
 

 

 

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

 דף הדרכה לחולה לקראת ניתוח ורידים
VARICOSE VEIN STRRIPING 

ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד 
 

 , סיכוייו, ובהסכמתך המודעת לאחר שקיבלת הסבר על הניתוח, לאחר שהוחלט על ידי הרופאים
.  ו צוות האחיות ניידע אותך על הצפוי לך לפני ואחרי הניתוחאנ, חלופותיווסיכוניו 

 
: ערב הניתוח

הוראה לתרופות הרגעה לפי   ןוהוא יית תך במהלך הניתוחהיה איתפגוש את הרופא המרדים אשר י -
 . הצורך  
.  י אחות המחלקה"עלניתוח זה במשך הערב תקבל הדרכה נוספת  -
. דרש להיות בצוםימחצות הליל ת -
 

 :וקר הניתוחב
  .בית החולים צוות י איש"עתבוצע , באזור הרגל המנותחת והמפשעותהסרת השיער  -
 .רחצת הגוףתתבקש לבצע הסרת השיער לאחר  -
. שיניים תותבותולק , איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
.  עליך להמשיך להיות בצום -
 .הקבועות שלך תקבל לפי שיקולים רפואיים התרופותאת  -
. י הרופא"הורידים ע של סימוןיעשה י -
בעזרתו יוכלו לדעת על מועד גמר הניתוח ועל מועד  , בני משפחתך יקבלו כרטיס עם קוד לצפייה במסך -

. שחרורך מחדר ההתאוששות בחזרה למחלקה   
 

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

. משפחה
. כשעהמשך הניתוח 

. מלאהחלקית או בהרדמה  ייעשההניתוח 
 .חד המנתחים אל קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות מהלך הניתוחאבתום הניתוח יצא 

קיימת אפשרות לקרוב  במהלך שהותך שם , מחדר ניתוח תועבר לחדר התאוששות עד להתאוששותך
. משפחה אחד לבקרך לזמן קצר

 
: ניתוחלאחר ה

". משקפי חמצן"יתכן ותזדקק לחמצן אשר יינתן לך באמצעות מסכה או  -
.  ל הרגלולאורך כ םייאלסטבאגדים  יחבשו ייםהניתוח החתכים -
.  לפי הוראת רופא, במידה ותחוש כאבים עליך לידע את האחות אשר תיתן לך תרופה נגד הכאבים -
. עד הערב, רידותקבל עירוי נוזלים לו -
 .בחילות תהיינה לךבמידה ולא זאת , מוגבלת בערב הישתיה -
  .ירידה מהמטה על פי הוראה רפואית -
. הרפואי בנה אחר מצבך והאחיות תעק -
 
 

  



 

 

 יום השחרור -למחרת הניתוח 
. השחרור יתבצע בשעות הבוקר -
. התחבושות והאגדים האלסטייםהאחות תסיר את  -
  .ו במקלחתא, האחות תסייע לך לבצע רחצה קלה במיטה -
.  תוכל לשתות ולאכול כרגיל -
. האחות תעזור לך לרדת מהמיטה -
 את הרגל ותדריך  חבוש ותאגודהאחות ת, הרופאים יבדקו את הרגל, בוקררופאים בבמהלך ביקור ה -

. אותך לבצע זאת באופן עצמאי   
. תוכל להשתחררבמידה ומצבך הכללי יאפשר  -
.    מפשעההמאזור כף הרגל ועד באגידה השאיר רווחים אין ל, ההדוקיש לאגוד בצורה  רגלאת ה -
.  אם כי ניתן להרפותם מעט, לילה ראשון לאחר השחרור יש לישון עם האגדים -
.  ניתן לישון ללא אגדים ות הבאיםבליל. לאגוד היטב את הגפה יש כל בוקר -
.  רצוי לפני השינה, השחרור מבית החולים ניתן להתקלח יום לאחר  -
  .ניתוחהלאחר מתהליך ההחלמה הליכה מרובה הינה חלק  -
   דמומת)הורידים מופיעים סימנים כחולים לאורך הגפה  תלישת יש לזכור שעקב -
. שבועייםכתוך  כ"בד חולפתשכיחה ותופעה ה. (תת עורית  
עוצמתם  , צעת כראוי והחולה מרבה להלךודה מביאך במידה והאג ,כאבים יתכנו -
  .הירות עד העלמות מוחלטתתפחת במ  
. להוצאת התפריםלביקורת ו, לאחר השחרורימים  10 -למועד של כלמרפאתנו בשחרורך תקבל תור  -
 

                                                                                          
 
 

 כלי דם לכירורגית  המחלקהצוות 
 בניתוח מאחל לך הצלחה          

 החלמה מהירה         
  ושהות נעימה       

 
 

 
 
 


