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גולפור, גונן, פרסל, בן עמי

אנשים עם מחלה גרורתית נמצאים בסיכון גבוה א
לפתח פצע גידולי. פצעים גידוליים מופיעים בכ- 5% 
מכלל המטופלים עם סרטן ובכ- 10% מהמטופלים 
עם מחלה גרורתית. ברוב המקרים, פצעים גידוליים 
אינם נרפאים ומופיעים בשלב מתקדם של המחלה. 
חולים עם פצע גידולי עלולים לסבול ממצוקה פיזית, 

רגשית וחברתית.
 )malignant fungating wounds( פצעים גידוליים
הינם נגעים, אשר מערבים את העור ופתוחים כפצע 
ומקורם במסה )גידול ראשוני או גרורה( שפלשה 
לאפיתליום, לכלי הדם והלימפה. פצעים גידוליים 
מופיעים בשכיחות גבוהה בחולים עם סרטן שד, עור, 
ראש צוואר, סרקומות ופות. המטרה בטיפול בפצעים 
גידוליים הינה לשמור על איכות חייו של המטופל, על 

ידי שליטה בתסמינים ומניעת סיבוכים.
במחלקה האונקולוגית במוסדנו, הצוות הסיעודי 
מהקהילה  המגיעים  מטופלים  עם  מתמודד 
וממחלקות בית החולים, אשר סובלים מפצעים 
גידוליים המלווים בדימום, בהפרשות, בריח רע 
ובזיהומים. כל אלה פוגעים באיכות החיים ובתפקוד 
היומי. בארץ לא נכתבו עד כה הנחיות קליניות 
לטיפול בפצעים גידוליים. על כן, עלה הצורך ברכישת 
ידע רפואי וסיעודי עדכני, כדי לשפר את מיומנויות 

הטיפול והמעקב אחר מטופלים עם פצעים גידוליים 
וצורך בכתיבת הנחיות.

נכתבו קווים מנחים, המתבססים על איסוף מידע 
מהספרות הבינלאומית, הכוללת מידע אודות היקף 
התופעה, אומדן הסימפטומים השכיחים, דרכי 
הטיפול על פי דרגות החומרה, מעקב והדרכת 

מטופלים.
על מנת להכשיר את הצוות הסיעודי במחלקה, 
נבנתה תכנית הדרכה הכוללת: העשרת הצוות בידע 
עדכני ומיומנויות קליניות בטיפול בפצעים גידוליים, 
דיון על תיאורי מקרים ומידת הצלחת הטיפול, שילוב 
צוות רב מקצועי כמו: עובדת סוציאלית, יחידות 
להמשך טיפול בקהילה, דיאטנית ומומחים נוספים 
על פי הצורך. במוסדנו כל אחות נדרשת לבצע 
לומדה בנושא טיפול בפצעים, המהווה בסיס מקצועי 

לכלל הצוות.
גידוליים מהווים אתגר טיפולי  לסיכום, פצעים 
ובמחלקה  בכלל  לים  החו בבית  למטפלים 
האונקולוגית בפרט. המאפיינים הייחודיים של פצעים 
אלה השונים מפצעים אחרים, העלו את הצורך 
בהבניית סטנדרטים אחידים לטיפול סיעודי בפצעים 
גידוליים, תוך בחירת שיטת טיפול יעילה למטופל 

בהתאם למצבו, למאפייני הפצע ומניעת סיבוכים.

הטיפול בפצעים גידוליים
מהלכה למעשה
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מבוא
בשלבים  אנשים  מטופלים  האונקולוגית  במחלקה 
מתקדמים של מחלתם, עם פצעים גידוליים שונים. הם 
מגיעים מהקהילה או ממחלקות אשפוז בבית החולים. 
בשנת 2016-2015 התקבלו 37 חולים עם פצעים גידוליים 
לאשפוז, לפרקי זמן ארוכים, שסבלו מסימפטומים שונים, 
כמו: ריח רע, כאבים, הפרשות, דימום ומצוקה נפשית. 

הטיפול שאיתו הגיעו למחלקה, לרוב לא התאים למצבם. 
הנחיות מקצועיות לטיפול בפצעים גידוליים, נכתבו 
ופורסמו על-ידי מספר איגודים מקצועיים בינלאומיים 
)Gethin, 2015; Grantham & Beel, 2014(. ההנחיות שנכתבו 
בארץ לטיפול בפצעים שאינם גידוליים, אינן מתאימות 
לטיפול בפצעים גידוליים. במרכז הרפואי "שיבא" נכתבו 
הנחיות מקצועיות לטיפול בפצעים גידוליים על ידי אחיות 
מומחיות בנושא, לשימוש כלל הצוותים בבית החולים, 
במערך האשפוזי האקוטי והכרוני ובמערך האמבולטורי 
)נוהל מניעה וניהול הטיפול בפצעי לחץ, 2015; הנחיות 
2017(. הנהלת הסיעוד נערכת  לטיפול בפצע גידולי, 
לתהליך יישום והטמעת ההנחיות בבית החולים, במטרה 
להשיג אחידות, איכות ובטיחות בטיפול במטופל עם 
פצעים גידוליים לא רק במרכז הרפואי שיבא, אלא לפרסם 
את הידע לשימוש הצוותים בבתי החולים ובקהילה ברחבי 

הארץ.

היקף התופעה
אנשים עם מחלה גרורתית נמצאים בסיכון לפתח פצע 
גידולי. פצעים גידוליים מופיעים בכ-5% מכלל המטופלים 
עם מחלה מתקדמת ובכ-10% מהמטופלים עם מחלה 
גרורתית, עם תוחלת חיים של 12-6 חודשים. שיעור החולים 
עם פצעים צפוי לעלות, עם הגידול במספר החולים, 
העלייה בתוחלת החיים ובעקבות החידושים המשמעותיים 

 .)Maida et al., 2016( בטיפולים האונקולוגיים
ברוב המקרים, פצעים גידוליים אינם נרפאים. חולים עם 
פצע גידולי חווים סבל משמעותי כתוצאה מהסימפטומים 
הפיזיים הנלווים, תחושות של בושה, השפלה, פגיעה 
בביטחון עצמי, פחד, אשמה, חרדה ובידוד חברתי ופגיעה 
משמעותית באיכות חייהם )Tilley & Lipson, 2016(. הסבל 
מהפצע יכול לעיתים להיות גרוע יותר עבור המטופל, 

מהסבל שהמחלה עצמה גורמת.
פצעים גידוליים )Fungating Wounds( מוגדרים כנגעים, 
אשר מערבים את העור ופתוחים כפצע. מקורם במסת 
הגידול הראשוני או הגרורה שפלשה לשכבת האפיתל, 
לכלי הדם והלימפה. פצעים גידוליים יכולים לנבוע מכל 
סוגי הסרטן, אך מופיעים בשכיחות גבוהה באזור השד, 
הראש והצוואר. פצע גידולי יכול להופיע בצורת כרובית, 
חלל פתוח, או נודולים עוריים. המטרה הטיפולית הינה 

מניעה וטיפול בכאב, בדימום, בהפרשה, בריח הרע ובאי 
.)Maida, 2016( נוחות, באמצעות יצירת חבישה אסתטית

הנחיות מקצועיות
הצורך בעבודה סיעודית מבוססת עובדות, בטיפול בפצעים 
גידוליים בחולים אונקולוגיים, עלה מהעשייה וההתמודדות 
היומית. הצוות הסיעודי נדרש לתת מענה מקצועי ברמה 
גבוהה לבעיה זו. לצורך זה הוקמה קבוצת עבודה, שכללה 
אחיות מומחיות בתחום הטיפול בפצעים, הן מהמחלקה 
והן מהרמה המוסדית. הקבוצה אספה מידע רב מהספרות 
הקיימת, מנוהלי משרד הבריאות ומניסיון קליני שנצבר 
משנות טיפול במטופלים במחלקה. ההנחיות המקצועיות 
כללו התייחסויות: לאופן ביצוע אומדן והערכה, לעקרונות 
הטיפול בפצע והטיפול בתסמינים נלווים, להדרכת המטופל 
ומשפחתו במהלך האשפוז ובשחרור, לתיעוד ודיווח ולאופן 
הכשרת הצוות. הטיפול הכוללני בטיפול באדם עם פצע 
גידולי מתבסס על התערבות צוות רב מקצועי, בו כל תחום 
מקצועי כמו רפואה, סיעוד, תזונה, תמיכה רוחנית, עבודה 
סוציאלית ועוד יכול לתרום לשיפור המצב ואיכות החיים 

של המטופל. 

אומדן הפצע                                                                                                                                     
אומדן הפצע מתבצע על-ידי אחות אונקולוגית, תוך 
התייחסות למיקומו האנטומי, לגודלו, לנוכחות הפרשה, 
ריח, דימום, שולי הפצע ולכאב. אומדן גודל הפצע כולל 
התייחסות לאורך ולרוחב בלבד, ללא עומק, זאת בניגוד 
לפצע לחץ, שם נדרשת מדידת העומק כחלק מההחלטה 
הטיפולית. האומדן נעשה בזמן קבלת המטופל למחלקה, 
עד טווח של שמונה שעות מהקבלה. בחלק מהמטופלים 
הפצע הגידולי מצולם על-ידי הצוות ומתועד, לצורך מעקב 
והערכת יעילות הטיפול. האומדן מתועד ברשומת המטופל 

.)Woo & Sibbald, 2010( במקום ייעודי

עקרונות הטיפול בפצע גידולי

תאום ציפיות עם המטופל ובני משפחתו, לגבי המטרות 
טיפול מקל  לספק  ליכולת  הטיפוליות המתייחסות 
)פליאטיבי( בטיפול בפצע ולא ריפויו. במקרים בודדים בהם 
קיים טיפול אונקולוגי יעיל למחלה, יש סיכוי כי טיפול זה 
יתרום גם לשיפור ו/או לריפוי הפצע הגידולי. הצוות מקדיש 
זמן למטופל ולמטפלים בו, בהתאם לצורך במתן מידע 
אודות הבעיה, עקרונות הטיפול במחלקה ומידת השיתוף 
שלהם בטיפול עצמו, תוך שמירה על איכות חיים וקידום 
 Tilly &  Lipson,( רמת עצמאות המטופל בטיפול האישי

.)2016

הטיפול בסימפטומים

להלן יפורטו התסמינים העיקריים ואפשרויות הטיפול בהם. 
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1 מרוכזים סוגי החבישות, תוך הדגשת  לציין שבטבלה 
תכונותיהן הייחודיות והתאמת הבחירה בכל אחת מהן 

למטרת הטיפול.  
כאב: תופעה רב ממדית, המערבת פגיעה פיזית, נפשית 

וחברתית )Total Pain(. העור מכיל נוציספטורים רבים, 
שרגישים למגע, לטמפרטורה ולגורמים כימיים. אופי 
הכאב יכול להיות סומטי, עצבי או מעורב. דרכי היווצרות 
הכאב בפצע גידולי מתייחסות למנגנון פתולוגי, הכולל: 
לחץ של הגידול על איברים סמוכים, חשיפה וארוזיה של 
קצוות עצב על פני העור, נזק עצבי פנימי כתוצאה מבצקת, 
או מלחץ ישיר של הגידול, בצקת משנית לפגיעה בניקוז 
הלימפטי וזיהום. מנגנון כאב נוסף הוא יאטרוגני, הנגרם על 
ידי החלפה שגוייה של החבישה, ניקוי לא נכון של הפצע, 
שימוש בחבישות לא מתאימות, ריכוך )מצרציה( של העור 
סביב הפצע וביצוע הטרייה. אומדן והערכת דרגת הכאב הם 
חיוניים וקריטיים, על מנת לאפשר לצוות המטפל להבין את 
סוג הכאב של החולה ולספק לו את הטיפול המתאים ביותר 

.)Grocott,  Gethin & Probst, 2013(
מידת הכאב בפצע תלויה במיקום, בעומק, במידת הנזק 
לרקמה, במעורבות רקמת עצב, בהתנסות קודמת של 
המטופל עם כאב ובטיפול קודם במשככי כאב. אומדן 
הכאב כולל: הערכת דרגת הכאב, תוך התייחסות לכאב 

הבסיס, כאב מתפרץ בזמן הטיפול בפצע ובין הטיפולים.
תכנית הטיפול תכלול: טיפול סיסטמי המשלב אופיואידים 
בשחרור מושהה, טיפול בכאב מתפרץ, טיפול משלים 
כמו Gabapentin, טיפול אנטי דיכאוני מסוג SSRI’s או 
טריציקלים. במקרים בהם לא מושגת הקלה בכאב, יש 
לערב מומחים מתחום הטיפול התומך והכאב, לצורך בחינת 

אפשרות להתערבויות פולשניות ולא פולשניות.
מתן טיפול לכאב יינתן לפני החלפת חבישה, באמצעות 
אנלגטיקה לטווח קצר, לפי תוכנית הטיפול הקבועה של 
המטופל, עם עדיפות לאופיואידים בעלי השפעה מיידית. 
הסרת החבישה תעשה בעדינות, תוך הרטבת החבישה 
ב-SALINE או במים פושרים. יש להשתמש בחבישות 
שנדבקות במידה נמוכה, ומאפשרות שמירה של סביבה 
לחה ולפני הסרתן יש להרטיבן. על הפצע ניתן למרוח 
אופיואידים מקומיים )כמו מורפין במינון 10 מ"ג המיועד 
למתן דרך הווריד(, הבטוחים לשימוש עקב הספיגה 
הסיסטמית המינימלית שלהם, או משחה מאלחשת 
מקומית )ג'ל לידוקאין 2%(. יש להימנע מכל טיפול בפצע 
שאינו הכרחי. ניתן להציע טיפול משלים לכאב על פי 
 TENS  )Transcutaneous-בחירת המטופל כמו: שימוש ב
electrical nerve stimulation(, הרפיה, דמיון מודרך ודיקור, 
אשר יכולים להפחית חרדה ותחושת לחץ המעצימה את 
 Grantham & Beel, 2014; Maida et al.,( התגובה לכאב

      .)2009

דימום: זהו סימפטום שכיח ובעל חשיבות בטיפול בפצע 

גידולי, הגורם לחרדה ולתחושת מצוקה למטופל ולמטפלים 
בו. הסיבות לדימום הן עירוב ופגיעה בכלי דם על-ידי תאים 
ממאירים וכן ירידה ברמת הטסיות ותפקודן. רקמת הפצע 
הגידולי שבירה ונוטה לדמם בקלות, עקב גירוי מוגבר של 
 VEGF – Vascular endothelial( גורם גדילה אנדותליאלי
growth factor(. דימום בפצע יכול להיגרם על-ידי: החלפת 
החבישה, חבישה שנדבקה על שטח פני הפצע וניקוי 
מכאני של הפצע. כמו כן, יש להתחשב  ברמות נמוכות 
של ויטמין K וברמת הטסיות בדם. חדירת הגידול לכלי 
דם גדולים, כמו העורק הקרוטיד או הפמוראלי, עלולה 
לגרום לדימום מסיבי עד כדי מוות. בחולים בסיכון גבוה 
לדימום, על הצוות להיערך מראש לאפשרות זאת ולשוחח 
עם המטופל והמטפלים בו על דרכי הטיפול במצב זה 
)Probst et al., 2014(. מניעת דימום הינו שלב חשוב וקריטי. 
יש לנקוט באמצעים להפחתת הסיכון לדימום, באמצעים 
תרופתיים מקומיים ובאמצעים לא תרופתיים. טכניקות 
למניעת דימום כוללות: ניקוי עדין של הפצע והימנעות 
מהפעלת לחץ ישיר. הסרת החבישה צריכה להיעשות 
באמצעות הרטבתה במים זורמים בטמפרטורת החדר, או 
ב- Saline 0.9% ושימוש בחבישות שאינן נדבקות לפצע 
ובעלות תכונות לעצירת דימום, כגון חבישה של אצות ים 

 .)Calcium Alginate(
המדמם  האזור  על  ללחוץ  ניתן  דימום,  בהופעת 
ך,  ממשי והדימום  במידה  דקות.  מספר  במשך 
 )Tranexamic  acid( Hexakapron ב- לטפל  ניתן 
על  מקומי  באופן  מרוסקים  בכדורים  או  זל  בנו
 )Ep ineph r i ne ( ן  י ל באדרנ או  המדמם,  ר  ו האז
מתקדמות,  כירורגיות  חבישות  קיימות   . מקומי
ממשפחת דימום  לעצירת  ניתוח  בחדרי   לשימוש 
 ,(Tabotamp/Surgicel) Topical Absorbable Hemostats
בהם ניתן להשתמש לעצירת דימום שלא הגיב לטיפול 

הקודם. בדימום שלא ניתן לשליטה, ניתן לשקול קרינה 

מקומית או טיפול של כירורג כלי דם.  
ריח רע: תופעה זו נגרמת משילוב של הגורמים הבאים: 

אספקת דם לקויה לרקמה, היווצרות רקמה נמקית וכמות 
גדולה של אקסודט, צמיחת חיידקים אירוביים ואנאירוביים 
המשגשגים ומייצרים חומצות אמינו נדיפות. החיידקים 
 Enterococcus -השכיחים בגרימת הריח הרע הם: חיידק ה
וחיידקים ממשפחת ה-COLI . מטרת הטיפול בריח רע 
של פצע גידולי, מתבססת על טיפול במקור הריח ונטרול 
האזור הפעיל, על מנת להפחית את כמות החיידקים בפצע. 
בקרב מרבית המטופלים, תופעה זו גורמת למצוקה רגשית 
ולתחושת אי נוחות. ריח רע נמצא כסימפטום המשפיע 
לרעה באופן משמעותי, על איכות החיים של המטופל 
והמטפלים בו. הספרות מדווחת כי כ-12% מהמטופלים עם 

גולפור, גונן, פרסל, בן עמי
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פצע גידולי סובלים מתופעה זו, הגורמת לתחושת מבוכה 
ועלולה להוביל לדיכאון, לבידוד חברתי ולירידה באיכות 
 Grantham & Beel, 2014; Maida & Kuziemsky,( החיים

    .)2009
עקרונות הטיפול בריח רע, כוללים התערבות מקומית 
וסביבתית. הטיפול המקומי כולל ניקוי הפצע, חבישות 
ייעודיות, טיפול אנטיביוטי ואם תוחלת החיים מאפשרת, 
ניתן לשקול בזהירות רבה הטריה של הרקמה הנקרוטית. 
ניקוי הפצע כולל שטיפה עדינה עם סליין או מי ברז 
בטמפרטורת החדר, על מנת להסיר כמות עודפת של 

רקמה ונוזל. 
קיימות מגוון חבישות ייעודיות לטיפול בפצעים. בחירת 
החבישה תתבסס על יכולת ספיגה מרובה של אקסודט, 

יכולת נטרול הריח והשמדת חיידקים.
על הצוות המטפל להתאים את סוג החבישה למאפייני 

הפצע: 

חבישות המכילות יוני כסף - מפחיתות את מספר 	 

החיידקים בפצע ובכך מפחיתות את הריח.

חבישות אנטי בקטריאליות ללא יוני כסף - מתאימות 	 

לחולים המקבלים קרינה לאזור הפצע.

חבישות המכילות פחם פעיל - מנטרלות את הריח 	 

הרע הנודף מהפצע. חבישות אלו יכולות להישאר על 
הפצע מספר ימים, בהתאם לכמות ההפרשות. 

חבישות המשלבות מספר מרכיבים, לדוגמא חבישה 	 

המכילה יוני כסף ופחם - לטיפול בפצעים המשלבים 
מספר סימפטומים. 

 	 Flaminal( חבישה מתקדמת מסוג אנזים אלגינוג'ל

Forte( המכילה אצות ים ואנזימים אנטיבקטריאליים 
)Glucose oxidase Lactoperoxidase(. חבישה זאת 
מופיעה בצורת ג'ל גורמת לירידה בכמות החיידקים 

ולהפחתה בריח.
יש להתאים את צורת החבישה למיקום הפצע. חשוב 
לבחור בחבישות אסתטיות, המספקות איכות טיפול 
ראש- באזור  חבישה  לדוגמא,  ונוחות מאידך.  מחד 
ותהיה דקה מינימלי של האזור   צוואר תכסה שטח 

.)Grantham & Beel, 2014(
זיהום: ההנחיה המקצועית לטיפול אנטיביוטי בשלב 

הראשון היא על ידי Metronidazole (Flagyl) לטיפול מקומי 
וישיר על הפצע, פעם ביום למשך 7-5 ימים. ניתן  להמשיך 
את הטיפול לפי הצורך. את התרופה ניתן לפזר על כל 
מיטת הפצע כאבקה אחרי ריסוק הכדור, או כשטיפה של 
התכשיר האנטיביוטי המיועד למתן דרך הוריד בפצעים 
עמוקים ובמיקום בו יש קושי לפזר אבקה. בשלב השני, 
ניתן לשלב מתן אנטיביוטיקה באופן סיסטמי דרך הפה או 
הוריד, תוך התחשבות בתופעות הלוואי הצפויות הכוללות: 

 .)Probst et al., 2014( בחילות, כאבי בטן, נוירופתיה ועוד
שליטה על הריח באמצעים סביבתיים כוללת: החלפת 
חבישה בחדר מאוורר, שימוש במטהרי אוויר ובשמנים 

.)Maida et al., 2009( ארומטיים
הפרשות מרובות ומצרציה )Maceration(: בצקת בפצע 

והרחבת כלי הדם ודרכי הלימפה תורמות לעליה בייצור 
נוזל בחלל החוץ תאי. אקסודט זה יכול לגרום נזק לרקמה 
המקיפה את הפצע ולהחמיר את התהליך הזיהומי. פצעים 
גידוליים יכולים לייצר כמות גדולה של הפרשה, עד ליטר 
אחד ליממה. יש לאמוד את כמות הנוזל והשפעתו על 
העור הבריא סביבו. נוזל זה יכול לגרום למצרציה - ריכוך 
העור ופגיעה בשלמותו, הגורמים לרקמות החשופות 
לפגיעות יתר, נטיה לזיהום ועליה בתחושת הכאב. פגיעה 
זו מופיעה בכ-20% מהחולים עם פצע גידולי. הפרשות 
אלה מכילות חלבונים וכשנפחן גבוה או כרוני, נוצר מצב 
של איבוד חלבונים משמעותי המוריד את רמת האלבומין 
 בדם, אשר נמוכה מלכתחילה עקב תחלואת המטופל

   .)Grantham & Beel, 2014(
הגנה על העור סביב הפצע הינה חיונית למניעת מצרציה. 
הטיפול נעשה באמצעות מוצרים המכילים סיליקון, וזלין 
או שימוש בחבישה הידרוקולואידית, היוצרים חייץ בין 
ההפרשות לעור. לספיגת הנוזלים במיטת הפצע יש לבחור 
חבישה בהתאם לכמות ההפרשות, כמו חבישות המכילות 
סיבים המופקים מאצות )Alginate dressings( וחבישות 
ספוגיות. תדירות החלפת החבישה תעשה בהתאם לכמות 
ואיכות ההפרשה. יש להחליפה כאשר ההפרשה נראית על 
החבישה. בפצעים עם פתח צר וכמות הפרשה גבוהה, ניתן 
להשתמש בציוד סטומה המנקז את ההפרשות לשקית 

 .)Maida et al., 2009; Probst et al., 2014( חיצונית
עקצוץ )Pruritus(: מופיע בכ-5% מהחולים עם פצע 

גידולי. התופעה מטרידה מאד את המטופל הסובל 
מעקצוץ וגרד, ולעיתים קרובות תופעה זו אינה מגיבה 
לטיפול אנטי-היסטמיני סיסטמי. התופעה נגרמת עקב 
מתיחה של העור הפוגע בקצות העצבים. הספרות אינה 
מציגה פתרונות יעילים להקלה על בעיה זו. עבודות 
שונות מציעות פתרונות שונים המבוססים על מספר קטן 
של מקרים, כמו: שימוש במשחות מקומיות על בסיס 
סטרואידים, טיפול בתרופות ממשפחת הטריציקליים 
בשילוב אנטי היסטמיניים )נבדק על כוויות(, שימוש 
בחבישות השומרות על לחות וקירור הפצע )חבישות 
 הידרוג'ל(, שימוש בבגדים ומצעים העשויים מ-100% כותנה
)Demling & DeSanti, 2003(. אחת הדרכים שנמצאו 
TENS  יעילות לטיפול בתופעה זאת היא שימוש ב- 

.)Trans Coetaneous Electrical Nerve Stimulation(
טיפול בתסמינים רגשיים: עבודות הבודקות התמודדות 

עם פצע גידולי, מצביעות על שונות בחוויה ובתפיסת 
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המטופל את מצבו. המטופלים מדווחים על פגיעה בדימוי 
הגוף ובערך העצמי, פחד, חרדה, דיכאון, פגיעה ביחסים 
במשפחה וקרובים, בידוד חברתי, תחושה של איום על 
החיים בצל התקדמות המחלה וחיפוש משמעות בסבל 
ובחיים )Tilly & Lipson, 2016(. במטופלים בהם הפצע 
הגידולי אינו ניתן להסתרה או כאשר הוא ממוקם באזור 
אינטימי, תופעות אלה מועצמות ונדרשת התערבות רב 

.)Watret, 2011( מערכתית לשיפור התסמינים
יש להשתמש בגישה תומכת, פתוחה ולא שיפוטית כלפי 
המטופל והמטפלים בו. מטופלים רבים מגיעים לטיפול 
באיחור עקב תחושת בושה ומבוכה, המשויכת בעיקר 
לריח הרע ולהפרשות מהפצע. איחור זה גורם להגעה של 
המטופל במצב של מחלה מתקדמת ועם אופציות טיפוליות 
מצומצמות. הגורם העיקרי המטפל והתומך במטופלים 
ומצוקה  חווים דחק  וגם הם  בני המשפחה,  אלה הם 

ומדווחים על קושי בטיפול בחולה, בפצע ובתסמינים 
אלה. רבים מדווחים על שינוי בתפקידים מתפקיד של 
הורה/בן לתפקיד של מטפל. לרשת התמיכה החברתית 
חשיבות רבה, אינטראקציה עם חברים ומשפחה יכולה 
לשפר את תהליך ההתמודדות ואת איכות החיים. לעיתים, 
תדירות ומשך הביקורים יורדים עקב חוסר הביטחון של 
המבקרים בהתנהלות מתאימה מול המטופל, איך לדבר? 
מה להגיד? הדברים שנמצאו יעילים במצבים אלה הם: 
להיות נוכח, להקשיב ולהכיל את המצב. חשוב להמליץ 
לבני המשפחה, להשתתף בקבוצות התמודדות ותמיכה 
הקיימות בסביבתם ומספקות כלים להתמודדות ולהגברת 
תחושת תקווה )Karnell et al., 2007(. יש חשיבות להתערבות 
צוות רב מקצועי, תוך שמירה על רצף טיפולי בין המערך 
האשפוזי למערך הקהילתי, על מנת לספק טיפול מיטבי 
תוך התייחסות למרכיבים הפיזיים, החברתיים והנפשיים של 

סוג
החבישה

דוגמאות המוצרים
מטרת 
הטיפול

הערותתכונות עיקריות

טיפול 
בפצע עם 

הפרשה 
מרובה

אצות ים

 Calcium
alginate

·	Silvercel

חבישה אנטיבקטריאלית 
 CMC המשלבת אצות, סיבי
 (carboxymrthylcellulose)

ויוני כסף

ספיגת 
הפרשות

עצירת 
דמם

פעילות אנטימיקרוביאלית  	·
)שחרור הדרגתי ומושהה 

של יוני כסף עד 7 ימים(

יכולת ספיגת נוזלים	·

עמידה חזקה במגע עם 	·
הפרשות הפצע ולכן 

מתאפשרת הסרה מלאה 

עידוד מנגנון קרישת הדם	·

ניתן להשתמש 	·
בחבישה שמכילה 

בנוסף יוני כסף 
)AG( לצורך 

הפחתת עוצמת 
הריח

ניתנות לגזירה 	·
והתאמה לגודל 

הפצע

דורשות חבישה 	·
משנית

Biatain-  Alginate Ag
Kaltostate
Curasorb

הפיכה לג'ל במגע עם 	·
הפרשות

ספיחת חלקיקי תאים מתים 	·
והפרשות לתוך הג'ל

אספקת לחות למיטת הפצע	·

כושר ספיגה גבוה	·

עידוד מנגנון קרישת דם	·

טבלה 1: חבישות המשמשות לטיפול בפצעים גידוליים

Hydrofiber

Aquacel Extra

חבישה עשויה שתי 
  CMC שכבות

 (carboxymrthylcellulose)
בתוספת תפרי חיזוק

ספיגת 
הפרשות

הפיכה לג'ל במגע עם 	·
הפרשות

אספקת לחות למיטת הפצע 	·

כושר ספיגה גבוה	·

לפצעים מזוהמים 	·
עם הפרשה 
מרובה. ניתן 

להשתמש בחבישה 
המכילה יוני כסף  
 Aquacel Extra

 AG+
ניתנת לגזירה 	·

דורשות חבישה 	·
משנית 
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סוג
החבישה

הערותתכונות עיקריותמטרת הטיפולדוגמאות המוצרים

Foams

· 	Biatain
· 	 Perma

Foam
· 	Tielle extra
· 	Polymem

חבישות קצף, 
הידרופולימרים

ספיגת הפרשות

אגירת לחות	·

כליאת הפרשות	·

מניעת ריכוך/מסמוס 	·
)מצרציה(

אספקת לחות למיטת 	·
הפצע

הגנה מפני טראומה	·

כושר ספיגה משתנה בין 	·
סוגי החבישות 

· רצוי להימנע 	
משימוש בחבישות 
עם שוליים דביקים 

ולהעדיף חבישה 
הניתנת לגזירה. 

· ניתן להשתמש 	
בחבישה שמכילה 

בנוסף יוני כסף 
)AG(

לצורך הפחתת 
עוצמת הריח

טיפול 
בעור סביב 

פצע

Hydrocolloid
)הידרוקולואיד(

· 	 Granuflex-
Extra Thin

· 	Hydrocol

מיועדת להגנה 
על העור מסביב 

לפצע 

יריעות נדבקות 	·

אספקת לחות לעור	·

עמידות למים	·

הגנה מפני הפרשות	·

· ניתנת לגזירה	

משחה 
הידרופילית 

· 	 Dermagram
B

מכיל אבץ 
A , B6 ויטאמין

משרה סביבה חומצית 	·
ולחה המאפשרת הגנה על 

העור.

· 	 CarboFlex בעלת מספר
שכבות הכוללות  

קלטוסטאט 
אקווסל ופחם פעיל

כושר ספיגה גבוה	·

אספקת לחות למיטת 	·
הפצע

כליאת הפרשות	·

נטרול ריחות	·

אינה ניתנת לגזירה	·

דורשות חבישה 	·
משנית

· 	 Askina
 Carbosorb

כוללת שכבה 
סופגת ושכבה 
של פחם פעיל

כושר ספיגה נמוכה 	·

ספיגה ונטרול ריחות	·

יש להניח את הצד 	·
הבהיר על פני הפצע

ניתנת לגזירה	·

דורשות חבישה 	·
משנית

אנזים 
אלגינוג’ל

Flaminal Forte

 

מכיל ג'ל אלג'ינט 
עם אנזימים  

אנטימיקרוביאלים 

· 	Glucose 
 oxidase

Lactoperoxidase

מערכת האנזימים 
האנטיבקטריאלית גורמת ל:

ירידה בכמות החיידקים	·

הפחתה בעוצמת הריח	·

לחות למיטת הפצע	·

מקלה על כאב 	·

נוחה לשימוש ולהסרה	·

דורשות חבישה 
משנית

טיפול 
בדימום 

מפצע

Hemostatic
surgical

sponges

Tabotam
)עלות כלכלית 

גבוהה(

עצירת דימום 
בכמות גדולה 
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גולפור, גונן, פרסל, בן עמי

.)Tilly & Lipson, 2016( המטופל והמטפלים בו

הצגת מקרה
65, רווק, ללא ילדים, עסק בימאות,  רונן )שם בדוי(, בן 
התגורר לבד עם כלב. אחייניתו ליוותה אותו במהלך אשפוזו 
ודאגה לעזרה בטיפול בבית. שכנים וחברים מסורים ליוו 
וביקרו אותו בתקופת המחלה. המאפיין העיקרי שלו היה 

הרצון לעצמאות, הן בטיפול בו והן באורח החיים שלו.
מחלות רקע: מושתל כליה, עקב קריסת תפקוד הכליה 

 .C מטופל בהמו-דיאליזה, סוכרת, יתר לחץ דם והפטיטיס
לפני כארבע שנים, אובחן עם סרטן קשקשי של העור במצב 
גרורתי, שהתפשט על פני הקרקפת, החזה, שוק ימין, ידיים 
וכתפיים. הגיע למחלקה האונקולוגית לאחר שטופל במספר 
קווי טיפול )קרינתי, כימי וביולוגי - ארביטוקס(, שתחתם 

המחלה התקדמה.  
רונן היה מועמד לניתוח להסרת נגע בלחי ימין, אך סירב. 
מחלתו התקדמה ובמקביל מצבו הידרדר. הוא התקבל 
למחלקה לצורך איזון כאבים, עצירות והחלטה טיפולית. 
בקבלתו למחלקה היה בהכרה מלאה ועצמאי בתפקודו. 
הפצעים  באזור  מרובה  ומהפרשה  מכאב  סבל  הוא 
הגידוליים. במסגרת הבית, המטופל חבש עצמו בחבישה 
יבשה. כשהיתה מתמלאת בנוזל, בדרך כלל באמצע הלילה, 
המטופל היה מסיר אותה עקב התגברות הכאב ואז הפצע 

היה נשאר ללא חבישה, עד אחרי מקלחת הבוקר. 
מוקדי הפצעים הגידוליים באזור הראש היו: כיב באורך 
של 11 ס"מ ורוחב כ-10 ס"מ מסביב לאוזן שמאל שפגע 
באפרכסת האוזן שחלקה הגדול נהרס, צבע הרקמה נצפה 
אדום וצהוב עם נגעים נקרוטיים שחורים, עם הפרשה 
מרובה בעלת ריח חריף ודימומים לסירוגין, בעיקר בזמן 
הורדת החבישה ולאחר רחצה. המוקד השני היה כיב מתחת 
לאפרכסת אוזן ימין, בקוטר של כ- 3.5 ס"מ. צבע הרקמה 

אדום עם כמות הפרשה מעטה, ללא ריח חריף או דימום.

הטיפול במטופל במחלקה כלל: 

הדרכה ותאום ציפיות אודות מטרת הטיפול, שכללה הקלה 
על הסימפטומים וטיפול תומך. התקיימו מספר שיחות 
עמו על הצורך בהיענות לטיפול ושיתוף פעולה והדרכה 
על עקרונות הטיפול בפצעים. תכנית הטיפול ברונן, 
התבססה על יישום ההנחיות המקצועיות בטיפול בפצע 

ובסימפטומים הפיזיים והרגשיים.
טיפול בכאב - המטופל דיווח על כאבים באזור הפצע, בזמן 

החלפת החבישה ובזמן השטיפה במקלחת. הטיפול בכאב 
כלל טיפול מקומי בפצע וטיפול סיסטמי. המטופל הודרך 
לקחת משכך כאבים לטווח קצר כ-15-10 דקות לפני הורדת 
החבישה, שטיפת הפצע וחבישה חדשה. לפני חבישת 
הפצעים נמרח מאלחש מקומי של ג'ל עזרקאין מעורבב עם 

אמפולה של 10 מ"ג מורפיום )בהוראת רופא(. התרכובת 
הוכנה כל יום מחדש.

 SALINE 0.9% ניקוי הפצע נעשה על ידי שטיפה עם 
באמצעות מזרק בטמפרטורת החדר )ללא ניקוי ידני בפד(, 
כדי למנוע הידבקות החבישה. בייעוץ מרפאת כאב, הטיפול 
הסיסטמי שונה מטיפול במדבקת פנטניל לטיפול בסירופ 
מתאדון. כמו כן, בוצע בלוק עצבי מקומי באוזן שמאל, עם 

ירידה בעוצמת כאב.
שטיפת הפצע - המטופל הודרך לשטוף את הפצע כל יום 

לפני החבישה, תוך שימוש בזרם מים פושרים, בעוצמה 
חלשה, אותו יכוון מעל הראש ולא ישירות לפצע, ללא 
שימוש בסבון. המטופל הודרך לא לנגב את הפצע, אלא 

את האזור מסביב בלבד.  
טיפול בריח ובזיהום של הפצעים - הטיפול בריח ובזיהום 

נעשה בהתאם לכמות ההפרשות ולמידת הריח בפצע. 
בפצע שבאזור אוזן שמאל כמות ההפרשה והריח היו 
גבוהים יותר, טופל בכדור פלאג'יל מרוסק שפוזר על כל 
מיטת הפצע ועליו חבישת סילברסל למניעת זיהום. הפצע 
מתחת לאוזן ימין טופל עם משחת פלמינל על כל מיטת 

הפצע ועליה חבישת סילברסל.
דימום - המטופל הודרך למניעת דימום ולטיפול בו על ידי 

ניקוי עדין של הפצע, ללא שפשוף או הפעלת לחץ והסרה 
עדינה של החבישה באמצעות הרטבה. שטיפת הפצע 
במים פושרים ללא התזה ישירה, ושימוש בחבישות שאינן 
נדבקות לפצע. במצב של דימום פעיל טופל בחבישה 
עוצרת דימום, העשויה מאצות ים )קלציום אלגנט( ושימוש 
בהקסקפרון באופן מקומי על האזור המדמם )בהוראת 

רופא(.
טיפול בהפרשות - הפצע בצד שמאל הפריש כמות רבה 

עם ריח רע, טופל בחבישת סילברלסל שמטרתה היתה, 
הן ספיגת ההפרשות והן נטרול ריחות בעזרת מרכיב אנטי 
בקטריאלי של החבישה. בנוסף, החבישה נוחה להסרה, 
מכיוון שאינה נדבקת לפצע ואינה הופכת לג'ל לאחר 
ספיגת הנוזלים. העור סביב הפצע היה תקין ולא היה צורך 
בהגנה נוספת, למעט חבישת קרליקס לקיבוע החבישה, 
במטרה להימנע מחבישות עם דבק וכאב בהסרה ובמטרה 
לשמור על דימוי עצמי ואסתטיקה של המטופל. הפצע 
בצד ימין שהפריש בכמות מעטה, נחבש עם פולימם 

וחבישה משנית בקרליקס. 
תסמינים רגשיים - במהלך האשפוז ליווה את המטופל 

צוות רב מקצועי, שכלל רופאים, אחיות, עובדת סוציאלית 
ותומכת רוחנית. מצבו הרגשי היה ירוד. הוא היה טרוד 
במחשבות על הצפוי לו, הסתגר והביע דאגה לכלב שלו. 
עם השיפור בנראות הפצע ובתסמיניו, המטופל הביע 
שביעות רצון ונכונות להשתחרר לביתו ולא למסגרת 

מוסדית, תוך יישום ההמלצות שקיבל באשפוז. 
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הדרכה - לקראת שחרור המטופל לביתו, קיבל הדרכה 

בכתב ובעל פה, לגבי אופן הטיפול בפצע כפי שתואר 
לעיל, כדי לשמור על רצף טיפולי, תוך יצירת קשר עם צוות 
היחידה להמשך טיפול בקופה ומתן מרשמים לרכישת 

הציוד הנדרש לטיפול בבית.

סיכום
מטופלים עם פצע גידולי חווים פגיעה בדימוי הגוף ובערך 
העצמי, פחד, חרדה, דיכאון, פגיעה ביחסים במשפחה, בידוד 
חברתי, תחושה של איום על החיים בצל התקדמות המחלה 
וחיפוש משמעות בסבל. במטופלים רבים הפצע הגידולי 
אינו ניתן להסתרה, או שהוא ממוקם באזור אינטימי, לכן 
תופעות אלה מועצמות ונדרשת התערבות רב מערכתית 

לשיפור התסמינים.
עבודה המסתמכת על הנחיות מקצועיות מבוססות 
עובדות, משפרת את אחידות הטיפול של אנשי הצוות הרב 
מקצועי במטופל, נותנת מענה למכלול הבעיות והקשיים 
שהוא חווה, תוך מתן מגוון אפשרויות לבחירת הטיפול 
האופטימלי ומשפרת את היענות הצוות והמטפלים לטיפול, 

תוך הפחתת תחושת הרתיעה שלהם מהטיפול בחולה.
מרבית המטופלים עם פצע גידולי, נמצאים בשלב בו הם 
סיימו טיפול מרפא למחלה וההתמקדות היא בשמירה 
על איכות חייהם, תוך שליטה בתסמינים פיזיים, נפשיים 
וחברתיים ובשיתוף צוות רב מקצועי: רפואה, סיעוד, תזונה, 

תמיכה רוחנית, עבודה סוציאלית.
ואת  בתחום  שלהם  הידע  את  לעדכן  המטפלים  על 
מיומנויות הטיפול בפצע גידולי, תוך חשיפה מתמדת 
לחידושים ולממצאי מחקרים בתחום, במטרה לקדם את 

מצבו הפיזי, הנפשי והחברתי של המטופל.
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