלים באי שקט

חשד להתעללות

מטופלים עם חסר תחושתי

 מטופלים עם יובש בעורWhite et all (1994)



סיווג קרעי העור
Payne and Martin(1990, 1993) established a 

classification system for skin tears.



1קטגוריה 

 קיימת היפרדות של האפידרמיס  , קרע עור ללא איבוד רקמה
והדרמיס  

 1קיימת הפרדה מוחלטת של האפידרמיס והדרמיס שמכסה כ
מ של שולי הפצע"מ

:



1קטגוריה 



2קטגוריה 

25%קיים איבוד של כ –קרע עור עם איבוד חלקי של הרקמה . א

25%איבוד רקמה בינוני עד גדול איבוד רמה גדול מ . ב



2קטגוריה 



3קטגוריה 
 ללא רקמה לכיסוי, איבוד רקמה מלא



3קטגוריה 



מניעת קרעי עור
זהה חולים בסיכון

לבוש ארוך

מנע גורמי סיכון  

דאג לסביבה בטוחה

דאג להגיינה טובה ובטוחה

תזונה מתאימה

השתמש בחבישות למניעה באזורים בעייתיים

המשפחה והצוות, הדרך את המטופל 



טיפול בקרעי עור
ניקוי הפצע

קירוב שולי הפצע והדבקתו

שימוש בחבישות מתקדמות המקדמות לחות ולא חבישות יבשות

מניעת זיהום והחמרה במצב הפצע

טיפול בכאב



אין להשתמש בחבישות יבשות בקרעי עור



פצעי לחץ

37



חוסר ניידות גורם ראשוני להתפתחות פצעי לחץ  

The European Pressure Ulcer Advisory Panel defines a pressure 

ulcer as “a localised injury to the skin and/or underlying tissue, 

usually over a bony prominence, resulting from sustained 

pressure (including pressure associated with shear).

A number of contributing factors are also associated with 

pressure ulcers; the primary of which is impaired mobility”

(National Pressure Ulcer Advisory panel, 2014, Skerritt and 

Moore, 2014).

Pressure ulcers have a significant impact on patient’s lives with 

quality of life studies demonstrating that compared with similarly 

aged people; patients living with these wounds have a lower 

quality of life (HSE, 2009).



▪According to Centers for Medicare & Medicaid (2010) more than 2.5 

million people in the United States develop pressure ulcers annually. 

▪Pressure ulcers cause pain, increased health risks such as; serious 

wound infections, mortality and increased health care utilization.

▪In-hospital mortality was also higher for pressure ulcer-related 

hospitalizations, death occurred in 11.6 percent of stays with pressures 

ulcers noted as a secondary diagnosis, (AHRQ, 2008). 

▪The Centers for Medicare & Medicaid no longer provides reimbursement 

to hospitals to care for a patient who has acquired a pressure ulcer 

while under the hospital‘s care, (CMS, 2008).



מדדי איכות  
 הארכת , פצעי לחץ ותת תזונה קשורים לתחלואה ותמותה, נפילות

מעכבים ריפוי ושיקום ופוגעים  , ימי האשפוז ואשפוזים חוזרים
 (Lord 2007).באיכות החיים של המטופלים

 קיימת דרישה גוברת לסיפוק סטנדרטים ויישום נהלים לשיפור

איכות הטיפול

  שילוב של מספר מדדי איכות יכול לשפר איכות טיפול ולהפחית
נפילות  , למשל שילוב מדדי איכות למניעה וטיפול  פצעי לחץ, תמותה

(Simms et el 2012)



European Pressure Ulcer Advisory Panel  (EPUAP) and 
NPUAP ))Panel National Pressure Ulcer Advisory

prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel ;2009.

ארגון הפצעים האירופאי והעולמי לפצעי לחץ הוציא הנחיות למניעת  2009ב
וטיפול בפצעי לחץ

 פותחה המהדורה השנייה כאשר נוספה קבוצה נוספת2014בשנת

Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA)



-EPUAPהנחיות מקוצרות של ה  NPUAPלמניעת פצעי לחץ

ראיות שנועדו למנוע  -מדריך מקוצר כולל תמצית של הנחיות מבוססות
.התפתחות פצעי לחץ ולנהל את הטיפול בצורה מיטבית ומקצועית

 שנות מאמץ משותף ל4זהו פרי-EPUAP- NPUAP .  במדריך ניתן למצוא
כמו גם הערכה של ההנחיות והידע  ,ניתוח מפורט של מחקרים שנעשו

תיאור של המתודולוגיה העומדת בבסיס המדריך,הקיים בנושא 



NPUAPוEPUAPהגדרה בינלאומית של פצעי לחץ לפי ה 

כ "הנמצאות בד, או ברקמה שמתחתיו/מקומי בעור ו( פגיעה)פצע לחץ הינו פצע 

.  מעל לבליטות העצם

על לחץ עם כוחות גזירהאו כתוצאה משילוב של מלחץהפצע נוצר כתוצאה 

.  האזור

יש מספר גורמים נוספים המעורבים בהתפתחות פצעי לחץ אשר חשיבותם טרם 

.הובהרה



לאחר אדמומיות שאינה מחווירה-1קטגוריה /פצע לחץ דרגה

(פגיעה באפידרמיס)הסרת הלחץ 



ירידה בעובי שכבת הדרמיס הבאה לידי –2קטגוריה / פצע לחץ דרגה 

ללא קילוף , ורודה–בעל קרקעית אדומה ,לא עמוק , בכיב פתוחביטוי 

שלמה או כשלפוחית עשוי לבוא לידי ביטוי גם .  של  רקמה מתה

(אפידרמיס ודרמיס). המלאה בסרום או סרום בשילוב של דםפתוחה



אובדן מלא של  -3קטגוריה / פצע לחץ דרגה

או רקמה  , ( לא מעבר לתת עור)שכבת עור

.  עור התתעד שכבת נקרוטית



אובדן  מלא של כל שכבת -4קטגוריה / פצע לחץ דרגה

.או השרירים חשופים\הגידים ו,הרקמה כך שהעצם 

,  או נזק לעצמות נקרוטיתהפצע יכול להכיל  רקמה 

.  כולל סינוסים ותעלות, שרירים 



Unstageable Pressure Ulcer -לא מסווג\לא מדורג:

בעובי שאינו ידוע–אובדן מלא של עור או הרקמה 

אפור  ,  ירוק,בצבע צהוב)שהתקלפה מכוסה ברקמה מתהכאשר כל הפצע 

חום או  ,בצבע אדמדם)הנמצא בקרקעית הפצע או בגלד\ו(. אדמדם וחום,

או  \עד שלא מסירים כמות מספקת משכבת הרקמה המתה ו(. שחור

לא ניתן לאבחן את עומקו , וחושפים את קרקעית הפצעמשכבת הגלד 
.4או 3רמה \הפצע ישויך לקטגוריה ,בכל אופן . האמיתי



בעומק שאינו ידוע( deep tissue injury)ברקמהחשד לפגיעה עמוקה 

נגרמים אדום או שלפוחית מלאה בדם\אזור בעור בעל צבע סגול
. או כוחות גזירה \מפגיעה ברקמה תת עורית כתוצאה מלחץ ו

הפצע עשוי להתפתח לשלפוחית דקה על גבי קרקעית פצע כהה  .
הפצע יכול להמשיך ולהתפתח ולהיות מכוסה בשכבה דקה של 

. גלד



Avoidable vs. Unavoidable Pressure 
Ulcers: WOCN

Wound, Ostomy, and Continence Nurses Society, 2009

?האם ניתן למנוע היווצרות פצעי לחץ

.לא פעלו למניעתווהצוותים פיתח פצע לחץהכוונה שהמטופל –פצע הניתן למניעה

תוכנית התערבותלא תכננו ויישמו , גורמי סיכון, לזיהוי מצבו הקליני אומדן לא ביצעו 

ביצעו  לא ניטרו את מצב המטופל ולא , שמותאמת לצרכים  ולמטרות של המטופל

.והצוות לא מכיר את הנחיות הטיפול. לגבי השפעת ההתערבותהערכה

קיימים מצבים בהם לא ניתן למנוע היווצרות פצעי לחץ למרות הצוות הרב מקצועי

אומדן וזוהולמרות שבוצע פיתח פצע לחץהכוונה שהמטופל -פצע שלא ניתן למניעה

המותאמת לצרכי המטופל  תוכנית התערבותתוכננה ויושמה , הבעיות של המטופל

.והצוות מכיר את הנחיות הטיפול,  ביצעו הערכה



Avoidable pressure ulcer:פצעי לחץ שניתן למנוע

את לא בצעה  והמחלקה בה הוא מאושפז המפתח פצע לחץ מטופל 

:  אחד או יותר מהדברים הבאים 

הערכת דרגת הסיכון של המטופל לפתח פצע לחץ על פי אומדן  ➢

והערכת גורמי סיכון פנימיים וחיצוניים

הגדרה והטמעת תוכנית התערבות עקבית המותאמת לצרכי ➢

וסטנדרטים   , המטרות שיש להשיג, המטופל

הערכה ובקרת  השפעת תוכנית ההתערבות  ➢

ומצב המטופל  לתוצאיםשינוי  התוכנית בהתאם ➢



Unavoidable pressure ulcers 
פצע שלא ניתן למניעה

:למרותמטופלים המפתחים פצעי לחץ 

שבוצעה הערכה קלינית של מצב המטופל ובוצע אומדן לאיתור דרגת  ➢

הסיכון

הוגדרה תוכנית התערבות המותאמת לצרכי המטופל ועומדת בכל  ➢

.הסטנדרטים הקליניים

ניטור והערכה של תוכנית ההתערבות➢



Kennedy terminal ulcer
:מאפיינים 

הפצע מתחיל כשטחי אך מתפתח במהירות  , מופיע במהירות➢
מרביתם מתפתחים בסקרום, לפצע עמוק

מופיעים בעיקר באוכלוסייה הגריאטרית➢

שחור או סגול, פרסה בצבע אדום, מופיעים בצורת אגס➢

כ אינם סדירים"גבולות הכיב בדר➢

שעות מהופעת הפצע8-24מות המטופל מתרחש תוך ➢



Kennedy Terminal Ulcers

(Schank, 2009)



פצע לחץ שמתפתח לקראת המוות.

פרפר או פרסה, יכול להיראות בצורת אגס.

שחור או סגול, צהוב, בצבעים של אדום.

גבולות הכיב בדרך כלל לא סדירים.

מופיע בפתאומיות.



 2מופיע בדרך כלל כשלפוחית פצע לחץ דרגה.

 4או 3יכול במהירות להפוך לפצע לחץ דרגה.

בהתחלה יכול להיראות כ-Abrasion-שפשוף.

סגול לאחר מכן צהוב ולבסוף פצע שחור/נראה קודם בצבע אדום.

משנה את . כיב קנדי גדול יותר ושטחי יותר בתחילתו מפצע לחץ
.צבעו ועומקו במהירות





 תלוי בתפקוד של שאר איברי הגוף לתזונה ואספקת העור -הגורם
.   'וכודם 

קיימת  , קיימת תיאוריה שמטופלים המתקרבים לתהליך סופני
לאיברים השונים כולל  בפרפוזיהירידה , קריסה של כל המערכות

.כתוצאה מוות של תאים ונמק, העור

אף ועוד, אונים, הבעיה בעיקר באזורים פריפריים כמו אצבעות.











במרכז לטיפול לטווח  , במרכז רפואי בירון בפורט ויין אינדיאנה
. דיווחו שהכיב מופיע מהר תוך מספר שעות, ארוך

.הכיב תואר כגרגר עפר או פעולת מעיים מיובשים

.  יכול להיראות כאילו צבעו בטוש שחור על העור

.או כשלפוחית שטוחה שחורה חד צדדית





י "ע1877הכיב תואר כפצע בצורת פרפר כבר בCHARCOT

 הכיב תואר לראשונה בספרות מודרנית על ידי קארן לו
1989בשנת קנדי 

מטופלים גריאטריים.

בחולי הוספיס  .



.  שנים והיה רטרוספקטיבי5ערך 1989מחקר קנדי בשנת 
.  מטופלים במרכז לאשפוז ממושך500השתתפו 

.מהמטופלים פתחו כיב55.7%

.שבועות6מטופלים עם כיב נפטרו לאחר 

מהמטופלים בהוספיס פתחו כיב בשבועיים  62.5%
(. Hason et al, 1991)האחרונים לחיים 



הטיפול צריך להיות פליאטיבי.

נוחות המטופל.

לתמוך במשפחה.

למנוע כאבים.

לנסות לעצור את התקדמות הכיב.



Incontinence Associated Dermatitis
Moisture Lesions      (EPUAP 2005)

EPUAP  פרסם הנחיה חדשה הכוללת דירוג עודף לחות ומתייחסת להבדל בין
עומס מכאני וכאלה שנגרמו ממגע ממושך של  פצעים שטחיים הנגרמים מסיבות של 

.רטיבות/ לחות יתר 

  פצעים אלו מופיעים לעיתים באזורים אנטומיים דומים לאלה של פצעי לחץ אך
.מניעתם וניהול הטיפול בפצעים אלו שונה 

 אזי שחרור הלחץ לבדו אינו מספיק על מנת להשיג  מעודף לחות אם פצע שטחי נגרם
את ההחלמה

 אמיתי"יש לסייע לאנשי מקצוע אחרים להבחין בין שני מצבים אלו של פצע לחץ  "
גבולות  , צבע, מיקום אנטומי: ופצע מלחות יתר בהתבסס על מספר מאפיינים 

.עומק ונוכחות רקמה נקרוטית, הפצע



Moisture Lesions (EPUAP 2005)

oשתן)י לחות קיצונית "פצע הנגרם ע  ,
הגורמות  ( הפרשות מהפצע, זיעה, צואה

.עד נזק ממשיומצרציהלגירוי 

oצורת פרפר

oאובדן שטחי של העור או  -שטחי
ללא רקמה  , ארוזיה של האפידרמיס

נקרוטית

oמבריק

oכואב

o  שילוב של לחות וחיכוך יכולים לגרום
לפצע בקפלי העור

o בפצע סימטרי או בקו  כ"בדרמאופיין
.  של האחוריים וקפלי עור



לחץ  פצעIADמאפיינים קליניים

לחץ הגורם למחסור בחמצן(חיכוך) + לחות סיבה

גרמייםאיזוריםמעל (חיץ אנאלי)פריאנאלימיקום

( spot 1)פצע אחד (Kissing Ulcers) דיפוזי(Shape) צורה 

עמוק–שטחישטחיעומק

אפשרי_   נמקיתרקמה 

שוליים ברוריםלא סדיר-דיפוזישוליים

האודם אחידאודם שאינו אחידצבע

מחקרים מראים שיש נטייה לטעות באבחנה שבין  
פצעים הנגרמים מלחות יתר לפצעי לחץ

(Beeckman et al 2009)



Incontinence Associated Dermatitis
Moisture Lesions      (EPUAP 2005)

EPUAP  פרסם הנחיה חדשה הכוללת דירוג עודף לחות ומתייחסת להבדל בין
עומס מכאני וכאלה שנגרמו ממגע ממושך של  פצעים שטחיים הנגרמים מסיבות של 

.רטיבות/ לחות יתר 

  פצעים אלו מופיעים לעיתים באזורים אנטומיים דומים לאלה של פצעי לחץ אך
.מניעתם וניהול הטיפול בפצעים אלו שונה 

 אזי שחרור הלחץ לבדו אינו מספיק על מנת להשיג  מעודף לחות אם פצע שטחי נגרם
את ההחלמה

 אמיתי"יש לסייע לאנשי מקצוע אחרים להבחין בין שני מצבים אלו של פצע לחץ  "
גבולות  , צבע, מיקום אנטומי: ופצע מלחות יתר בהתבסס על מספר מאפיינים 

.עומק ונוכחות רקמה נקרוטית, הפצע



הכנת מיטת הפצע

 לקדם זרימת דם ,ריפוישבאה לבצע טיפול שיאפשר הוליסטיתגישה ,
להפחית חיידקים  , ועודף הפרשהנקרוטיתלנקות את הפצע מרקמה 
הבריאההגרנולציהובצקת ולקדם את רקמת 

Tissue management , Infection control, Moisture balance, 

and Epithellial Edge advancementre

 שליטה  ביופילםתאים מתים –לרקמה אבחון וטיפול בבעיות הקשורות
לסגירהשולי הפצע בפצע וקידום לחותאיזון , בזיהום 





ניקוי והטרייה של הפצע

?למה לבצע הטרייה 
למנוע או להפחית זיהום

לקדם גרנולציה

  הטרה לקדם את תהליך
,  הריפוי

T

?מה הטיפול
גופים זרים, ניקוי והטריה •

נקרוטיתרקמה •

ביופילם•

Tissue



ניקוי הפצע
 החלפה חבישה במים פיזיולוגיים או במים ניקוי הפצע בכל

בחשד לזיהום או בזיהום בפצע ניקוי בתמיסה  , מזוקקים
, (C)או בחומר אנטימיקרוביאלי /ו Surfactantהמכילה 

B))ניקוי סביבת הפצע ייעשה ללא לחץ כדי למנוע נזק לרקמה

השתמש בתמיסת ניקוי בלחץ  -ניקו פצעים עם סינוסים ותעלות
(C)מספק כדי לנקות את הפצע 



ביופילםניקוי הפצע ושימוש בחומרים המפרקים 

 החלפה חבישה במים פיזיולוגיים או במים מזוקקיםניקוי הפצע בכל ,
ביופילםבחשד לזיהום או בזיהום בפצע שימוש בחומרים העוזרים בפירוק 

מפחית מתח פנים של , Surfactant-Betainניקוי בתמיסה המכילה -
או בחומרים  /והביופילםהמאפשר ריכוך ופרוק שכבת הביופילם

חומרים נוספים פועלים על התקשורת הבין תאים , (C)אנטימיקרוביאלי 
וגורמים לפירוק השכבה





חומרים העוזרים בפירוק ביופילם

P.H.M.B   שילוב של -פרונטאסןBetain וPolyhexanide
מכניזם פעולה המתבסס על פעילות אלקטרוסטטית בלתי 

י הפרעה  "ספציפית  גורם לחוסר ארגון במבנה תא החיידק ע
.לממברנה הציטופלזמטית

OCTENIDINE - (OCTENILIN)
. Super-oxidized water (Dermacyn)



חומרים העוזרים בפירוק ביופילם

EthyleneDiamineTetra-Acetic acid di-sodium salt (EDTA)

 מפרק את שכבת –בקטטרים ביופילםנמצא כבר שנים בשימוש למניעת
(Rhoads et al, 2008) שעות 24תוך הביופילם

 וכסףביופילםפיתוח חבישה המשלבת חומרים המפרקים
EthyleneDiamineTetra-Acetic acid di-sodium salt (EDTA) and 

benzethonium chloride 

 משפרים פעילות חבישות  ביופילםהטרייה וניקוי הפצע בעזרת חומרים מפרקי
הכסף



הטריות
שימוש בהטריה בהתאם למצב החולה ומטרת הטיפול
אומדן כאב, זרימת דםחובה ביצוע בדיקת –הטרייה כירורגית ,

,  הטרייה כירורגית מומלצת בצלוליטיס.  אומדן סימני זיהום
.  וספסיס

 הטרייה כירורגית מבצע אדם מיומן ומורשה מבחינה חוקית(C 
או  , בעיה בזרימת דם, בזהירות לחולים עם בעיה חיסונית,  (

(.C)ובעיית דימום, כיסוי אנטיביוטילחולה ללא 
 בצע הטרייה עד להגעה לרקמה נקייה(C)





זיהום גורם להפרעה בריפוי פצע

 סימני זהום  :
 ליוקוציטוזיס–סימנים סיסטמיים,CRP חום, גבוה
 חום, רגישות ,  בצקת, אודם –סימנים מקומיים  ,

רקמה פריכה  , החמרה בכאב, הפרשה מרובה, ריח
ומדממת בקלות

 הנחיות:
European Society for Clinical Microbial and 

Infection Diseaes  (ESCMID) 2015 
  ביופסיה של רקמה היא השיטה המהימנה ביותר
   ריבוי חיידקים  מפצע עקב משטחאין לבצע

וצמיחה של , ביופילםחוזק של ה, מהפלורה של העור
חיידקים אנארוביים בעומק הרקמה

I
Infection or inflammation



Biofilm and wound healing

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.tateandlyleventures.com/NR/rdonlyres/ekqzibceluslawmhmlm5m6hlpihz3fsdkf64l4bxefb7za3dome3d57mpjfc2ap5z2vlykjoqmhxxouqqe3f5hlpk2a/BioFilmLogo.JPG&imgrefurl=http://www.tateandlyleventures.com/TateAndLyleVentures/OurPortfolio&usg=__f_uYiL2U-tPFv0htxlEhZ-ZgXuU=&h=531&w=1203&sz=129&hl=en&start=288&sig2=POwqkEE_3Fr6f7aOLqTiDw&um=1&itbs=1&tbnid=TtknEBRbATV9pM:&tbnh=66&tbnw=150&prev=/images?q=biofilm&start=273&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1R2SKPB_enIL353&ndsp=21&tbs=isch:1&ei=eURBTJmxCJLEONXmldIM




איזון לחות
  הלחות תורמת לנדידת התאים החשובים בריפוי הפצע
מאפשרת פעילות פקטורי הגדילה–
 גרנולציהעוזרת בייצור קולגן ורקמת
 מפחיתה כאב-סביבה לחה
מאפשרת הטרייה אוטוליטית
 מעכב תהליך ריפוי, מוות של תאים-פצע יבש
כאב ואי נוחות
 מפרקים אינזימיםעודף של , מצרציה–פצע רטוב מדי

ונזק לרקמה

M
moisture



איזון לחות בפצע

Winterקבע1962בשנת 
שפצע שנשמר בסביבה לחה 

מתרפא טוב יותר מפצע חשוף 
לאוויר



בחירת  החבישה המתאימה

בחירה של חבישה אוגרת לחות מפחיתה כאב

יש להימנע משימוש בחבישות יבשות והרטבות

הדבקה , חבישה צריכה להידבק לעור הבריא ולא לפצע
לפצע מחמירה כאב ומאריכה זמן הדלקת

יש חשיבות למתן נגד כאבים לפני החלפת החבישה



הימנעות מחבישות יבשות ומהרטבות



Choose Least Traumatic Dressings

Dykes, J Wound Care, 2001



ישפר את רב מקצועיעם צוות כוללניטיפול 
איכות הטיפול ואיכות החיים של החולים


