
 

 

 

 המחלקה לכירורגית כלי דם
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הבטני  וותיןלחולה לקראת ניתוח תיקון מפרצת ב מידעדף 
AORTIC ANEURYSMECTOMY ABDOMINAL 

ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד 
 

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

 
: ערב הניתוח

וראה לתרופות הרגעה לפי הוהוא ייתן  הניתוח הלךתך במהיה איי אשר מרדיםהרופא ה את תפגוש -
 .הצורך   
. האחות תבצע לך חוקן אשר מטרתו ריקון המעיים לפני הניתוח -
. י אחיות המחלקה"ערב תקבל הדרכה נוספת לניתוח זה עבמהלך ה -
.  תרופות לשינה והרגעה תוכל לקבל מהאחות לפי הוראת הרופא המרדים -
 .להיות בצום שתידר המחצות הליל -
 

: בוקר הניתוח
. ח"י איש צוות ביה"תבוצע ע, הסרת השיער באזור הבטן והמפשעות -
. וףרחצת הגתתבקש לבצע לאחר הסרת השיער  -
. שיניים תותבותולק , איפור, תתבקש להסיר תכשיטים -
. עליך להמשיך להיות בצום -
 . הקבועות שלך תקבל לפי הוראת רופאאת התרופות  -
 .כפי שרשם לך המרדים, לחדר ניתוח תקבל תרופות הרגעה העברתךסמוך למועד  -
עת על מועד גמר הניתוח ועל מועד בעזרתו יוכלו לד ,במסך הבני משפחתך יקבלו כרטיס עם קוד לצפיי -
. שחרורך מחדר התאוששות בחזרה למחלקה   
 

: הניתוח
קיים חדר המתנה לקרובי  הםבכניסה אלי. בצמוד לבניין גור שאשא 2בקומה  יםהניתוח נמצא יחדר

.  המשפחה
. את זמן ההכנה להרדמהלכך יש להוסיף  ,בין שעה לשעתיים, משך הניתוח

המנתחים אל קרובי המשפחה וימסור להם מידע אודות  חד אבתום הניתוח יצא 
. מהלך הניתוח

 
 :לאחר הניתוח

. לאחר הניתוח תועבר למחלקת התאוששות או ליחידה לטיפול נמרץ כללי  
במחלקת . במהלך שהותך בהתאוששות תהיה אפשרות לקרובי משפחה לבקרך לזמן קצר

תייצב מצבך תועבר בחזרה למחלקה לאחר שי. השעות הבאות 48עד  24ההתאוששות תשהה במשך 
.להמשך טיפול  

 
: עך חזרה למחלקהיביום הראשון בהג

 .צינור המוחדר דרך האף לקיבה שתפקידו לנקז את הפרשות מיצי הקיבה, תהיה מחובר לזונדה -
 לצוות מעקב מדויקמאפשר ה, צינור לשלפוחית השתן שתפקידו לנקז את השתן, תהיה מחובר לקטטר -

. תןעל כמות הש
. דלווריתקבל עירוי נוזלים  -
. ישיבה או תנועתיות בתוך המיטה מותרת ואף רצויה .תהיה מרותק למיטה -



 

 

. תבוצע פיזיותרפיה נשימתית -
 האחות תחבוש לך את איזור פצע הניתוח וכן תשים לך חגורת  -פצע הניתוח לרוחב או לאורך הבטן  -
נמצאת במרכז המסחרי בקומת קרקע  ופדיים אשר תניתן לקנות חגורת בטן בחנות למוצרים אור) בטן  
(. בבית חולים  
. תקבל זריקות אשר מטרתן לדלל את הדם ולמנוע קרישת דם -
 .תוכל לקבל תרופות לשיכוך הכאבים בהתאם להוראה רפואית -לכאבים  -
.  המשך מתן אנטיביוטיקה לפי הוראה רפואית -
 

: ביום השני במחלקה
. עירוי נוזליםלקטטר ול, יתכן ועדיין תהיה מחובר לזונדה -
. האחות תעזור לך להתרחץ במיטה -
.  לת מעיים שחשובה מאוד לאחר ניתוח זהומ לגרום לפע"האחות תבצע לך חוקן ע -
 . אותו היוםתוכל לשתות מעט בובמידה והחוקן יפעל ותהיה לך פעילות מעיים ויוציאו לך את הזונדה  -
 .מוגזיםאין לשתות משקאות ו עדיין אין לאכול -
 .פיזיותרפיסטיתבעזרת אחות או  התוכל לרדת מהמיטה לישיבה בכורס -
. לפני הורדה מהמיטה האחות תגרוב לך גרביים אלסטיים -
. תבוצע פיזיותרפיה נשימתית -
. יתתוכל לקבל תרופות לשיכוך הכאבים בהתאם להוראה רפוא –לכאבים  -
 

: ביום השלישי במחלקה ואילך
. קטטר לניקוז השתןלעדיין תהיה מחובר לעירוי נוזלים ו -
. פירה, דייסה מרק ,גבינה, לבן: םיקלים ונוזלי מאכליםניתן לאכול   -תדייסתי תנוזלי -כלכלה  -
. עזרהבתוכל להתרחץ במקלחת  -
. בטןשת חגורת היהאחות תחבוש לך את פצע הניתוח ותסייע לך בלב -
. בעזרת פיזיותרפיסטיתתוכל להתהלך מעט במחלקה  -
. אחרת צויןבהדרגה תוכל לחזור לכלכלה אותה אתה רגיל לאכול במידה ולא  -
. שיקולים רפואיים י"עפיוציאו לך במהלך ימים אלו השתן את קטטר  -
 

: השחרור
. השחרור מתבצע בשעות הבוקר -
. הרפואיהדבר תלוי כמובן במצבך . השחרור מתבצע  כשבוע ימים לאחר הניתוח -
 עותק ממכתב זה הינך מתבקש . לך בשחרור ריימסמכתב רפואי בו מפורט סוג הניתוח ומצבך הרפואי  -
 . למסור לרופא המשפחה  
. מכתב  סיעודי ישלח למרפאתך בקהילה -
.  שבועות 6את חגורת הבטן למשך  לבושהינך מתבקש להמשיך ל -
. שבועות לאחר הניתוח 6דים במשך אין להרים משאות כב -
 מרפאת כלי למטפל או הנפיחות או כאבים בצלקת הניתוח יש לפנות לרופא , במידה ומופיעים אודם -

.  דם   
. במשך זמן זה הינך מתבקש לחזור לפעילות בהדרגה .תינתן לך למשל כשלושה שבועותחופשת מחלה  -
 
התפרים זו יוציאו לך את  ביקורתב  מגוריך ח או באזור"בביקבע לך מועד לביקורת במרפאת כלי דם  -

 .הניתוח מאזור
. פ ובכתב מאחות המחלקה"בבוקר השחרור תקבל הדרכה מפורטת בע -
 
 

 כלי דם  ה לכירורגיתמחלקהצוות 
מאחל לך הצלחה בניתוח 

החלמה מהירה 
  ושהות נעימה


