דף מידע והנחיות להזעת יתר בכפות הידיים
הורים יקרים,
לפניכם מידע חשוב על תהליך הקבלה ועל הניתוח אותו יעבור ילדכם במסגרת
השהות במחלקה.
בכל מקרה בו הנכם זקוקים למידע נוסף אנא התקשרו למזכירות המחלקה.
08-6400661
בברכת החלמה מהירה,
צוות כירורגית ילדים.

תהליך הקבלה לאשפוז
•

בעת מועד הגעתך לאשפוז עליך להירשם במשרד הקבלה של בית החולים הנמצא
סמוך לעמדת המודיעין ,בכניסה לבניין הכירורגי .יש להגיע עם טופס התחייבות
)טופס  (17מקופת החולים.

•

לאחר הקבלה המשרדית אנא הגיעו למחלקת כירורגית ילדים הנמצאת בבניין ילדים,
קומה  4ופנו אל תחנת האחיות .הילד ירואיין ויבדק על ידי שני אנשי צוות :אחות
המחלקה )שגם תשקול אותו ותמדוד את חום גופו( ורופא המחלקה לכירורגית ילדים
)שגם יחתים את ההורים על הסכמה לניתוח(.

•

עם הקבלה למחלקה אחות תפנה את הילד לחדר בו ישהה במהלך האשפוז.

•

יש להביא תשובות בדיקות /צילומים במידה והתבקשתם בטרום ניתוח.

•

יש להביא ציוד אישי אליו רגיל הילד כמו :מוצץ  ,משחק ,בקבוק וכד'.

•

יש להצטייד בטיטולים במידת הצורך.

•

צוות המחלקה ינפיק לכם גלויה ובה מספר זיהוי באמצעותו תוכלו להתעדכן על
השלב בניתוח בו נמצא ילדכם )חדר ניתוח ,התאוששות( .המספר יופיע על גבי צג
אלקטרוני הנמצא בחדר המתנה של חדר ניתוח.

אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לקבל אתכם בשעה אליה הוזמנתם ,יחד
עם זאת אנא הביאו בחשבון כי ייתכנו שינויים בהתאם לשיקולי דעת רפואיים.

מידע על הזעת יתר בכפות הידיים
מהי הזעת יתר בכפות הידיים?
הזעת יתר בכפות הידיים הינה הזעה מוגברת מעל ומעבר לצרכים הפיזיולוגיים וכתוצאה
מכך תחושה כי כפות הידיים קרות ורטובות .תופעה זו גורמת להפרעה תפקודית ולאי נוחות
ניכרת בפעילות היומיומית כגון :כתיבה ,החזקת חפצים ,לחיצת יד ופעילויות חברתיות
נוספות בילדים ומתבגרים .תופעה זה הינה שכיחה בעיקר בגיל ההתבגרות אך יכולה להופיע
גם בגיל צעיר יותר.

מה הסיבה לתופעה זאת?
הזעת יתר נגרמת עקב פעילות יתר של המערכת הסימפטטית מסיבה לא ידועה .המערכת
הסימפטטית הינה מערכת עצבית הממוקמת לאורך עמוד השדרה ושולחת גירויים עצביים
לאיברים השונים.

כיצד להתכונן לניתוח?
•

•
•

הילד חייב להיות בבריאות שלמה :ללא חום ,ללא נזלת מוגלתית ,ללא שיעול ,ללא
פריחה על העור ,ולפחות שבועיים מגמר מחלת חום קודמת .במידה והילד אינו בריא
לחלוטין ,הניתוח יידחה.
על הילד להיות בצום שש שעות לפני הניתוח.
במהלך כל האשפוז על הילד להיות מלווה על ידי מבוגר ,רצוי הורה.

מהלך הניתוח
•

בעת הניתוח בהזעת יתר בכפות הידיים המנתח מנתק את שרשרת העצבים בבית החזה
שגורמים להזעת היתר.

•

הניתוח מבוצע בשיטת טרוקוסקופיה .המנתח מבצע חתך קטן בבית השחי ודרכו מחדיר
מצלמה ומכשור שעוזרים לו לצרוב את העצב .הניתוח מתבצע בשני צידי הגוף באותה
הרדמה.
המנתח סוגר את החתכים בעור באמצעות דבק מיוחד או סיכות עור.

•

מה קורה לאחר הניתוח?
•

בסיום הניתוח מועבר הילד לשהייה קצרה בחדר ההתאוששות ואחר-כך יוחזר למחלקה.

•
•

הילד עשוי לחוש כאב עמום באזור הניתוח והוא יקבל טיפול נגד כאבים ועירוי נוזלי.
ילד יתחיל שתייה וכלכלה לפי מצבו הכללי.

איך הילד שלי ירגיש לאחר הניתוח?

יתכנו כאבים באזור החתך הניתוחי ,בבית החזה ,בגב ובכתפיים .כמו-כן יתכנו קשיי נשימה,
בחילות והקאות .אנא דווחו לאחות על כך ,לשם קבלת משככי כאבים וסיוע במידת הצורך.

מתי משתחררים הביתה?
•

לרוב השחרור למחרת הניתוח.

•

בשחרור יינתן מכתב סיכום רפואי וסיעודי הכולל הדרכה לטיפול באזור הניתוח והפניה
למעקב.

