
.National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP) עלון הנחיות זה למניעת היווצרות פצעי לחץ נכתב על ידי ארגון

NPIAP הינו ארגון מקצועי ללא מטרות רווח המוקדש לטיפול ומניעה של פצעי לחץ. 

הארגון מורכב ממומחים שונים בתחומי הבריאות והרפואה אשר חולקים את המחויבות לניהול וטיפול נכון בפצעי לחץ. 

ארגון ה-NPIAP משמש כמשאב רפואי עבור אנשי מקצוע שונים, תאגידים, מוסדות וגופים ממשלתיים כבר למעלה  

מ-20 שנה.

תרגום העלון בוצע על ידי חברת אר-קיור מדיקל (R-Cure Medical) המביאה לישראל את החדשנות הרפואית בטיפול 

ומניעה של פצעים קשיי ריפוי, פצעי לחץ ומניעת זיהומים.

המלצות עבור תנוחות שכיבה על הבטן

מניעת היווצרות
פצעי לחץ

עלון הנחיות של ארגון:בחסות:

מרכז מומחים מידע והדרכה
למידע נוסף:  03-5329157ויקיפצע



יש להשתמש במשטח תמיכה לפיזור לחץ (עבור מטופלים השוכבים על גבי מיטות אשר אינן ייעודיות לשכיבה על הבטן), כמו מזרן אוויר דינמי או מזרן 
ספוג בטכנולוגיות מתקדמות.

שמרו על הוראות היצרן בשימוש באביזרים מיוחדים לשינויי תנוחה, חבישות למניעת לחץ וכדומה. 
השתמשו באביזרים למיקום המטופל / כריות על מנת להקל על הצטברות עומס בנקודות לחץ.

שינוי תנוחה של המטופל צריך להתבצע על ידי צוות מיומן על מנת למנוע חיכוך וגזירה בזמן ההזזה. ניתן לבצע שינוי תנוחה לתנוחת שחיין.
יש לבצע שינויי תנוחה קטנים ותזוזות קטנות של חלקי הגוף במהלך השכיבה על הבטן, במיוחד במיטות אשר אינן מאפשרות תזוזה או התאמת תנוחה.

בחינה והערכה של כל נקודות הלחץ:
   לפני השכבה ראשונה של המטופל על בטנו (אזורים בקדמת הגוף). לפני הפיכת המטופל לתנוחת שכיבה על הגב.

   כאשר מבצעים שינוי של תנוחת הידיים לתנוחת שחיין, יש לבחון את מצב העור של הזרוע / ראש / פנים. 
   יש לתעד את כל הממצאים מבחינת מצב העור ואת צעדי המנע הננקטים.

מניעת היווצרות פצעי לחץ
המלצות עבור תנוחות שכיבה על הבטן

המלצות כלליות:

www.npiap.com
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מצחנקודות לחץ:
סנטר
לחיים

אף
עצם הבריח – כתף

מרפק
חזה – שדיים

אברי המין
עצמות אגן הירכיים

ברכיים – פיקת הברך
גב כף הרגל ואצבעות הרגליים

מתחת או סביב ציוד רפואי

 הקדישו תשומת לב מיוחדת לאזורים הבאים:

ראש

השתמשו בחבישת סיליקון הבנויה מספוג רב שכבתי המונע לחץ על נקודות הלחץ באזור הפנים.
שליטה בכמות הנוזלים וההפרשות: שאבו הפרשות מהפה, עשו שימוש בתכשירי הגנה / אטימה נוזליים לעור הפנים. החליפו את חבישת הסיליקון למניעת הלחץ 

באופן יומי. השתמשו בחבישה סופחת הבנויה מסיבים סופחים/ סידן מתחת לחבישת הסיליקון בכדי לטפל בעודפי ההפרשות / נוזלים.
יש להניח שכבת ספוג דקה תחת מכשירי הטיפול באזורי מגע עם העור. הימנעו מהנחת מספר שכבות על מנת שלא לגרום לחץ באזור.

מנעו הצטברות עומס מהראש בעזרת שימוש באביזרים ייעודיים לכך. בבחירת האביזרים יש לקחת בחשבון את צפיפות שכבת הספוג, גובה הכרית, זווית הפנים וכן 
מיקום צינורית ההנשמה.

במצב שכיבה על הבטן במיטה ללא עזרי שינוי תנוחה אוטומטיים: יש להזיז את ראש המטופל אחת לשעתיים. יש לשנות את תנוחת ראש המטופל אחת ל 4 שעות. ניתן 
להתאים את משכי הזמן לפי מצב וצרכי המטופל.

הערה: התקני אבטחה נפוצים לצינוריות הנשמה עלולים לגרום לנזקים מוגברים אצל מטופלים הנמצאים במצב שכיבה ממושך על הבטן. טפלו בעור הנמצא במגע עם 
המכשיר בזהירות. יש לשקול שימוש בסרט דביק ולא באביזרים לקיבוע של צינורית ההנשמה במצב של שכיבה ממושכת ללא תזוזה על הבטן.

על מנת למנוע מצב של שחיקת הקרנית יש להשתמש בטיפות עיניים מתאימות. סגירת העפעפיים עם סרט הדבקה תבוצע בצורה אופקית בלבד.
בדקו שלשונו של המטופל נמצאת בתוך פיו. ניתן להתקין סד כנגד נשיכה של הלשון. יש לבדוק ולהעריך נזקים ללשון במידה ויש.

פלג גוף עליון

מקמו אלקטרודות אק"ג על הגב בזמן השכיבה על הבטן.
השתמשו בחבישות מונעות לחץ בנקודות הלחץ.

יש לוודא כי כניסת אינפוזיה / תרופות לוורידים ולעורקים 
מאובטחת במקומה.

רוקנו את תאי האיסוף האילאוסטומיים והחליפו את תאי האיסוף 
הקולוסטומיים סביב אזור הסטומה (פיום) של מערכת העיכול.

במקרה של ביצוע הזנה דרך הפה או פתח מלאכותי, יש להפסיק את ההזנה שעה לפני השינוי 
לשכיבה על הבטן. לאחר סיום ביצוע שינוי התנוחה ניתן להפעיל שוב מיידית את ההזנה.

הרחיקו צינוריות ומכשור רפואי ממגע עם העור. יש להגן על אזורי העור באמצעות 
חבישות מונעות לחץ ולהפחית הצטברות עומס בעזרת כריות או אביזרים המיועדים לכך.

 
צרו תעלות עבור צינוריות ההזנה בעזרת כריות או אביזרים המיועדים לכך. יש לוודא שאין 

עצמים כלשהם תחת פלג הגוף העליון.

רגליים

השתמשו בחבישות מונעות לחץ בנקודות הלחץ (פיקת הברך ואזור 
קדמי של השוק).

הסירו התקני קיבוע ומקמו את התקני הקטטר / צואה לכיוון מרגלות 
המיטה.

ודאו כי אין מכשירים לא מקובעים תחת הרגליים. יש למנוע הצטברות 
עומס ברגליים.

הרקמות באזור השדיים ואברי מין הינן רגישות במיוחד ויש להוריד 
מהן עומסים ולהגן עליהן בצורה מיטבית.

שדיים
ואברי מין



הצהרה: מסמך זה מיועד למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד. המסמך אינו כולל יעוץ רפואי למטופל יחד או מטופלים. יש לפעול בהתאם 
למדיניות מוסדות הרפואה, הנחיות והמלצות יצרני הציוד ועקרונות השיפוט הרפואי  המקצועי בטיפול בצרכי המטופלים.
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(COVID-19 כולל תסמינים של) תעוקה נשימתית חריפה ומצב שכיבה על הבטן -  ARDS
ההיגיון שעומד אחרי השכבה על הבטן בתסמינים של תעוקת נשימתית

•  שמונה מקרי RCT הראו שיפור ברמת החמצון וירידה במקרי המוות באמצעות שימוש בהשכבה על הבטן  במקרי תעוקה נשימתית בינוניים וחמורים.2,3 
•  השכבה על הבטן במצבי תעוקה נשימתית משפרת את החמצון בריאות על ידי שיפור ניצול הנאדיות ויחס ההנשמה – זרימת הדם תוך הורדת הלחץ על רקמות הריאות 

והקטנת הסיכון לנזק כתוצאה מביצוע פעולות הנשמה מלאכותיות. 4,5.

נושאים שיש לקחת בחשבון במצבי תעוקה נשימתית חריפה
•  השפעה של חוסר בחמצון והסיכון בהיווצרות פצעי לחץ נרכשים (המלצה 1.9)1.

•  ההמלצות על השכבה על הבטן הינן לתקופת זמן של 12 שעות ומעלה.
•  יש לבצע שינויים קטנים ותזוזות קטנות בחלקי הגוף השונים, יש לשנות את תנוחת הראש למנח מעט שונה כל 2-4 שעות או לפי בקשת המטופל.

•  סיבוכים מרכזיים העשויים להתרחש בהשכבה על הבטן במצב של תעוקה נשימתית חריפה עשויים לכלול תזוזה של צינורית ההנשמה, פצעי לחץ ואובדן גישה לוורידים.2
•  אם ההשכבה על הבטן מבוצעת במקביל לשימוש במכונת אקמו, אבטחו את צינורית ההנשמה ויש לוודא שאינה מפעילה לחץ על הרקמות.

מיטות ועזרים לשינוי תמיכה המיועדים לתמוך במטופלים במצב שכיבה על הבטן

מיטות
    ההשכבה על הבטן יכולה להתבצע באופן ידני על משטח תומך מיוחד הכולל מאפיינים של חלוקת לחץ שווה והפחתת כוחות חיכוך וגזירה.

    מיטות המתוכננות במיוחד למצב השכבה על הבטן כוללות מאפייני שינוי תנוחה להשכבה על הבטן וכן אפשרות להטיית המיטה בזווית של 40 עד 62 מעלות. מאפייני   
    ההטייה מסייעים ומקלים על ניקוז הפרשות מהריאות  ומשפרים את התאמת מאפייני ההנשמה מול זרימת הדם.

   יש לפעול לפי הוראות היצרן כאשר משתמשים במיטות ייעודיות למצב שכיבה על הבטן.7  אין להשתמש במאפיין ההטייה במקרים של שברים לא יציבים, מתח בעמוד 
   השדרה או צוואר הרחם ולחץ תוך-גולגלתי שאינו ניתן לשליטה.

עזרים לשינוי תנוחה
     קיימים מספר עזרים נפוצים מבחינה מסחרית המסייעים לתנוחת שכיבה על הבטן. עזרים אלו מיוצרים ממגוון חומרים המיועדים לבצע חלוקת לחץ שווה על פני כל 

    משטח השכיבה ולהוריד לחצים וכוחות חיכוך וגזירה מאזורי הגוף השונים. עזרים אלו כוללים ציוד המעוצב במיוחד עבור הראש ופלג הגוף העליון כמו גם כריות 
    הניתנות להתאמה לצורת מתאר הגוף.

     יש לפעול לפי הנחיות היצרן בשימוש בעזרים לשינוי תנוחה המיועדים לתנוחת שכיבה על הבטן. 
   

שיקולים מיוחדים

מדריך בינלאומי לשנת 2019 להמלצות והנחיות בנושא פצעי לחץ (יש לעיין במדריך המלא לקבלת כל הפרטים) 

עקרונות שינוי תנוחה
    קבעו את תדירות שינויי התנוחה בהתחשב ברמת הפעילות של המטופל, יכולתו לבצע שינוי תנוחה באופן עצמאי ועמידות הרקמות ללחץ. (5.2).

    שנו את תנוחת המטופל על מנת להקל או לפזר מחדש את הלחץ בשימוש בטכניקות ידניות ובציוד ייעודי להפחתת החיכוך, גזירה והלחץ על הרקמות. (5.6).
    יש למקם את המטופל בצורה כזאת שמושגת הפחתת עומס אופטימלית על כל העצמות הבולטות ופיזור של הלחץ בצורה שווה ובאופן מקסימלי. (5.5).

    לאחר מיקום המטופל, אם אפשרי, יש לבדוק שאין נקודות או אזורים בהם חלוקת הלחץ אינה מפוזרת באופן שווה והאם ההתקנים הרפואיים ממוקמים באופן  
    אופטימאלי ביותר.

    יש לשקול שימוש באמצעי חזותי הממפה באופן רציף את הלחץ בכל שטח המיטה בכדי לסייע בשינוי תנוחת המטופל (5.7).
    השתמשו בחבישות סיליקון רב שכבתיות רכות בכדי להגן על עורו של המטופל מהיווצרות של פצעי לחץ (3.5).

    אל תשתמשו בעזרים לשינוי תנוחה בצורת טבעת.
    אל תשתמשו בעזרים לשינוי תנוחה טבעתיים או דמויי כעך.

    המנעו משימוש יתר בתנוחת השכבה על הבטן אלא אם נדרש לצורך טיפול במצבו הרפואי של המטופל (5.10).
    שינויי תנוחה של חולים במצב קשה וקריטי יבוצעו בצורה מתונה והדרגתית בכדי לאפשר ייצוב רמות החמצון ורמות הלחץ דם שלהם.

    אצל מטופלים במצב קריטי ולא יציב או הנמצאים במצב שאינו יציב מספיק לעמוד בשינויי תנוחה שגרתיים יש לבצע תזוזות קטנות ותכופות של הגוף כדי לתמוך   
    בשינויי תנוחה שגרתיים (5.18).

התקנים רפואיים
    בדקו בקביעות שהתקני האבטחה של הציוד הרפואי מחוזקים ומקובעים כראוי (8.2).

    יש לבדוק ולהעריך את מצב רקמות העור הנמצאות תחת מכשירי העזר הרפואיים (8.3).
    הניחו חבישת ספוג דקה מתחת למכשור הרפואי בכדי למנוע לחץ על העור (8.5).

    הימנעו משימוש במספר רב של יריעות על מנת לא ליצור הגברה של הלחץ על העור.
    שנו את מיקום הציוד הרפואי באופן שגרתי במידת האפשר (8.4).

    הימנעו מהשכבת המטופל ישירות על ציוד רפואי.
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https://www.aacn.org/education/webinar-series/wb0042/why-prone-why-now-improving-outcomesfor-ards-patients

See this publication for a picture of facial prophylactic dressing placement techniques.7
 Pan, C., et al., Lung Recruitability in SARS-CoV-2 Associated Acute Respiratory Distress Syndrome: A Single-center, Observational Study. Am J

Respir Crit Care Med, 2020.
Albert, R.K., Prone Ventilation for Patients with Mild or Moderate Acute Respiratory Distress Syndrome. Ann Am Thorac Soc, 2020. 17(1): p. 24-29.

Valesky, W. and L. Chow, Prone Positioning for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. Acad Emerg Med, 2020.
Bajwa, A.A., et al., Automated prone positioning and axial rotation in critically ill, nontrauma patients with acute respiratory distress syndrome

(ARDS). J Intensive Care Med, 2010. 25(2): p. 121-5.

תודות

ארגון ה NPIAP מוקיר את התרומה של האנשים הבאים:

כותבים: ד"ר Virginia Capasso בית החולים הכללי של מסצו'סטס: ד"ר Jill Cox, אוניברסיטת Rutgers: ד"ר Janet Cuddigan, המרכז הרפואי של אוניברסיטת 
נברסקה: ד"ר ברברה דלמור, NYU Langhone Health: ד"ר Ann Tescher, מרפאת Mayo: ו Susan Solmos, האוניברסיטה לרפואה של שיקגו.

בודקים: מנהלי ונאמני NPIAP, אנו מוקירים תודה במיוחד למשוב שניתן על ידי נציגי מועצת הייעוץ של החברה בכדי להבטיח את השימוש הנאות במוצרים התומכים 
 Kristen בע"מ ו Convatec מחברת Julia Rian ,בע"מ Michelle Deppisch, Milnlycke, Carroll Gillepsie, Arjo .בתהליכי השכבה בטיחותיים בתנוחת בטן

.Wellsemse מחברת Thurman

.3

.4

.5

.6

.7

.8

/https://guidelinesales.com

https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/74593/2/Guidelines%2520on%2520the%2520management%2520of%2520acute%2520respiratory%2520distress%2525

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6565761/pdf/13613_2019_Article_540.pdf

http://rc.rcjournal.com/content/by/volume/57

https://www.aacn.org/education/webinar-series/wb0042/why-prone-why-now-improving-outcomes-for-ards-p

שכיבה בתנוחת שחייה בסגנון חופשי (חתירה)
     ניתן לשנות את תנוחת המטופלים הנמצאים בתנוחת בטן רגילה לתנוחת שחייה   

     שנו את תנוחת הראש ותנוחת הידיים למצב הדומה לתנועות המבוצעות בשחייה בסגנון חתירה (סגנון חופשי).
     נקודות הלחץ המופיעות באיור מתייחסות לנקודות מגע של הגוף עם משטח המיטה

זכויות יוצרים EPUAP/NPIAP-PPPIA, השימוש בתמונה הינו בהרשאת בעל זכויות היוצרים



אזורי לחץ
איזורי לחץ בעייתיים: עצם הבריח, 

כתף, מרפק, חזה, שדיים, איברי 
המין, עצמות אגן הירכיים

חבישות
יש לחבוש חבישות סיליקון רב שכבתיות למניעת לחץ 

Mepilex Border Flex באיזורי לחץ בעייתיים

שינויי תנוחה אוטומטי
שינויי תנוחה של חולים במצב קשה וקריטי יבוצעו 

בצורה מתונה והדרגתית. אצל מטופלים במצב 
קריטי ולא יציב או הנמצאים במצב שאינו יציב 

מספיק לעמוד בשינויי תנוחה שגרתיים יש 
לשקול להשתמש במערכת אוטומטית לשינוי 

 Turn Assist או TOTO תנוחה כדוגמת

2. פלג גוף עליון

אזורי לחץ
 איזורי לחץ בעייתיים: ברכיים, פיקת

הברך, גב כף הרגל, אצבעות הרגליים

חבישות
יש לחבוש חבישות סיליקון רב שכבתיות 
למניעת לחץ באיזורי לחץ בעייתיים כגון 

Mepilex Border Flex

3. רגליים

אזורי לחץ
איזורי לחץ בעייתיים: מצח, סנטר, לחיים, אף

חבישות
יש לחבוש חבישות סיליקון רב שכבתיות 
למניעת לחץ באיזורי לחץ בעייתיים מסוג 

Mepilex Transfer

1. ראש

המלצות פרקטיות למניעת פצעי לחץ באמצעות ציוד מתקדם

שינוי תנוחה ידני וייצוב המטופל
יש להשתמש באביזרים למיקום 

המטופל / כריות על מנת להקל על 
הצטברות עומס בנקודות לחץ

Turn Assist Set כגון

מרכז מומחים מידע והדרכה
למידע נוסף:  03-5329157ויקיפצע

הצטרפו לקבוצת ויקיפצע - מרכז המידע לטיפול ומניעת פצעים קשי ריפוי



אזורי לחץ
סביבת העור שמתחת לציוד הרפואי.

איזור גרמי מגדיל את הסיכוי לנזק.

חבישות
יש להניח שכבת ספוג דקה יחידה על 
Mepilex Transfer הציוד הרפואי

Mepilex Lite או

4. מתחת או סביב ציוד רפואי

Dual - מזרן אויר דינמי אקטיבי למניעה 
וטיפול בפצעי לחץ.

משטחים הנותנים תמיכה, מפזרים לחץ ומונעים כוחות חיכוך וגזירה כגון:

הצטרפו לקבוצת ויקיפצע - מרכז המידע לטיפול ומניעת פצעים קשי ריפוי

מרכז מומחים מידע והדרכה
למידע נוסף:  03-5329157ויקיפצע

Revo - מזרן אויר דינמי למניעה וטיפול 
בפצעי לחץ.

5. משטחים מתקדמים לפיזור לחץ

Mepilex Border Heel - עקב
חבישת סיליקון מתקדמת המותאמת לצורת 

העקב, בעלת 5 שכבות להפחתת כוחות 
  SAFETEC חיכוך וגזירה. לחבישה טכנולוגיית

ייחודית להסרה ללא טראומה וכאב.

6. חבישות למניעת פצעי לחץ בשכיבה על הגב

ULTRAMAX - מזרן ריאקטיבי מספוג 
מתקדם לפיזור לחצים המיועד למטופלים 

בסיכון בינוני-גבוה להיווצרות פצע לחץ.

True Source 506 -  מזרן אויר דינמי 
למניעה וטיפול בפצעי לחץ.

Custom Care - מזרן ריאקטיבי / היברידי מתקדם הבנוי משילוב של ספוג ואוויר למניעה וטיפול בפצעי לחץ.

Mepilex Border Sacrum - סקרום
חבישת סיליקון מתקדמת המותאמת לצורת 

העקב, בעלת 5 שכבות להפחתת כוחות 
  SAFETEC חיכוך וגזירה. לחבישה טכנולוגיית

ייחודית להסרה ללא טראומה וכאב.

הסקרום

אזורי לחץ
סביבת העור שמתחת לציוד הרפואי.

איזור גרמי מגדיל את הסיכוי לנזק.

חבישות
יש להניח שכבת ספוג דקה יחידה על 
Mepilex Transfer הציוד הרפואי

Mepilex Lite או

4. מתחת או סביב ציוד רפואי

Dual - מזרן אויר דינמי אקטיבי למניעה 
וטיפול בפצעי לחץ.

משטחים הנותנים תמיכה, מפזרים לחץ ומונעים כוחות חיכוך וגזירה כגון:

הצטרפו לקבוצת ויקיפצע - מרכז המידע לטיפול ומניעת פצעים קשי ריפוי

מרכז מומחים מידע והדרכה
למידע נוסף:  03-5329157ויקיפצע

Revo - מזרן אויר דינמי למניעה וטיפול 
בפצעי לחץ.

5. משטחים מתקדמים לפיזור לחץ

Mepilex Border Heel - עקב
חבישת סיליקון מתקדמת המותאמת לצורת 

העקב, בעלת 5 שכבות להפחתת כוחות 
  SAFETEC חיכוך וגזירה. לחבישה טכנולוגיית

ייחודית להסרה ללא טראומה וכאב.

6. חבישות למניעת פצעי לחץ בשכיבה על הגב

ULTRAMAX - מזרן ריאקטיבי מספוג 
מתקדם לפיזור לחצים המיועד למטופלים 

בסיכון בינוני-גבוה להיווצרות פצע לחץ.

True Source 506 -  מזרן אויר דינמי 
למניעה וטיפול בפצעי לחץ.

Custom Care - מזרן ריאקטיבי / היברידי מתקדם הבנוי משילוב של ספוג ואוויר למניעה וטיפול בפצעי לחץ.

Mepilex Border Sacrum - סקרום
חבישת סיליקון מתקדמת המותאמת לצורת 

העקב, בעלת 5 שכבות להפחתת כוחות 
  SAFETEC חיכוך וגזירה. לחבישה טכנולוגיית

ייחודית להסרה ללא טראומה וכאב.




