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מבוא
גידול  קיים  וכן,  יתר  והשמנת  סוכרת  כרוניות,  ממחלות  הסובלים  האנשים  מספר  עולה  האוכלוסייה,  הזדקנות  עם 
במספר האנשים הרתוקים למיטה; כל אלה מגדילים את מספר האנשים הסובלים מפצעים מורכבים והפרעות בריפוי 
שלהם ]1-5[. הגישה המקובלת בעולם היא יצירת צוותים רב מקצועיים במתקני אשפוז ]6[, וכן, מרפאות רב מקצועיות 
בקהילה המתמחות בטיפול מקיף באנשים עם פצעים. במדינת ישראל, יצאה בשנת 2011 הנחייה לטיפול בפצע 

קשה-ריפוי החל מרמת רופא מטפל, דרך מרפאות מקצועיות בקהילה וכלה במרפאות מומחים בבתי החולים ]7[.

מטרת מסמך זה היא יצירת סטנדרט מקצועי אחיד להקמת מרפאות פצע שניוניות בכל קופות החולים ברחבי 
הארץ. מרפאות אלו הינן מרפאות מטפלות ומייעצות לרפואה הראשונית, ובהן יטופלו כל סוגי הפצעים. מומלץ, כי 
בכל מרפאה ראשונית יתמנו רופא/ה ואח/ות לריכוז הטיפול בפצעים אשר יהוו אנשי הקשר בין המרפאה הראשונית 

לצוות המרפאה היועצת. 

התוויות להפניית מטופלים
פצע שאינו משתפר ו/או מחמיר במהלך טיפול של 4 שבועות במטופל/ת ללא גורמי סיכון*  •  

פצע שאינו משתפר ו/או מחמיר במהלך טיפול של שבועיים במטופל/ת עם גורמי סיכון*  •  

מטופל/ת ששוחרר מאשפוז/ מיון כשסיבת ההפנייה לאשפוז/מיון הינה פצע קשה ריפוי  •  

פצע המטופל אך אינו מחלים תוך 12 שבועות  •  

מטופל/ת שנזקק/ת לטיפול בטכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפצעים כגון - לחץ שלילי, UNA BOOT ,HBO וכד’  •  

מטופל/ת אשר לפי חוות דעת המרפאה הראשונית זקוק/ה לייעוץ – בלא תלות במשך הזמן  •  

*גורמי סיכון: סוכרת, PVD, טיפול בתרופות מדכאות מערכת חיסונית כגון: כימותרפיה, סטרואידים, סיבוכי קרינה 
וכד’

מבנה מרפאת פצע מקצועית – כוח אדם
רופא/ה עם ניסיון בטיפול בפצעים  קשיי ריפוי*   •  

אח/ות מוסמך/ת בוגר/ת קורס לטיפול בפצעים   •  

Total Contact Cast גבסן/ית עם הכשרה בביצוע  •  

אורתופד/ דם,  כלי  כירורג/ית  דיאטנ/ית(,  אח/ות,  )רופא/ה,  סוכרת  מכון  שבועות:   1-2 תוך  לייעוץ  זמינות   •  
ית, דיאטנ/ית, פודיאטר/ית, רופא/ה מחלות זיהומיות, עובד/ת סוציאלית, כירורג/ית פלסטי, פיזיותרפיסט/ית, 

ריפוי בעיסוק, נוירולוג

* ראוי כי כל מטופל עם כף רגל סוכרתית ייראה גם ע”י אורתופד/ית לפחות בחלק מהביקורים
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מבנה מרפאת פצע מקצועית – ציוד בסיסי
מרפאה מונגשת  •  

2 עמדות טיפול צמודות לפחות, חדר אחד או שניים עם כיסאות/ מיטות טיפול   •  

בכל עמדה כיור לרחצת רגליים  •  

חבישות מתקדמות  •  

ציוד הטרייה כירורגי לרקמה רכה ועצמות  •  

ציוד ללקיחת ביופסיה לפתולוגיה  •  

מכשיר דופלר ידני לבדיקת דפקים ועקומות דופלר /אינדקסים  •  

בסמיכות פיזית למכון רנטגן, מעבדה ללקיחת בדיקות דם ובית מרקחת   •  

מבנה מרפאה מקצועית- היקף עבודה
מרפאה פעילה 2-3 פעמים בשבוע   •  

מטופל/ת חדש/ה מתקבל תוך 10-14 יום עם אפשרות להוספה של “דחופים”  •  

משך התור למטופל/ת חדש/ה 30 דק’, מטופל/ת חוזר/ת 15 דק’  •  

עקרונות עבודה
הקפדה על עבודה תוך שמירה על ניקיון ואספטיקה למניעת העברת זיהומים צולבים  •  

פירוט  סוג.  גודל,  ביקור הכולל תיאור של הפצע; מיקום,  כל  וייעודי ברשומה הרפואית של  רישום מדוייק   •  
הטיפול שבוצע וההמלצות שניתנו למטופל/ת ומשפחתו/ה

מתן כל ההפניות לבדיקות המשך, תרופות וכיו”ב למטופל/ת באופן ישיר, ולא דרך רופא/ת משפחה  •  

מתן סיכום מודפס למטופל/ת, לצורך שיתוף מידע מחוץ לקופה ושליחתו דיגיטלית לרופא/ת משפחה  •  

חולים הסמוכים  בבתי  עם מחלקות אשפוז  לייצור מערכת קשרים  מנהל/ת המרפאה  הרופא/ה  באחריות   •  
למרפאה לצורך אשפוז מטופלים המופנים ממרפאתו/ה בצורה ישירה
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