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 מטופל/ת נכבד/ת שלום רב,

י. אנו מקווים שמידע זה יהיה מועיל ובפצעים קשי ריפיות רפואבחוברת תמצא/י מידע בנושא טיפול ברימות 

 עבורך. אנו עומדים לרשותך בכל פנייה ושאלה.

 

 .צוות מרפאת עורבברכה, 

  
 מידע כללי

 בהדסה עין כרם, במועד ובשעה שנקבעו מראש. ,המרפאותבבניין  5קומה ב הטיפול ניתן במרפאת עור

 :ביום הטיפול יש להביא את הפריטים הבאים

 חייבות כספית מתאימה.הת 

 .מכתב מפורט מהרופא שהפנה אותך לטיפול 

  הטיפול )על פי הנחיית רופא עור בהדסה(. בסמוך למועדתוצאה של בדיקת דופלר שבוצעה 

  הקשורים לטיפול.נוספים צילומים ובדיקות של תוצאות 

 .מומלץ להגיע עם מלווה   

 

 

 ההכנה ביום הטיפול

 תות כרגיל.בבוקר הטיפול אפשר לאכול ולש 

 ניתן לקחת כרגיל. - תרופות 

 

 

 :ליידע את הצוות הרפואי על חשוב ביותר –לפני כל טיפול 

  מקבל. שהמטופלכל תרופה או טיפול 

 .רגישות לתרופות או חומרים אחרים 

  הטיפול או לאחריו. לפניכל הרגשה או תופעה חריגה שהופיעה 

 
 

 מהו פצע קשה ריפוי?

 .שבועות 8-מעל למתאים אשר לא החלים למרות טיפול רפואי  כפצע מוגדר פצע קשה ריפוי

 בגפיים התחתונות והם נגרמים בשל סיבות רבות ומגוונות.  בעיקרפצעים או כיבים קשיי ריפוי נוטים להופיע 

הפוגעות בזרימת הדם הוורידית ו/או העורקית לרגליים  מחלות כלי דם שונות ,בין השאר ,ותכוללסיבות אלו 

כיבים הופעתם של ועוד. הגורמים השכיחים ביותר ל , גידוליםזיהומיםסוכרת, , חבלות, ספיקה( )מצבי אי

 כרוניים הם אי ספיקת ורידים, סוכרת ופצעי לחץ. 
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 מדוע קשה לרפא פצעים אלו? 

כרוניים הם כיבים  לצוות הרפואי והסיעודי.אחד האתגרים הגדולים והחשובים  פצעים קשי ריפוי מהווים את

כיבים אלו בעייתיים במיוחד לטיפול כיוון שהם מתמידים לאורך זמן למרות טיפולים חוזרים ומתמשכים. 

או רקמה הספוגה מזוהמת , )נמקית( מתהקמה רהופכים עמידים לטיפול ואינם מחלימים עקב נוכחותה של 

ווצרות ומילוי הפצע לצורך ריפוי פצע קשה ריפוי יש לסלק מתוכו את הרקמה המתה ולאפשר הי. בקרישי דם

ברקמת גירעון המורכבת מכלי דם מרובים ורקמת חיבור. רקמה זו מאפשרת ומעודדת צמיחת עור חדש 

 משולי הפצע למרכזו עד להחלמתו.
 

 

  ?טיפולי הטריהמהם 

הליך הכולל הטריה הינה  .הטריהתהליך המכונה הטיפולים המקובלים להשגת תנאים אלה עושים שימוש ב

פצע, במטרה לשפר את יכולת ההחלמה של אזור המ נמקיתניזוקה או שחומרים זרים, רקמה י וניקוסילוק 

תמיסות , הרטבות עם תמיסות חיטוי באמצעותאו , , כירורגימכנילהתבצע באופן הפצע יכולה ת הטריהפצע. 

 יםומלוו יםקרביותר, י כים, ממושיםלרוב איטיטיפולי הטריה אלו הם  ומשחות למיניהן.  פיזיולוגיות שונות

לא פעם הטיפול נכשל והכיבים חוזרים ומזדהמים, מתכסים ברקמה  .למטופליםבלא מעט מקרים בסבל רב 

 נמקית ומחייבים התחלת התהליך הטיפולי כולו מחדש!
 

  בהדסהלהטריית כיבים הטיפול ברימות 

להטריית הכיבים וזירוז  חדש-שנים, בטיפול ישן 15 -אנו עושים שימוש, זה למעלה מ "הדסה"בבית החולים 

 ,(Phaenicia sericata maggots) הריפוי. מדובר בטיפול ביולוגי באמצעות רימות זבוב הבקבוק הירוק

אך אינן פוגעות ברקמה חיה ובריאה. רימות אלה ידועות גם בשם "רימות  ,המסוגלות לעכל רקמה נמקית

נה הצליח צוות הטיפול ברימות להביא לאחרורפואיות" בזכות השימוש שנעשה בהן בשירות הרפואה. 

 להכללת הטיפול במסגרת סל התרופות ובכיסוי מלא של קופות החולים.

מורכב מחוקר חרקים )אנטמולוג( המגדל את הרימות בתנאים סטריליים, מרופא עור הטיפול ברימות צוות 

  האחראי על הטיפול ומאחיות מרפאת העור. 

ובבתי אבות בקהילה ובהדרגה זוכה הדסה לקות בבית החולים מתבצע הן במרפאה והן במחההטיפול 

מרות הרתיעה הראשונית הנגרמת מן הרעיון הכרוך . זאת, לולאור ההצלחה הרבה של ,לפופולריות גוברת

פתח גישה חיובית כך שהמטופל ילטיפול וב המטופלבהכנה נפשית של  ההצלחת הטיפול תלוי ב "תולעים".

 בתחושת דחייה ורתיעה עמוקה. ך לעיתיםעלול להיות כרוה ,טיפולל
 

 

 

 ?ריפוי הפצעים באמצעות הרימותכיצד מתאפשר 

מייחסים לרימות מספר מנגנוני מחקרים בו הרימות מביאות לריפי פצעים עדיין לא ברור במלואו.  המנגנון

 ריפוי פצע: המזרזים פעולה 

 .יפירוק ועיכול חומר נמק .1

 .טיביוטיקהידים לאנגם כאלו שעמ -פירוק והרס חיידקים  .2

  .הפרשת חומרים המעודדים יצירת רקמה בריאה .3

 הרימות אינן פוגעות ברקמות בריאותש חשוב לציין
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 ?טיפול ברימותשל היתרונות מהם ה

 :מחקרים שונים הראו כי הטיפול ברימות

  יותר של פצעים קשיי ריפוי בהשוואה לחבישות קונבנציונאליותהרבה מביא לריפוי מהיר.  

 לעומת השיטות האחרות, בהקטנה של שטח הפצע, ירידה בהפרשות  נות רביםיתרוה במלוו

  .מהפצע, ירידה בריח הקשה הנודף מהפצע ובכאבים המלווים אותו

 יעיל במקרים בהם הפצע מזוהם בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. 

  במקרים בהם המטופל לא יכול לעבור הטרייה כירורגית עקב סיכוני ההרדמהיעיל. 

 

 הטיפול?מיועד למי 

 פצעים מרקמה נמקית וזיהום.מהיר של טיפולי הטרייה באמצעות רימות מיועדים לשמש כאמצעי לניקוי 

 כאשר הפצע נקי ויש בו רקמה בריאה, אין לטיפול ברימות יתרון משמעותי על פני שיטות אחרות. 

הטיפול מתאים  גוף.של הפצע ב מיקומולרקע או הת ומחללובלי קשר  לבני כל הגילאיםהטיפול מתאים 

נכשלו. טיפולי הטרייה כירורגיים טיפולים שמרניים מסוגים שונים ו בהם טיפולים אנטיביוטיים,למצבים 

 לדוגמא: כיבים וורידיים, כיבים עורקיים, פצעי לחץ, ,במגוון רחב מאוד של פצעים נמצא יעילברימות  להטיפו

 , פצעים קשי ריפוי בעקבות ניתוח, פצעים בעקבות טראומה,)דלקת העצם( אוסטאומיאליטיס ,כוויות

 כיבים נוירופטיים ממאירות,מחלות , פצעים על רקע האוזן(תנוך )דלקת בעצם מאחורי  מסטואידיטיס

  על רקע סוכרת.כיבים ו פגיעה עצבית(הקשורים ב)
 

 מהן שיטות הטיפול?

 קיימות שתי שיטות טיפול עיקריות באמצעות הרימות. 

צעירות רימות הפצע שקיקי רשת ובתוכם שטח טה הראשונה, החדשה יותר, היא הנחה על השי .1

 וחבישה סופגת לחה מונחת מעל השקיקים.

השיטה השנייה, הותיקה יותר, היא יצירת כלוב רשת לרימות חופשיות הנעות בתוך הפצע על גבי  .2

 מיטת הפצע. 

 
 

 מה קורה במהלך הטיפול?

  .חשוף הכיבמכוסה בסדין כשאזור  ,המטופל שוכב על גבו הנמשך כשעה,במהלך הטיפול, 

  מבוצעות הפעולות הבאות:במסגרת  הטיפול 

 ( שטיפת הכיב באמצעות תמיסת פיזיולוגיתSaline, Ringer’s Lactate.) 

  או פלסטר  (גרנופלקס נדבקת הידרוקולואידית )כגוןחבישה הגנת העור שסביב הכיב באמצעות הדבקת

 או מריחה של משחת הגנה לעור. הכיבעל העור בשולי 

  או בשקיקים מלאי רימות צעירות. לגודל הכיבבהתאם מילוי הכיב ברימות צעירות 

 פרשות מן הכיב והגעת חמצן לרימותכיסוי חלל הכיב באמצעות רשת ניילון צפופה המאפשרת פעפוע הה.  

 כיב.שולי הל הודבק מסביבאל הכיסוי ש ,תוך אטימת השוליים ,הרשת הדבקת 

 .כיסוי הרשת באמצעות פדי גאזה ספוגים בתמיסת מלח פיזיולוגית 

 שת ורשת.חבישת אזור הכיב באמצעות תחבו 
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  ?במקומה החבישה להשאיר אתכמה זמן יש 

תמיסת  בלחץ על ידייממות, החבישה נפתחת וחלל הכיב נשטף  2שעות ובמקרים מיוחדים  8-24 -לאחר כ

רימות מוחלפות בחדשות וצעירות יותר, אלא אם הושג ניקוי משביע רצון ה ,במידת הצורך. מלח פיזיולוגית

בתוך הכיב. במידה ולא כולן הוסרו בסיום הטיפול, הן  נותרותהרימות אינן בסיום פרק זמן זה,  של הכיב.

מקובל להותיר את הרימות  ,בטיפול באמצעות שקיקי הרימות .ימים 3-4נודדות ויוצאות בכוחות עצמן תוך 

ימים ברציפות. בכל תקופת הטיפול יש להחליף את החבישות החיצוניות בכל פעם  3עד אפילו פצע על ה

 הרימות במהלך הטיפול. ל ידישהן מתמלאות בהפרשות המיוצרות ע

 

  מה קורה בסיום הטיפול?

 תאם לתכנית הטיפול והשלב הטיפולי,בה לאחר מנוחה קצרה. ולבית ישוחרר והמטופלייחבש אזור הכיב 

 .בוכיו"עד הביקורת הבאה ומטופל יקבל מכתב המסכם את הטיפול שבוצע ומתווה את התכנית להמשך, מה

 

 מה צפוי בעקבות הטיפול?

בעקבות הטיפול ברימות צפוי שתהיה הגדלה בכמות ההפרשות וכן שינוי בצבע ההפרשות ובריח הנודף 

אך בשלב הראשוני של  ריח הרע.הרקמה הנמקית, יש ירידה בסילוק הודות למהפצע. בטווח הארוך, 

, הריח הנודף הנמקיתעם רקמת הפצע בשילוב הרימות  ים על ידיאנזימ שתהטיפול ברימות, עקב הפר

 מהפצע עלול להיות חריף יותר.

 

 מהן תופעות הלוואי שעלולות להופיע בזמן הטיפול?

  רי המפריע למטופלים הגורם העיקחווים תופעות לוואי מיוחדות או סיבוכים. אינם  המטופליםרוב

עם זאת, הספרות מצביעה על כך  רעיון של טיפול באמצעות רימות.ה תחושת הדחייה שמעוררהוא 

 כי לא קיימת התנגדות משמעותית של מטופלים לטיפול ברימות.

  תחושת אי לגרום  ובכך הן עלולותרימות שהצליחו לצאת מתוך החבישה תופעת לוואי נוספת היא

כאשר מטפלים שכיחה במיוחד של בריחת רימות מהחבישה, הבעיה ב מטופלים. בקר נוחות ודחייה

 ,ההפרשות. זאת, בשל הטבעת באזור פיפצעי לחץ הסובלים מרימות חופשיות ובחולים באמצעות 

  .טביתלהידבק לעור בצורה מיתחבושת שמפריעים ללי העור והלחות וקיפ

  באזור הפצע.  גדוגעקצוץ או דלחץ, חום, לגרום לתחושת  עלולותהרימות הזוחלות בפצע 

 ישנן תלונות של כאב מוגבר בזמן הטיפול מהמטופלים 25%-20% -בכ . 

 

 מגוונים. ניתן לטפל בחומרים מאלחשים חשוב לדעת, כי במקרים של כאב ואי נוחות,
 

 

 מהם שיעורי הצלחת הטיפול? 

 3% -ברק הצלחה חלקית ו 15%מהמקרים יש הצלחה מלאה, ב  82% -בכ שיעורי ההצלחה הם גבוהים:

 מהמטופלים הפצע נשאר ללא שינוי.
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 ?ההנחיות לאחר הטיפולמהן 

 :ביום הטיפול מומלצת מנוחה בבית. ניתן לחזור לפעילות רגילה למחרת היום לאחר שיוצאו  מנוחה

יש  במקרים שבהם הרימות הונחו על פצעים באזורים נושאי לחץ )כגון כפות הרגליים וכיוב'( הרימות.

 מנע מהפעלת לחץ ישיר העלול לגרום לפגיעה ברימות, על החבישה.ילה

 :תופעות אלו יכולות להימשך עד . קל ואי נוחות, כאב הפצעתיתכן צריבה קלה במקום  תופעות לוואי

 למחרת היום ואינן מצריכות טיפול רפואי.

 יצאו הרימות  יש לחפש את החור בחבישה דרכו :במקרה של בריחת רימות מן התחבושת בבית

ניתן להיכנס למקלחת, להסיר החבישה ולשטוף  –ולכסות אותו בפלסטר. במידה ולא ניתן לעשות זאת 

אותה תחת ברז מים בזרם חזק עד שכל הרימות יישטפו לביוב. יש להסיר המצעים ולנער אותם בחוץ 

הטיפול/מועד כדי לסלק רימות שברחו. יש לדווח טלפונית לצוות המטפל ולקבל הנחיות להמשך 

  הביקורת הבאה.

 :טיפול.מעקב ובתום הטיפול תוזמן לביקורת במרפאת כיבים פעם בשבוע להמשך  מעקב רפואי 

 חשוב להקפיד להגיע לביקורת הרפואית בהתאם להנחיות הרופא המטפל.      
 

 

 מתי יש לפנות לעזרה רפואית מיידית?

  380מעל חום
c. 

 ת כאב.כופה משכאינו חולף למרות נטילת תרכאב חד ש 

 .בכל מקרה של ספק, עדיף להיוועץ בגורם טיפולי מוסמך 

 

 

 ,לכל פנייה ושאלהנשמח לענות 

 צוות מרפאת עור

 

 הכנת החוברת:

 גב' טליה שמואלי, ס/אחות ראשית, מרפאה ואשפוז יום עור.

 גב' שמחה גרדוש, אחות ראשית, מרפאה ואשפוז יום עור.

 

 תרם בהערותיו החשובות:

 מחלקת עורורופא בכיר ב מנהל המרכז הארצי למחלת הנסן, און גלעד-ד"ר לי

 

 :ועדכון עריכה

 רויטל זלקר, מקדמת איכות ובטיחות, הנהלת הסיעוד

 

 


