
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                  מרכז רפואי רבין
ג .א.מחלקת א

 

/ דף מידע והדרכה לניתוח כריתת בלוטת המגן
( פראתירואיד)יותר המגן 

 
:  רקע

ממוקמת בקדמת בסיס הצוואר ויש לה תורת פרפר שכנפיו פרושות  THYROID))המגן בלוטת 
הפרעות בתפקוד הבלוטה או נוכחות ממצא נודולרי או הגדלה ניכרת . ועוטות את קנה הנשימה

. הינן הסיבות העיקריות לניתוח בלוטת המגן
 

: הכנה בערב הניתוח
: ת/הנך מתבקש

. בלילה 24:00-להיות בצום מ*       
. להסיר לק מציפורני הידיים והרגליים*       

. 'דברי ערך וכו, מומלץ להימנע מלהביא לבית החולים תכשיטים        
 

: הניתוח
. הניתוח נעשה בהרדמה כללית* 
 .משך הניתוח הוא בין שעה לשעתיים* 
. י נוזלים וחומרי הרדמה/בחדר הניתוח יורכב לך עירוי לווריד שדרכו תקבל* 
. י בכאבים/ת ולא תחוש/לך הניוח הינך מורדםבמה   
. י עד לחזרתך למחלקה/י לחדר ההתאוששות בו תשהה/בסיום הניתוח תועבר   
: המחלקה לאחר הניתוח   
. תיתכן תחושת טשטוש לאחר הניתוח למשך מספר שעות* 
. י בקבלת עירוי נוזלים דרך הווריד לפי הצורך/תמשיך* 
. קרים בכפית בהגיעך למחלקה בהתאם למצב ערנותךי להתחיל ללגום מים /תוכל* 
ראוי לציין כי הניתוח  –. בעת הופעת כאבים מומלץ לפנות לצוות המטפל לקבלת משככי כאבים* 

איננו  
. כרוך בכאבים חזקים   
. י לקבל כלכלה רכה/שעות תתחיל 5-לאחר כ* 
. פללרדת מהמיטה בעזרת הצוות המט/ בשעות הערב ובהתאם למצבך תוכל* 
. ימסרו לחולה ולמשפחתו פרטי הניתוח -בביקור ערב ק* 
. י להתרחץ במקלחת/י מהמיטה ותוכל/למחרת יום הניתוח תרד* 
. י להיעזר בצוות המטפל במידת הצורך/תוכל   
קרובים יכולים להמתין בחדר הקבלה סמוך לחדר ניתוח /בניו משפחה* 
על גבי המסכים הנמצאים בחדר קבלה  –ניתן לבל מידע על שעת התחלה וסיום הניתוח    

ובקפיטריה     
(. במרכז בימול)   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 :ה לשחרור הביתהכהדר
. משך האשפוז הוא מספר ימים לפי מצב החולה* 
. י בעת ביקור רופאים בבוקר/הודעה על שחרורך תקבל   
ר במידה וכמות ההפרשה תאפש, במידה וישנם נקזים באזור הניתוח הם יוצאו לאחר כיומיים* 

. זאת
. י לביקורת חוזרת/התפרים שבמקום הניתוח יוסרו לאחר שבוע מהניתוח ותוזמן* 
. יש להימנע ממאמץ במשך שבועיים* 
בדם ( קלציום)באם עברת כריתה מלאה של בלוטת המגן עליך להיות במעקב אחר ערכי הסידן * 

וערכי  
. הטירוקסין   
. פל בהתאם להמלצת הרופא המנתחי הרופא המט"חופשת המחלה בת שבועיים תינתן ע* 
. הרגשת לחץ וחוסר תחושה מסוים באזור הצלקת הינה נורמלית* 
. מעקב אנדוקרינולוגי* 
 
 
 

: במקרים של
מעלות יש   38סימני דלקת מקומית או חום גבוה מעל , כאב חריג

. 03-9376450, 03-9376458: לפנות למחלקה ולטלפון מספר
 
 
 
 
 
 

בברכת החלמה מלאה 
 

. ג.א.צוות מחלקת א
מרכז רפואי רבין 

 
 


