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 מטופל יקר,

 לינסון היא מחלקה מובילה בניתוחי ראש ועמוד שדרהיבבית החולים ב לנוירוכירורגיההמחלקה 

במרכז הרפואי הגדול ביותר של שירותי בריאות כללית. במחלקה מתבצעים כל מגוון ניתוחי הראש 

ציוד מתקדם. בין מגוון הניתוחים המבוצעים  באמצעותעל ידי טובי המומחים ועמוד השדרה 

ממאירים, ניתוחים  גידוליםיתוחים לכריתת גידולים שפירים, ניתוחים וטיפולים חדשניים ל: נבמחלקה

אנוריזמות, מלפורמציות וכדומה, ניתוחי  - לבלוטת יותרת המוח, ניתוחי כלי דםחדשניים אנדוסקופיים 

ניתוחים לניקוז דימומים , , ניתוחים לטיפול בכאבים בפנים ובעווית מחצית הפניםלף מוחי()ד שנט

 ועוד.טיפול בהידרוצפלוס מוחיים, 

כוח עזר, עובדי ות, ם/אחי, אחיומתמחים( מומחים) /ותבמחלקה צוות רב מקצועי הכולל רופאים

ותזונאית וכולם ממוקדים במתן הטיפול , עובדת סוציאלית םרפיסטיתזיוימרפאות בעיסוק, פמזכירות, 

 הטוב ביותר עבורך ובליווי הטוב ביותר לך ולבני משפחתך.

ידע נוסף יינתן לך . מ(Craniotomy)ניתוח ראש זה נועד לספק לך הסבר לגבי בעלון מידע ה

 במהלך האשפוז.  ות הבריאותעמקצוצוות על ידי ולמשפחתך 

 

 ?Craniotomy ניתוח ראשמהו 

מאפשר למנתח טיפול בבעיות . הליך זה לשם חשיפת המוח ,לפתיחת חלק מעצם הגולגולתניתוח 

 ניקוז דימום.קריש דם ו הסרת, לקיחת ביופסיה, גידול, הפחתת לחץ תוך מוחי כריתת :מוחיות כגון

להשתנות יכולים ימים, אך מהלך ומשך האשפוז  4-3 ינוהזה ממוצע לאחר ניתוח האשפוז המשך 

 הניתוח ומצב הבריאות.בהתאם לסוג 

הרופא המנתח יסביר לך על סיבוכי הניתוח כמו בכל ניתוח, גם בניתוח ראש יתכנו סיבוכים. 

 .ושכיחותם ובהם: דימום, פרכוס, זיהום

 

 הכנות לקראת הניתוח

  טרום הניתוח

  ,על אופן הניתוח, טכניקה  - על ידי  רופא ועל ידי אחותתקבל הסבר במרפאת טרום ניתוח

  .וסיבוכים אפשריים

  תישאל לגבי היסטוריה רפואית וסיעודית, טיפול תרופתי קבוע, וייערך מפגש עם רופא

 מרדים.

  עליך ליידע את רופא המחלקה ,הינך נוטל תרופות מדללות דםאם. 

  לפני מועד הניתוח חודשייםחל איסור מוחלט על עישון לפחות. 

  מזכירת מנהל המחלקה. כמו כן היא תוודא איתךבמקביל, יתואם איתך תאריך הניתוח מול, 

 ( לניתוח ו/או במסמכים נוספים.  17אם יש צורך באישור להתחייבות כספית )טופס 

 הגעה של ו, עקב נסיבות שאינן תלויות בנו יםלעיתים ניתוחים מתוכננים נדח, חשוב לדעת

. במקרים אלו מראשעל כך מקרים דחופים המחייבים ניתוחים להצלת חיים. אנו מתנצלים 

 הודעה מוקדם ככל האפשר. תודה על ההבנה!תימסר 
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 ערב הניתוח

  לצורך אשפוז. למחלקה תתקבל ערב הניתוח 

  שעות לפני הניתוח. 8בלילה, או לפחות  24:00עליך להיות בצום החל מהשעה 

  ק ואיפורתכשיטים, ליש להסיר. 

  ,שתקבל במחלקה)מחטא( עם סבון נוזלי אנטיספטי יש לרחוץ את הגוף והשיער היטב. 

  למרוח תכשירים קוסמטיים על העור והשיער )קרם גוף, ג'ל וכדומה( איןלאחר הרחצה 

 פנה לאחות לקבלת חומרי עזר ,קרה של קשיים. במערב הניתוח יש לדאוג לפעולת מעיים . 

  הרופאלפי הוראת ה ,ות לקבלת חומרי עזר/פנה לאח ,הנך מתקשה בשינהאם/. 

 

 הניתוחביום 

  שתקבל במחלקה )מחטא( עם סבון נוזלי אנטיספטיהיטב השיער והגוף יש לרחוץ את. 

  למרוח תכשירים קוסמטיים על העור והשיער )קרם גוף, ג'ל וכדומה( איןלאחר הרחצה. 

  לניתוח, ולתת  עליך להסיר טרם הכניסה –מכשירי שמיעה, משקפיים, עדשות מגע וכדומה

  תך.לשמירה למלווים שא

  לעיתים יש צורך להוציא שיניים, על פי הוראות רופא.  –שיניים תותבות 

 רופא ל ידיעיסומן הניתוח  וצד אזור . 

  מטשטשות את . תרופות אלו בהתאם להוראת המרדים ,תרופות לקראת ההרדמהתקבל

 .נטילתןלאחר ללא ליווי לרדת מהמיטה  איןהכרה, ולכן המצב 

  חלוק סטריליעליך ללבוש. 

  אורך הניתוח משתנה ממטופל למטופל, ולכן לא ניתן לצפות מראש את שעת הניתוח

 המדויקת.  אנא התאזר בסבלנות בזמן ההמתנה לניתוח. 

 

 מהלך הניתוח

 שם לחדר קבלה של חדר ניתוח,  ואיש צוות מהמחלקה סניטר ל ידימהמחלקה תועבר ע

עד  . בני משפחה מוזמנים ללוותךאחות והכנה לכניסה לחדר הניתוחתעבור קבלה על ידי 

  .לשלב זה

 עירוייםקתטר. במהלכו יוכנסו צינור הנשמה, זונדה, הניתוח מתבצע בהרדמה כללית ,, 

 .ויגולח אזור הניתוח

 החתך, שיקול דעתו של הרופא המנתח יפל מיקום החתך הניתוחי, גודלו וצורתו נקבעים ע .

 .ורי קו השיער, להסתרת הצלקתנעשה מאחבדרך כלל, 

  קיים  2בבית החולים. בכניסה לחדרי ניתוח בקומה  4 -ו 2חדרי הניתוח נמצאים בקומות

שיאפשר קוד אישי כרטיס ובו בני המשפחה יקבלו מאחות המחלקה מלווים. חדר המתנה ל

 .מחלקהבניתוח, הועבר להתאוששות, הועבר להניתוח:  על שלבי התקדמותלהם עידכון 

 במרכז המסחרי.ו( 2בחדר ההמתנה של חדר הניתוח )בקומה  ,המידע יופיע על גבי מסך

 .SMSכמו כן ניתן להתעדכן, באמצעות שירות הודעות 

 בתום הניתוח ומידע נוסף ,יוכלו בני משפחתך לקבל מהמנתח ,מידע לגבי מהלך הניתוח, 

 הניתוח, מהרופא במחלקה.                       מחרתובני משפחתך לקבל, ל התוכלו את
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 לאחר הניתוח

עם סיום הניתוח, תועבר בליווי רופא מרדים וסניטר, אל היחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי, לטובת 

על פי  –התעוררות ולהמשך השגחה וטיפול )לעיתים ההתעוררות נעשית במחלקה להתאוששות 

שיקול דעתו של הרופא המנתח(. היחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי נותנת טיפול איכותי ומקצועי 

המשגיח, מוסמך ומיומן למגוון בעיות בריאות. ביחידה קיים מכשור רפואי מתקדם וצוות רב מקצועי 

הרופא המנתח ימסור מידע ביציאה מחדר הניתוח מטפל ומוסר מידע למטופלים ולבני המשפחה. 

  ./ מלוויםאודות הניתוח לבני המשפחה

 זונדה, מסכת חמצן קתטר, עירויהצורך(, על פי יטור, מכונת הנשמה )ביחידה תהיה מחובר למונ ,

 ., בהתאם למצבךוכיו"ב. בהדרגה יוסרו הצינורות המיותרים

 לחץ דם,  ותנועתיות הגפיים, מצב האישונים, , תחושתלצורך מעקב וטיפול יבדקו: מצב הכרה

 .ומדדים נוספים דופק, חם, כאב

  .נא דווח על תחושות החורגות אאחיות נמצאות ביחידה כל הזמן, יאספו ממך מידע ויטפלו בך

 .מהנורמה כגון, בחילות, קושי בנשימה, כאב וכדומה

 כאשר יש לך נא דווח לאחות אייתכן ותחוש כאב באיזור זה.  – בחתך הניתוחיכאב כאב ראש ו

ותקבל טיפול תרופתי מתאים. על פי השקפת העולם המקצועית שלנו כאב הוא סבל  כאבים

 , מעוניינים לטפל בך כבר בתחילת הופעת תחושת כאב!!הנוירוכירורגילמיותר ואנחנו, במחלקה 

 ב גרון וצרידות שיחלפו מעצמם תוך מספר ימיםאהסרת צינור ההנשמה יתכנו כ לאחר. 

  בחדרים סמוכים(, האורות דולקים כל הזמן  נוספים מטופליםחשוב לציין שביחידה מאושפזים(

שהייה רציפה, לאורך כל היממה, של אין אפשרות בשלב זה ל. ותחומות ביקור מוגדרותהושעות 

 ומלווים.  בני משפחה

 לאחר החזרה למחלקה, ובהתאם להנחיה  ,אכילה ושתייה באופן עצמאי נעשית באופן הדרגתי

 ופל. של המט ורפואית ולהרגשת

, בלבול ת. בתחילה תהיה ישנוניות, איטיות בתגובהוהדרגתי ןההתעוררות וההתאוששות מניתוח הינ

יתכן ותחוש שקט ואגרסיביות. כל אלה הן תופעות טבעיות החולפות עם הזמן.  אפילו אי ויתכנו

הן בחילות והקאות, גם כאב ראש, סחרחורת, תופעות טבעיות נוספות אחרי הרדמה כללית כגון: 

 . ובעזרת תרופות חולפות בהדרגה

ירידה מהמיטה לאחר ניתוח לעיתים מלוות בסחרחורת, אי שיווי משקל וחולשה ויש חשש ההישיבה ו

ולפי  /הלנפילה ולהופעת סיבוכי ניתוח. לכן, ישיבה וירידה מהמיטה יתאפשרו לאחר בדיקת הרופא

ה /ית או מרפאט/רפיסתזיויות, פ/חשיקול דעתו, בהתאם למצבך הבריאותי ורק בעזרת ובליווי א

  בעיסוק.

, בהתאם לשיקול דעתו של באיזור הניתוח (CT)  /MRIדימותה לאחר הניתוח תעבור בדיקת כיממ

 בדיקה, תקבל על כך הודעה מהצוות המטפל. צורך הצום ליתבקש שהמנתח. במידה 

שם תקבל טיפול רב לפי המצב הרפואי ועם התאוששותך תועבר להמשך השגחה וטיפול במחלקה. 

וטיפול נוגד כאב. בנוסף, וינתן טיפול תרופתי על פי הצורך, ות יעריכו את מצבך, /ואח /המקצועי: רופא

שמטרתן  ה בעיסוק/ית ומרפא/פיזיותרפיסט על ידיהערכה תפקודית והפעלה הדרגתית  תעבור

ויבנה לפי  ,וטיפול תנועתילהחזירך לתפקוד אופטימלי לקראת השחרור. הטיפול יכלול טיפול נשימתי 

תנו לך המלצות להמשך טיפול ני ,בהתייעצות עם הצוות הרב מקצועי מצבך התפקודי בעת האישפוז.

והדרכה לך ולמשפחתך להגברת תפקודך החולים ת ביברצוי ומיטבי לאחר היציאה מאשפוז 

 במידת הצורך נשלב בטיפול עובדת סוציאלית ו/או תזונאית.ובטיחותך. 
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 הניתוחיהחתך 

קיונו ולאפשר לו החלמה. יור על נמחדירת מזהמים ולכן יש לשל פשריאהחתך הניתוחי הינו פתח 

 :חשוב להקפיד על ההנחיות הבאות

  שעות לאחר הניתוח 48חבישה סגורה במהלך. 

  או שמפו רחצת החתך במים זורמים ובסבון נוזליהסרת החבישה מותרת לאחר  -רחצה. 

 או לפי הניתוח לאחרימים  10 -כ במחלקה או במרפאה בקהילה תתבצע - הסרת תפרים ,

 .המלצת הרופא במכתב הסיכום הרפואי

 ורק  ,ובהתייעצות עם הרופא המנתחכשבועיים לאחר הסרת התפרים מותרת  - צביעת שיער

  .: חום, אודם, הפרשהכגון אין סימני דלקת מקומיתשבמידה 

 טיפול בביתהמשך המאשפוז ו שחרור

 :צורפות ההמלצות הבאותמתקופת ההחלמה בבית חשובה לבריאותך ולכן 

 .פנה עם מכתב הסיכום הרפואי לרופא המטפל בקהילה לצורך המשך טיפול 

 חזור חשוב לכל היום.  המנוחה חשובה! יחד עם זאת אין לשכב במיטה או לשבת בכורסא

 המחלה.במהלך תקופת חופשת ובמתינות,  לפעילות יומיומית בהדרגה

 ועל המלצות המעקב הרפואי שבמכתב  ,באופן סדיר על נטילת הטיפול התרופתי הקפד

 הסיכום הרפואי.

  ,יה ממושכת בשמש ובכל יציאה לשמש יש לחבוש כובע.ינא המנע משהככלל  

  יש חובה להיוועץ ולקבל הכוונה ראשונית בנדון מהרופא המטפל במחלקה  –הנך נוהג אם

 ו/או המרפאה בעיסוק במחלקה, לפני השחרור מבית החולים. 

  ,בדחיפות לבדיקת רופא מטפל או  עליך לפנותבכל הופעת אחד או יותר מהסימנים הבאים

 :מוקד רפואי אחר

o ,הניתוחי אודם, הפרשה מהחתך חולשה, הופעת סימני דלקת: חום. 

o או החמרה בכאב הראש כאב ראש חריף חדש. 

o פרכוסים. 

o יד, רגל או פנים הופעה חדשה של חולשה או ירידה בתחושה של. 

o שינוי במצב הכרה, בלבול, חוסר התמצאות או ישנוניות. 

 

  מאחל לך לנוירוכירורגיהצוות המחלקה 

 בריאות מלאה והחלמה מהירה

 במהלך האשפוז ולאחר השחרור ,וישמח לענות על כל שאלה


