דף מידע והנחיות לקראת ניתוח אשכים דחוף

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 הגעתכם למחלקה פנו אל תחנת האחיות .הילד ירואיין וייבדק 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 אותך לחדר בו ילדך ישהה במהלך האשפוז.

•

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 ניתוח חירום באשכים
מידע על הסיבות האפשריות לניתוח חירום באשכים
ניתוח חירום באשכים יכול להתרחש ממספר סיבות בעקבות סימנים של כאבים ,נפיחות,
בצקת או אודם:
תסביב של האשך -תתרחש כאשר האשך מסתובב בתוך שק האשכים ,במרבית המקרים-
בצורה ספונטנית ובמיעוטם -בגלל חבלה .התסביב גורם להפרעה בזרימת הדם בכלי הדם
לאשך מצב שיכול להוביל לנמק של האשך בגלל מחסור באספקת דם וחמצן .תסביב יכול
להופיע בכל גיל אך במרבית המקרים הוא מופיע בחודשים הראשונים לחיים או בגילאי .12-18
תסביב של יותרת האשך -סיבוב של יותרת האשך או עילית האשך )בלעז :אפידידימיס,
 (Epididymisשהיא חלק ממערכת המין הגברית הקיים בכל היונקים הזכרים.
דלקת של האשך -הדלקת מתרחשת כתוצאה מחיידק או וירוס.
חבלה באשכים -מכה כתוצאה מנפילה או קבלת מכה באזור.

מידע על הניתוח
הניתוח מתבצע בדרך-כלל על ידי חתך בקו האמצע של שק האשכים .מבוצע בהרדמה כללית
ונמשך בין  1/2שעה עד שעה.

מהן ההכנות שיש לעשות לפני הניתוח?
ניתוח באשכים נעשה באופן דחוף ,בתוך שעות ,מרגע קביעת האבחנה על ידי הרופא בבית
החולים .לכן על הילד להתחיל בצום מרגע קביעת האבחנה .הצוות המטפל בבית החולים
יבצע הכנות הכוללות :עירוי נזולים ובדיקות דם שיגרתיות .במידה והילד סובל מכאבים ,יש
לבקש מהאחות משככי כאבים.

מה קורה לאחר הניתוח?
לאחר הניתוח ילדכם יחזור למחלקה ויקבל משככי כאבים ונוזלים דרך הווריד היות והילד ידרש
להמשיך את הצום  .כעבור שעתיים הוא יוכל לאכול ארוחה קלה.

איך ירגיש הילד לאחר הניתוח?
לאחר הניתוח עלולה להיות תחושת כאב עמומה באזור הניתוח.

מהם הסיבוכים האפשריים של ניתוח באשכים?
לאחר הניתוח ייתכן ויופיע חום ,אודם ,נפיחות באזור הניתוח או זיהום לאחר הניתוח .רופא
המחלקה יגיע לבדוק את מצבו של הילד בבוקר שלאחר הניתוח.

מתי משתחררים הביתה?

•

בניתוח אשכים והעדר סיבוכים ניתן להשתחרר בדרך כלל ביום למחרת הניתוח .במקרים

המסובכים יותר ייתכן אשפוז של בין יומיים לשבוע תלוי במידת ההחלמה.
•

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

