
גודל:
הפצע מק  עו ו חב  רו רך,  או

5 פרמטרים לתיאור
הפצע

 

סוג הרקמה:
בה, צהו רה,  שחו
דה, ו ר ו מה,  אדו

ה, לצי ו נ ר ג
ה, לצי ו נ ר ג פר- הי
ס מסמו תל,  אפי

מצב שולי הפצע:
על המשתרע  ר  ו ז הא ו  ה ז  
מקצה ם  מטרי טי סנ  4 י  נ פ

הפצע

הפרשות מהפצע:
האם ההפרשה,  ג  סו י  מה
ת כמו ח,  רי ת  כחו ו נ ש  י
ת ו ר י תד ו ההפרשה 

רמת כאב:
, ן ו י ק שה/נ חבי ן  מ ז ב כאב 
או ן  י ג ו ר לסי ע,  קבו כאב 

משתנה 
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מוגש כשירות לציבור בחסות 



מינוחון לתיאור פצע
מסמוס (Maceration): ריכוך של רקמה עקב ספיגת
עודף נוזלים . מצב בו העור סביב הפצע מרוכך בגלל

ספיגת נוזלים  מצב זה מצביע על הפרשות מרובות
מהפצע. 

רקמה נמקית (נקרוטית):  זוהי רקמה מתה. מתאפיינת
בצבע שחור או צהוב. 

רקמת גרעון: זוהי רקמה מתחדשת בפצע, אדומה
ומוצקה שעשויה להיות שבירה ולכן נדרשת הגנה על שולי

הפצע. 
רקמה מזוהמת: מצב בו יש נזק תאי ורקמתי בגלל

התרבות של חיידקים פתוגניים. מלווה לרוב בסימנים
וסימפטומים מקומיים וסיסטמיים, כגון אודם מקומי, חום

הפרשות מרובות, כאב חדש או נפיחות של הגפה. היא
עלולה להדיף ריח רע. במידה ויש חום סיסטמי, חשוב

לאמר לצוות המטפל!
 

קאלוס (Callus): שכבת עור מעובה ונוקשה הנובעת
מהצטברות של קרטין באזורים בהם יש לחץ.

אפיתל: רקמה חיוורת וורודה הנמצאת בדרך כלל
בשולי הפצעים. מהווה עור תקין במרבית המקרים.

גרגור יתר: רקמה רכה, אדומה, צמיגית למגע
ומפרישה.

 הפרשות: זהו נוזל המצטבר בפצע. הנוזל יכול להראות
שונה מפצע לפצע. ניתן לתאר למטפל את כמות
ההפרשה: מועטה, בינונית או מרובה. כמו כן נהוג

להוסיף תאורים אופיניים נוספים: בהיר או צהוב, עם
רמזים לדם, מוגלה ירוקה חומה או צהובה הפרשה עם

כמות זעירה של נוזלים.
Slough (סלאף):  חומר המכסה את מיטת הפצע בגוון

צהבהב או ירקרק או אפרפר במרקם רך ועד מוצק .
המורכב מחלבונים נקרוטיים (פיברין וקולגן) . זהו חומר

מת שיש להסירו ממיטת הפצע .

עריכה מדעית: אלעד קורן, אח פצע, לאומית ויו"ר העמותה לקידום ופיתוח תחום הפצע בישראל.
האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד והוא איננו מהווה תחליף לייעוץ איש צוות רפואי או לשם אבחון
עצמי. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת CWT והעמותה לקידום ופיתוח תחום הפצע בישראל.

 
  info@cwt.org.il  טל: 08-9287778  

 BR
07

2-
O

1 
  A

PR
.2

0


