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  ::חוברת מידעחוברת מידע

  להיות מונשם בביתלהיות מונשם בבית
  

  

  

  

  

  :י"נכתב ע

  :8' דצוות סיעודי טפול נמרץ פנימי

  אחות ראשית, פנינה שרון

  יהודית אייזנברג

  חלימה מסראווה

  שולה פורמן

  תמר בלמס

  

  :עריכה

   תחום איכות קלינית בסיעודמרכזת, נורית פורת

  אחות ראשית, פנינה שרון

  אחות היחידה , תמר בלמס

  

  :תרמו רבות בהערותיהם החשובות

  כהן -ר רחמים מלמד"ד

  מנהל טפול נמרץ פנימי, לינטון' פרופ

  טיפול נמרץ פנימי, ר סבירי"ד

  עין כרם" הדסה", השרות הסוציאלי

  עין כרם" הדסה", המחלקה לפיזיותרפיה

  

  :מיםצילו

  מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, נורית פורת

  

  אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד
  ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה להעתיק, אין לצלם  כל הזכויות שמורות להדסה©

  .2004. חוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחדה
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  !שלום רב, קרובי משפחה נכבדים, ת/מטופל

  

יב מהבחינה הפיזית הגעת למצב יצ, לאחר פרק הזמן בו היית מאושפז במחלקתנו מונשם ומטופל במצב מורכב

, להחלטה שהשחרור הביתה, יחד אתך ועם בני משפחתך, הצוות הרפואי והצוות הסיעודי הגיע. והנשימתית

  .יהיה הפתרון הטוב ביותר עבורך, ת עם מכונה ביתית/ה מונשם/כשאת

  . תךהמשפחה הקרובה והחברים יסייעו לך להסתגל ולתפקד כמיטב יכול.  הוא הסביבה הטבעית שלך–הבית 

, גישה חיובית. הצליחו לשקם את חייהם  ולנהל שגרת חיים באיכות טובה, מטופלים רבים שעברו את התהליך

  . מסייעים רבות בהתמודדות ובשיקום–ראיה אופטימית של המצב וכוח רצון 

המידע המובא בחוברת זו נועד להקל עליך ועל משפחתך לעבור את תהליך הקליטה וההסתגלות למצב החדש 

  .החוברת מספקת מידע כללי ותשובות לכל הקשור להנשמה בבית. ביתב

ה ובני משפחתך תרגישו שהמידע וההדרכה שקיבלתם מאתנו /השחרור הביתה יתבצע רק לאחר שאת

  .היכולת והמיומנות להתמודד עם המצב החדש בבית, מעניקים לכם את תחושת הביטחון

  .התייעצות ותמיכה, צוות המחלקה עומד לשירותכם למענה על שאלות

  

  8'דפנימית , צוות טיפול נמרץ, בברכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  3

  
  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  

  ....ובנימה אישית
  

 – כרם-ח הדסה עין"בביה) 'ד(לו הייתה חוברת זו בידי כאשר יצאתי מונשם מהמחלקה לטיפול נמרץ פנימי 

פה אך אין - אמנם קיבלתי הסברים והדרכה בעל. התרוצצויות ומאמצי שווא, תסכולים, כסף, הייתי חוסך זמן

  .מאפשרת עיון מתמיד וניתן להפיק ממנה את מלוא התועלת, כמו חוברת זאת" תורה שבכתב"ספק ש

יא לאור חוברת אשר חשבה על הרעיון להוצ, פנינה שרון האחות הראשית ביחידה' תחזקנה ידיה של הגב

יוזמה ברוכה זו תשפר את איכות החיים ותוחלת החיים של . בני משפחתו והמטפלים בו, לטובת המונשם

  .הזקוק למכונת הנשמה ולמכשירי שאיבת הליחה

  
גלגלים ומחובר למכונת הנשמה כל - מרותק לכסא, משותק בכל הגוף, ניוון שרירים, A.L.Sכמי שיש לו מחלת 

בנוסף .  וחיים טוביםיש חיים עם מכונת הנשמהכי , ת/הקורא, ברצוני לומר לך, ע שניםשעות היממה זה ארב

מסודרת ושיטתית אני משתדל לחיות חיים נורמלים ככל , להקפדה על כל הכתוב בחוברת זו בצורה מדויקת

כל אחד יכול . וצינור הגסטרוסטומי המחובר לקיבתי" סקשן"מכונת ה, האפשר יחד עם מכונת ההנשמה

, להתפלל בבית הכנסת, לאכול במסעדות, לצאת לאירועים, להשתתף בהרצאות, לבקר, לטייל: במצבים כאלה

  .הגלגלים- לראות סרטים ואפילו לרקוד בחתונות על כסא

  
סוגי שירותים ואינפורמציה , סדר עבודה, שיטות טיפוליות, בחוברת נפלאה זו מרוכז מידע רב על מכשירים

  .ובשעות חרום, שעה שעה, סייע לנו יום יוםיעילה ונגישה העשויה ל

  
קבלת פני , שמירה על מצב רוח טוב. יש חשיבות רבה, רגשי-לדימוי העצמי של המונשם ולהיבט הנפשי

כל .  הם חיוניים לשיפור איכות החיים–אורחים ומטפלים במאור פנים ויצירת אוירה אסתטית סביב המונשם 

  .היאמונשם מסוגל לתרום לחברה בדרך כל ש

  
על תעסוקה ועל לוח זמנים שבועי , על רוח בריאה, שמרי על ההדדיות/י את זולתך ושמור/י ועודד/התעודד

  .שיחות ולימודים, צפייה, קריאה, תחביבים, הכולל מפגשים

  
שוטחת בפניך בצורה מובנית את האפשרויות לשמירה על גהות הגוף והנפש , חוברת זו ראשונה מסוגה

  .חיים טובים ואיכותייםומתווה את הדרך ל

בטיפול במונשמים וכל המאפשרים למונשם לשוב , יבואו על הברכה כל העוסקים במלאכת חיבור החוברת

  .מבצרו ולחיק משפחתו-לביתו

  

  

  כהן- רחמים מלמד

  .מונשם ומאושר
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עמוד םתוכן ענייני

 2  הקדמה

 3  בנימה אישית

 6  מבוא

 6  ?מהי הנשמה מלאכותית

 6  ?מי נזקק להנשמה מלאכותית

 6  ?כיצד מחליטים שמטופל מונשם יכול להשתחרר לביתו

 7  ?מה כוללת תכנית השחרור

 8  ההתארגנות והטיפול בבית

 8  ?כיצד להכין את הבית לקראת בואו של המטופל

 9   יוםפעולות שיש לבצע מידי

 9   פעמיים בשבוע-פעולות שיש לבצע פעם

 10  ?כיצד ליצור סביבה בטוחה בבית

 10  ?כיצד אפשר להקטין את הסיכון לזיהום

 11 - 12    רשימת הציוד הדרוש בבית למטופל המונשם דרך טרכיאוסטומיה

 13  הטיפול בטרכיאוסטומיה

 13  מהי טרכיאוסטומיה

 13  קבות טרכיאוסטומיהאילו בעיות עלולות להתעורר בע

 14  מה כולל הטיפול השגרתי בטרכיאוסטומיה

 14  )סקשן(מתי לבצע שאיבת הפרשות מהקנולה 

 14  למה צריך לשים לב תוך כדי שאיבת ההפרשות

 14  ?מהו הציוד הדרוש לביצוע שאיבת הפרשות

 15  ?)סקשן(כיצד מבצעים שאיבת הפרשות 

 15  ?מה לעשות כאשר הקנולה חסומה

 16  ?וכיצד להחליף את  השרוך הקושר אותה? כיצד לנקות את הקנולה

 17   הקשורות לטיפול בטרכיאוסטומיהתשובות לשאלות שכיחות

 18  ?באילו מקרים יש לקרוא לרופא

 19  תזונה נבונה

 19  ?מהן הבעיות התזונתיות שעלולות להתעורר אצל המטופל המונשם

 20  האו זונד) PEG(הזנה דרך גסטרוסטומי 

 20  ?כיצד לתת תרופות דרך גסטרוסטומיה



  5

  
  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  

עמוד תוכן עניינים

 21  י קנגורו"הזנה ע

 21 - 22  ? או זונדהPEGמהן הבעיות שיכולות להתעורר בעקבות הזנה דרך 

 23  )קטטר(י צנתר  "ניקוז מכיס שתן  ע

 24  פיזיותרפיה נשימתית והפעלה

 24  ?כיצד אפשר לשמור על אוורור תקין של הראות

 24  ?כיצד ניתן לשמור על כושר התנועה והניידות

 25  ?כיצד למנוע פצעי לחץ

 26  רגשות ותחושות

 26  חוסר ידע

 26  פחד

 26  כעס ורגשות אשם

 26  דימוי גוף

 26  הצורך באהבה ואינטימיות

 27  פליםולכם המט

 28  גורמי תמיכה בקהילה

 28  גמלאות וקצבאות המוסד לביטוח לאומי

 28  מטפל זר

 28  קופות החולים

 29  מס הכנסה

 29  עירייה

 29  משרד הרישוי

 29  משרד הבריאות

 29  ארגוני מתנדבים ועמותות במערכת הבריאות

 30  אמבולנסים ללא תשלום

 30  עמותות

 30  "הדסה"התקשרות ל

 31  ום נושאי ההדרכהסיכ
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  מבוא

ישנה , בטיפול הנשימתי ובשיקום, בטכניקות ההחייאה, עם ההתפתחות בתחום הרפואה, בשנים האחרונות

. ה מכאנית לאורך זמןעליה במספר המטופלים הסובלים מאי ספיקה נשימתית כרונית והזקוקים להנשמ

הינו הפתרון , לסביבה המוכרת, השחרור הביתה?  לאן לשחרר את  המטופל–עולה השאלה , במקרים אלו

תוך , נדרשת לכך הכנה ותכנון מראש. הטיפול במטופל הנזקק להנשמה בבית הינו מורכב, עם זאת. המועדף

  .מעורבות ותמיכה מוקדמת של המשפחה ושל גורמים נוספים בקהילה

  
  ?מהי הנשמה מלאכותית

שמטרתה לשמור על זרימת אויר אל תוך , הנשמה מלאכותית הינה פעולת חירום במצבים של כשל נשימתי

  .כאשר מנגנוני הנשימה הטבעית אינם פועלים כהלכה, הריאות ומהן החוצה

 הדבר נובע .ולא נעשה בהן שחלוף גזים, כשל נשימתי מתפתח כאשר הריאות אינן מתפקדות באופן נורמלי

  .ישנם מצבים בהם משולבות שתי סיבות אלו. בעיית אוורור או בעיית חמצון: משתי סיבות עיקריות

ירידה בגירוי לנשימה בגלל פגיעה מוחית : דוגמאות למצבים של כשל נשימתי על רקע של בעיית אוורור. 1

  .ימהחולשת שרירים קיצונית או שיתוק שרירי הנש, מחלה חסימתית קשה, מרכזית

  . תמט ריאה או דימום ריאתי,  בצקת ריאות:דוגמאות למצבים של כשל נשימתי על רקע בעיית חמצון. 2

 ובאמצעותו Endotracheal Tube –כשל נשימתי חריף מטופל בדרך כלל על ידי החדרת צינור לקנה הנשימה 

תוח פתח בקנה הנשימה במקרים בהם יש צורך בהנשמה ממושכת חייבים לפ. מחובר המטופל למכונת הנשמה

כאשר . ואליו מחוברת מכונת ההנשמה) Tracheostomy(פתח זה נקרא טרכיאוסטומיה . לשם המשך ההנשמה

פירוט על (. יש צורך להתאים לו מכונת הנשמה ביתית בהתאם למצבו ולמחלתו, אדם נזקק להנשמה ממושכת

  ).11 - 18ים טרכיאוסטומיה ואופן הטיפול בה ראו בעמוד

  
  ?נזקק להנשמה כרוניתמי  

הם זקוקים ) 'תאונות דרכים ועוד, מחלת ניוון שרירים: לדוגמא(מדובר במטופלים שמסיבות שונות , לרוב

במשך הזמן כשמצבם מתייצב ומתברר כי נכשלו כל הניסיונות להביאם . להנשמה מלאכותית בטיפול נמרץ

אלא להנשמה קבועה וטיפול , בטיפול נמרץ  הם אינם זקוקים יותר לאשפוז - תלמצב של נשימה ספונטאני

  .תומך

  
  ?כיצד מחליטים שמטופל מונשם יכול להשתחרר לביתו

ההחלטה . ההחלטה לשחרר מטופל מונשם הביתה נעשית רק לאחר שנכשלו ניסיונות גמילה ממכשיר ההנשמה

בלת בשיתוף ההחלטה מתק. מבוססת על הערכה כוללנית ומעמיקה של מצבו הרפואי והסיעודי של המטופל

  :    המטופל ובני משפחתו והיא יכולה להתממש בתנאים הבאים

 .מכירים ומודעים לחלופות האשפוז עבור המטופל, המטופל ומשפחתו קיבלו מידע 

 .המשפחה מוכנה לקחת על עצמה את ההתמודדות הכרוכה בטיפול במטופל מונשם בבית 

גורמים קהילתיים במטופל רפואית וטכנית מצד , קיימת מערכת של תמיכה סיעודית 

 .ומשפחתו

 .ולוקח אחריות להיותו מונשם לאורך זמן, המטופל בעל מוטיבציה 

 .יש באפשרות המטופל לבצע פעולות מסוימות בכוחות עצמו 

 .ולהביע את רצונותיו, לתת הוראות, למטופל יש אפשרות לתקשר עם מטפלים 

 .ציוד ושירותים שונים, רפואי, ימשפחתו יש יכולת כלכלית לרכוש טיפול סיעוד/ למטופל  
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על הצוות , לאחר שמתקבלת הסכמה עקרונית של המטופל ובני משפחתו על המשך טיפול במסגרת הבית

מצב הלב (נשימתי וההמודינמי ייצוב המצב ה: הרפואי והסיעודי להביא את המטופל למצב בריאות אופטימלי

חשוב לוודא שאין עדות לזיהום וכן . אי ספיקת לב ויתר לחץ דם, ואיזון מחלות רקע כמו סוכרת) וכלי הדם

נעשית הערכה לגבי מידת הניידות של המטופל ואופן הניוד לו הוא , בנוסף לכך. שהמטופל במצב תזונתי טוב

וצרכיו , טכניקת ההנשמה, סוג מכונת ההנשמה: ל מטופל נקבעיםלכ. ומחוצה לה) שינויי תנוחה(זקוק במיטה 

  .לאחר השחרור

הדרכת . יש צורך להדריך את מטפליו במתן טיפול איכותי ובטיחותי, במידה והוחלט על שחרור המטופל לביתו

  . בהדרגה ועם הרבה תמיכה, י הצוות הרפואי והסיעודי במחלקתנו בליווי אישי"המטפלים נעשית ע

  
  ?ללת תוכנית השחרורמה כו

לאחר שהוחלט על שחרור המטופל לביתו דואג הצוות המטפל במחלקה בשיתוף המטופל ומשפחתו להכנת 

  : ההכנות כוללות. הסביבה הביתית לקראת שובו הביתה

ח אליה המטופל "אשפוז בית ומרפאת אם של קופ: תיאום עם גורמי תמיכה בקהילה כמו 

, אחות, רופא: הטלפון של האחראים בקהילה כמווכן הכרת שמות ומספרי . משתייך

  .עובדת סוציאלית, פיזיותראפיסט, מרפא בעיסוק

  .הגדרת אחריות המטופל  ובני משפחתו לטיפול השוטף 

  .הגדרת אחריותם של המטפלים והתיאום ביניהם 

 .קביעת מקורות מימון לטיפול ארוך טווח 

 .קביעת גורמי תמיכה בקהילה לשיפור איכות החיים 

ומתן מידע כתוב מי , כנת רשימה של כל הציוד והאספקה הנדרשים לטיפול ארוך טווחה 

 .איך ומתי, מספק את השירות

 .למי יש לפנות וכיצד, מתן הנחיות כיצד לפעול  במקרי חירום 

  .רשימת הציוד הקבוע והמתכלה הדרוש 
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  ברסיטאי הראשון בישראלהמרכז הרפואי האוני. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  ההתארגנות והטיפול בבית

ישנן פעולות ומיומנויות שונות אותם על . ההתארגנות בבית תיעשה בליווי והדרכה של צוות המחלקה שלנו

,  המטפלים תרגישו חוסר ביטחון וחשש מהאחריות לטיפול בבית–ייתכן ואתם , בתחילה. המטפלים ללמוד

חשוב כי תדעו כי המיומנויות הנדרשות בטיפול הן לרוב , עם זאת. תאלו הן תחושות טבעיות ומצופו

 כך שבמהירות ניתן ללמוד לבצען ולרכוש ביטחון בטיפול –מיומנויות טכניות אותן יש לבצע באופן שגרתי 

לפני שתטפלו בבן , הרגישו נוח ככל האפשר עם מטלות אלו. והן הופכות קלות יותר ככל שמתרגלים לבצען

ולגרום לכם להרגיש , להדריך, במחלקתנו נמצא כאן על מנת ללמד, הצוות! אינכם לבד. בית לבדמשפחתכם ב

  . אנא שתפו אותנו, אם יש לכם שאלות כלשהן או אתם חשים שלא בנוח. בנוח עם הטיפול

, האכלה, הטיפול כולל דאגה למכלול ההיבטים הקשורים לטיפול האישי כמו היגיינה ופינוי הפרשות גוף

חלק מהפעולות יש לבצע מספר פעמים ביום . טיפול בהנשמה וגם מתן תמיכה רגשית וחברתית, ותנייד

וגם , סדר הזמנים חשוב ביותר. תכנון וארגון יומן פעילות יסייע בידיכם רבות. ואחרות מספר פעמים בשבוע

ספר מטפלים חשוב מאוד שמשימת הטיפול תתחלק במידת האפשר בין מ. סיוע של בני משפחה יעזור מאוד

  .שלכל אחד מהשותפים לטיפול יהיו זמנים למנוחה ולאיסוף כוחות מחודשים, או בני משפחה כך/ו

   
  ?כיצד להכין את הבית לקראת בואו של המטופל

מואר , חשוב לדאוג למראה נעים. לאחר ההערכה כללית לגבי צרכי המטופל אפשר להכין בבית חדר מתאים

  . ואסתטי של החדר

, שכן. הצוברים אבק, )בעיקר ספרים(דר מאוורר בו אין הרבה פרטי ריהוט יש לבחור ח .1

 .חלקיקי האוויר  הקטנים יכולים להיכנס דרך פתח הטרכיאוסטומיה ולגרום לזיהום

 . דפנות מיטה בהתאם לצורך, מזרון למניעת פצעי לחץ, מיטה מתאימה .2

 .כורסא מתאימה .3

 . עם מגירות,יש לרכז את הציוד השוטף בחדר בארונית נגישה .4

 .יש לדאוג למשטח עבודה נקי לטיפולים השונים .5

במידה ויש שימוש ) כולל אל המקלחת והשירותים(יש לדאוג להימצאות מעברים רחבים  .6

 .בכסא גלגלים

 .כולל ניקוי האבק, יש לדאוג לניקיון יומי של החדר .7

 .יש למנוע כניסת בעלי חיים לחדר .8

 . ר רחב וכפתורים או סקוטש בגדים עם פתח צווא–ביגוד ומצעי מיטה  .9
  :  לא מומלצים

  .בגדים בעלי סיבים העלולים להישאב לפתח הקנולה 

  .שרשראות לצוואר 

  .שמיכות שעירות 

 . בובות פרווה 
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  :פעולות שיש לבצע מידי יום

 .בהתאם  להדרכה שקיבלתם, מהטיפול יומי במכשיר ההנש .1

 .קבוע/  ניקוי והחלפת שרוך –טיפול בקנולה  .2

 .שאיבת הפרשות מהקנולה .3

  .האכלה .4

  . צחצוח שיניים באופן קבוע וסדיר–שמירה על היגיינת הפה  .5

  .אך לשמור שלא יכנסו מים לקנולה,  אפשר להתרחץ במקלחת–רחצה  .6

  .ניוד וביצוע שינויי תנוחה, פיזיותרפיה נשימתית .7

  .תן תרופותמ .8

  

  : פעמיים בשבוע–פעולות שיש לבצע פעם 

  .בדיקת מלאי והזמנת ציוד חסר מהחברה  .1

  .החלפת צנרת שאיבה .2

  .ניקוי האמבו .3

  .ניקוי החדר והחלפת מצעים .4
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  ?בביתכיצד ליצור סביבה בטוחה 

  .השתדלו לשמור על בית נקי מאבק •

  .העלולות לגרות את קנה הנשימה, אקונומיקה או כלור, אל תשתמשו באבקות •

  .השתדלו לא לעשן בבית •

  .עם הציוד הנדרש, דאגו לערכת חירום בהישג יד •

  .ודאו שכל בני הבית יודעים היכן נמצא כל פריט •

  .בצעו בדיקות תקופתיות של הציוד •

 .כם תאורת חירוםדאגו שתהיה בבית •
  

  ?כיצד אפשר להקטין את הסיכון לזיהום

המטופל המונשם חשוף יותר לזיהומים בשל העובדה שקיים צינור מלאכותי המאפשר חדירה ישירה של  אוויר 

וכן עקב העובדה שהוא מוגבל יותר ) פה ואף: ללא מעבר דרך מערכת הנשימה העליונה(למערכת הנשימה 

ובכך התרחקות , הוא ההתרחקות מבית החולים, של הטיפול בחולה המונשם בביתואחד היתרונות . בניידות

גם בעת הטיפול בבית חשוב לנקוט בטכניקות שמפחיתות את הסיכון , עם זאת. ממקורות אפשריים לזיהום

  . בחירת הטכניקה נבחרת בהתאם לסוג הפעולה הנדרשת. לזיהום

  
  : שמירה על היגיינה בסיסית

  . המטפלים יקפידו על רחצת ידיים במים וסבון לפני כל טיפול ולאחריו חשוב ש:המטפלים

החלפת , צחצוח שיניים, רחצה:  חשוב להקפיד על היגיינה אישית יומית של המטופל הכוללת:המטופל

  .טיטולים וניקוי אזור המבושים והעכוז בהתאם לצורך

  .   נקייה ומאווררת חשוב לשמור על סביבה  :סביבת המטופל

  
  :ירה על סטריליותשמ

" סטרילי"ציוד . חלק מהפעולות שעליכם יהיה לבצע מחייבות שמירה על סטריליות של הציוד בו תשתמשו

מדובר בציוד שמשמש לביצוע , בדרך כלל. הוא ציוד שעבר תהליך של עיקור להשמדת כל החיידקים שעליו

, החדרת צנתר לכיס השתן לניקוז שתן: אטיפולים חודרניים באיברי גוף סטריליים החשופים לזיהומים לדוגמ

במקרים אלו יש להקפיד במשנה זהירות על יישום טכניקה . או החדרת צנתר לקנה הנשימה לשאיבת הפרשות

   .נכונה להפחתת הסיכון לזיהום

  .גאזות ועוד, מזרקים, כפפות סטריליות, )סקשן(צנתר לשאיבת הפרשות ,  צנתר לשתן:דוגמאות לציוד סטרילי

תוכלו להתנסות ולבצע טיפולים אלו . ת המטפל במחלקתנו ידריך אתכם כיצד לבצע טיפול באופן סטריליהצוו

  .שלקראת חזרת המטופל הביתה תרגישו ביטחון בטיפול, עוד במחלקתנו כך

 דוגמאות לציוד סטרילי וסבון נוזלי
  סבון נוזלי                                                                                                  

  

  

  מזרקים סטריליים                                                                                                    

  כפפות סטריליות       
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  אלהמרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישר. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  רשימת הציוד הדרוש בבית  למטופל המונשם  דרך טרכיאוסטומיה

לקראת השחרור הביתה צוות המחלקה ידריך אתכם כיצד ומהיכן ניתן להזמין את הציוד הדרוש בבית וכיצד 

יש למלא אחר . הציוד הביתי צריך להיות במצב נקי ותקין, באופן כללי. מומלץ לארגנו בחדרו של המטופל

מחלקת ההנדסה הרפואית של קופת החולים תסייע לכם . נים לשימוש תקין במכשור הרפואיהוראות היצר

  . בכל בעיה הקשורה למכשור ההנשמה

  
  :הרשימה שלהלן מתארת את המכשירים והציוד הנדרשים לטיפול בבית

 .ובאישור הגורמים בקופה המבטחת, מכונת הנשמה על פי המלצת הרופא המטפל  .א

 
 .צנרת להחלפה ופילטרים לסינון,  של המכונהציוד לתחזוקה שוטפת  .ב

 
 :הכוללת, )suction -סקשן (מערכת שאיבה    .ג

  . מופעלת באמצעות חשמל וסוללות– suctionמכונת  .1

 .suction -צנרת מתאימה למכונת ה .2

3. FINGER TIP –אביזר המחבר בין צינור מכשיר הסקשן והצנתר . 

 .צות הצוות המטפל בשחרור או בהתאם להמל14' מס, צנתרים לסקשן סטריליים .4

 .NaCl 0.9%, בקבוקונים של מים פיזיולוגיים .5

 .כפפות סטריליות חד פעמיות .6

 .כפפות לא סטריליות .7

 
  : ציוד לחמצן.      ד

  .בלון חמצן .1

  . מחובר בעזרת צינור לבלון החמצן–אמבו  .2

  ).לשעת חירום(מסיכת פנים לאמבו  .3

  .מד סטורציה .4

  
  ):Tracheostomy(מיה ציוד לטיפול בטרכיאוסטו.      ה

  ).במידה זהה לזו שנמצאת בקנה(קנולה המיועדת להחלפה פעם בחודש עד חודשיים . 1

                  ).מידה קטנה יותר(קנולה רזרבית למקרה חרום . 2

  .ומחבר לקנולה) פילטר(מסנן אויר . 3

  .שרוכי קיבוע לטרכיאוסטומי . 4        

  .5ccמזרקים . 5

  .סטריליות לניקוי וחיטויגזות . 6

  .בקבוקוני מים פיזיולוגיים. 7

  . במידת הצורך–מסכת טרכיאוסטומי  ומרטיב חמצן . 8

  .2%ל עזרקאין 'ג. 9 

  

שרוכי 
  קיבוע

  2%ל עזרקאין 'ג

  קנולה להחלפה

  suction צינור

 

  
  אמבו
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  

 .   יחידת אינהלציה למכונת ההנשמה  .ו
  
 :או זונדה להאכלה סטרוסטומיג למטופל עם.         ז

    .מכשיר קנגורו .1

  .שקיות האכלה .2

  .שקיות ניקוז .3

 .ML 60מזרקים  .4
  

  :למטופל עם צנתר לכיס השתן.      ח

  .ח"קטטר סיליקון לפי המידה המומלצת בביה .1

 .שקיות ניקוז .2
  

  .ציוד נוסף בהתאם להנחיות הצוות המטפל.        ט

  

  (pulse oximeter)  סטורציה-מכשיר למדידת רמת חמצן בדם  

, לאצבע) קליפס או מדבקה(המדידה נעשית על ידי חיבור חיישן . זהו מכשיר המודד את רמת החמצן בדם 

  : מקומות אפשריים למדידה. יש לשים לב לנורית אדומה הדולקת על החיישן. וחיבור למכשיר

  אצבעות הידיים והרגליים  

  תנוך האוזן 

  גשר האף 

             כי אצל מטופלים כרוניים המדדים יכולים לנוע בין, חשוב לציין. 100%-96% הערכים התקינים נעים בין

  .המטופלמצב בהתאם לסוג המחלה ו, 100%-85%

  
  אמבו

האמבו צריך תמיד . מכשיר האמבו משמש לסיוע בנשימה או להנשמה רציפה בשעת חירום ובעת ביצוע סקשן

חשוב להקפיד על . ו בזמן שהותכם ביחידהאת בטיחות השימוש בו תלמד. להימצא ליד המטופל מוכן לשימוש

  .כללי השימוש ולהימנע מגרימת נזק לריאות

  :הנחיות לשימוש באמבו

  .חברו את האמבו למקור חמצן .1

 .חברו את האמבו ישירות לקנולה .2

 .הפעילו את האמבו בלחיצה עד שתבחינו בתנועתיות של בית החזה כלפי מעלה ומטה .3

  .ורךהמשיכו בלחיצות על האמבו על פי הצ .4

  

  

  

  

  

  
  שקית האכלה
  ומכשיר קנגורו

  
 ML 60מזרק 
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  טיפול בטרכיאוסטומיה

  
  ?מהי טרכיאוסטומיה

, לעתים). קנולה(טרכיאוסטומיה הינה התערבות כירורגית לפתיחת קנה הנשימה לצורך הכנסת צינור הנשמה 

  .פתח ולחזור לדרך הנשימה הטבעיתניתן לסגור את ה, כלומר, זוהי פעולה הפיכה

  :הצינור המוחדר לקנה הנשימה מאפשר

  נתיב אויר פתוח עם הנשמה או ללא הנשמה •

 שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה •

 הנשמה מלאכותית לזמן ממושך •
  

  ?מהי קנולת הטרכיאוסטומי

. א מגיעה לריאותהיא ל. הממוקמת בתוך קנה הנשימה דרך פתח בצוואר, הקנולה הינה צינורית קצרה וגמישה

הקנולה מגיעה עם מוליך שמסייע להחדיר . ישנן קנולות שבחלקן התחתון יש בלונית הניתנת לניפוח וריקון

מכיוון שהוא חוסם אותה , את המוליך יש לשלוף מיד כשהקנולה יושבת במקומה. את הקנולה ביתר קלות

  .אירו בהישג ידיש להש, לאחר ניקוי המוליך וייבושו. ואינו מאפשר מעבר אוויר

  
  ?אילו בעיות עלולות להתעורר בעקבות טרכיאוסטומיה

הבעיות הצפויות להתעורר בעקבות הטרכיאוסטומיה נובעות מהעובדה שהמטופל נושם דרך קנולת 

  :הבעיות השכיחות כוללות. במקום לנשום דרך האף והפה, הטרכיאוסטומיה

  יובש במערכת הנשימה

קנה הנשימה חשוף יותר , לכן). אף ופה(בר דרך מערכת הנשימה העליונה אינו עו, האוויר שנכנס לריאות

או לגרום שההפרשות מהריאות תהיינה , אויר קר או יבש יכול לגרום להתכווצות קנה הנשימה. ליובש ודלקות

בחיבור (יש להקפיד על שימוש בפילטר לחות , כדי להפחית הסיכון לכך. וכך ייגרמו קשיים בנשימה, סמיכות

  .ובמרטיב חמצן בעת השימוש במסכת טרכיאוסטומי, )כונת ההנשמהלמ

  הפרשות ושיעול

לעיתים השיעול עשוי להיות חלש מהרגיל ופחות יעיל בפינוי . פינוי ההפרשות נעשה בעזרת מנגנון השיעול

 דבר המהווה גורם סיכון לדלקות –הקנולה מגרה ליצירת הפרשות מרובות מקנה הנשימה , בנוסף. הליחה

. חשוב להקפיד על שאיבת ההפרשות ועל ידי כך לנקות את דרכי הנשימה של המטופל, לכן. מערכת הנשימהב

אופייני שבתקופה הראשונה לקיום הטרכיאוסטומי יהיו למטופל . את השאיבה יש לבצע אך ורק דרך הקנולה

  .כלל עם הזמן כמותן תפחת- בדרך. יותר הפרשות

  הפרעה בדיבור

מצב זה נוצר בגלל שהאוויר היוצא מן הריאות עובר . המטופל לא יוכל לדבר, כיאוסטומיעם פתיחת נתיב הטר

, )speach valve(קיימת אפשרות להשתמש בשסתום , במהלך הזמן. ולא דרך מיתרי הקול, דרך הקנולה

ישנם מרכיבים רבים . בזמנים בהם המטופל אינו מחובר למכונת ההנשמה, המאפשר דיבור והשמעת קולות

יש להתייעץ עם רופא האם ומתי יוכל המטופל . חלטה האם אפשר יהיה להשתמש בשסתום דיבורלה

ניתן להיעזר בשירותי קלינאית תקשורת שתאמן ותתרגל את , במידה ויש אישור רפואי. להשתמש בשסתום זה

  . המטופל  לשימוש בשסתום דיבור
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  סיטאי הראשון בישראלהמרכז הרפואי האוניבר. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  ?מה כולל הטיפול השגרתי בטרכיאוסטומיה

  :הטיפול כולל

 .שאיבת הפרשות מהקנולה .1

 .ניקוי אזור הקנולה .2

 .החלפת השרוך הקושר את הקנולה .3

 .על ידי רופא בלבד,  החלפת הקנולה  בהתאם לצורך .4

 

  ?)סקשן(מתי צריך לבצע שאיבת הפרשות מהקנולה 

  :ים הבאיםיש לבצע שאיבת הפרשות במצב

  .       כדי לוודא שנתיב האוויר פתוח,  כל ארבע שעות–באופן שגרתי 

 .כאשר בצעתם פיזיותרפיה והכיח לא יצא באופן ספונטני
  .כאשר מד הלחץ במכונת ההנשמה מורה על לחץ גבוה

  .יש רעש חזק של בעבוע הפרשות מהקנולה

  .הנשימות או הדופק עולהקצב , נשימה כבדה: הנכם שומעים קול נשימה שונה מהרגיל

 .הנכם מבחינים בחיוורון או בכיחלון סביב הפה
  .כאשר המטופל מבקש לעשות סקשן

  

  ?למה צריך לשים לב תוך כדי פעולת שאיבת ההפרשות

 .האם צמיגותן שונה, האם צבען שונה, לאופי ההפרשות 

קוצר תלונות על , צבע פניםשינוי ב: כמו, לסימנים המבטאים מצוקה נשימתית אצל החולה 

, )לאחר הסקשן( יש להשתמש באמבו –במידה וסימנים אלו מופיעים . נשימה מהירה, נשימה

 .pulse oximeter -ולמדוד סטורציה על ידי מכשיר ה
  

  ?מהו הציוד הדרוש לביצוע שאיבת הפרשות

  .לפני הכנת הציוד הדרוש לשאיבה יש לרחוץ היטב ידיים במים וסבון

  כפפות סטריליות .1

  כפפות רגילות .2

  תמיסת מי מלח .3

  אמבו .4

  צנתרים בגודל הרצוי .5

  "פינגר טיפ"מחבר  .6

  כוסית חד פעמית .7

  מכשיר שאיבה .8

    קנולה רזרבית .9
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  ?כיצד מבצעים שאיבת הפרשות

 רחצו ידיים במים וסבון .1

 . הכינו הציוד הדרוש כמפורט לעיל .2

 .והפעילו את המכשיר, ו את הצנתר למכשיר הסקשןחבר  .3

 ).נסו לבצע שאיבת מים מכוס(וודאו שהמכשיר שואב באופן תקין  .4

 . הסירו את העטיפה מעל הקטטר- ובעזרת היד השניה, לבשו את הכפפה הסטרילית על יד אחת .5
 .או עם כל דבר אחר, ואסור לגעת בו עם היד החשופה,  הצנתר הוא סטרילי-זכרו

 .נתקו את הצינור המחובר לקנולה והקשור למכונת ההנשמה, ד הלא סטריליתעם הי .6

מ כדי לא לפגוע " ס10 החדירו את צנתר הסקשן לתוך הקנולה עד לעומק מרבי של -ביצוע השאיבה  .7

 . בצורה מהירה, ללא שאיבה, ברירית הקנה
  .שניות 10 - אין לשאוב יותר מ–בצעו שאיבה ביציאה באופן מהיר בתנועה סיבובית 

  . במטרה לרכך הפרשותcc5בסביבות , לתוך הקנולה) Salineסליין (הכניסו מים פיזיולוגיים 

  .וחזרו על פעולת השאיבה,  לחיצות3הנשימו עם האמבו על ידי  

  .בדרך כלל יש לשאוב מספר פעמים, חזרו על פעולות אלו לפי הצורך

  .הפסיקו לשאוב כשתראו שאין יותר הפרשות הנשאבות לקטטר .8

 .השליכו לפח את הכפפות והצנתר .9

 .שטפו את צינור השאיבה עם מים מהכוסית .10

 . כבו את מכונת השאיבה .11

 . רחצו ידיים היטב .12

במידה ותזדקקו , וכל הציוד הדרוש נמצא בהישג יד,  ודאו שהמכשיר מוכן לפעולה חוזרת .13

 .לשאיבה חוזרת לא מתוכננת
  

  ?מה לעשות כאשר הקנולה חסומה

  .לייןשל ס 3cc -שטפו ב .1

  .הנשימו באמבו .2

  .שאבו הפרשות .3

  .חזרו על הפעולות עד שהחסימה משתחררת .4

  . יש להחליפה–אם הקנולה עדיין חסומה  .5
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  

  ?וכיצד להחליף את  השרוך הקושר אותה? כיצד לנקות את הקנולה

  :  קשירת הקנולה וניקוי סביב הצוואר יש לבצע במקרים הבאיםהחלפת סרט

עדיף ,  בוקר או ערב– בחרו בזמן המתאים לכם -כטיפול שיגרתי , באופן קבוע, פעם ביום .1

 . לאחר המקלחת

  .כאשר הקשרים מתרופפים .2

  .הריפוד נרטב או התלכלך/ כאשר השרוך  .3

  .כאשר הקשר לוחץ על הצוואר .4

פעולה זו הופכת בטוחה יותר אם היא .  נוסף בעת החלפת השרוךמומלץ להיעזר באדם, ככלל

  .והשני מחליף את השרוך, האחד מחזיק את הקנולה במקומה שלא תזוז. מתבצעת על ידי שני אנשים

  

  :הציוד הדרוש

 גאזות נקיות לניקוי 

 פד גאזה לריפוד אזור הקנולה 

 מספריים 

 )ורך שבקצוותיו סקוטשסרט רחב (שרוך באורך הרצוי או קבוע מיוחד לקנולה  

  מים פיזיולוגיים 

  

  :סדר הפעולות

 רחצו ידיים .1

 הכינו את הציוד הדרוש .2

 הסירו את השרוך המלוכלך .3

 נקו סביב אזור פתח הקנולה עם פד ומים פיזיולוגיים .4

 ייבשו את  האזור .5

 רפדו את אזור כניסת הקנולה עם גאזות .6

 השחילו את השרוך הנקי וקשרוהו .7

  רחצו ידיים בתום הפעולה .8

  

  : חשוב לדעת

  . פד יבש ונקי ימנע צמיחת חיידקים וגירויים באזור הקנולה 

 במידה ומופיעים –פצעים בעור , אודם, בזמן הטיפול יש לשים לב להפרשה מאזור הקנולה 

  .יש להתייעץ עם הרופא  המטפל
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

   הקשורות לטיפול בטרכיאוסטומיהשובות לשאלות שכיחותת

  
  ?מהם הסימנים לקשיי נשימה

 . נשימות לדקה12-16: הנורמה היא).  נשימות לדקה30מעל (קצב נשימות מהיר  .1

 .שינוי בצבע העור והפנים .2

 .הזעה .3

 .אי שקט .4

 .ירידה בסטורציה .5

 ).אזור הצוואר והבטן(שימוש בשרירי עזר לנשימה  .6

 ).נשמע צפצוף(מורה על לחץ גבוה או נמוך מאוד מכונת ההנשמה  .7
  

  ?מה לעשות כאשר מופיעים קשיי נשימה

 .מכונת הנשמה ובלון חמצן:לבדוק תקינות הציוד  .1

 .לבצע סקשן .2

 .להנשים בעזרת אמבו עד שיפור .3

 .למדוד סטורציה .4

 .לקרוא לרופא .5
  

  ?מה לעשות כשהקנולה נשלפת החוצה

  .הישארו רגועים .1

כוונו את הקנולה . בהתאם לזווית הקנולה, החדירו בעדינות קנולה נקיה שהכנתם מראש .2

  . פנימה לכיוון האחורי של הצוואר ולמטה בו זמנית

  .החזיקו את הקנולה במקומה בין אצבעותיכם בזמן הוצאת המוליך .3

  .המתינו עד שהמטופל יירגע .4

  .קשרו את שרוך הקנולה .5

  .101 –צלצלו למגן דוד אדום או , התקשרו לדווח לרופא האשפוז .6

  

  :חשוב לדעת
  .עד שתרגישו בטוחים, לפני השחרור מבית החולים תתרגלו עם הצוות את החלפת הקנולה 

  .2%ל עזרקאין 'יש למרוח את קצה הקנולה בג 

  .יש לבצע את פעולת החדרת הקנולה לאט 

  !או לסגירת הפתח גורמת להפסקת נשימה  איננההוצאת הקנולה למספר שניות: יש לקחת בחשבון 
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  ?באילו מקרים יש לפנות לרופא

  .ירידה בסטורציה שאינה משתפרת.   1      

  .תחושה של קוצר נשימה .2

 .º38הופעת חום מעל   .3

 .ריח וכמות, שינוי באופי ההפרשות הנשאבות מבחינת צבע .4

 .הפרשות בפתח הטרכיאוסטומי .5

 .אודם בפתח הטרכיאוסטומי .6

 .פריחות על פני הגוף .7

 .התפתחות של פצע סביב אזור הקנולה .8

 .אוכל או נוזלים יוצאים מתוך הקנולה .9

 ).עכור או כהה(ירידה בכמות השתן או שינוי בצבעו  .10

 .הפרשות לא רגילות מאיזור יציאת הקטטר .11

 .בכל שאלה או דאגה .12
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  

  תזונה נבונה

לתזונה נבונה . תפקיד חיוני של המטפל בבית הוא הדאגה לתזונה מתאימה והולמת לצרכיו של המטופל

דיאטנית קלינית של . יוחשיבות רבה בקידום בריאותו של המטופל ובשימור תפקודי גופו וכוחות

מצאנו לנכון לפרט בפניכם מספר עקרונות של . מחלקתנו תדריך אתכם בנושא התזונה והכלכלה בבית

  .תזונה נבונה

  
  :עקרונות התזונה הנבונה

 .עודף משקל מקשה על פעולת הנשימה: שמירה על משקל גוף רצוי 

רכיבי המזון הדרושים גיוון המזון מאפשר אספקה נאותה של כל מ: אכילת מזון מגוון 

 ). מינרלים ורכיבים נוספים, ויטמינים, שומנים, פחמימות, חלבונים(לבנין הגוף  

, לחם מחיטה מלאה: העדפת פחמימות מורכבות ומזונות עשירים בסיבים תזונתיים 

 ).ממתקים, עוגות: כגון(וכן המעטה באכילת סוכרים פשוטים , קטניות, דגנים מלאים

מומלץ לצרוך . המפחיתה סיכון לתחלואה, ה בירקות ופירותהעדפת תזונה עשיר 

 . מנות ביום8 -  מנות של ירקות ופירות ורצוי להגיע ל 5לפחות 

הפחתת צריכת השומן היומית והעדפת צריכת שומנים חד בלתי רווים המצויים  

 .אגודים ושקדים, טחינה, אבוקדו, קנולה, בשמן זית

מזונות העשירים בחלבונים . ריכת בשר בקרצריכת חלבונים דלי שומן והמעטה בצ 

מומלץ לשלב מקורות . קטניות וסויה, ביצים, חלב ומוצריו, הודו, עוף, דגים: הם

 .חלבון צמחיים כמו סויה וקטניות כמנה עיקרית
  

  ?מהן הבעיות התזונתיות שעלולות להתעורר אצל המטופל המונשם

  :הבעיות שעלולות להיות הן

  :קושי בבליעה

מזונות אלו קלים יותר לבליעה מאשר נוזלים .  קושי בבליעה מומלץ לצרוך מזונות דייסתיים רכיםבמצב של

חשוב . שאינן מוסיפות טעם לוואי למזון,  אבקות המסמיכות נוזלים- ניתן להשתמש במסמיכים. צלולים

  .מומלץ להיוועץ בדיאטנית על מנת לספק את הדרישות התזונתיות. להקפיד על גיוון המזון

  

  ):אספירציה(שאיפת מזון 

. להגיע לריאות ולגרום לחנק, העלול לחדור לקנה הנשימה, אספירציה מוגדרת כחזרה של תוכן הקיבה לושט

  .גם שתייה יש לתת בישיבה. רכה הניתנת בישיבה בלבד- למניעת אספירציה מומלצת תזונה דייסתית
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  או זונדה ) PEG(הזנה דרך גסטרוסטומי  

אפשר לבצע את ההזנה  באחת משתי .  או זונדה נדרשת במצבים בהם יש קשיים בבליעה  PEGהזנה דרך

  : הדרכים

  אוהזנה בעזרת מזרק  .1

 .הזנה דרך מכשיר קנגורו .2
  

  : או זונדה כולליםPEGסוגי המזון האפשריים למתן בהזנה דרך 

  ).מומלץ(פורמולות מוכנות  .1

 . מזון מרוסק ומסונן דק מאוד למניעת סתימות בצינור ההאכלה-בלנדר .2

 .נוזלים למיניהם .3
  .י הרופא המטפל והדיאטנית"סוג המזון ושיטת ההזנה נקבעים ע

  
   הזנה בעזרת מזרק

זרקה  נעשית הה. דרך צינורית הגסטרוסטומיה, בשיטה זו נשאב תוכן המזון אל המזרק  ומוזרק לקיבה

  .כדי למנוע שאיפת המזון לריאות, זאת. כשהמטופל בתנוחת חצי ישיבה, למשך מספר דקות, באיטיות

  :אופן ההזנה

  .לשטוף ידיים במים וסבון לפני האכלה. 1

  .ואין דליפה מסביב,  מים על מנת לוודא שאינו סתום10cc-20ccלפני האכלה לשטוף את צינור ההזנה ב . 2

  .צינור ההזנה איננו מקופליש לוודא ש. 3

  .לנער את הפורמולה היטב. 4

  .אסור להזריק בכוח. 5

  יש לבצע פעולה זו פעם . חשוב לסובב את צינור ההזנה כדי לוודא שהוא משוחרר ולמנוע הידבקותו לעור. 6

  .   ביום

  ת מזון וזאת על מנת למנוע הישארו,  מים10ccבתום האכלה חשוב לשטוף שוב את צינור ההזנה ב . 7

  .    בצינור ההזנה העלולות לגרום לסתימה וזיהום

  . דקות לאחר הארוחה30-60: המטופל צריך להישאר בתנוחת חצי ישיבה כ. 8

  בתום ) בעדינות(חשוב לנקות את העור מסביב לפתח הגסטרוסטומי במים ובסבון ולייבשו היטב . 9

  .אין לכסות את האזור בחבישה.     הארוחה

  .בכדי למנוע התייבשות) מים(מים מומלץ לתת תוספת נוזלים בימים ח. 10

  

  ?כיצד לתת תרופות דרך גסטרטסטומיה

אלא אם כן ישנה המלצה , י ריסוקן ומיהולן במים"תרופות אפשר לתת דרך הגסטרוסטומיה ע .1

כדי ( מים 10cc-בתום מתן התרופה חשוב לשטוף את צינור ההזנה ב. אחרת של הרופא המטפל

  ).סימת הצינורלמנוע את ח

הרופא המטפל המליץ על , אלא אם, אין לערבב תרופות עם פורמולות או צורות מזון אחרות .2

  .כך
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  י קנגורו"הזנה ע

  .ניתהזנת המטופל דרך מכשיר הקנגורו תינתן בהתאם להנחיות הרופא המטפל ודיאט

במידה והפורמולה הינה אבקה . לפני התחלת ההזנה יש לבדוק את תאריך התפוגה של הפורמולה ואת טריותה

  . שעות24- אסור להכינה מראש ליותר מ–שצריך למהול במים 

במידה וחוזר נוזל . יש לבדוק שארית קיבה לפני מתן ההזנה על ידי שאיבת תוכן קיבה במזרק מהגסטרוסטומי

, יש להחזיר את השארית לגסטרוסטומי.  זוהי שארית תקינה-  או פחות20ccיר בכמות של צהבהב או בה

  . מים ולחבר לקנגורו10cc-לשטוף ב

  .אין לתת פורמולה קרה או חמה. רצוי שהפורמולה תהיה בטמפרטורת החדר

  .יש לנער היטב את הפורמולה לפני השימוש

חדירת אויר לקיבה (לה על מנת שלא יהיה בה אויר חשוב למלא את הצנרת המחוברת לשקית ההזנה בפורמו

ורק לאחר שכל הצנרת מכילה את נוזל הפורמולה יש לחברה לצינור ). נוחות למטופל- יכולה ליצור אי

  . הגסטרוסטומיה

  . מעלות לפחות30תנוחת המטופל בזמן ההזנה הינה חצי ישיבה או בזווית של 

  

  ? או זונדהPEGדרך מהן הבעיות שיכולות להתעורר בעקבות הזנה 

  שארית תוכן קיבה גדולה מהתקין

אלא להמתין כשעה ולבדוק שוב , ההמלצה היא לא לתת הזנה, 100ccבמידה ושארית תוכן הקיבה הינה מעל 

  . אפשר להתחיל בהזנה-  שארית20cc- לא יותר מ–במידה והינה תקינה . שארית

 שעות יש שארית תוכן קיבה 4אם גם כעבור .  שעהלהמתין ולבדוק שוב כעבור, במידה והשארית עדיין גדולה

  . יש ליצור קשר עם הרופא המטפל– 100ccמעל 

או /הדבר יכול לשקף בעיה בספיגת המזון ויש חשש להקאה ו. לא מומלץ לתת הזנה כאשר יש שארית גדולה

  .לדליפה של תוכן קיבה מהגסטרוסוטמיה

  
  דליפה מסביב לגסטרוסטומי

  :תתכן בשל מספר גורמים

או כמות ההזנה גדולה מידי ולא מאפשרת ספיגה ,  יתכן שקצב ההזנה היה מהיר מדי:קיבה מלאה מדי

במידה וההזנה הינה דרך מזרק . יש להאט את קצב מתן הפורמולה, במידה ומדובר בהזנה דרך קנגורו. מתאימה

  .הכדאי ליצור קשר עם מרפאת גסטרו בהדס, בכל מקרה.  יש להאכיל בקצב איטי יותר–

במידה והוא . PEG - זאת אפשר לבדוק על ידי משיכה עדינה מאוד של ה :קיבוע הגסטרוסטומי איננו תקין

  .כנראה שיש צורך להחליפו. משוחרר מדי יש להתקשר לרופא המטפל

ניתן לבצע שטיפה ( מים 20cc-יש לשטוף את הצינור ב,   בחשד לחסימה בצינור ההזנה:חסימה בצינור ההזנה

 .יש ליצור קשר עם מרפאת גסטרו, במידה ואין שיפור).  של משקה קולה10ccזו עם 
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  :בעיות בעור סביב הגסטרוסטומי

יקוי הטיפול המונע המומלץ הינו נ. גירוי ואדמומיות בעור סביב אזור הגסטרוסטומיה הינה בעיה שכיחה

אם ישנה . חשוב לייבש את העור. במים וסבון בלבד) בעיקר לאחר ההזנה(האזור מספר פעמים ביום 

  .בהתאם להמלצת האחות במרפאת גסטרו, אדמומיות עם מעט הפרשה ניתן להשתמש במשחות למניעת גירוי

מרפאת , פא מטפלרו(במידה והופיעו הסימנים הבאים בעור באזור הגסטרוסטומיה יש לפנות לעזרה רפואית 

  ):גסטרו או חדר מיון

  דימום סביב הגסטרוסטומיה 

  הפרשה מוגלתית

  חום

  בצקת סביב לאזור הגסטרוסטומיה 

. ישנן חברות המשווקות חומרי חבישה מיוחדים למקרים של גירוי חריף. מומלץ לא לסגור את האזור בחבישה

  . מרפאת גסטרובדבר פרטים ניתן לפנות לאחות. ניתן לרכשם דרך קופת חולים

  
  הקאה חוזרת

. להמתין כשעתיים ולבדוק שארית תוכן קיבה, יש להפסיק מיד את ההזנה, כאשר המטופל מקיא במהלך ההזנה

  . במידה וההקאות נפסקו והשארית תקינה ניתן לחדש את ההזנה בהדרגתיות ובאיטיות רבה

  .זנה ויש לפנות לרופא המטפל שעות אין לחדש את הה48במידה וההקאות נמשכות מעל לפרק זמן של 

  
  שלשולים

  : יתכנו בשל מספר גורמים

  .שינוי סוג הפורמולה לה רגיל המטופל .1

 .פורמולה מקולקלים/ מזון  .2

 .  קרה או חמה מידי–טמפרטורת הפורמולה איננה מתאימה  .3

 .תרופות חדשות שמקבל המטופל .4

  . חשוב לשמור על שגרה בזמני ההזנה–שינויים בזמני ההזנה  .5

במידה .  של שלשולים יש להאט את ההזנה ולהוסיף נוזלים דרך הגסטרוסטומיה כדי למנוע התייבשותבמצב

  . ימים יש להפסיק את ההזנה ולהתייעץ עם הרופא המטפל3 -והשלשולים נמשכים מעבר ל

  
  עצירות

ים לגרום עלול, ניידות בלתי מספקת וכן שינויים בזמני ההאכלה, תרופות חדשות, פורמולות הזנה מסוימות

  .יש לפנות לרופא מטפל,   ימים3-4במידה ולא הייתה פעולת מעיים במשך . לעצירות

  
  דלקות ופטרת בפה

או פטרת בחלל /עלולה להתפתח דלקת ו, במטופלים עם גסטרוסטומיה שאינם מקבלים כלל הזנה דרך הפה

  .םלמניעת דלקות חשוב להקפיד על היגיינת פה תקינה במהלך היו. הפה עקב יובש

  

  :כללית הערה

  .  יש לבצע לפני ההזנה-ואינהלציות ) סקשן(שאיבת הפרשות מהקנה , פיזיותרפיה נשימתית, פעילות גופנית

  .לאחר ההזנה מומלצת מנוחה
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  )קטטר(י צנתר "ניקוז כיס שתן ע

  .ור סיליקון אשר מוכנס לשלפוחית השתן ומשמש לניקוז השתן אל מחוץ לשלפוחיתהקטטר הינו צינ

  . הקטטר מחובר לשקית ניקוז

  

  :יש לשים לב לדברים הבאים

  לפחות ליטר ליממה–כמות השתן 
  כהה או בהיר- צבע השתן 

 האם השתן עכור או צלול
ניקיון אזור יציאת . פת שקית הניקוזוהחל, הטיפול בקטטר כולל ניקיון יום יומי של אזור יציאת הקטטר

  .י סבון נוזלי ומים זורמים"ע, הקטטר מתבצע בזמן הרחצה

  
  :אופן החלפת השקית

פתיחת המערכת לצורך החלפת שקית עלולה לגרום לחדירת . מערכת השתן הינה מערכת סטרילית .1

ביבה נקייה תוך יש צורך להקפיד על ביצוע הפעולה בס, כדי להפחית סיכון זה .זיהום לדרכי השתן

  .הקפדה על רחצת ידיים לפני הפעולה ולאחריה

  .ולידכם הכינו פח נקי לאשפה, הכינו על משטח עבודה נקי את השקית החדשה .2

  .רחצו ידיים היטב במים וסבון .3

  . והחזיקו את הקטטר על מנת למנוע דליפה של שתן בזמן החלפת השקיתצבטו .4

  .שליכו אותה לפח האשפהשחררו בתנועה סיבובית את השקית המלאה וה .5

  .חברו את השקית הנקייה לקטטר .6

 .רחצו ידיים היטב במים וסבון .7
  .כך ניתן לרוקן את השתן לכלי נקי ללא צורך בהחלפת השקית. לעתים יש אפשרות להשתמש בשקית עם ברז

  .החלפת שקית השתן תתבצע כל שבועיים, במקרה זה

  
  החלפת קטטר לשתן

  .ההחלפה נעשית על ידי אחות. בועות עד חודשיים ש6יש להחליף את הקטטר בכל 

  
  תרביות שתן

, במצבים בהם למטופל יש חום גבוה: לדוגמא(תרביות שתן נלקחות כאשר קיים חשש לזיהום בדרכי השתן 

 . בהתאם לצורך על ידי האחותההתרביות תילקחנ).  השתן עכור ועם ריח לא נעים
  

  :או רפואיתבמקרים הבאים עליך לפנות לעזרה סיעודית 

 .דליפה גדולה סביב הקטטר .1

 .הופעת חום או צמרמורת או שתן עכור .2

 ).הדבר יכול להצביע על עצירת שתן(חוסר ניקוז של שתן למשך שעתיים  .3

  .באם הקטטר יצא מכיס השתן .4
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  להפיזיותרפיה נשימתית והפע

דלקת בדרכי ו ,פצעי לחץ, דלקת ריאות:  עלולה להיות כרוכה בסיבוכים חמורים כמובמיטהשכיבה ממושכת 

לחיזוק השרירים ולשמירה על , ביצוע תרגילים המסייעים לאוורור תקין של הראות, הפעלת הגוף. השתן

. פור מצב הרוח והמורליש להם תרומה רבה בשי, מעבר לכך. אלו סיבוכים הכושר הגופני חיוניים למניעת

 פיזיותרפיסטית וצוות האחיות ידריכו אתכם כיצד ניתן לבצע פעולות ותרגילים שונים שיסייעו,  במחלקתנו

או טיפול / לאחר השחרור הביתה יש אפשרות לקבל ייעוץ ו . לשמור על תפקודי הגוף וחיוניותו

  .מפיזיותרפיסטית דרך קופת החולים

  
  ?ור תקין של הראותכיצד אפשר לשמור על אוור

חשוב , לכן.  הנובעים משכיבה ממושכת דלקת ריאות וסיבוכים אחריםשל הראות מסייע במניעתאוורור תקין 

והליכה בהתאם ליכולתו של , עמידה, ישיבה זקופה. שהמטופל ישהה מחוץ למיטתו במשך רוב שעות היום

למנוע הצטברות גדולה של ליחה החוסמת המטופל מסייעות לאוורר את החלקים התחתונים של הריאות ובכך 

  :מומלץ לבצע את התרגילים הבאים מספר פעמים ביום, בנוסף. את דרכי האוויר

לאחר , )סחרחורות כדי למנוע(מקסימום שלוש ברצף ,  יש לנשום נשימות עמוקות ואיטיות– תרגילי נשימה

 .לצורך מנוחה בין הנשימות העמוקות נשימות שקטות ,שהן) נשימות בטן(מכן יש לנשום נשימות סרעפתיות 

  .או אחות/תרגילים נוספים אפשר לבצע בעזרת מכשיר ספירומטר בהדרכת פיזיותרפיסט ו

הדבר מסייע בניקוי . הטרכיאוסטומי/ חשוב לעודד שיעול חזק או הוצאת אוויר חזקה דרך הפה  –שיעול 

 ). במידת הצורך יש לבצע סקשן(הריאות מליחה 
  הדבר מסייע בפינוי הליחה מהריאות לכיוון דרכי האוויר העליונות -  ד מצידי הגוףשכיבה על כל אח

 נשימות עמוקות ולהניע את 4-5בזמן שכיבה על הצד יש לבצע . ולהוצאתה על ידי שיעול או שאיבה בסקשן

  ).מונהת: (לשכיבה על הצד עם תמיכה של כריות: דוגמא. היד העליונה בכדי לגרום לתנועה גם של בית החזה

  
  ?כיצד ניתן לשמור על כושר התנועה והניידות

דבר שעלול ,  שכיבה ממושכת גורמת לירידה הדרגתית בכוח השרירים ונטייה לקיצור אורכם:תרגול אקטיבי

כדי למנוע זאת חשוב לעודד את המטופל . עיוותים בגפיים והגבלה של טווח התנועה, לגרום לדלדול שרירים

הפעלה אקטיבית זו יעילה גם לתרגול הלב והריאות .  שלו בכל הכיוונים האפשרייםלהניע את ארבע הגפיים

צעידה במקום מאפשרת תרגול יעיל של הרגליים בנשיאת משקל ושיפור . ומסייעת לשמור על כושר גופני כללי

הנעה עצמית של הכסא מהווה אפשרות טובה , במידה והחולה מרותק לכסא גלגלים. סיבולת הלב והריאות

  : דוגמאות נוספות לתרגילים לחיזוק שרירי הידיים והרגליים. לתרגול

 הידיים בעזרת מגבת מעל הראשהרמת  •

  הרמת אגן בשכיבה על הגב עם רגליים מכופפות •

  הליכה בעזרת אביזר עזר מתאים כגון הליכון •

 הרמת רגל ישרה עם משקולת בשכיבה על הגב •
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  ז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראלהמרכ. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

על המטפל לסייע לו להניע , במידה והמטופל איננו מסוגל לבצע תרגילים אקטיביים בעצמו: תרגול פאסיבי

התנועה הפאסיבית מסייעת להעביר מזון ואספקת . המרבי  עד לטווח התנועה -את המפרקים באופן פאסיבי 

  .  השריריםומסייעת לשמור על אורך, דם למפרקים

  

כדי להשיג מטרה זו יש .  חשוב שהמטופל יתפקד באופן עצמאי בהתאם למצבו:תפקוד עצמאי בהתאם ליכולת

של קופת " היחידה להמשך טיפול ומעקב"התאמת הבית נעשית בסיוע .  להתאים את הבית לרמת תפקודו

, זרה בקימה מישיבה לעמידהמותקנות ידיות לע, במסגרת זו למשל מותאמת גישה נוחה לשירותים. החולים

  . ומותאם גובה המיטות והכיסאות בבית לצרכיו של המטופל והמשפחה

  

  ?כיצד למנוע פצעי לחץ

בתחילה העור באזור הפגוע נראה אדום אך . פצע לחץ עלול להיווצר כתוצאה משכיבה ממושכת ללא תנועה

עמיק והוא יכול לחדור את כל שכבות הפצע גדל ומ) ולעתים מדובר במספר קטן של שעות(ככל שעובר הזמן 

פצע לחץ גורם לסבל רב עקב הכאב הקשה הכרוך בו והוא עלול לגרום לזיהום קשה . השריר והעצם, העור

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם . פצע לחץ מתהווה בקלות אך החלמתו איטית. ומפושט המאיים על החיים

  :ידי הקפדה על-על, זאת .פצעי לחץ היא פשוט למנוע את התהוותם

  . ביצוע שינויי תנוחה כל שעתיים למטופלים המרותקים למיטה שאינם מסוגלים לבצע זאת בעצמם 

  . ניוד המטופל מחוץ למיטה וביצוע תרגילים שונים 

    בכריות תומכות ובאביזרים נוספים לביצוע , ניתן להיעזר במזרון מיוחד המסייע במניעת פצעי לחץ 
  ". יד שרה"ניתן להשיג בסניפי אביזרים אלו . שינויי התנוחה        

 מניעת יובש של , הקפדה על היגיינה אישית, ידי ניגוב טוב לאחר רחצה - שלמות העור עלעלשמירה  
  . 'י שימוש בקרם מזין וביצוע מסאג"העור ע         
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  רגשות ותחושות

כל . הרגשות והתחושות המלווים אותך ואת בני משפחתך עם שחרורך הביתה מונשם הינם רבים ומגוונים

שהתקשורת תהיה פתוחה בין  חברי , חשוב שהמשפחה תשמור על זהותה. התחושות הן אפשריות ולגיטימיות

  ת של כלל בני המשפחההמשפחה כדי לספק תמיכה וכדי לאפשר רגישות והתחשבות בצרכים וברגשו

  

בתוך מכלול השינויים הרבים המתרחשים בשגרת " הליכה לאיבוד"  לעיתים ישנה תחושה של -  חוסר ידע

אנו יודעים כי רוב האנשים . בעומס המידע והידע לגבי הטיפול הנדרש ותהליך ההיערכות בבית, החיים

המטרה שלנו היא , לפיכך. בסיסי רחב יותרויש להם ידע , מתמודדים טוב יותר כאשר הם יודעים למה לצפות

ואנו נענה על הכל ביושר , חשוב לנו שתרגישו בנוח לשאול, להעשיר את המידע והידע שלך ושל בני משפחתך

  .והגינות כמיטב יכולתנו והבנתנו

  

ממוות , מנכות, מתלות, מכאב, מחוסר נוחות, פחד מהלא נודע.  רגש שכיח המלווה מטופלים רבים–פחד 

,  עומדים לשירותך הצוות הסיעודי–אם אתה או בני משפחתך מרגישים צורך לשוחח על כך . העתיד לבואומ

  .העובדת הסוציאלית והצוות הרפואי

  

צוות רפואי , בני משפחה, כעס כלפי אלוהים:  כעס הוא תגובה שכיחה נוספת למצב–כעס ורגשות אשם 

על מנת להתמודד עם . הווה נטל על משפחתו התומכתהמטופל עלול להרגיש אשמה על כך שהוא מ. וסיעודי

  .ולהעשיר ידע, להביע את החששות,  רצוי לשוחח עם בני המשפחה–תחושות אלו 

  

טבעי שתחשוש שאנשים ינתקו את .  יתכן כי בהתחלה תתקשה להסתגל למצבך הגופני החדש–דימוי גוף 

לפעמים יש קושי רגשי להיות . וד היומיומיותלוי באחרים בתפק, אתה עם עצמך תרגיש מוגבל, קשריהם אתך

תהליך ההסתגלות לוקח זמן ודורש . ילדים או הורים, בת זוג/בן: י בן משפחה קרוב"מטופל באופן אינטימי ע

  . ולהפיק ממנה את המירב, אך ככל שיחלוף הזמן תוכל במסגרת השיקום ללמוד לחיות עם המוגבלות. סבלנות

  
הינם צרכים בסיסיים , צורך באינטימיות גופנית ורגשית והרצון להיות נאהבים ה–הצורך באהבה ואינטימיות 

ייתכן והמוגבלות . שונות מאדם לאדם, אהבה ודאגה לאחר, הדרכים להביע אינטימיות. של כל אחד מאיתנו

, שהיכולת שלך להרגי, אישיותך, אך. הנובעת ממצבך הרפואי מקשה על ביטויים פיסיים של מיניות ואינטימיות

בת הזוג אתם יכולים ללמוד מה גורם /ביחד עם בן. אלא נמצאים בך כמקודם, לחשוב ולבטא מיניות לא אבדו

י לעצמך את החופש להרחיב את /תן. הנאה רגשית חשובה יותר מאשר יכולת ביצוע. לכם להנאה הדדית

בושה וחוסר , ות על פחדי הנחות לגבי מיניות המבוסס/אל תניח. הגדרותייך לגבי מהם ביטויים של מיניות

ה על /שיחה גלויה עמו, בת הזוג/תקשורת פתוחה עם בן. ה לשינויים/ת ופתוח/י יצירתי/הייה. ביטחון

ה בתחושות הפחד וחוסר הביטחון מהשינוי הגופני והמגבלות הגופניות יכולים לסייע /ציפיותיכם ושיתופו

  .  זה לזהםכמחויבות שלוה ולחזק את הקשר הזוגי

ה קירבה /יותר הוא לחלוק ולשתף את התחושות והשאלות שעולות עם אדם אחר עמו הינך מרגישהחשוב ב

או , ניתן גם להיעזר באיש מקצוע כפסיכולוג. ישנן דרכים רבות בהן ניתן לסייע בשיפור הקשר הזוגי. ופתיחות

  .יועץ לזוגיות ומיניות
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  ברסיטאי הראשון בישראלהמרכז הרפואי האוני. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  , ולכם המטפלים

  . אך גם המתגמלים ביותר, הטיפול באחר הוא אחד העיסוקים הקשים

: חלק מן הקשיים שאנו יודעים שקיימים. האתגרים העומדים בפניכם הינם רבים וחשוב שתהיו מודעים להם

  .תחושת דיכאון, צורך בחוזק פיזי, חוסר אונים, מחסור בשינה

שמירה על , לדעת לשמור על המבנה המשפחתי,  לקיים סדר יום קבוע–ודד עם תחושות אלו הדרכים להתמ

להכיר את מקורות התמיכה הקיימים בקהילה ולא להסס , לדעת להתחלק בעול, קשר עם העולם החיצוני

  .לחלוק ולשתף בתחושות ובשאלות את האנשים הקרובים אליכם. לפנות ולבקש סיוע ועזרה פיסית ונפשית

  

  .כי בשבילכם אנחנו כאן. צוות המחלקה ישמח לתת לכם כתף בכל עת
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  גורמי תמיכה בקהילה

מבית הכרת מירב השירותים המצויים בקהילה תאפשר לכם התמודדות טובה יותר עם יציאת יקירכם 

ניתן להשיגה דרך האחיות או בפניה ישירה . לשירותכם עומדת העובדת הסוציאלית של מחלקתנו. החולים

  .02-6777321: טלפון'  במס–לשירות הסוציאלי 

  :להלן מספר מוסדות בקהילה הנותנים שירותים למטופלים בעלי צרכים מיוחדים

    www.btl.gov.il:גמלות וקצבאות המוסד לביטוח לאומי

  .ביטוח זה מבטיח הכנסה מינימלית למי שעקב נכותו צומצם כושר השתכרותו :ביטוח נכות כללית

קצבה זו מיועדת לאנשים מוגבלים בתפקוד יומיומי וזקוקים לעזרת הזולת : קצבת נכות לשירותים מיוחדים

  ).תאכילה או צורך להשגחה מתמד, הלבשה, רחצה, ניידות בבית: כגון(לבצוע פעולות היומיום 

הקצבה (גמלה זו מעניקה הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות  :גמלת ניידות

  ).להשתתפות בהוצאות השימוש ברכב קיים ועוד, משמשת למימון מיסים החלים על קניית רכב חדש

ונזקקים  לעזרת אדם ,  הגרים בבית60 ולנשים מעל גיל 65 גמלת סיעוד ניתנת לגברים מעל גיל :גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד ). השגחה ועוד, ניהול משק בית, ניידות, רחצה, האכלה, הלבשה: כגון(אחר בפעולות היומיום 

  .ניתנת במתן השירות עצמו ולא בכסף

). ביציאה מאשפוז: לדוגמא( הסדר זה מיועד לסייע לזקנים אשר זקוקים לעזרה באופן דחוף :טרום סיעוד

  .תן ליצור קשר ישירות לחברות הסיעוד אשר יש להן אישור מהמוסד לביטוח לאומילמימוש זכות זו ני

  .טפסים לביטוח לאומי ניתן לקבל אצל העובדת הסוציאלית במחלקה

  
על מנת להעסיק .  שעות ביממה יכול להיעזר בשירותי עובד זר24מטופל אשר זקוק לעזרת מטפל  :מטפל זר

יש אפשרות לפנות . הפנים ומשירות התעסוקה להעסקת עובד זרעובד זר יש צורך לקבל אישור ממשרד 

בנבכי הבירוקרטיה "לקבלת הטפסים ולעזרה , ישירות לחברות כוח אדם המתמחות בעובדי סיעוד

המשולם על ידי הביטוח הלאומי ישירות , קשיש המקבל גמלת סיעוד יכול להמיר את הערך הכספי".הישראלית

  . את שכר העובדוממנו לקזז,  לחברת כוח האדם

  
  :קופות החולים

המטופל (מטופל המשתחרר לביתו ותלוי במכונת הנשמה יקבל מקופת החולים את המכונה לה הוא זקוק 

  ).ובתשלום עבור ציוד מתכלה,  מעלותה10%ומשפחתו ישתתפו בתשלום עבור המכונה בערך של 

, דיאטנית, אי מכונת הנשמהטכנ, אחות, כמו כן יקבל המטופל שירות של אשפוז בית הכולל רופא

  .ועובדת סוציאלית לפי הצורך, פיזיותרפיסטית

 1-700-707-700: 'טל  www.klalit.co.il  :קופת חולים כללית

  1-700-50-53-53: 'טל www.maccabi-health.co.il  :קופת חולים מכבי

 1-700-507-507: ' טלwww.le-la.co.il :קופת חולים לאומית

  1-222-38-33: 'טל www.meuhhedet.co.il :קופת חולים מאוחדת

יש צורך לברר . יקים סיוע כספי נוסף לחולים סיעודייםהביטוחים המשלימים השונים בקופות השונות מענ

  .תלוי בסוג הביטוח, לגבי כל מקרה
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  www.mof.gov.il/itc :מס הכנסה

להגיש בקשה , בל קצבת נכות רשאי לפנות למשרדי מס הכנסה באזור מגוריו כל נכה המק:פטור ממס הכנסה

ועדת אבחון אשר מתקיימת בביטוח . בצירוף המסמכים הרפואיים המתאימים, לפטור ממס עקב מחלתו

יש .  ועל פיה קובעת את מידת הזכאות של הפונה, בודקת את הבקשה, בתיאום עם משרדי מס הכנסה, לאומי

  .ור ממס לבני זוג המטפלים בנכה וכן לילדים המטפלים בהורה נכהאפשרות לקבל פט

  

 www.jerusalem.muni.il :עירייה
  . ומעלה75%הנחות בתשלומי ארנונה ניתנות בעירייה למטופלים בעלי אחוזי נכות או דרגת אי כושר של 

  :ת הגביה בעירייה ולצרףלשם קבלת ההנחה יש לפנות למחלק

 .מכתב בקשה לקבלת ההנחה .1

 .אישור רפואי .2

 .אישור המוסד לביטוח לאומי על גובה ההכנסה ועל אחוזי הנכות .3
  

  www.mot.gov.il :משרד הרישוי

  :ולצרף, שוי בכתביש לפנות למשרד הרי, )במידה והרכב רשום על שם הנכה(לרכב " תו נכה"כדי לקבל 

 ).הרשום על שם הנכה(צילום רשיון רכב  .1

 ).אפשר לצלם רשיון נהיגה של האדם הנוהג עבור הנכה(צילום רשיון נהיגה  .2

 .אישור רפואי על תולדות המחלה ותפקוד נוכחי .3
  

 www.health.gov.il :משרד הבריאות
כסאות גלגלים : כגון, הליכה וניידות ואביזרים שונים, במימון ורכישת מכשירי שיקוםמשרד הבריאות משתתף 

מיטות , מזרוני אוויר, מנופים, כריות מיוחדות למניעת פצעי לחץ, כסאות שירותים, או ממונעים/ידניים ו

ן בלשכות השירות לציבור נית. משרד הבריאות משתתף בהתאמת הבית לצורכי הנכה, כמו כן). חשמליות ועוד

לאחר שנקבעה בביטוח (הזכאים לסיוע הנם נכים בעלי נכות קבועה . במחלקה למחלות ממושכות, הבריאות

  ).לאומי

  .5314811-02: 'בטל, יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית

  

  :ארגוני מתנדבים ועמותות במערכת הבריאות

  6444444-02: '  טלwww.yadsarah.org.il :יד שרה

  5002111-02: ' טל:עזר מציון

  6921681-03: ' טל:הסתדרות הנכים בישראל

  9231979-03: ' טל:התאחדות הנכים יוצאי חבר העמים

  6521308-02: ' טל: מרכז לזכויות אדם של בני אדם עם מוגבלויות-בזכות

 5303739-03: 'טל :לנכהבינוי ותחבורה ,  המרכז הישראלי לאביזרי עזר-מילבת
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  :אמבולנסים ללא תשלום

  .ברוב המקרים יש להזמין אמבולנס יום מראש

  5376666, 534757-052 :לב מלכה

  5002111-02 :עזר מציון

  842560-051 :עזרה למרפא

  5813558-02 :שערי מרפא

  6444444-02) בתשלום סמלי( :יד שרה

  5377711 :משען לחולה

  6433474,  385871-054 :מגן לחולה

  5869777 :ברוך ומרפא
  

  :עמותות

. ומשפחותיהם A.L.Sהוקמה כדי לתמוך בחולי  -  )ALS / MND –העמותה הישראלית ל (ס .ל.ט.עמותת א

קישורים לאתרים ',  זכויות ואביזרי ניידות ועודמידע שימושי על, הטיפול, באתר ניתן למצוא מידע על המחלה

       il.org.atlasals.www. עיתון, נוספים

  )09  -  9551225 , 03  -  5403270(: מספרי טלפון של העמותה

  

  ":הדסה"התקשרות ל

  02-6776479 - 8'טיפול נמרץ פנימי ד

 6777111 -02: כרם -מרכזיית הדסה עין 
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  סיכום נושאי ההדרכה

חתימת בן 
  המשפחה

שם האחות 
  המדריכה

  נושא ההדרכה  תאריך ההדרכה

הכנת הבית לקראת       
  בואו של המטופל

סטריליות ומניעת       
  זיהומים

      
  ציוד הדרושה

:   הפעלת הציוד      
  מכונת הנשמה.א

      
  מכונת סקשן. ב

      
  בלון חמצן.ג

      
  אמבו. ד

      
  מד סטורציה. ה

      
  אינהלציות למכונה. ו

      
  מכשיר קנגורו. ז

      
  טיפול בטרכיאוסטומיה

      
  שאיבת הפרשות

      
  תזונה נבונה

      
  PEG -טיפול ב

      
  טיפול בקטטר

 נשימתית פיזיותרפיה      
  והפעלה

      
  גורמי תמיכה בקהילה

      
  מצבי חירום

  

  


