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 מרכז רפואי גריאטרי הרצפלד

 .המבוגרתלאוכלוסייה פתרונות מציע בית החולים 

עם פתרונות ייחודיים  טיפול שיקומי יחד משלב הוא 

, תומך לחולים מורכבים כגון חולים שנזקקים לטיפול 

 .  או לדיאליזההנשמה ממושכת 
 



 

 

 

 ח"יחידת הדיאליזה בבי

 להמודיאליזהומעלה הזקוקים  18מטופלים מגיל   

 

 ואמבולטוריםמטופלים מאושפזים 

 

 מונשמים' עמדות במח 7+ עמדות  16ביחידה 
 



  בספרות העולמית מתואר שמצב תזונתי ירוד ובמיוחד

הינם גורמי  סיכון לתחלואה ותמותה   היפואלבומינמיה

 .  בכלל ובקרב חולי המו דיאליזה בפרט

  המשפיעים על חומרת  גורמים תזונתיים ידוע על

גורמים לא בחולי המו דיאליזה וכן  היפואלבומינמיה

הימצאות דלקת , מחלה אקוטית : כגון, תזונתיים

 .או ירידה ביצורו /איבוד חלבון ו, כרונית

4 -אלבומין נמוך מ= היפואלבומינמיה. 
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 מבוא והגדרות



 

 

 רציונל 

על רמת  השפיעה חברתית -כי רמת התמיכה המשפחתיתזיהינו 

 .אלוחשיבות לבדוק סטטיסטית גורמים וראינו האלבומין  

 

מטרות 

ולמנוע את   להיפואלבומינמיהבסיכון  נוספיםמטופלים לזהות 

 .י התערבות מוקדמת של צוות רב מקצועי"הירידה ע



 

 

 
 : אוכלוסיית המחקר

 (מחלה פעילהללא  קוגנטיביתשמורים ) המודיאליזהמטופלי  37כ "סה

   אמבולטורים  23•

 מאושפזים במחלקה לסיעוד מורכב 14 •

 :מהלך המחקר 

,  ד.ס)בדיקות מעבדה אחת לחודש במשך חצי שנה •
 ..(ועוד CRP ,PCRאלבומין -רמת אלבומין ופרה

 מילוי שאלון תמיכה חברתית משפחתית  •
SCALE OF PERCEIVER SOCIAL SUPPORT-MSPSS 

 המחקרמהלך 

שאלון mspss.pdf


 

 

 
בקרב חולי דיאליזה  המאושפזים במחלקה לסיעוד  1.

,  מורכב תהייה תמיכה חברתית מצומצמת יותר

 (.אמבולטוריים)בהשוואה לקבוצת ביקורת 

 

בקרב חולי דיאליזה המאושפזים במחלקה לסיעוד  2.

ימצאו רמות אלבומין ופרה אלבומין נמוכים  , מורכב

 .יותר מאשר  בחולים האמבולטוריים

 

 

 השערות המחקר



 

 

 
ממוצע רמת אלבומין גבוה באופן משמעותי בקבוצת  •

 (3.4)לעומת המאושפזים ( 3.7)האמבולטוריים 

 

-רמת התמיכה החברתית, בקבוצת האמבולטוריים•
    (.  1.43)לעומת קבוצת המאושפזים (  1.65)גבוהה , משפחתית

 (לא מובהק)

 

–נמצאה קורלציה חיובית בין רמת התמיכה החברתית •
 (.לא מובהק)משפחתית לבין רמות אלבומין ופרא אלבומין 

 

נמצאה קורלציה חיובית מובהקת בין פרא אלבומין ראשון  •
 ((= 0.4לרמת השכלה

 תוצאות עיקריות



 

 

 

 מסקנות והמלצות

משפחתית משפיעה על המצב התזונתי-תמיכה חברתית ,

 :מהסיבות הבאות
 דבר המשפר תאבוןרוח יותר טוב של החולה מצב . א
 שליכולים לדאוג למטופל לכלכלה טעימה יותר לטעמו חברים /משפחה. ב

 .החולה ואז הוא אוכל יותר טוב    
 

 מורכב. במסגרת לסמאושפזים למטופלי דיאליזה המלצתנו : 
 יותרחברים לעיתים קרובות /לעודד ביקורי משפחה .  א     
 לברר עם מטופל לגבי כלכלה מועדפת ולתאם עם המטבח הזמנה  .  ב     

 .  מהמשפחה להביא מזונות מיוחדים מהביתאו לבקש         
 .לאכול בחברותא לשיפור התיאבון מומלץ . ג    
  



 

 

אין כמו המשפחה   
 !והחברים שלי 




