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אנחנו אתכם לאורך כל הדרך!
כדי להעניק לכם טיפול רפואי מיטבי 
ואישי ביחידות הדיאליזה הקהילתיות 

הקרובות לביתכם ברחבי הארץ.

המידע המובא בחוברת זו נועד להקל על המטופל ועל משפחתו בתהליך הקליטה
וההסתגלות ליחידת הדיאליזה.

)השימוש בלשון זכר או נקבה היא לצורך תחבירי בלבד(



3
למידע נוסף: WWW.AFEK.ORG        מרפאות א.פ.ק בריאות לדיאליזה

 

המשימה שלנו

 להוות מרכז מצוינות ברפואה
 איכות החיים של המטופל בראש מעיננו

 יחס אישי ואוזן קשבת למטופל ומשפחתו

כדי לעמוד במשימה זו אנו ב-א.פ.ק מטפחים צוות רפואי מיומן ואדיב,
דואגים להכשרתו המקצועית כמו גם לרווחתו האישית. אנו מאמינים כי 

שביעות רצון של הצוות היא הבסיס לביצוע משימת הארגון בצורה מיטבית.
צוות בקרת איכות הרפואה מנהל בקרה מתמדת להבטיח מתן טיפול מיטבי.

המנהלים הרפואיים בכל אחת מהיחידות שלנו הם מנהלי מחלקות מבתי 
החולים המובילים והם מפעילים צוות רב מקצועי הכולל רופאים מומחים, 

צוות סיעודי, יועצים דיאטנים ועובדים סוציאליים.

אנו מודים לקהל המטופלים שנותן בנו אמון ופתוחים לשמוע כל רעיון לשיפור 
איכות הטיפול ואיכות החיים של המטופל.

 ברכת רפואה שלמה,
הצוות הרפואי והמנהלי מרפאות א.פ.ק
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היחידה מטפלת בחולים הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית, כולל:
 טיפול ב-המודיאליזה, טיפול באמצעות כליה מלאכותית.

 דיאליזה צפקית - טיפול אישי בבית המטופל. 
 הכנה להשתלת כליה .

צוות רפואי רב מקצועי עומד לרשותך, כולל:

 רופא מומחה בנפרולוגיה:
וייקבע פרוטוקול  בפגישתך עם הרופא, תתבצע הערכה של מצבך הרפואי 
יידונו  זו  בפגישה  עבורך.  המתאים  ותרופות(  תדירות  טיפול,  )סוג  הטיפול 
הדם  בדיקות  תוצאות  החיים,  איכות  הדיאליזה,  איכות  כמו:  שונים  נושאים 

ונושאים נוספים. לרופא ניתן לפנות בעזרתה של האחות.

חשוב לציין, כי המעקב והטיפול הקשורים למצב הכלייתי ולטיפולי הדיאליזה 
מתבצע על ידי רופאים ביחידת הדיאליזה. מעקב וטיפול רפואי שוטף, שאינו 
החולים  בקופת  המשפחה  רופא  ידי  על  נעשה  בדיאליזה,  לטיפול  קשור 

)לדוגמא: חיסונים ובדיקות מעקב שונות(.

 רופא היחידה: הוא הרופא הראשוני ביחידת הדיאליזה, שילווה אותך במהלך 
הטיפול. רופא היחידה פועל לפי הנחיות הרופא הנפרולוג האישי שלך.

יחידת דיאליזה והצוות המטפל
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אחיות מוסמכות בדיאליזה בוגרות הכשרות מקצועיות
בנפרולוגיה:

את  המבצעת  היא  הדרך.  כל  לאורך  משפחתו  ואת  המטופל  את  מלווה  האחות 
הטיפול ואליה אתה יכול לפנות בכל נושא, היא מקבלת אותך בתחילת המשמרת, 
לאחר  הטיפול,  ובסיום  הדיאליזה  למכשיר  אותך  מחברת  מצבך,  את  מעריכה 
על  ועונה  מדריכה  לך,  מסייעת  היא  לביתך.  אותך  משחררת  מהמכשיר  הניתוק 

שאלות. כמו כן היא תקשר בינך ובין שאר חברי הצוות הרב מקצועי.

כוח עזר:
תפקידו לסייע בידי הצוות הסיעודי בטיפול. כוח העזר יכוון אותך למקומך, יעזור 
בסידור המצעים, יחלק אוכל ושתייה במהלך המשמרת ובין המשמרת ידאג לסדר 

את עמדת הטיפול למטופל הבא.

דיאטנית קלינית: 
המטופלים מקבלים באופן שוטף ייעוץ על ידי דיאטנית קלינית מומחית בנפרולוגיה. 
להמלצות  ובהתאם  הדם  בדיקות  סמך  על  יומי  תפריט  בהרכבת  תסייע  היא 

הרפואיות והעדפות אישיות.

עובד/ת סוציאלי:
מסייע למטופל בהתמודדות אישית עם קשיים שגורמת המחלה, מסייע בקבלת 
מידע עדכני לגבי זכויות סוציאליות ומימושן, ומכוון למוסדות ולשירותים מתאימים.
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על מנת להסביר מהי הדיאליזה נתאר תחילה את תפקידי הכליות, מבנה הכליות 
ותפקודן. 

לכל פעילות גופנית ותהליכי חיים בסיסיים, כגון: פעימות לב, נשימה והליכה, נחוצה 
אנרגיה. הגוף מקבל את האנרגיה מהמזון. לפעילות תקינה של הגוף צריך איזון בין 

המזון והנוזלים הנצרכים, לבין הפסולת המופרשת מהגוף.
עודפי הנוזלים וחומרים רעילים אחרים מופרשים מהדם, בעיקר באמצעות הכליות, 
מופרש  וממנה  השתן,  בשלפוחית  נאסף  השתן  שתן.  בצורת  מהגוף  ומופרשים 

החוצה. אדם בריא מפריש בממוצע 1-2 ליטר שתן ביממה.
תפקידי הכליות הם:

1. שמירת מאזן נוזלים בגוף.
2. שמירת מאזן של חומרים כימיים, כמו: 

 מלח, אשלגן )קליום(,
סידן )קלסיום(, זרחן )פוספור(.

3. הוצאת חומרי פסולת מהגוף.
4. פעולות הורמונליות של מערכות הגוף. 

 השפעה על מבנה העצמות
)ויטמין די, מאזן סידן וזרחן(.

5. ויסות וייצור כדוריות אדומות 
)אריטרופויטין(.

6. ויסות לחץ דם )רנין(. 

יכולת הסינון של הכליות רבה. לכן, אדם מסוגל לתפקד גם עם כליה אחת, 
המסוגלת לסנן את הדם ולייצר שתן בכמות ואיכות טובה.

כאשר שתי הכליות נפגעות, פעולתן הטבעית נעשית מוגבלת או נפסקת לחלוטין. 
מצב זה נקרא אי ספיקת כליות.

מבנה ותפקוד הכליות
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1. המודיאליזה
הנוזלים  ועודפי  הרעלים  המסנן,  דרך  עובר  מהמטופל  שנלקח  הדם  זו  בשיטה 
מתפנים מהדם לתמיסת דיאליזט וכך הם מופרשים מהגוף. הדם המטוהר מוחזר 
לגוף המטופל. בשיטת טיפול זו, המטופל מוגבל בכמות השתייה המותרת וכן יש 

מגבלות תזונתיות.

2. דיאליזה צפקית )פריטונאלית(
הצפק  קרום  דרך  מתבצע  מהדם  הנוזלים  ועודפי  הרעלים  סינון  זו  בשיטה 
חורים  ובעל  בבטן  הפנימיים  האיברים  את  העוטף  קרום  )הפריטונאום(, 
מיקרוסקופים. לצורך ביצוע הטיפול מחדירים בפעולה כירורגית לתוך חלל הבטן 
קטטר )צנטר( עשוי מסיליקון, דרכו מוזרמת תמיסת דיאליזה לחלל הפריטונאום. 
הדם שבא במגע עם קרום הפריטונאום משתמש בקרום כמסנן לסינון הרעלים 
ועודפי הנוזלים, שמנוקזים מחוץ לגוף באופן איטי דרך הקטטר. תהליך זה נקרא 
שיחלוף, יש לחזור עליו מספר פעמים ביום. דיאליזה פריטוניאלית מתבצעת בבית 
המטופל ע”י המטופל עצמו, בן משפחה או מטפל. עיתוי הטיפול היומי גמיש יחסית 

ומותאם לשגרת יומו של המטופל ומצבו הבריאותי. 
ומעקב ביחידת הדיאליזה. הרופא  אחת לחודש נדרש המטופל להגיע לבדיקות 
המטפל קובע לכל מטופל את מספר השיחלופים הנחוצים ביום, מספר ימי הטיפול 

וסוג הנוזל הדיאליטי.

3. השתלת כליה
ישנם שני מקורות להשתלה: השתלה מתורם חי, לרוב מקרוב משפחה, או השתלה 
מן המת. הניתוח המבוצע ע”י רופא כירורג שבמהלכו שותלים בגוף המטופל כליה 
בריאה. אפשרות זו רלוונטית רק לאחר שהמטופל עובר בדיקות ונימצא מתאים 

מבחינה רפואית.

ההחלטה על סוג הטיפול המתאים נעשית על-ידי הרופא המטפל בשיתוף המטופל 
ומשפחתו. הטיפול בכל סוגי הדיאליזה הינו טיפול תומך, לצורך הארכת חיים ואינו 

מרפא את הכליות. 

אפשרויות הטיפול הקיימות באי ספיקת כליות
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מהלך הטיפול בהמודיאליזה

שעות  כ-4  ונמשך  בשבוע  פעמים   3 כלל  בדרך  מבוצע  בהמודיאליזה  הטיפול 
בכל פעם. שינויים במשך הדיאליזה נעשים על פי הוראת רופא, בהתאם למצב 
מחייב  בהמודיאליזה  הטיפול  הדם.  בדיקות  ולתוצאות  המטופל  של  הבריאותי 
של  הדיאטנית  להמלצת  בהתאם  בנוזלים  והגבלה  מיוחדת  דיאטה  על  להקפיד 

יחידת הדיאליזה. 

המתנה.  בחדר  ולהמתין  הטיפול  לתחילת  בסמוך  ליחידה  להגיע  מתבקש  הנך 
כניסה לאולם הטיפול לצורך חיבור למכונת הדיאליזה, תתבצע בהזמנת הצוות 
המטפל לפי זמן קבוע מראש. סדר החיבורים ומקום הישיבה נקבע על ידי הצוות 
בחיבור  עיכובים  למנוע  יכולתנו  כמיטב  משתדלים  אנחנו  )האחיות(.  המטפל 

לדיאליזה, אך לעיתים נוצרים עיכובים.
הצוות פתוח לשמוע בקשות של מטופלים לגבי מיקום ישיבתם בדיאליזה, אולם 

בהחלטה הסופית ישנם שיקולים נוספים. 
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שגרת הטיפול

עלייך להבין כי אי ספיקת כליות היא מחלה כרונית והטיפול בדיאליזה הוא טיפול 
מתמשך במועדים קבועים. אין לדלג על טיפול גם כשחולים עם חום, אחרי נפילה, 

עם גבס וכו’. 

חשובה  מדויקת  שקילה  צוות.  איש  בנוכחות  בשקילה  ומסתיים  מתחיל  הטיפול 
לתכנון פינוי הנוזלים במהלך הטיפול. תכנון זה מתבצע על ידי האחות המחברת, 

תוך שיתוף המטופל בשיקוליה, במטרה להגיע למשקל יבש.

ידי  על  נקבע  זה  משקל  בגופך.  נוזלים  עודפי  ללא  המשקל  היינו   - יבש  משקל 
הרופא המטפל על פי המדדים הבאים: מצב לחץ דם, רמות תרופות לאיזון לחץ 
ירידות בלחץ דם בזמן הטיפול, האם  דם, מצב נשימה, הרגשה כללית, האם היו 

קיימת עייפות בהליכה ועוד.

במידה וקורה דבר חריג בין טיפולי הדיאליזה, כגון: נפילה, סחרחורת, חום, שלשול 
מחייב  והמצב  יתכן  החיבור.  לפני  המטפלת  לאחות  כך  על  לדווח  יש  והקאות, 

בדיקות טרום הטיפול, בדיקה על ידי רופא, שינוי בתוכנית הטיפול ועוד.

לפני חיבורך למכונה, ימדדו לך לחץ דם ודופק. האחות תאמוד את מצבך ותחבר 
אותך למכונת ההמודיאליזה.

בדיקות שונות נלקחות בתדירויות שונות לשם מעקב אחר מצבך הבריאותי והמשך 
מתן הטיפול המתאים.
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החיבור למכונת דיאליזה

לשאנט  מחטים  שני  החדרת  באמצעות  נעשה  הדיאליזה  למכונת  החיבור 
)הגישה לכלי הדם לצורך ביצוע המודיאליזה( או דרך צנתר מרכזי. 

או  למנוע  ניתן  הדם.  לכלי  בגישה  לדקירה  פרט  כואב,  אינו  הדיאליזה  טיפול 
להקל את תחושת הכאב באמצעות תכשירים לאלחוש מקומי כגון:

 תרסיס אטיל כלוריד שנועד לשימוש לפני החדרת המחט.
את  שמים   -  )Emla( אמלה  משחת   
את  ומכסים  הדקירה  מקום  על  המשחה 
האזור בניילון, כשעה לפני החדרת המחט. 
אין למרוח את המשחה אלא לשים בשכבה 

עבה.
שונות  תופעות  על  לאחות  לדווח  חשוב 
בחילות,  כגון:  הדיאליזה,  טיפול  במהלך 
קיצונית,  חולשה  קרה,  הזעה  הקאות, 
סחרחורת, התכווצויות שרירים, לחץ בחזה 

ועוד.
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גישה לכלי הדם

על מנת לקבל טיפול בהמודיאליזה, יש צורך בביצוע הניתוח של יצירת גישה לכלי 
הדם. גישה תקינה לכלי הדם מהווה עורק חיים לחולה המטופל בהמודיאליזה. 

ישנם שני סוגי גישה לכלי הדם: גישה זמנית וגישה קבועה.

צורך להתחיל טיפול בהמודיאליזה, אך עדיין לא  יש  תבוצע כאשר  זמנית  גישה 
קיימת גישה קבועה.

בגישה הזמנית מחדיר הרופא צנתר לתוך ווריד מרכזי בחזה, בצוואר או במפשעה. 
החדרת הצנתר דרך הצוואר מתבצעת במכון הנפרולוגי ומחייבת ביצוע צילום חזה 
על מנת לוודא את מיקומו הנכון של הצנתר המוחדר. בגישה זמנית זו משתמשים 

כחודש.
הקפדה על הכללים לשמירת הגישה הזמנית תאפשר להשתמש בה לפרק זמן 

הנחוץ ליצירת גישה קבועה לכלי הדם.

אפשרות נוספת החדרת הצנתר בחזה מתבצעת תחת הדמיה במכון אנגיוגרפיה. 
בגישה זמנית, מסוג זה, זו ניתן להשתמש במשך חודשים רבים.

כללים לשמירה על הגישה הזמנית:
1. יש להימנע מחשיפה והרטבת אזור החדרת הצנתר על מנת למנוע זיהום מקומי.

2. הטיפול בצנתר יתבצע על ידי צוות היחידה בלבד.
3. אסור לתת תרופות דרך הצנתר או לקחת ממנו בדיקות דם, אלא על ידי צוות 

היחידה בלבד.
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מהגפיים  באחת  לווריד  עורק  בין  חיבור  ידי  על  נוצרת  הדם  לכלי  קבועה  גישה 
הטיפול  תחילת  של  המשוער  המועד  לפני  חודשים  מספר  בניתוח  העליונות 

בהמודיאליזה ומהווה אמצעי יעיל לביצוע הטיפול.

שנעשו  הדם  בכלי  השינויים  עקב  ורגישה  פגיעה  הניתוח  לאחר  שהיד  לזכור  יש 
במהלך הניתוח. כתוצאה מהניתוח מגיע פחות דם לקצות האצבעות ולכן לעיתים 

ריפוי של כל פצע קטן עלול להיות בעייתי וממושך באופן יחסי.

כללים לשמירה על הגישה קבועה )שאנט(:
1. יש לבצע בדיקה עצמית של תפקוד הגישה לכלי הדם על ידי הנחת אצבעות 
את  מיד  לידע  יש  זאת.  לעשות  כיצד  הניתוחית, האחות תדגים  מעל הצלקת 

הצוות המטפל במידה ובעת הבדיקה לא תחוש רטט.
2. יש ליצור קשר עם היחידה המטפלת במידה וזיהית שינוי בצבע או בחום כף היד 

ו/או באצבעות.
יש לשטוף את אזור החיבור  והשאנט בפרט,  ניקיון הגוף בכלל  יש לשמור על   .3

במים וסבון לפני כל חיבור לדיאליזה.
4. יש לשמור על יד המנותחת מפני פציעות וחבלות.

5. יש להימנע מלחץ על השאנט, כמו: שכיבה על יד, מדידת לחץ דם וענידת שעון 
או צמיד.

6. אין להרים משאות כבדים.
לצוות  זאת  שתמסור  חשוב  הניתוח.  ביד  עירוי  להרכיב  ו/או  דמים  לקחת  אין   .7

הרפואי המטפל בך גם בקהילה ו/או בחדר מיון ו/או במחלקות אשפוז אחרות.

לפנות  יש  סגורה  יחידת הדיאליזה  אם מתעוררת בעיה דחופה בשעות שבהן 
לחדר המיון הקרוב למקום מגוריך.

גישה קבועה
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חיים עם דיאליזה

מעתה ואילך הטיפול הקבוע בדיאליזה הוא חלק מחייך וביחידת הדיאליזה תבלה 
חלק ניכר מזמנך. אומנם הדבר מחייב אותך לקשר מתמיד עם יחידת הדיאליזה 
ולהיצמד לזמנים שנקבעו לך לטיפול, אך הדיאליזה תאפשר לך איכות חיים טובה 
יותר ותקנה לך אפשרות להיות בקרב יקירך, תשפר את הרגשתך הפיזית והנפשית 

ותאפשר לך להמשיך השגרת חייך.

התקופה הראשונה של הטיפול בדיאליזה היא תקופת הסתגלות: רוב המטופלים 
צריכים להתרגל להרגשה פיזית כללית שמשתנה בעקבות השינויים בנפח נוזלי 

הגוף והתנודות בערכי האלקטרוליטים )מלחים בדם( כתוצאה מהדיאליזה.

טיפול הדיאליזה מבוצע מספר פעמים בשבוע - דבר הדורש התארגנות בהגעה 
ובהסעה ליחידה. ייתכנו קשיים בשילוב הדיאליזה עם עיסוקים אחרים יום יומיים. 
צוות היחידה משתדל להתאים את שעות הטיפולים עם העבודה או הלימודים של 

המטופל.

נסיעה, טיול ואירועים מיוחדים ניתן לשלב עם טיפולי הדיאליזה. לצורך כך עליך 
להודיע מראש לצוות היחידה על מועד האירוע המתוכנן על מנת לקבוע לך טיפול 

ביחידת המודיאליזה אחרת בקרבת מקום.

אנו מאחלים לך הסתגלות קלה ומהירה, שיתוף פעולה מלא עם כל הצוות ומזמינים 
אותך לפנות אלינו ללא היסוס בכל שאלה, הערה, הארה או בקשה.

בברכה 
צוות יחידת אפק בריאות 
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■ הנהלה ארצית - רח׳ בן גוריון 32, בית א.פ.ק, רמת גן
03-6192176

Email: info@afek.org

■ רמת גן
רח׳ בן גוריון 32, בית א.פ.ק

03-6190626
שלוחות: 3 זימון תורים, 4 מכון דיאליזה

■ ירושלים
רח׳ עם ועולמו 3, ״בית הראל״ גבעת שאול

02-6523294

■ רמלה
רח׳ יוסף קלויזנר 10, כביש 40, בית צים

08-9292213

כתובות וטלפונים - יחידות הדיאליזה א.פ.ק
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■ בת ים
רח׳ אבא ברדיצ׳ב 9, בית חולים סיעודי ״בית בלב״

03-5089665

■ נס ציונה
רח׳ הפטיש 6, מוסד סיעודי ״נאות המושבה״

08-6744562

■ אשדוד
רח׳ אורט 5, בית חולים סיעודי ״בית הדר״

08-8566114

■ אשקלון
רח׳ הרצל 3, בית פרנק

08-6726719

■ קריית גת
רחוב סימטת חשון 2, קריית גת

08-6880839

■ נתניה
רח׳ הנביאים 20, במתחם מוסד סעודי ״דורות״

09-8917441

■ תל אביב
רח׳ שדרות החי״ל 2, יד אליהו, במתחם מ.ר. ׳רעות׳

03-6879264



www.afek.org

חברת א.פ.ק בריאות
מרפאות מומחים בע״מ

נוסדה בשנת 1992

התחלנו את הדרך במכון דיאליזה בתל אביב
עם שלוש מכונות דיאליזה.

היום אנו מפעילים מכוני דיאליזה בפריסה ארצית
ומטפלים במאות חולים ברחבי הארץ.

המשימה שלנו:
להוות מרכז מצוינות ברפואה

איכות החיים של המטופל בראש מעיננו
יחס אישי ואוזן קשבת למטופל ומשפחתו

כדי לעמוד במשימה זו אנו ב-א.פ.ק מטפחים צוות רפואי מיומן ואדיב,
 דואגים להכשרתו המקצועית כמו גם לרווחתו האישית.
אנו מאמינים כי שביעות רצון של הצוות היא הבסיס לביצוע
משימת הארגון בצורה מיטבית.

צוות בקרת איכות הרפואה מנהל בקרה
מתמדת להבטיח מתן טיפול מיטבי.

המנהלים הרפואיים בכל אחת מהיחידות
שלנו הם מנהלי מחלקות מבתי החולים המובילים
והם מפעילים צוות רב מקצועי הכולל רופאים מומחים,
צוות סיעודי, יועצים דיאטנים ועובדים סוציאליים.

אנו מודים לקהל המטופלים שנותן בנו אמון ופתוחים לשמוע
כל רעיון לשיפור איכות הטיפול ואיכות החיים של המטופל.

ברכת רפואה שלמה,
הצוות הרפואי והמנהלי מרפאות א.פ.ק


