ניתוחי ריאות

המערך לניתוחי לב וחזה

חוברת הדרכה לקראת ניתוח ריאות

למנותח ולבני משפחתו:
חוברת זו נועדה לתת לך מידע ולהרחיב את ידיעותיך בכל הכרוך בניתוחי ריאות ,במטרה
להקל על שהייתך במחלקתנו .בחוברת יש מידע המתייחס לניתוח ולמהלך האשפוז לאחר
הניתוח .גם הדרכה לקראת שחרור מהמחלקה וחזרה לפעילות .אנו מעוניינים להסביר לך
מושגים שתשמע בעת שהותך במחלקה והנחיות בהתאם למדיניות ונוהלי המחלקה.
לאחר עיון בחוברת ,ניתן לקבל פרטים נוספים בפניה ישירה לרופא המטפל או לאחות
המטפלת במחלקה.
צוות המחלקה הכולל רופאים ,אחיות ,עובדת סוציאלית ,פיזיותרפיסטית ומזכירת המחלקה,
עומדים לשירותך לייעוץ ולהכוונה.
שימרו על החוברת לצורך עיון נוסף בהמשך.
בהגיעך למחלקה נא להביא:
מסמכים רפואיים ,תוצאות בדיקות דם ,צילום חזה ,אק"ג ,תפקודי ריאות ,בדיקת CT
ורשימת תרופות שאתה נוטל באופן קבוע.
איחולי החלמה מהירה מכולנו !
צוות ניתוחי לב וחזה
טלפון במחלקה 03-937-6708 -או 03-937-6706
מחלקת ניתוחי לב וחזה מטפלת בכל המחלות של הריאות ובית החזה הדורשות התערבות
כירורגית ,התחומים כוללים מחלות זיהומיות ,מחלות עם גידולים והשתלות ריאה.
מחלקתנו ,מוכרת כמרכז הגדול ביותר בארץ להשתלות ריאה .מספר ההשתלות המבוצע
בבילינסון מדי שנה תואם למרכזים גדולים ומכובדים בחו"ל .הצוות המעורב בהשתלות היינו
צוות מיומן ומקצועי ברמה גבוהה.

המידע כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מיועד לנשים ולגברים כאחד .המידע
אינו מהווה חוות דעת רפואית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי .למידע נוסף ניתן
לפנות לאתר הרשמי של מרכז רפואי רבין בכתובתwww.rmc.org.il :

מבנה ,תפקיד ומיקומן של הריאות
הריאות הן איברי הנשימה העיקריים ,תפקידן העיקרי של הריאות הוא לשאוף אוויר ולהעביר
את החמצן אל תאי הדם האדומים ,שנושאים אותו בעזרת זרם הדם אל כל תאי הגוף,
בנוסף אחראיות הריאות לאסוף את דו תחמוצת הפחמן המיוצר באיברי הגוף ולפליטתו
באוויר הננשף.

ריאה בריאה

ריאה של אדם מעשן -שטח לבן ,בשתי התמונות התחתונות נראה סרטן ריאתי.

הרווח שבין שתי הריאות נקרא חלל המיצר או מדיאסטינום .בחלל זה מצויים :הלב ,הושט,
קנה הנשימה ) (TRACHEAשמתפצל לסמפונות ) ,(BRONCHUSובלוטות לימפה
מרובות.
ישנן שתי ריאות ,ימנית ושמאלית .כל ריאה מורכבת מאונות ) .(LOBESהריאה הימנית
מתחלקת ל -3אונות והריאה השמאלית מתחלקת ל -2אונות.
הריאות מוקפות בשני קרומי הצדר )קרומי פלאורה(.
הפלאורה הפנימית צמודה לריאה ,והפלאורה החיצונית צמודה לחלק הפנימי של בית
החזה.

הגישה הטיפולית  -טיפול כוללני
הטיפול במחלקה הוא טיפול כוללני ,לכן כל מטופל מוערך ע"י צוות של מנתחי חזה ,רופאי
ריאות ,רופאי דימות ואונקולוגים ,זאת לצורך הכנת תכנית טיפול ,המותאמת לכל חולה
וחולה.

להלן רשימה חלקית של הניתוחים המבוצעים במחלקתנו
תורקוסקופיה  -גישה ניתוחית בהרדמה כללית ,בה מבוצע הניתוח ללא פתיחת בית החזה,
אלא באמצעות  1-3פתחי גישה קטנים ) 1ס"מ כל אחד( דרכם מוחדרת מצלמת ווידאו זעירה
ומכשור מיוחד ,בשיטה זו ניתן לבצע פעולות ניתוחיות שונות כגון ,ביופסיות מקרום הריאה,
ביופסיות ריאתיות ,הדבקת קרומי הריאה ,כריתת קשריות ריאתיות )ממצאים( ועד כריתת
אונה שלמה.
שיטה זו מאפשרת ביצוע פעולות ניתוחיות רבות ,אשר בעבר חייבו פתיחת בית החזה בחתך
רגיל.

כריתה חלקית או שלמה של הריאה  -ניתוח הכולל כריתה אנטומית של הריאה או חלק ממנה.
הניתוח מבוצע בגישה צדית בין הצלעות או בשיטה תורקוסקופית ,ומבוצע בד"כ לצורך הסרת
גידול או תהליך זיהומי בריאה.
קיימים מספר סוגים של כריתות אנטומיות של הריאה:
 -LOBECTOMYכריתת אונה של הריאה.
 -PNEUMONECTOMYכריתת ריאה שלמה.
 -SEGMENTECTOMY/WEDGE RESECTIONכריתת יתד של מקטע האונה.

מדיאסטינוסקופיה -מטרת הפעולה דגימת בלוטות הלימפה
הממוקמות במיצר  -קידמת החזה ,מתבצעת בהרדמה
כללית ,ע"י חתך צווארי של כ2 -ס"מ דרכו מוחדר צינור
קשיח ובקצהו מכשיר אופטי .
דה-קורטיקציה של הריאה  -ניתוח המיועד לטיפול
באמפיאמה ,מצב זיהומי של החלל סביב הריאה ,לנקז את
החלל המזוהם ,ולשחרר את הלחץ סביב הריאה.
מבוצע בשיטה תורקוסקופית או בפתיחת חזה ,בהתייחס
לחומרת המחלה.

ניתוח כריתת סרטן קרום הריאה )מזותליומה(
במחלה זאת מבוצעים טיפולים שונים:
.1תורקוסקופיה לצורך ביצוע ביופסיה של קרומי הריאה והדבקת קרומי הריאה.
 .2כריתת ריאה אקסטרפלאורלית הכוללת כריתת ריאה ,קרומי ריאות ,סרעפת וקרום הלב,
וכן שחזור מחדש של הסרעפת וקרום הלב.

Segmentectomy Lobectomy Pneumonectomy

ניתוחים זעיר פולשניים לכריתת ריאה
שיטה לכריתת אונת ריאה בעזרת ציוד אנדוסקופי כפי שתואר לעייל
)ניתוחים תורקוסקופיים( .בשיטה זאת כריתת האונה מתבצעת דרך חתכים
קטנים ע"מ למזער את הסיבוכים הקשורים בחתך הניתוחי.
לקיחת ביופסיה מהריאה  -פעולה פולשנית ע"י פתיחה קטנה בבית החזה המתבצעת
בהרדמה כללית .המנתח שולח דגימה מהרקמה למעבדה.
דגימת רקמות  -ביופסיה ,שבעזרתה הרופא יקבע אבחנה.
תשובת הבדיקה מגיעה לרופא כעבור שבועיים בערך ובהתאם לתשובה נקבע הטיפול.
 ,Wedge Resectionכריתת יתד -כריתת קטע קטן יחסית של רקמת הריאה.

הקטנת נפח ריאה  -ניתוח לטיפול בנפחת הריאות )אמפיזמה( בשלבים מתקדמים .הניתוח
מתבצע דרך חתך אמצעי קדמי ובו נכרתים כ  30% -מנפח הריאות במטרה להסיר את
האזורים הפגועים ביותר ולתת מקום לאזורים הבריאים יחסית לנשום .כתוצאה מהניתוח
שרירי הנשימה מתפקדים טוב יותר ומאפשרים לחולה לחזור לתפקוד ולאיכות חיים טובה
יותר.

הסיבות למחלות ריאה
עישון
זיהום אוויר תעשייתי
תהליך דלקתי
מחלות תורשתיות

מחלות הפוגעות בריאות
ברונכיטיס  -דלקת סמפונות
אמפיזמה  -נפחת  -הרס חללי הריאה
אסטמה  -מחלה חסימתית של דרכי הנשימה
ברונכיאקטזיס )שריעות הסמפונות(  -הוא שינוי מבני בדרכי האוויר ,הגורם לזיהומים
מקומיים חוזרים ,כתוצאה מכך נגרם הרס נוסף לדרכי האוויר והרס זה הולך ומתרחב
גידולים שפירים וגידולים ממאירים
הצטלקות הריאה )פיברוזיס ריאתי(
עישון ,ועוד פעם עישון  -זו הסיבה העיקרית לרוב מחלות הריאה :אמפיזמה ,ברונכיטיס
כרונית וסרטן ריאות  -המחלות הנגרמות כתוצאה מעישון
המחקרים הוכיחו שהעישון מזיק וגורם גם למחלות לב וכלי דם

הפסקת עישון בכל גיל ,תמנע נזק נוסף לריאות !!!

ההכנה לקראת הניתוח
אין לקחת תרופות על דעת עצמך ללא הוראה של רופא המחלקה.
יש להישאר בצום מחצות  -ערב לפני הניתוח )במידה והניתוח בשעות הבוקר( .אם
הניתוח יבוצע בערב ,ניתן לאכול ארוחת בוקר קלה באישור של אחות.
איש צוות יעזור בהסרת שיער באזור הניתוח ובית השחי  -במטרה להפחית סיכון
לזיהום.
יש להתרחץ בערב לפני הניתוח ובבוקר הניתוח עם סבון נוזלי מיוחד שתקבל מהאחות.
לפני הניתוח תקבל תרופה מרגיעה .תתבקש ללבוש רק חלוק מיוחד .
תתבקש להוציא שניים תותבות ,להסיר משקפיים ,מכשירי שמיעה ותכשיטים.
איש צוות מחדר ניתוח יעביר אותך על גבי אלונקה לחדר ניתוח ,הממוקם בקומה ,2
בליווי בני המשפחה.
מסור את חפציך האישיים למלווים שלך.

לאחר הניתוח
בסיום הניתוח יעבירו אותך לחדר התאוששות )הממוקם בקומה  .(2בחדר התאוששות
תהיה בהשגחת צוות רפואי וסיעודי ייעודי ומיומן.
תהייה מחובר לאמצעי ניטור שונים ,לאחר שהייה בחדר התאוששות ובתאום עם הרופא
המטפל ,תועבר חזרה למחלקתנו.
זמן שהותך בחדר התאוששות יקבע בהתאם להחלטת הצוות הרפואי.
חלק מהמנותחים ובעיקר אלה שעברו השתלת ריאה עוברים להשגחה ביחידה לטיפול
נמרץ ניתוחי לב וחזה.
לאחר הניתוח בשלבי ההתעוררות תחוש תשישות ,צמא ,בחילות ,קור וכאבים ,אלה
תופעות אופייניות שלאחר ניתוח.
לידיעתך ,על מנת לנטר את מצבך הרפואי ולניקוז ההפרשות יחוברו אליך צינורות שונים.
עירוי  -דרכו תקבל נוזלים ותרופות לווריד.
נקז  -צינור היוצא מבית החזה שתפקידו לנקז את הדם וההפרשות מאזור הניתוח.
ההפרשות מנוקזות לתוך בקבוק ונשאבות על ידי מכשיר ואקום המחובר לקיר .המערכת
משמיעה רעש מתמיד של בועות אויר שיכול להטריד.
צנתר )קטטר( בשלפוחית השתן  -צינור דק המוכנס לשלפוחית השתן בעת הניתוח,
ודרכו מופרש השתן לשקית איסוף.
חמצן -הניתן דרך מסכה או משקפי חמצן.
זונדה  -צינור המוחדר דרך האף אל הקיבה לניקוז הפרשות מערכת העיכול.

שיטות למניעת כאב
זכור ,בכאב ניתן לטפל ולהקל.
במחלקתנו מושם דגש מיוחד על נושא מניעת הכאב לאחר הניתוח .אנו מאמינים שחולה
לא צריך לסבול מכאבים לאחר ניתוח ואנו יודעים שהחולה הכאוב לא מסוגל לנשום טוב
ולאוורר את ריאותיו .פעולות אלו חיוניות לאחר ניתוח בבית החזה ע"מ להימנע מסיבוכים
מיותרים .אי לכך אנו נעזרים בשיטות טיפול שונות למניעת כאב שכוללות:
Patient Controlled Analgesia -P.C.A.
מתן משככי כאבים על ידי משאבה המחוברת אליך דרך עירוי ורידי .למשאבה מחובר לחצן
ידני המאפשר לך שליטה במכשיר .המשאבה מתוכנתת כך שתקבל רק את המינון הרצוי
ולא מעבר לכך .לפני תחילת השימוש ,תודרך על תפעול המכשיר .העיקרון ללחוץ על
הכפתור בכל עת כשמתגבר הכאב.
צנתר אפידורלי:
צינור קטן הממוקם בגב התחתון דרכו ניתנים משככי כאבים.
התרופה הניתנת בשיטה זו נקראת מורפין ועלולה לגרום לתופעות לוואי:
גרד ,בחילות ,הקאות ,תחושת כובד ברגליים ,עקצוצים או חוסר תחושה ,טשטוש ונמנום.
במידה ותחוש באחת מהתופעות הנ"ל עליך לדווח לצוות המטפל.
משככי כאבים דרך השריר ,הוריד או במתן דרך הפה -
כוללים מגוון רחב של תרופות מקבוצות שונות בזריקות ,בסירופ או בכדור ,מאקמול,
אופטלגין וכדו' ועד לתרופות נרקוטיות)תרופות נרקוטיות יכולות לגרום לבחילות ,טשטוש
ועצירות(.
חשוב! להודיע אם הינך סובל מרגישות לתרופות ,למאכלים ,ללטקס ,ליוד או לגורם אחר
שלא מוזכר כאן

מניעת הכאב חשובה בגלל
נוחות רבה יותר בזמן ההחלמה.
ניידות ויכולת לבצע תרגילי נשימה.
מניעת סיבוכים כמו דלקת ריאות והיווצרות קרישי דם.
זכור! להחלמתך המהירה חשוב שיתוף הפעולה שלך יחד עם הצוות המטפל.
מספר שעות לאחר הניתוח בהתייעצות עם האחות המטפלת ובהדרכתה תרד לישיבה
בכורסה למס' שעות.
פעולה זו חשובה מאוד לאוורור הריאות.
פיזיותרפיה נשימתית
לאחר הניתוח תטופל ע"י פיזיוטרפיסט/ית במטרה לשפר את התפקוד הנשימתי והתנועתי
כדי למנוע סיבוכים כגון דלקת ריאות ,תמט של הריאה או חלק ממנה ,פצעי לחץ ופקקת
ורידים.
הטיפול יכלול לימוד תבנית נשימה תקינה ,הגדלת נפח הריאות ע"י תרגילים והדרכה ,שימוש
באמצעי עזר לנשימה -ע"י מכשיר הטריפלו.
ביצוע נכון של פיזיוטרפיה נשימתית
הינו בעל משמעות עליונה למניעת
סיבוכים נשימתיים לאחר ניתוח.
פינוי הפרשות מדרכי הנשימה ושמירה על דרכי נשימה פתוחות ,עידוד לנשימות עמוקות
ושיעול מבוקר.
שיפור תפקוד שרירי הנשימה ושיפור תנועתיות בית החזה.
ניידות ותנועתיות הכוללים הליכה ,עלייה וירידה במדרגות.
הדרכת החולה ובני משפחתו לביצוע עצמאי של התרגילים במהלך האשפוז והנחיות לקראת
השחרור מהמחלקה.
סוכרת
לחולי סוכרת ,ייתכן ותהיה עלייה ברמת סוכר ובהתאם לכך תקבל את הטיפול התרופתי
בהוראת רופא.
עצירות
הליכה ותזונה מתאימה מקלים על עצירות ,ניתן להוסיף תרופה למניעת עצירות.

הדרכה לקראת יום שחרור
הדרכה תקבל מהרופא ומהאחות במחלקה.
השחרור הרפואי והסעודי יתבצעו לרוב בשעות הצהרים.
בשחרורך תצויד ב:
מכתב שחרור רפואי
מכתב שחרור סיעודי
מרשם לתרופות
מועד לביקורת במרפאת ריאות
מועד להוצאת תפרים/וסיכות לאחר כשבועיים מיום הניתוח

הנחיות לאחר השחרור
חזור על תרגילי הנשימה שהודרכת במחלקה מספר פעמים ביום ,הקפד על נשימות
עמוקות.
בכל מקרה שאתה מרגיש לא טוב או שחום גופך עלה מעל  38.5יותר מפעם אחת,
אל תהסס לפנות אל הרופא המטפל או לחדר מיון.
בשבוע הראשון עדיין תהיה מוגבל בפעילות יומיומית ,רצוי שבני משפחתך יעזרו לך.
צפויים עדין כאבים ורצוי להשתמש בתרופות נגד כאבים בהתאם להדרכה.
אל תהסס להשתמש בכדורים למניעת כאבים בשעת הצורך.
בתקופה לאחר הניתוח ייתכן שתרגיש באזור הצלקת דקירות ,הרדמות ,עקצוצים,
נפיחות ומעט אודם .אין למרוח על מקום הצלקת יוד ,משחות ,או קרם גוף.
חשוב להתקלח כל יום פעם עד פעמיים ולהשתמש בסבון נוזלי.
תזונה נכונה  -ניתן להתייעץ עם דיאטנית בקהילה.
פעילות מעיים  -הקפד לאכול מזון עשיר בסיבים :ירקות ,פירות ולחם מחיטה מלאה
וכן על שתיית מים.
בשבועות הראשונים מומלץ לא להרים משקולות.

יעוץ מקצועי :ד"ר מילטון סאוטה וד"ר רונן גלילי.

מנהל המחלקה לניתוחי ריאות :ד"ר מילטון סאוטה
מנהל המערך לניתוחי לב וחזה :פרופ' דן ערבות
אחות אחראית :מרתה גלקופ

הפסקת עישון!!!

רפואה שלמה והחלמה מהירה!
)תאריך עדכון(01.11.12 :

