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 דף הדרכה לחולה לקראת ניתוח הסרת עודפי עור
  
 

לאחר שקיבלת הסבר על  ,לאחר שהוחלט על ידי צוות הרופאים ובהסכמתך המודעת
אנו צוות האחיות ניידע אותך על הצפוי לפני ואחרי ניתוח  ,סיכוניו וחלופותיו, סיכוייו, הניתוח

 .זה
 

מוסרים עודפי עור מהאזורים עליהם הוסבר והוסכם , במהלכו. הניתוח נערך בהרדמה כללית
 .על פי החלטת הרופאים ,בהמשךבתום הניתוח יושארו נקזים שיוצאו . במעמד טרם ניתוח
או חבישה ( במקרה של בטן ורגליים)מחוך  ועל האיבר המנותח יולבש, פצעי הניתוח יחבשו

צלקות הניתוח תהיינה בדומה . בו הצטיידת טרם הניתוח (במקרה של ידיים)אלסטית לוחצת 
 . למה שהוסבר במעמד טרום ניתוח

 
 :ערב הניתוח

מחצות הליל . החולה המתוכנן להיות מנותח ראשון בתכנית הניתוחים מתאשפז ערב הניתוח
 .ב"המצרחצת גוף על פי דף הנחיות . תידרש להיות בצום

 
 :בוקר הניתוח

 .שיניים תותבות, לק, איפור, להסיר תכשיטים יש
 .ל וקרם לחות'כל תכשיר שיער כמו ג אין למרוח . יש להתרחץ בבוקר הניתוח

לפני , אינך מאושפזאם . נתנו לך על ידי אחות המחלקהיפרט לתרופות שי, להיות בצום  יש
 . הניתוח תקבל הדרכה לגבי טיפול תרופתי בבית קודם לניתוח

 .לפי הוראת מרדים, תקבל  תרופת הרגעה, סמוך למועד העברתך לחדר ניתוח
כניסתך /גמר ניתוח בעזרתו יוכלו לדעת את מועד, לבני משפחתך יימסר כרטיס עם קוד

 .חזרתך למחלקה/להתאוששות
 

 :הניתוח
 שעות 4עד  2 -משך הניתוח כ

בכניסה לחדרי ניתוח בקומה . בבית החולים 4ו  2חדרי  הניתוח נמצאים בקומות 
 . השנייה קיים חדר המתנה לקרובי משפחה

לאחר מכן תוחזר . לפי הצורך, מחדר ניתוח תועבר לחדר התאוששות למספר שעות
 .למחלקה

 מידע נוסף . מידע לגבי מהלך הניתוח יוכלו בני משפחתך לקבל מהמנתח בתום הניתוח
 .                      מהרופא התורן במחלקה ניתן לקבל  לאחר הניתוח

 
 :לאחר הניתוח

 .יתכן ותהיה מעט מטושטש בשל חומרי ההרדמה
 .יתכן ותזדקק לחמצן

 .עם רופא תורן בשעות אחר הצהרים קיימת אפשרות לדבר
 

אשר תפקידם לנקז את הפרשות  יהיו בו נקזיםאזור הניתוח יכוסה בתחבושות ובחגורת בטן ו
 .ודם מאזור הניתוח

 . עליך לידע את האחות אשר תיתן לך תרופות נגד כאבים, אם תחוש כאבים
 .ניתן להרטיב שפתיים

והקאות ניתן לשתות אם לא תהינה בחילות  -תקבלי עירוי נוזלים עד להתחלת שתייה 
 .בשעות הערב לאחר התייעצות עם הצוות הסעודי

 (. באמצעות קטטר)האחיות יעקבו אחר כמות הפרשת השתן 
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( גרביים פנאומטיים -Sequential compression device ) SCDרגליך יחוברו  למכשיר 

 .דם למניעת היוצרות קרישי
 .הרופאמתן אנטיביוטיקה לפי הוראות 

 .קבו אחר האזור המנותח  ואחר מצבך הכלליהאחיות יע
 .ירידה ראשונה מהמיטה תתבצע רק בליווי אחות

 
 :למחרת הניתוח

 .הצוות הסעודי יסייע לך להתרחץ ובמידת הצורך אחות תחבוש את הפצע
 .בכל יום תירשם כמות ההפרשה בנקזים

 .מחוך בכל שעות היממהללבוש   יש
 .תוכל בהדרגה לשתות ולאכול

 .מתן אנטיביוטיקה יינתן בהתאם להוראת רופאהמשך 
 .פיזיותרפיה על פי הצורך

 
 :השחרור

 02:33קבלת מכתב שחרור רפואי  עד שעה 
 יש אותו , בו יפורטו סוג הניתוח ומצבך הרפואי, תקבל מכתב שחרור רפואי במועד השחרור 

 .למסור לרופא המשפחה
 .לשם העברת מידע חיוני, הצורךבמידת , למרפאת הקהילהישלח מכתב שחרור סעודי 

 .ביקורת במרפאה על פי המלצת הרופא במכתב השחרור
 .טיפול תרופתי וניידות, תקבל הדרכה מאחות לגבי החלפת חבישות

 .אזור הניתוח במים וסבון יש לרחוץ מדי יום  את
 .ניתן להשתמש בתרופות לשיכוך כאבים לפי הצורך

שינוי בצבע , הפרשה דמית או מוגלתית, חום גבוה, תנפיחו, כאבים: במקרה של עדות לזיהום
המתלה רצוי לפנות לרופא המשפחה לשם קבלת הפניה למיון לצורך בדיקה של כירורג 

 .פלסטי
 .תקבל מהאחות דף הדרכה לטיפול בפצע

אין להרים משאות כבדים . יש להימנע ממאמץ גופני למשך שישה שבועות ממועד הניתוח
 .בהתאם להוראה רפואית

 במשך השבוע הראשון ועד לקבלת אישור בביקורת המרפאהיש להימנע מנהיגה 
 רק לאחר קבלת הוראה רפואית – פיזיותרפיה. תקבל הדרכה לריקון ורישום נקזים

במידה ויש . אם תידרש הוצאת תפרים יש לבצעה על פי ההנחיות במכתב השחרור הרפואי
 .תפרים נספגים אין צורך בהוצאתם

 
 
 

 בברכת החלמה מהירה ושהות נעימה 
 


