
  2018 שנתב לאחות ארצית ראשית המייעצת הוועדהשל  המלצה מסמכי
 נדרשת והתערבות סיכון,רמות  סוכרתית רגל כף אומדן להטמעת

 
 כלי לאומדן כף רגל סוכרתית -1 נספח

 
 לא  כן           : המטופל משתף פעולה

  לא קטוע / קטוע רגל ימין / קטוע רגל שמאל / קטוע שתי רגלייםסמן/י בעיגול    האם המטופל קטוע גפה?

 
 

 רגל שמאל רגל ימין 

 לא תקין תקין לא תקין תקין פרמטר

  צבע העור

 אודם 

 כיחלון 

 פיגמנטציה 

 אחר 

 

 אודם 

 כיחלון 

 פיגמנטציה 

 אחר 

 מצב העור
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יבש 

 הזעה 

 סדוק 

 פטרת 

 מבריק 

 ללא שיער 

 קאלוס 

  בצקת 

 שלפוחית 

 כיב 

 

 יבש 

 הזעה 

 סדוק 

 פטרת 

 מבריק 

 ללא שיער 

 קאלוס 

  בצקת 

 שלפוחית 

 כיב 

  מצב הציפורניים

 מעובות 

 ציפורן חודרנית 

 פטרת 

 

 מעובות 

 ציפורן חודרנית 

 פטרת 

 טמפרטורת
 העור

 
 קרה 

  חמה  
 קרה 

 חמה 

  
מבנה כף הרגל 

-והאצבעות
 עיוותים גרמיים

 
 

   עיוותים גרמיים  
 

   עיוותים גרמיים 

-דפקים פריפררים
 איסכמיה

Dorsalis pedis 
 נמוש 

Tibialis 

posterior 

 נמוש 

Dorsalis pedis 
 לא נמוש 

Tibialis Posterior 
 לא נמוש 

 

Dorsalis pedis 
 נמוש 

Tibialis 

Posterior 
 נמוש 

 

Dorsalis pedis 
 לא נמוש 

Tibialis Posterior 
 לא נמוש 

 

הערכת תחושה 
באמצעות 

-מונופילמנט 
 נוירופתיה

 4תחושה מעל 
תחושה  -נקודות 
 שמורה

 4-תחושה מתחת ל  
 –נקודות 

 אובדן  תחושה 
 

 4תחושה מעל 
תחושה -נקודות 
 שמורה

 4-תחושה מתחת ל 
אובדן   -נקודות 
 תחושה 

 

 בדיקת הנעלה
        

התייחסות 
 :לתלונות המטופל

תחושת נימול, 
 כאב בהליכה ועוד

 פרט:  פרט: 



 

 

 טבלת הערכת דרגת הסיכון ומעקב -2נספח  

 קווים מנחים להתערבות  הגדרת רמת הסיכון דרגת הסיכון

     רמת סיכון נמוכה 
 כף רגל תקינה

 (0)דרגה 

אובדן עור תקין /ללא 

עדות  ללא /תחושה

 ללא עיוות גרמי   /לאיסכמיה

שמירה על לטופל מדרכת הה 

 כפות הרגליים 

 דרכה להנעלה מתאימהה 

 רמת סיכון 

 בינונית 

 (1)דרגה 

שינויים /נוירופתיה הימצאות

 (callus) בעור/קלוס

שמירה על לדרכת המטופל ה 

רופא דיווח ל ,כפות הרגליים

המטפל והפנייה בהתאם 

 לצורך

דרכה להתאמת נעליים ה 

 בהתאם למבנה כף הרגל

 :עוץ וסקולרייל פנייה ה 

בדיקת דופלר/ כירורג כלי 

דם /אורטופד מומחה כף רגל 

 הדמייה –סוכרתית 

 רמת סיכון

 גבוהה

 (2)דרגה 

נוירופתיה בשילוב עם  המצאות

 /עיוות גרמי איסכמיה ו/או 

(/ שארקו callus) קלוס

(Charcot) 

 

 רמת סיכון  

 מאוד הגבוה 

 (3)דרגה 

איסכמיה /נוירופתיההמצאות 
 מהגורמים הבאים:בשילוב אחד 

  היסטוריה של כיב
סוכרתי או קטיעה 
 בגפיים תחתונות 

 כיב סוכרתי בהווה 

 מטופל דיאליזה 

 

 :לציין דרגת סיכון ישלאור הממצאים                 
 

 
 

 
 
 
 
 

 3 2 1 0 דרגה



 בכף רגל סוכרתית התערבותקווים מנחים ל  -3 נספח
 

 התערבות העור אומדן
 על כפות הרגלייםהדרכה לשמירה   תקין

 הפנייה לבדיקת מומחה כף רגל /כלי דם  לא תקין

 הדרכה לבדיקת עור יומית 
 הדרכה לבדיקת עור יומית  עור יבש/סדוק/הזעה/פטרת

   בין האצבעות(  לא) –שימון העור 

 שימוש בתכשירים לטיפול בפטרת 

 הפניה לרופא עור במקרה של פטרת שאינה מגיבה לטיפול ראשוני 

  הפניה לפודיאטר להסרת קאלוס 

  הדרכה להנעלה מותאמת 
 

 דיווח לרופא המטפל  עור עם כיב נקי

  יםפצעשעברה הכשרה בתחום ההפנייה לאחות  

  חבישה מתאימה 

  הפנייה לבדיקת מומחה כף רגל /כלי דם בכל מקרה של כיב קשה ריפוי 

 טיפול בגורמי סיכון 

 הדרכה לטיפול מקומי בפצע 

  היגיינה של העורשמירה על 
עור עם כיב מזוהם/חשיפה של 

 עצם / עור עם פצע נמקי
 

 דיווח לרופא המטפל 

 לקיחת תרבית עומק מהפצע 

  לשקול הטרייה 

  חבישה מתאימה 

 טיפול אנטיביוטי מתאים 

 הפנייה לבדיקת מומחה כף רגל /כלי דם 

  סוכרתבהפנייה לאחות מומחית 

  מרפאת פצע יםפצעבתחום השעברה הכשרה הפנייה לאחות/ 

 הדרכה לטיפול מתאים בפצע למניעת החמרה  

 שמירה על היגיינה של העור 
 הדרכה לבדיקה יומית של העור והציפורניים  תקינות

 הדרכה לגזירת הציפורניים בקו ישר 

 דיווח לרופא המטפל  ציפורניים מעובות/ פטרת

 הפנייה לפודיאטור 

 הפנייה לרופא עור 
 לרופא המטפלדיווח   ציפורן חודרנית

 הפנייה לכירורג/אורתופד/פודיאטור 

 הדרכה לטיפול נכון בציפורניים וגזירתם בקו ישר 
  כף הרגל

 :עיוותים גרמיים במבנה כף הרגל
אצבעות פטיש, אצבעות חופפות, 

 שארקו

 ( הדרכת המטופל להסרת לחץ מכף הרגלOffloading) 

 בדיקה  כי אין יבלות/כיבים בנקודות לחץ חדשות 

  הנחיית המטופל לנעילת נעל מתאימה 

 הפנייה לאורטופד מומחה כף רגל 
 ירידה בתחושה:

 מוחלשת, העדר תחושה, נוירופטיה
  בדיקת מונופילמנט 

  הסבר והדגמת חוסר התחושה למטופל 

 :הדרכה להגנה על כף הרגל ע"י 

 פההימנעות מהליכה יח 

  הימנעות ממגע עם מקורות חום 

 הנעלה מתאימה  

  הליכהלעודד 
 דפקים וכלי דם

Absent dorsalis 

Absent posterior tibialis 
קר, עור מבריק, העדר שיעור, עור 

 , הנעלה מתאימהכיחלון

 דיווח לרופא המטפל 

  הפנייה לייעוץ רופא כלי דם 

 הנעלה המגינה על כפות הרגליים/ / מדרסים 

 



 נקודות למישוש דופק פריפרי  – 4 נספח
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dorsalis Pedis 
 דופק בחלק קדמי של הרגל  ) ראה תמונה ( בדיקת

 
Posterior Tibial 

 דופק מתחת לקרסול בצד הפנימי של הרגל ) ראה תמונה ( בדיקת
 
 
 

 Monofilament בדיקת תחושה עם  -5 נספח
 

 :הביצוע אופן

 משמעות הבדיקה למטופל להסביר  

 ידו כף על המונופילמנט אתחוש המטופל י  

 מעלות לנקודות הלחץ המומלצות  90יהיה בזווית של המונופילמנט  מגע של 

 להנחות את המטופל לעצום את עיניו בזמן הבדיקה  

 לגעת עומד אתה היכן ידע לא שהמטופל בכדי אקראי באופןיידגמו  הבדיקה איזורי 

 זאת לאשר עליו המונופילמנט מגע את מרגיש המטופל כאשר 

 לחוץ על סיב המונופילמנט עד לכיפופויש ל, המגע אתחש  אינו המטופל בהם באזורים  

 והשלכותיההבדיקה  תוצאותבהמטופל  את שתף 

 

 המגע לבדיקת מונופילמט :  נקודות

 



 בנושא:  2018חברי הוועדה המייעצת לאחות ארצית ראשית וראשת מינהל הסיעוד 
 הגישה הטיפולית לכף רגל סוכרתית וכתיבת תכנית טיפול

 

 ד"ר אילנה הרמן: יועצת הוועדה

 מרכזת הוועדה:

שם פרטי 
 ומשפחה

 שם הארגון

אהובה גב' 
 פיץס

מרכז רפואי שערי 
 צדק

 
 )לפי סדר א' ב'(:    חברי הוועדה

 
שם פרטי 
 ומשפחה

 שם הארגון

 איכילובמרכז רפואי  ורד אאולידגב' 

מכבי שירותי  סימה ארבליגב' 
 בריאות

סימה בן גב' 
 שיטרית

 רמב"םמרכז רפואי 

אסותא מרכזים  מר יעקב ברמן
 רפואיים

 מאירמרכז רפואי  לומא ג'באליגב' 

מרכז גריאטרי  ויקי גיזבורגגב' 
 דורות נתניה

 מרכז רפואי וולפסון גב' מריה גלפרין

אסף מרכז רפואי  וולך גב' קטיה 
 הרופא

-וולףגב' תמר 
 מריסון 

מעייני מרכז רפואי 
 הישועה

מרכז רפואי הדסה  נעמי זלבדיאןגב' 
 הר הצופים

 סורוקהמרכז רפואי  חגית יונהגב' 

לילך יעקב גב' 
 שביט

 מרכז רפואי פוריה

קופת חולים  רוחמה כהןגב' 
 מאוחדת

 לילמרכז רפואי לג מאלי כץגב' 
 העליון נהריה

מרכז רפואי אסף  גב' גילה לביא
 הרופא

שירותי בריאות  חנית מיכאליגב' 
 מחוז מרכז - כללית 

 השרוןבית חולים  יפה מקסימובגב' 

 מרכז רפואי רבין איה מרוםגב' 

מרכז גריאטרי  יפה סנדובלגב' 
 שמואל הרופא

 מרכז רפואי ברזילי לינדה פרזגב' 



 מרכז רפואי  שיבא רוחמה פרידמןגב' 

 מרכז רפואי בית גיטה פרנקוגב' 
 לוינשטיין

רוית גב' 
 פרצובסקי מילול

 קפלןמרכז רפואי 

המרכז הירושלמי  אנטולי קנייפלמר 
לבריאות הנפש כפר 

 איתנים - שאול
הלל  מרכז רפואי  וותד רבאבגב' 

 יפה
 
 


