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עלון מידע

מטופל ת יקר ה
עלון מידע זה נועד להקל עליך מרגע הקבלה ,השהות
ועד השחרור מהמחלקה ,כולל הנחיות להמשך טיפול
בבית .אנו עומדים לשירותך בכל פנייה ושאלה!
בברכה,
צוות מחלקת כלי דם

מידע כללי
מרכזיית בית החולים.04 - 8250211 :
קפיטריה קומת קרקע נמוכה (.)-1
ניתן לשכור טלויזיה במשרד מדיפון בקומת קרקע נמוכה
 תמורת תשלום.בית הכנסת נמצא בקומת קרקע נמוכה.
משרד פניות הציבור ונגישות אנשים עם מוגבלויות בקומת
קרקע ,טלפון ,04 - 8250251 :פקס.04 - 8250755 :
שרות סוציאלי טלפון.04 - 8250311 :
רשומות רפואיות טלפון.04 - 8250361 :
מידע חוק זכויות החולה מפורסם בכל מחלקה.

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,
אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

בברכת בריאות והחלמה מהירה
צוות מחלקת כלי דם

מהו ניתוח שאנט?
הניתוח הוא חיבור בין עורק לווריד .כדי לאפשר ביצוע
המו דיאליזה .ההמלצה היא לעבור ניתוח זה קודם
לתחילת ההמו דיאליזה.
בניתוח מחברים בין הווריד לעורק כך שתתקבל זרימה
עורקית כלומר בלחץ ומהירות גבוהים  ,הווריד יתרחב
ודופנותיו יתעבו ,כדי לאפשר דיקור חוזר של הוריד וביצוע
המו דיאליזה.
מרבית הניתוחים מתבצעים בהרדמה מקומית.

ניתוח שאנט

(חיבור עורק-ווריד)

מיקום השאנט וחיבור
למכונת הדיאליזה

A-V-SHUNT

לבירורים נוספים צוות המחלקה ישמח לעמוד לשירותכם.
ניתן לפנות בטלפונים -

y a n i v

www.carmelhospital.org.il

תאריך הפקת החוברת :מרץ 2012

מזכירת המחלקה04-8250267 :
תחנת אחיות04-8250290 :
מרפאת כלי דם04-8807500 :

כרמל מכל ה-
ע”ש ליידי דיוויס

סוגי ניתוחים

לאחר הניתוח

קיימות מספר אפשרויות .הניתוחים הנפוצים מצויינים לעיל:

בהתאם להנחיית הרופא המנתח ,זמן קצר לאחר הניתוח
ניתן להתלבש ,להשיב שיניים תותבות ולאכול ארוחה קלה.
מומלץ לדאוג לליווי בשחרור.

 .1שאנט ראשוני  -חיבור ישיר בין ווריד לעורק ,במקומות
קבועים בזרוע או האמה.
 .2יצירת שאנט באמצעות שתל מלאכותי ,המתחבר בקצהו
האחד לעורק ובקצהו השני לווריד.
ההחלטה לגבי סוג הניתוח מתקבלת לאחר בדיקת החולה.
לעיתים יש צורך בהדמיית וורידי או עורקי היד ,ודיון משותף
בהשתתפות רופא כלי דם ,נפרולוג ,החולה ומשפחתו.

המלצות לשחרור
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להלן ההנחיות טרם הניתוח:

הכנה בבית בבוקר הניתוח
תזונה  -מומלצת ארוחת בוקר קלה עד השעה 08:00
בבוקר ולאחר מכן נבקשך לצום.
היגיינת הגוף  -יש להתרחץ טרם הניתוח.
טיפול תרופתי  -אנא טול תרופותיך הקבועות למעט
תרופות לטיפול בסוכרת .נא להצטייד ברשימת התרופות
הקבועות.
ליווי בן משפחה  -מומלץ להגיע בליווי בן משפחה או חבר
קרוב.
חפצי ערך  -לא ניתן להיכנס לחדר ניתוח עם חפצי ערך,
לפיכך מומלץ להסיר את חפצי ערך ולהשאירם בבית.
אחות ממחלקת כלי דם תקבל אותך ותכין אותך לקראת
הניתוח.
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שמירת אזור הניתוח  -יש להימנע מהורדת החבישה
ורחצת אזור הניתוח  48שעות לאחר הניתוח.
לאחר מכן יש להסיר את החבישה ולהתרחץ כרגיל.
יש לשמור על ניקיון הצלקת הניתוחית ,על-ידי רחצה של
היד במים וסבון וייבושה.
טיפול בכאב  -לרוב מדובר בכאב קל ומומלץ שימוש
במשככי כאב קלים כדוגמת אקמול או אופטלגין ,בהתאם
להמלצת הרופא .במידה והכאב חריג יש לדווח לרופא
המטפל.
יש להפעיל את היד המנותחת בעזרת תנועות פתיחה
וסגירה של כף היד ,רצוי בעזרת כדור גומי.
במידה ומופיע כאב חריג ,נפיחות ,דימום או החמרה אחרת -
יש לפנות לבדיקת רופא.
המשך נטילת תרופות קבע.
להימנע מנטילת בדיקת דם ,מדידת לחץ דם או כול הפעלת
לחץ על היד המנותחת.
ביקורת במרפאות כלי דם במרכז חורב  -כשבוע לאחר
הניתוח ,כמצוין במכתב השחרור הרפואי.

השאנט מהווה דרך יעילה לביצוע
המו דיאליזה.
הקפדה על הנחיות לשמירתו
תאפשר שימוש לאורך זמן.

מעקב לאחר הניתוח
מעקב אחר הניתוח במסגרת מרפאות כלי דם:
מרפאת כלי דם משרתת אוכלוסיה רחבה של חולים
הזקוקים להתקנת דלף וורידי עורקי (ניתוח שנט).

הכנה בבית החולים ביום הניתוח

ההפניה למרפאה נעשית באמצעות רופא נפרולוג או רופא
משפחה כאשר יש צורך בהתקנת שנט או לאחר ניתוח שנט,
לצורך מעקב או טיפול המשכי.

הפרוצדורה מתקיימת בבית חולים יום ,יש לפנות למחלקת
אשפוז יום בקומת קרקע נמוכה.
גילוח השיער באזור בו יבוצע הניתוח ביד.
הסרת תכשיטים ,איפור ושיניים תותבות.
האחריות על חפצי ערך כולל שיניים תותבות חלה על
המלווה!

בבדיקה ראשונה במרפאה תיבדק ע"י צוות הכולל:
רופא כלי דם ונפרולוג .לאחר מכן יקבע תאריך לניתוח.
כשבוע לאחר הניתוח תוזמן לביקורת ,תיבדק ע"י אחות
המרפאה ורופא כלי דם.
במידת הצורך תוזמן להמשך מעקב במרפאת כלי דם.
טלפון המרפאה לקביעת תור04-8807500 :

