
 

 

 

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

האהוד המותני  דף מידע לחולה לקראת ניתוח
  LUMBAR SYMPATECTOMY 

   ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד
 

סיכוניו , סיכוייו, ובהסכמתך המודעת לאחר שקיבלת הסבר על הניתוח ,י הרופאים"לאחר שהוחלט ע
.  נו צוות האחיות נפרט לך את מהלך האשפוזא, וחלופותיו

 
 :ערב הניתוח

. אשר ייתן הוראה לתרופות הרגעה לפי הצורךתפגוש מרדים  -
  . במידה ולא תהיה לך יציאה ספונטאנית באותו יום, תקבל תכשירים אשר יסייעו לך בפעולת מעיים -
.  י אחות המחלקה"עלניתוח זה תקבל הדרכה נוספת   
.  דרש להיות בצוםית מחצות הליל -
 

: בוקר הניתוח
.  י איש צוות מבית החולים"הסרת השיער באזור הבטן תבוצע ע -
 .רחצת הגוףתתבקש לבצע  -
.  לק ושיניים תותבות, איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
.  עליך להמשיך להיות בצום -
.  את התרופות הקבועות שלך תקבל לפי שיקולים רפואיים -
.  לחדר ניתוח תקבל תרופות הרגעה כפי שרשם לך המרדים העברתך סמוך למועד -
בעזרתו יוכלו לדעת על מועד גמר הניתוח ועל מועד , במסך הבני משפחתך יקבלו כרטיס עם קוד לצפיי -
.  שחרורך מחדר התאוששות בחזרה למחלקה   
 

: הניתוח
.  צמוד לבניין גור שאשאב 2חדרי הניתוח נמצאים בקומה  - .  ה אליהם קיים חדר המתנה לקרובי משפחהבכניס 
.  משך הניתוח כשעה -
חד המנתחים אל קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות  אצא יבתום הניתוח י -
. מהלך הניתוח  
 במהלך שהותך שם קיימת אפשרות לקרוב, שעות 3-2למשך  מחדר ניתוח תועבר לחדר התאוששות -

.   משפחה אחד לבקרך לזמן קצר   
.  חדר ניתוחמ הוצאתך ממועדשעות  6-5למחלקה תוחזר כעבור  -
 

 :לאחר הניתוח
. "משקפי חמצן"או  מסכהאמצעות נתן לך בייתכן ותזדקק לחמצן אשר י -
.  כוסה בתחבושותי יהניתוח החתך -
.  לפי הוראת רופא, עליך לידע את האחות אשר תיתן לך תרופה נגד כאבים, במידה ותחוש כאבים -
.  תקבל עירוי נוזלים עד הבוקר -
.   אין לאכול ולשתות עד הבוקר. שאר בצום מוחלטית -
.  ניתן להרטיב את השפתיים -
. הרפואיאחר מצבך ות תעקוב האח -
 

  



 

 

 :למחרת הניתוח
.  האחות תעזור לך להתרחץ במיטה וכן תחבוש את פצעי הניתוח -
. כלכלה נוזלית בלבדתקבל  -
רגילה   לכן תוחזר לכלכלה , האטה בפעילות המעייםלאחר הניתוח קיימת  -

.  הבהדרג   
 .הבכורסרפיסטית יעזרו לך לרדת מהמיטה ולשבת תאחות או פיזיו, אפשר זאתיבמידה ומצבך הכללי  -

. אין לרדת מהמיטה לבד   
.  במידה וישנם כאבים תוכל לבקש מהאחות משכך כאבים -
 

: שני ואילךהיום המ
.  ולהתגלח ,עם עזרה ,לחתתוכל להתרחץ במק -
.  השחרורליום יום עד  מדי האחות תחבוש לך את פצעי הניתוח -
.  תוכל להתהלך במחלקה עם עזרה -
.  פעולת מעיים חזרה הדרגתית לכלכלה לה אתה רגיל ותהיה במידה: כלכלה -
 

: השחרור
   .השחרור יתבצע ביום הרביעי לאחר הניתוח במידה ומצבך הרפואי יאפשר זאת -
עותק ממכתב זה הינך מתבקש . סוג הניתוח ומצבך הרפואי ופורטיביום זה תקבל מכתב רפואי ובו  -

 . לרופא המטפל שלך למסור
 .מכתב סיעודי ישלח למרפאתך בקהילה  -
.  י האחות לגבי המשך התנהגותך בבית"פ ע"תתבצע הדרכה בכתב ובע -
. יש לפנות לרופא המטפל או למרפאת כלי דם, יתוחנפיחות או כאבים בצלקת הנ, במידה ומופיע אודם -
.  הינך מתבקש לחזור לפעילות באופן הדרגתי מחלההחופשת במהלך  -
. שבועיים לאחר הניתוחמרפאת כלי דם כולהוצאת תפרים בביקורת תקבל תור ל -
 

 
 

 
כלי דם  ה לכירורגית מחלקהוות צ

מאחל לך הצלחה בניתוח           
ירה החלמה מה         
  ושהות נעימה         

 
 
 
 


