
 

 

 

 המחלקה לכירורגית כלי דם
 03-9376669/5: 'טל

ני דף מידע לחולה לקראת ניתוח בעורק התרדמ
 CAROTID ENDARTERCTOMY 

ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד 
 
 

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

 
: ערב הניתוח

 .לפי צורךלתרופות הרגעה  היתן הוראאשר יתפגוש מרדים  -
. באותו היום תספונטאנילך יציאה  תהיה לך בפעולת מעיים במידה ולא תקבל תכשירים אשר יסייעו -
. דרש להיות בצוםימחצות הליל ת -
 .י אחות המחלקה"עלניתוח זה דרכה נוספת התקבל  -
 

 :בוקר הניתוח
. י איש צוות מבית החולים"הסרת השיער באזור הצוואר ע -
.  רחצת הגוףתתבקש לבצע  -
. לק ושיניים תותבות, איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
. עליך להמשיך להיות בצום -
. את התרופות הקבועות שלך תקבל לפי שיקולים רפואיים -
בעזרתו יוכלו לדעת על מועד גמר הניתוח ועל מועד , בני משפחתך יקבלו כרטיס עם קוד לצפייה במסך -

.  שחרורך מחדר התאוששות בחזרה למחלקה
 

: הניתוח
בכניסה אליהם קיים חדר המתנה לקרובי . בצמוד לבניין גור שאשא, 2חדרי הניתוח נמצאים בקומה 

.  משפחה
. ה בהרדמה מלאההניתוח נעש .משך הניתוח כשעה

. קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות מהלך הניתוחאל אחד המנתחים יצא בתום הניתוח 
   במהלך שהותך שם קיימת אפשרות לקרוב. שעות  3 – 2מחדר הניתוח תועבר לחדר התאוששות למשך 

. לזמן קצר ךלבקר אחד משפחה
 

: לאחר הניתוח
. "משקפי חמצן"צעות מסכה או באמינתן לך ייתכן ותזדקק לחמצן אשר  -
 באזור זה יהיה גם צינור ניקוז שתפקידו לנקז את הדם מאזור. בתחבושותיכוסה  יהניתוח החתך -
. הניתוח   
. לפי הוראת רופא, תן לך תרופה נגד כאביםיעליך לידע את האחות אשר ת, במידה ותחוש כאבים -
. תחובר עוד בחדר הניתוח לקטטר ,על מנת לאפשר השגחה על כמות השתן המופרש מגופך -
 . תקבל עירוי נוזלים עד הבוקר -
. זאת במידה ולא תהיינה לך בחילות, השתייה בערב מוגבלת -
  .למניעת קרישת דם עד ליום השחרור לפי הוראת רופאתקבל זריקות  -
.  לפי הוראה רפואיתיתבצע מתן אנטיביוטיקה  -
. הרפואיאחר מצבך  בותעקות האח -
 

  



 

 

: למחרת הניתוח
. וכן תחבוש את פצע הניתוח האחות תעזור לך להתרחץ במיטה -
.  במידה ולא תהייה הפרשה דמית חריגה יוצא צינור הניקוז מאזור הצלקת -
 .י שיקולים רפואיים"את הקטטר יוציאו לך במהלך ימים אלו עפ -
. תוכל לשתות ולאכול כרגיל -
 סטית יעזרו לך לרדת מהמיטה ירפתזיויהאחות או הפ, יציב ומצבך הרפואי, במידה ולחץ הדם תקין -

 . ללא עזרה להתהלךואין לרדת מהמיטה . בכיסאולשבת    
. אין לבצע תנועות חדות באזור הצוואר -
 
 

: ביום השני לאחר ניתוח
. ולהתגלח, במקלחת עם עזרה רחץתוכל להת -
 

 :יום השחרור
. השחרור יתבצע בשעות הבוקר -
. מצבך הרפואי יאפשר זאתבמידה ו ,תוחילאחר הנ כשלושה עד ארבעה ימיםבצע תיהשחרור  -
.  בדרך כלל אין צורך בהוצאת תפרים -
עותק ממכתב זה הינך מתבקש . ביום זה תקבל מכתב רפואי ובו יפורטו סוג הניתוח ומצבך הרפואי -
. למסור לרופא המטפל שלך   
.  י האחות"תתבצע הדרכה בכתב ובעל פה ע -
  .מכתב סיעודי ישלח למרפאתך בקהילה -
 יש לפנות לרופא המטפל או למרפאת כלי , או כאבים בצלקת הניתוח, נפיחות, במידה ומופיע אודם -

.  דם   
 במשך זמן זה הינך מתבקש לחזור לפעילות. תינתן למשך כשבועיים עד שלושהחופשת מחלה  -

. הצווארמנע מתנועות חדות באזור יולהשתדל לה, בהדרגה   
. הנהיגה אסורה במשך שבועיים לאחר הניתוח -
בביקורת תתבצע בדיקת דופלקס של  . לאחר הניתוח חודשכמרפאת כלי דם בביקורת תקבל תור ל -
. הדם הסמוכה למרפאה-עורקי הצוואר במעבדת כלי  

 
 

 
 

 כלי דם לכירורגית  המחלקה צוות
 מאחל לך הצלחה בניתוח

 החלמה מהירה
  ושהות נעימה 

 
 
 


