
 

 

 Abdominal aortic aneurism-ל   stentהדרכה לחולה המועמד להכנסת 

 

קבלת הסבר מפורט על ניתוח , י הרופאים וקבלת הסכמתך על ביצוע הפעולה"אחרי שהוחלט ע

אחיות נפרט לך את המהלך האשפוזצוות ה, אנו, וסיבוכיו  

 

 ערב הניתוח

תתבקש לעשות מקלחת יסודית  -

בפעולת מעיים במידה ולא הייתה לך יציאה ספונטנית באותו  תקבל תכשירים אשר יסייעו לך -

 יום

 (לא לאכול ולא לשתות)מחצות הליל תידרש להיות בצום  -

הוא יקבע לך את סוג , ביום זה תפגוש את הרופא המרדים אשר יהיה אתך במהלך הניתוח -

 .תוחההרדמה וכן ייתן הוראות לתרופות הרגעה אשר יינתנו לך בערב הניתוח ובבוקר הני

 י אחות המחלקה"במהלך ערב הניתוח תקבל הדרכה נוספת ע -

 תרופות לשינה והרגעה תוכל לקבל מאחות לפי הוראת הרופא המרדים -

 

 בוקר הניתוח

י איש צוות מבית החולים באזור המפשעות "תגולח ע -

 תתבקש לבצע מקלחת יסודית -

. מסור לבני משפחתךאת התכשיטים ת. שיניים תותבות, לק, איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -

 .לשיניים תותבות תקבל קופסה עם שם משפחה שלך

 עליך להמשיך להיות בצום -

אסור לקחת על דעת . את התרופות הקבועות שלך תקבל לפי שיקולים רפואיים  -

 !עצמך את התרופות

 סמוך למועד שליחתך לחדר ניתוח תקבל את התרופות ההרגעה כפי שרשם לך המרדים -

 . עם קוד בעזרתו יוכלו לדעת על מועד וגמר הניתוח משפחתך תקבל כרטיס -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

הניתוח 

שעות  2-3 –משך הניתוח כ  -

 במחלקת האנגיוגרפיה 3הפעולה מתבצעת בחרדי צינטורים נמצאים בקומה  -

 במשך הפעולה בני משפחתך יכולים להמתין בחדר ליד המחלקה -

הפעולה מתבצעת בדרך כלל בהרדמה מקומית ולפעמים בהרדמה מלאה לפי החלטתו של  -

 .טכנאי רנטגן, אחיות, יחד אתך  בחדר יהיו רופאים. רופא מרדים

במהלך שהותך . לאחר סיום הפעולה תועבר לחדר התאוששות למשך כמה שעות לפי הצורך -

 שם קיימת אפשרות לקרובי המשפחה לבקר לזמן קצר

 תוח אחד מהרופאים יצא לקרובי המשפחה למסור להם מידע אודות מהלך הפעולהבתום הני -

 לאחר מכך תועבר לכירורגיית כלי דם -

לאחר הפעולה 

יתכן ותזדקק לחמצן אשר יינתן לך במסכה  -

באזור זה יהיה גם צינור ניקוז שתפקידו לנקז את הדם . צלקת הניתוח תכוסה בתחבושות -

 מאזור הניתוח

 עליך ליידע את האחות אשר תיתן לך תרופה נגד כאבים, םבמידה ותחוש כאבי -

 תחובר עוד בחדר  הצינטורים לקטטר, על מנת לאפשר השגחה על כמות השתן המופרש מגופך -

 ניתן לשתות שתייה מוגבלת בערב. תקבל עירוי נוזלים לוריד עד הבוקר -

 אחר מצבך הכללי ומצב לחץ הדם שלך ההאחיות תעקובנ -

 וטיקה לפי הוראת רופאיתכן ותקבל אנטיבי -

 

למחרת הפעולה 

 האחות תעזור לך להתרחץ במקלחת -

תוכל לרדת מהמיטה ולהתחיל להתהלך בהדרגה  -

 צינור הניקוז מאזור הצלקת יוצא במידה ואין דימום -

 ברוב המקרים יוצא הקטטר כבר באותו יום, הוצאת הקטטר תלויה בשיקולים רפואיים -

 תוכל לשתות ולאכול  -

 

שחרור 
עותק ממכתב זה . יימסר לך בעת השחרור, רפואי בו מפורט סוג הניתוח ומצבך הרפואימכתב  -

הנך מתבקש למסור לרופא המטפל 

 י אחות מחלקה בעל פה והכתב"תקבל הדרכה לשחרור ע -

 . לקהילה לשם  העברת אינפורמציה emailהאחות תשלח  -

! בהצלחה 


