
 משחה שהיצילה חיים

 מאז. בראות בצקת עקב יפא הלל חולים בבית אושפזה) 1930 לידה שנת (שלי אאימ
 עקב. לשירותים לא אפילו   בכלל לרדת מבלי ושכבה  למיטה מרותקת הייתה אמא

.בישבן לחץ פצעי שבועיים תוך התחילו השכבה  

 אותה לשחרר והחליתו) למיטה מרותקת נשארה אבל (השתפר אימא של  כללי מצב 
  ןבישב לחץ פצעי  והיגדירו מצבה הבחנו שם. גריארטרי שיקום למרכז חולים מבית
.קלה ,1-2 בדרגה לחץ פצע גם ובעקב , 2-3 כדרגה  

 סמו הם. מורכב טיפול למחלקת ככללית ממחלקה הועברה שלי אמא הפצעיים עקב
 של טלפון לי נתן שלי עבודה ממקום משהו למזלי,הזה לרגע. בפצעיים לטפל כדי משחות
 רוצו  לא אופן בשום ,אבל, זיווה של משחה היסגתי. אלטרנטיבית ברפוא מומכית – זיווה
". שאפשר ומקצועי טוב הכי  טיפול מקבלת שלך אימא. "אותה לייסם  

 בבדיקה. לרמבם דחוף אימא הועברו  רקטלי פנימי דימום עקב, שבועיים שאחרי, קרה כך
!שחור להות היתחיל בעקב והפצע שיפור שום היו לא שבישבן ראו הכניסה הקללית  

 משחה לייסם נגד הייו לא הם אבל - לחץ לפצעי ייחס בלי הכללי במצבה טיפלו ברמבם
 לי הייה אז, שלי מבית רחוק לא נמצה חולים הבית. לפעמים עזרו אפילו,  זיווה של

.באימא לטפל  אפשרות  

 לסים שעות 3 כל הם ההוראת . ביום פעמים 4 המשחה את למרוח היה שלי הטיפול
 הקץ הפצע שבועיים אחרי אבל, האלו תנאים עם להיתמודד יכולתי לא. חדשה שכבה
 היתחל, בישבן שיפור גם היה. שחור נשאר עדיין אבל , המקורי מיהקץ ½  ל  ירד הפצע
. ריפאוי תהליך  

.םיעודי אבות לבית אותה להעביר נאלצתי.חולים מבית אמא את לשחרר החליתו אז  

.זיווה משחת לקחה ולא אימא של בפצעים לטפל לי אפשרה לא אבות בבית של הרופא  

 לי הודיע הרופא. מאוד היחמיר בפצעיים המצב חודש תוך.שלהם טיפול היתחילו הם
 כתם נשאר עדיין בעקב. לטיפול זיווה משחת לקחים, לפספס מה אין, שחור נרא שישבן
.לרגל  רק גישה לי היתה וגם אימא את לבקר כשבתי ביום פעם רק משחה סמתי . שחור  

 התוצאות טיפול תוך חודש עם משחה של זיווה:

. קתן יותר שחור כתם נישאר ובעקב נקי הייה תוסיקה  

.גריארטרי וכיסה מיטה במקום גלגלים בכסא לשבת התחילה אימה  



 לבדיקה אופנייה קיבלתי שם.מכבי חולים בקפח פצעים לטיפול' למח  אימא עם פניתי
 להמשיך והמליצו לפצע מסביב ודם חמצן הספקת שיש ראו בבדיקה. שבאלישע לחץ בתא
.במשכות טיפול  

.זיווה של תוצרת גם – בפצע אור לרפוי משחה סמו אז נקי הייה עקב שבועות 3 אחרי  

) שמושכים הוליהון עם (צדים כמה וללחת)  עזרא עם  (רגליים על לעמוד היתחילה אימא
!למיטה ריתוק במקום  

!מתוצאות התפאלו אבות בית של ואחיות הרופא  

!   שלי אימא של החיים את היצילו שלה מתמדת והדרכה והנכות זיווה של המשחות  

       

    

   

     


