
או  /פצע מכל סוג שהוא המטופל מקומית ו -פצע קשה ריפוי 

ו  /שבועות ללא סימני התקדמות או 4-6סיסטמית במשך 

 .החלמה

 דונסקויסבטלנה 

 דני רוזן
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 אשפוזים

 חולי סוכרת

הזדקנות  
 האוכלוסייה
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 מורכבות הטיפול בפצע קשה ריפוי 

 המטופל

 ללא  תאום "מתעייף"

 טיפול נקודתי

, מרפאה רב תחומית  עונה על שתי הבעיות

    .ומעלה את איכות הטיפול
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 מטרה

ניהול  
מרוכז של  

 המחלה

טיפול 
אופטימאלי 
 ואינטגראלי



ניהול מחלה  

 כרונית  

ניהול מחלה  

 כרונית  



 צוות גרעיני

 אורטופד

 אחות

 מוקד רב תחומי

 תומךצוות 

יועץ פעילות  

 גופנית

 כירורג 

 כלי דם

 זיהומולוג

 ס"עו

 רופא עיניים
כירורג 

 פלסטי

חדר ניתוח 

 אמבולטורי

אשפוז 

 יום

       

טיפולי    

 פצע בבית                                     

אשפוז 

בבתי 

 חולים
רנטגן מעבדה            

 בית מרקחת

  IVטיפולי 

 בבית

 טכנולוגיות

 סוכרת-אנדו

ריפוי  

 בעיסוק



 .עם פצע קשה ריפויהטיפול בחולים סיוע לצוותים בשטח בניהול 

אחות  : רב מקצועיצוות י "ע 24/7מענה זמין ונגיש למטופלים מתן 

 .רוקח קליני, דיאטנית, ס"עו, רופא, מנהלת הטיפול

 .זיהוי מוקדם של תסמינים ומצבים חריגים

  -לקידום ניהול טיפול עצמי, מטפל עיקרי/העצמת המטופל ומשפחתו

 .  ייעוץ ותמיכה מתמשכים, לווי, הדרכה



,  רכישת ציוד/ מעקב אחר נטילת תרופות –הגברת הענות לטיפול 

 .מעקב אחר ביצוע הנחיות רפואיות ובדיקות המומלצות

 .מיותרות למיוןפניות מניעת ,  מושכל בביקורי ביתשימוש 

 .  רכישת ציוד, רפואייםביקורים , ייעוצים, בדיקות -בתיאוםסיוע 

 .שיפור איכות חיי המטופלים

 .העיקרייםהעלאת שביעות הרצון בקרב המטופלים ומטפליהם 

 .מניעת הפניות מיותרות למיון

 .צמצום אשפוזים

 
9 



 סטטוס חולי פצע קשה ריפוי

10 

 מנויים פעילים במומה  

 בכל המחוזות
 בסך הכול טופלו במומה

 

173 
 

341 



 :ניתוח הנתונים
 סוגי פצעים -מטופלי פצע עם ריפוי מלא  
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 סוג הפצע

כיב 

 ורידי

כיב 

 משולב

כיב 

 פצע לחץ סוכרתי

פצע לאחר  

 כ"סה חתך שפשוף אבצס כוויה ניתוח

 108 3 6 1 1 10 11 47 12 17 מספר מטופלים 

 כיב ורידי
16% 

 כיב משולב
11% 

 כיב סוכרתי
43% 

 פצע לחץ
10% 

 פצע לאחר ניתוח
9% 

 כוויה
1% 

 אבצס
1% 

 שפשוף
6% 

 חתך
3% 

 אחר
10% 

 איחוי מלא: סוגי פצעים



 חולה עם פצע קשה ריפוי -ניהול טיפול

 מאז הצטרפותו בוצעו

 שיחות מעקב וטיפול יזומות 27 
 עבר לטיפול עצמי בבית

תדירות הביקורים ירדה באופן   

 משמעותי

 .איחוי מלא של הפצע

 המשך טיפול פסיכיאטרי עקב 

 .אבחון דיכאון בדרגה גבוהה

 שחרור 

 .מתואם לקהילה

עם פצע   50מטופל  בן •

עם  , קשיי ריפוי לאחר ניתוח

 .השמנה ודיכאון

לפני  . יולבמומה מתחילת •

 40הצטרפותו נרשמו בתיק 

 .ביקורים במרפאת הרופא

התחיל לעבוד ומתמיד  •

 בעבודתו  

 

 התערבות
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זהו אירוע משמעותי ולא מובן   –כל סגירת פצע •

 .  מאליו

נמשיך לפעול במומה לריפוי מלא של פצעים  •

 .קשיי ריפוי

 


