המחלקה לכירורגיה פלסטית ולכוויות
טל'9376378-03 :
דף מידע לחולה לקראת ניתוח כריתת נגע/ים בהרדמה מקומית
Lision Excision In Local Anasthesia
ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ולנקבה כאחד
הסרת נגע בעור או ברקמה התת עורית נעשית לצורך אבחנה ,טיפול ,או לצורך שיפור מראה אסתטי או
נוחות .הנגעים יכולים להיות שפירים או בעלי תכונות ממאירות .בחירת השיטה להסרת הנגע תלויה
בגודל הנגע ,צורת בסיס ,מראהו ומיקומו בגוף ,ובאם הנגע חשוד לממאירות .בכל מקרה של הסרת נגע
תיוותר צלקת בדרגות שונות .השיטה להסרת הנגע נבחרת בהתאם לסוג הנגע ולהתוויות המקובלות.
ניתוח כריתת נגע עם מתלים :במקרה של חסר שאינו ניתן לשחזר ע"י תפירה צד לצד ,ישוחזר
אזור הכריתה על ידי הזזת העור מאזור סמוך (מתלה) .גודל הצלקת הנותרת עשוי להיות מעל פי שלושה
במקרה של שחזור על ידי מתלה.
ניתוחים אלה מבוצעים לרוב בהרדמה מקומית ,ולעתים רחוקות ביותר בהרדמה אזורית או כללית.
לאחר שהוחלט על ידי הרופאים ונתקבלה הסכמתך לביצוע הניתוח וקבלת הסבר מפורט על הניתוח
וסיבוכיו האפשריים ,אנו צוות האחים/ות ניידע אותך על הצפוי לך לפני ואחרי ניתוח זה.
ערב הניתוח:
חולה שמתוכנן כראשון בתכנית הניתוחים יאושפז ערב הניתוח .שאר החולים יגיעו ביום הניתוח.
עליך להתרחץ היטב בערב הניתוח או בבוקר -על פי דף הנחיות שתקבל במרפאה הטרום ניתוחית.
מחצות הליל תידרש להיות בצום (ניתן לשתות מים או תה).
בוקר הניתוח:
 עליך להתרחץ בבוקר הניתוח.
 תתבקש להסיר תכשיטים ,איפור לק וכן כל תכשיר שיער כמו ג'ל וקרם לחות.
 שיניים תותבות -לעיתים יש צורך להוציא שיניים על פי הוראות רופא.
 עליך להמשיך להיות בצום ,אך מותר לשתות מים או תה.
 יש לקחת כרגיל תרופות אשר הנך רגיל לקחת בבית ,פרט לתרופות לדילול דם או תרופות
לסוכרת.
 לא ניתן לצפות מראש את שעת הניתוח המדויקת ,אי לכך עליך להתאזר בסבלנות במשך הבוקר
עד הניתוח.
 סמוך למועד שליחתך לחדר ניתוח תקבל תרופה להרגעה.
 חדרי הניתוח נמצאים בקומות  2ו  4בבניין גור שאשא בבית החולים .בכניסה לחדר הניתוח
בקומה  2קיים חדר המתנה לקרובי המשפחה .למשפחתך יימסר כרטיס עם קוד ,בעזרתו יוכלו
להתעדכן לגבי מועד גמר הניתוח /חזרתך למחלקה.
לאחר הניתוח:
 עם סיום הניתוח תוחזר למחלקה.
 בחזרתך למחלקה ,תוכל להתחיל לאכול.
 תקבל הדרכה מהצוות הסיעודי על תנוחה מתאימה לאחר הניתוח.
 יש צורך במעקב דימום.
 בהגיעך למחלקה תעשה בדיקת המתלה וסימני דימום על ידי האח/ות.
 תוכל לקבל תרופות לשיכוך הכאבים בהתאם להוראה רפואית.




כאשר כריתת הנגע נעשית ברגל ,יש לשכב עם רגל מורמת.
הסבר על הניתוח עצמו והטיפול המתוכנן ניתן לקבל מהרופאים במחלקה בשעות אחר הצהרים
או למחרת בבוקר.

למחרת הניתוח:



האחות תפתח את החבישה ורופא יבדוק את הפצע הניתוחי.
לאחר הבדיקה האחות תחבוש את הפצע בהתאם להנחיות הרופא.

השחרור:








בשחרור תקבל מכתב שחרור רפואי ,אותו תתבקש למסור לרופא המשפחה ,בו מפורט סוג
הניתוח ומצבך הרפואי..
טיפול בפצע הניתוח -בשחרורך תקבל הדרכה בכתב ובעל פה לגבי הטיפול בפצע.
ביקורת במרפאת האם או במרפאה לכירורגיה פלסטית בבית החולים בהתאם להחלטת הרופא .
הוצאת תפרים :הוצאת תפרים בקופ"ח או במרפאה לכירורגיה פלסטית בבית החולים בהתאם
להחלטת הרופא .לעיתים התפרים נמסים ואין צורך להסירם.
צורת הצלקת הנותרת תלויה באזור בו בוצעה הכריתה ,מבנה העור והתגובה של כל חולה
לריפוי פצעים.
קיימים מקרים בהם יש צורך בכריתה מורכבת ו/או חוזרת של אזור הנגע ,בהתאם לתשובה
פתולוגית.
ניתן לפנות לאחיות בכל שאלה או הערה.

בברכת החלמה מהירה ושהות נעימה
צוות המחלקה לכירורגיה פלסטית וכוויות

