
 

 

 

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

 דף מידע לחולה לקראת ניתוח כריתת גפה
AMPTUTATION 

ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד 
 

 סיכוניו, סיכוייו, ובהסכמתך המודעת לאחר שקיבלת הסבר על הניתוח ,י הרופאים"לאחר שהוחלט ע
  .נפרט לך את המהלך האשפוז ,אנו צוות האחיות ,חלופותיוו
 

 :ערב הניתוח
  .לפי הצורךלתרופות הרגעה  ההוראייתן אשר תפגוש מרדים  -
.  באותו היום תספונטאני לך יציאה תהיה תקבל תכשירים אשר יסייעו לך בפעולת מעיים במידה ולא -
.  י אחות המחלקה"עניתוח קראת הנוספת ל תקבל הדרכה -
.  ות בצוםמחצות הליל תידרש להי -
 

: בוקר הניתוח
 . רחצת גוףתתבקש לבצע  -
.  יתבצע סימון צד הגפה לקטיעה -
.  לק ושיניים תותבות, איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
. עליך להמשיך להיות בצום -
. שיקולים רפואייםאת התרופות הקבועות שלך תקבל לפי  -
פי שרשם לך  לחדר ניתוח תקבל תרופות הרגעה כ העברתךסמוך למועד  -
.  המרדים  
בעזרתו יוכלו לדעת  , בני משפחתך יקבלו כרטיס עם קוד לצפייה במסך -
.  על מועד גמר הניתוח  ועל מועד שחרורך מחדר התאוששות בחזרה למחלקה  
 

 :הניתוח
. בניין גור שאשאלבצמוד , 2חדרי הניתוח נמצאים בקומה  -
  .חההמתנה לקרובי משפ בכניסה אליהם קיים חדר -
.  משך הניתוח כשעה -
 . המרדים החלטתאזורית לפי כללית או בהרדמה  כ"בדהניתוח נעשה  -
חד המנתחים אל קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות  אבתום הניתוח יצא  -
. מהלך הניתוח  
שם קיימת   במהלך שהותך. ניתוח תועבר לחדר התאוששות למשך מספר שעות לפי הצורךמחדר  -

.  אפשרות לקרוב משפחה אחד לבקרך לזמן קצר   
. עם סיום הטיפול בהתאוששות תועבר חזרה למחלקה -
 

: לאחר הניתוח
". משקפי חמצן"או  מסכהאמצעות נתן לך ביזדקק לחמצן אשר יתיתכן ו -
.  הדם מאזור הניתוח באזור זה יהיה גם צינור שתפקידו לנקז את .כוסה בתחבושותיהניתוח פצע גדם  -
  . לפי הוראת רופא עליך לידע את האחות אשר תיתן לך תרופה נגד כאבים, במידה ותחוש כאבים -
.  לקטטרדר ניתוח תחובר עוד בח, על כמות השתן המופרש מגופך בקרהעל מנת לאפשר  -
 .מוגבלתבערב תהיה  הישתיה .ריד עד הבוקרותקבל עירוי נוזלים לו -
 
.  רפואית לפי הוראהיתבצע מתן אנטיביוטיקה  -
.  הרפואי אחר מצבךות תעקוב האח -



 

 

 
: הניתוחיום למחרת 

. אלסטיבאגד את הגדם ותאגוד , הניתוח גדם ופצע תחבוש את , האחות תעזור לך להתרחץ במיטה -
 .אפשר זאתתצינור הניקוז מאזור הניתוח יוצא במידה וכמות ההפרשה  -
  .קטטר יוצא על פי הוראת רופא -
.  כול ולשתות בהדרגהתוכל להתחיל לא -
. הוראת רופאאנטיביוטיקה יופסקו לפי העירוי הנוזלים ומתן  -
מעבר  , הורדה מהמיטה, תרגילים ליישור הגדם)תתחיל בתהליך השיקום במחלקה  תפיזיותרפיסטי -

(. 'לשירותים וכו, מכסא למיטה   
 

 :השחרור
. השחרור מתבצע בשעות הבוקר -
.  לפי שיקול רפואי, סיעודי להמשך טיפול/שיקומילקראת שחרור תופנה למוסד  -
. ביום זה תקבל מכתב שחרור רפואי ובו יפורטו סוג הניתוח ומצבך הרפואי -
 .מכתב סיעודי ישלח למרפאתך בקהילה  -
 
 
 
 
 

 כלי דם  ה לכירורגיתמחלקהצוות 
 מאחל לך הצלחה בניתוח

 החלמה מהירה
ושהות נעימה  

 
 
 
 


