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 /תדף מידע למאושפז –ניתוח לכריתה שלמה או חלקית של הכליה 

 מטופל/ת יקר/ה,

 יתה שלמה או חלקית של הכליה. לכרניתוח  מועמד/ת לעבורינך ה

 ברצוננו לתת לך ולבני משפחתך מידע על שלבי ההכנה לניתוח וההחלמה שלאחריו. 

 לעבור תקופה זו בבטיחות, ויביא להחלמתך המהירה.אנו מקווים כי עלון זה יסייע לך 

 הכליות 

 י צידי עמוד הכליות הן זוג איברים השייכים למערכת השתן וממוקמים מאחורי חלל הבטן, משנ

 של הבטן.  תהשדרה, בצמוד לדופן האחורי

 פסולת מהגוף בצורת שתן. החומרי  ולהפריש אתהדם את  תפקידן לסנן

 מטרת הניתוח 

 . זה הוא הניתוח הנבחר עבורך הבדיקות שנערכו לך, נמצא כי ניתוח האבחנה ובהסתמך על 

  מצבך הרפואילשפר את  בכךלהרחיק מהגוף את הכליה החולה או חלק ממנה  ו :מטרתו

  .בריאות ואיכות חיים טובה יותרולהעניק לך 

 הניתוח יבוצע בשיטה לפרוסקופית )שיטה סגורה( ורק לעיתים רחוקות יבוצע בשיטה פתוחה.

 חשוב לציין כי גוף האדם יכול לתפקד באופן תקין לאורך שנים גם עם כליה אחת.

 הכולל ביצוע בדיקות מעבדה יות במעקב רפואי על מנת לשמר את הכליה הנותרת יהיה עליך לה

 והדמיה תקופתיות.

 חהניתו יום לפני

 בבוקר. אין צורך להיות בצום. 0:99( בשעה 2ביום זה עליך להגיע למחלקה )מגדל אשפוז, קומה 

 )טופס התחייבות לאשפוז(, תוצאות בדיקות מעבדה, תרבית שתן, צילומים,  71עליך להביא עימך: טופס 

 רופות )באריזתן המקורית( שהינך נוטל/ת באופן קבוע בביתך.וכן ת

 חפצי ערך, תכשיטים וכסף יש להשאיר בבית. אנו ממליצים לא להביאם לבית החולים!

במידה והינך זקוק/ה לעזרה בביתך או אם ברצונך לפנות לבית החלמה לאחר האשפוז, פנה/י לאחות ביום הראשון 

 ת הסוציאלית למילוי בקשתך זו.לאשפוזך על מנת שנזמן את העובד

ביום האשפוז תתקבל/י על ידי רופא ואחות המחלקה אשר יוודאו כי ביצעת את כל הבדיקות הנדרשות לקראת 

 הניתוח, וכי את/ה כשיר/ה לעבור את הניתוח.

 זכור/י! אין ליטול תרופות באופן עצמאי במהלך האשפוז במחלקה.

 ומים פרטיך האישיים.לידך יוצמד צמיד פלסטיק עליו יהיו רש 

  ליטרים של חומר מרוקן, לניקוי המעיים. 3תקבל/י הסבר מהאחות על שתיית 

 .ביום זה הכלכלה תכלול דיאטה קלה לעיכול, אשר תוזמן במיוחד עבורך 

 ותדרש/י לחתום על טופס הסכמה להרדמה/ ניתוח. תבדק/י ע''י רופא מרדים 

 ערב הניתוח

 המטפל. בקטריאלי, שתקבל/י מהצוות-תתבקש/י לבצע רחצה כללית של הגוף עם סבון אנטי 

 ע''י הרופא. צד הניתוח יסומן 

 בצום עד למועד הניתוח. שארהחל מחצות עליך לה  

 



 מאוד להמנע מעישון. מומלץ 

 .לפני השינה תקבל/י תרופת הרגעה על פי המלצת הרופא המרדים 

 בוקר הניתוח

 בקטריאלי, שתקבל/י מהצוות המטפל. -עם סבון אנטי תתבקש/י להתרחץ 

 .תקבל/י אנטיביוטיקה או נוזלים בהתאם להוראות הרופא 

  טרם העברתך לחדר ניתוח עליך להסיר שיניים תותבות, מכשיר שמיעה ודברי ערך 

 ולמוסרם לבני משפחתך. 

 .קיימת אפשרות לשמירת חפצי ערך במחלקה במגירה נעולה 

 ם ללוותך עד לכניסה לחדר ניתוח )קומת המרתף במגדל אשפוז(, בני משפחתך יכולי 

 ולהמתין בחדר ההמתנה עד לסיום הניתוח והעברתך למחלקה.

  .בתום הניתוח הרופא המנתח יצא לפגוש את בני המשפחה ולמסור מידע 

 מהלך האשפוז במחלקה

 מחלקהל/י עברתואי ובהתאם למצבך הרפו ,ר הניתוחבחדהתאוששות שתועבר/י לחדר  הניתוח סיוםב. 

 . האחות תקבל אותך, תמדוד ל"ד ודופק, ותעקוב אחר מצבך 

 .בעירוי תקבל/י נוזלים, אנטיביוטיקה ותרופות לשיכוך כאבים 

 .בזמן הניתוח יוחדר לכיס השתן צנתר )קטטר( שתפקידו לנקז את השתן ולאפשר מעקב אחר כמות  השתן 

  לנקז את ההפרשות מאזור הניתוח. בדרך כלל באזור הניתוח יושאר נקז, שמטרתו                                          

 האחות תרוקן את ההפרשה מהנקז לפי הצורך.

 .אזור הניתוח יכוסה בחבישה אשר תוחלף ע"י הצוות המטפל 

 ול, במשככי כאב.במידה ותחוש/י כאבים, פנה/י לצוות המטפל לקבלת טיפ 

 יטה באופן עצמאי אסורה, והיא מתבצעת בליווי הצוות המטפל בלבד.ביום הניתוח ואחריו הירידה מהמ 

  השתמש/י בו בעת הצורך במהלך כל שעות היממה.פעמון קריאת אחות. להזכירך, בצמוד למיטתך קיים 

 ימים.  6 –ל  3השהייה במחלקה לאחר הניתוח היא בין 

 תחזור/י לקבל כלכלה רגילה.את/ה תחוש/י שיפור הדרגתי במצבך, הכאבים ילכו ויפחתו, ובהדרגה 

 הצנרת הנלווית: קטטר, נקז ועירוי יוסרו בהדרגה.

 פעם ביום תקבל/י זריקה לדילול דם.

 לאחר הניתוח תקבל/י דף מידע בו הנחיות כיצד לנהוג בבית. 

 

 יום השחרור

 ביום השחרור תקבל/י מכתב סיכום אשפוז והזמנה למרפאה האורולוגית, כמו כן הסבר מאחות 

 תענה על כל שאלותיך. אשר

על  בכל שאלה או בקשה אנא פנה/י למחלקה האורולוגית בכל שעות היממה, והצוות המטפל ישמח להשיב

 אלותיך.ש

 93-0928601 –מחלקה 

 93-0928335 –מרפאה 

 בברכת החלמה מהירה ושהות נעימה במחלקתינו,     

 צוות המחלקה האורולוגית              


