
סגנית אחות אחראית-חורי אילנה: הכנה

אחות אחראית-מייס תמר



 הנמצא  , (ובערך באותו גודל)כיס המרה הוא איבר דמוי אגס
לאגור את נוזל  ותפקידו הוא, מתחת לצדו הימני של הכבד

רק כשמופיעה דלקת  , בדרך כלל, אנו מודעים לקיומו. המרה
.כיס המרה



  תפקיד כיס המרה הוא ריכוז ואחסון של נוזל המרה העוזר
.בפירוק שומנים מן המזון וספיגתם אל הגוף

  אבנים בכיס המרה נוצרות כתוצאה משינויים בהרכב נוזל
.המרה והתמצקותו לכדי גושים



 חום או צהבת  , כאבים: כאשר האבנים גורמות לתסמינים כמו
.יש צורך לעבור ניתוח כריתת כיס המרה

אבני  ''),ישנם מקרים  שאין לנוכחות אבני מרה כל תסמינים
.והן מתגלות באקראי, (''מרה שקטות



בעיקר אחרי  , התקפים של כאבים עזים בבטן הימנית העליונה
.אוכל

אי־סבילות לאוכל שומני והפרעות בעיכול  .

עלולה לגרום גם להופעת דלקת בלבלב  אבני מרההמצאות של
.וצהבת



כי האבן  , חשוב שלא לדחות את הניתוח למועד מאוחר יותר
ולהביא לצהבת שתגרום  , עלולה להסתנן אל צינור המרה

.לפגיעה בכבד



תחת הרדמה כללית, מתבצע בגישה הלפרוסקופית.

ללא פתיחת בטן, בשיטה זו מבוצעים חתכים זעירים בלבד  .
כאבים פחותים  , יתרונה של שיטה זו הוא זמן החלמה קצר

.וצלקת מזערית

לעיתים יש צורך במעבר לניתוח פתוח רגיל.



הן בדיקות הדרושות לכל  , סוג דם, צלום חזה, ג.ק.א, בדיקות דם
.תלוי במצב הרפואי, יתכן שיהיה צורך בבדיקות נוספות. מטופל

 החל מחצות בלילה שלפני  ( שתייה ואוכל)יש להיות בצום מוחלט

.יום הניתוח

חשוב מאד להתקלח במים וסבון ערב הניתוח וגם בבוקר הניתוח  .

י מהאחות בערב שלפני הניתוח תרופה  /כדי להקל על המתח תקבל

.בהתאם להמלצת המרדים, לשינה רגועה בלילה



י רופא מרדים"י ע/לפני הניתוח תיבדק.

י  /תקבל, ת טיפול תרופתי באופן קבוע/ה מקבל/במידה ואת
.בהתאם להוראה רפואית

שיניים  , בבוקר הניתוח חובה להוריד את כל התכשיטים
מומלץ לתת . משקפיים ועוד לפני שיורדים לניתוח, תותבות

במידה ולא נוכח בן , למשפחה או חברים את כל חפצי הערך
.ח במשרד קבל חולים"הם יופקדו בכספת ביה, משפחה

 ח אינו אחראי במידה ונעלם כל חפץ"ביהכי.

רופא מסמן את צד הניתוח היות וזה איבר זוגי.

 בשעה המיועדת מגיע המשניע עם אלונקה ללוות אותך לחדר
.  ניתוח



לאחר ניתוח בהתעוררות

שם תהיה תחת  ,י לחדר התאוששות/בתום הניתוח תועבר
כדי לוודא שההתאוששות לאחר הרדמה וניתוח  , השגחת אחות
.תהיה תקינה

  אם מופיעים כאבים ניתן לבקש משככי כאבים או חומרים
.להקלת בחילות ומניעת הקאות

 בן משפחה אחד יכול להיכנס לחדר התאוששות בתאום עם
.אחות מחדר התאוששות



דופק ומתן שתן, ד"צוות האחיות יעקוב אחר ל, במחלקה.

י תרופות נגד כאבים לפי הוראת הרופא המנתח/תקבל.

ירידה ראשונה מהמיטה לאחר הניתוח תעשה בליווי של איש צוות.

יש להתחיל בשתיית מים  . כלכלה ניתן להתחיל בהדרגה מספר שעות לאחר הניתוח
.ואחר כך לעבור לכלכלה

וזה לפי המצב-העירוי יוצא בדרך כלל מאוחר בערב לאחר הניתוח או למחרת בבוקר.

אך יכול להתארך לפי צורך, האשפוז נמשך בדרך כלל יום אחד.



גם בחילה או . צפויה מידה מסוימת של כאב לאחר הניתוח

. הקאה בשעות לאחר הניתוח אינן נדירות

כאבים אילו מוקרנים מהסרעפת . יתכן כאבים בכתפיים

.  המגורה כתוצאה מהגז בו משתמשים לניפוח הבטן

הקלה על  . תרופה נגד כאבחשוב לא להסס לדרוש

.  הכאב תאפשר נשימה קלה יותר ואוורור יעיל של הריאות



ביום הראשון לאחר הניתוח יוריד אותך הצוות הסיעודי מהמיטה  ,
.  למשך מספר שעות

לצורך אוורור  , פיזיותרפיסט ידריך אותך בתרגילי נשימה ושיעול
.  יעיל של הריאות

את . י להתרחץ במקלחת/למחרת הניתוח להסרת כיס המרה תוכל
.שעות24התחבושת ניתן להוריד לאחר 

יוחלט על הוצאתו בהתאם לכמות  , במידה ויש נקז מאיזור הניתוח
.ולסוג ההפרשה



ד וכימיה כולל תפקודי  "למחרת הניתוח תיערכנה בדיקות דם ס
.כבד

ת/ה משתחרר/כ את"בד, במידה והכל הינו תקין.

  ניתן לחזור לפעילות לאחר שבוע ימים מיום הניתוח כולל
.נהיגה וחזרה לעבודה

ני לביקורת במרפאה שבוע לאחר הניתוח/תוזמן.

ת לקבל כרגיל/ה חוזר/תרופות קבועות את.

  יש ליידע את הרופא המטפל בקהילה אודות הניתוח שעברת
.ולמסור העתק של המכתב תוך יומיים מהשחרור



המשך הדרכה לשחרור

 או הפרשה  , אודם, חום מקומי,°38במידה ומופיע חום גוף מעל
.  מפצע הניתוח יש לפנות לרופא המטפל עם מכתב השחרור

י רחצה יומית במים  "יש לשמור על ניקיון איזור הניתוח ע�
.וסבון 

אם יידרש  ).חופשת מחלה תתקבל בהתאם להמלצת הרופא
להאריך חופשת מחלה מעבר לתקופה שצוינה במכתב שחרור  

(.ניתן לפנות לרופא משפחה



 מכיוון שכיס מרה הוצא מהגוף מיצי המרה עוברים באופן ישיר אל
אנשים לאחר כריתת כיס מרה חיים בצורה רגילה לגמרי ואף לא . המעי

מיעוט מצומצם עלול לסבול לסירוגין  . נזקקים לשינוי בהרגלי האכילה
.משלשולים

כאבי בטן מחמירים או נפיחות  , צהבת בעור או בעיניים, אם מופיע חום
בחילה או הקאות מתמשכים או הפרשה מתמשכת מאחד , רבה

הפצעים קיימת אפשרות שמופיע סיבוך ניתוחי ויש ליצור מיד קשר עם  
.המחלקה המנתחת

ניתן לפנות לצוות המחלקה בכל שאלה שתתעורר



סרטון

?




