
 

 

 

 המחלקה לכירורגית כלי דם
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לחולה לקראת ניתוח עקב הזעת יתר  מידעדף 
THORACOSCOPIC SYMPATHECTOMY 

 
 

: רקע על המחלה והניתוח
  צידו האחד שלחמצני ל-מחדירים פחמן דו, סיב אופטי ,בסיוע מכשור .הניתוח מבוצע בהרדמה כללית

 באזור מוצנע בחלק הקדמי של בית ( מ"ס 1)ודרך חתך קטן , כדי לדחוק את הריאה, חלל בית החזה
 דרכו צורבים באופן חשמלי את החלק העליון של (. הטורוסקופ)יעודי ימחדירים את המכשור ה, השחי

 . העצבים הבלתי רצונית הנמצאת בבית החזה על גבי הדופן האחורית סמוך לעמוד השדרה' מע
. וגרים את הפתח בתפר אחד או שנייםמנקזים את הגז וס, מוציאים את המכשור

.  בצידו השני של בית החזה באותה דרךמבצעים את הפעולה כ "אח
 במהלך הניתוח החולה נמצא תחת השגחת המרדים ומבוצע ניטור רציף של מדדים פיזיולוגים 

.  ריווי הגזים בדםודופק  ,לחץ דם: עיקריים
 

 , סיכוניו, סיכוייו, ר שקיבלת הסבר על הניתוחובהסכמתך המודעת לאח, י הרופאים"לאחר שהוחלט ע
. נפרט לך את מהלך האשפוז, אנו צוות האחיות ,חלופותיו

 
 :ערב הניתוח

.  תפגוש מרדים אשר ייתן  הוראה לתרופות הרגעה לפי הצורך -
.  י אחות המחלקה"תקבל הדרכה נוספת לניתוח זה ע -
. מחצות הליל תידרש להיות בצום -
 

 :בוקר הניתוח
.  י איש צוות מבית החולים"הסרת השיער באזור בית השחי תבוצע ע

 .רחצת הגוףתתבקש לבצע  -
. לק ושיניים תותבות, איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
.  עליך להמשיך להיות בצום -
. את התרופות הקבועות שלך תקבל לפי שיקולים רפואיים -
. המרדיםכפי שרשם לך געה תקבל תרופות הר, לחדר ניתוח העברתךסמוך למועד  -
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 . שאשאור גבצמוד לבניין , 2חדרי הניתוח נמצאים בקומה 

. משפחה
 

.  שעהכמשך הניתוח 
. הניתוח נעשה בהרדמה כללית

 . קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות מהלך הניתוח לאבתום הניתוח יצא אחד המנתחים 
. שעתיים-מחדר ניתוח תועבר לחדר התאוששות למשך שעה

 .לבקרך לזמן קצראחד במהלך שהותך שם קיימת אפשרות לקרוב משפחה 
 

. ום חזה לביקורתבחדר התאוששות יבוצע ציל
 



 

 

: לאחר הניתוח
". משקפי חמצן"יתכן ותזדקק לחמצן אשר יינתן לך באמצעות מסכה או  -
. עד הערבתקבל עירוי נוזלים  -
 .בחילות תהיינה לךבמידה ולא זאת , מוגבלת בערב הישתיה -
.  רופא לפי הוראת, נגד כאביםות אשר תיתן לך תרופ, עליך לידע את האחות, במידה ותחוש כאבים -
 . מהמיטהאין לרדת  -
. הרפואי  ךהאחות תעקוב אחר מצב -
 
 

: למחרת הניתוח
.  האחות תעזור לך להתרחץ במיטה -
.  תוכל לשתות ולאכול כרגיל -
.  אין לרדת מהמיטה ללא עזרה. האחות תעזור לך לרדת מהמיטה ולשבת בכיסא -
 .לביקורת ,תישלח לצילום חזה חוזר -
.  ךביתלתוכל להשתחרר  ותחוש טוב אם הצילום תקין -
 

: השחרור
. השחרור יתבצע בשעות הבוקר -
עותק ממכתב זה הינך מתבקש . סוג הניתוח ומצבך הרפואי יפורטוובו  ,תקבל מכתב רפואיביום זה  -
 .למסור לרופא המטפל שלך  
  .מכתב סיעודי ישלח למרפאתך בקהילה -
  . המשך טיפול פ מאחות המחלקה על"תקבל הדרכה בכתב ובע -
.   תקבל תור לביקורת ולהוצאת התפרים במרפאת כלי דם -

 
 
 

כלי דם   ה לכירורגיתמחלקהצוות 
מאחל לך הצלחה בניתוח     

החלמה מהירה 
  ושהות נעימה          

 
 
 
 


