
סגנית אחות אחראית-חורי אילנה: הכנה

אחות אחראית-מייס תמר

'כירורגיה א



ועשיר בחיידקיםמקום שבאופן טבעי הוא מזוהם.
תגרום להיווצרות  , סתימה באחת הבלוטות ששם

.  זיהום עם מוגלה
  המוגלה פורצת ברוב הפעמים לאזור השומני

(.אבצס)סביב פי הטבעת ואז נוצר מורסה 
  במחלות מעיים שבהן יש כיבים

ודלקות חוזרות קיימת גם כן נטייה
.מוגברת להיווצרות אבסס כזה
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שכיח יותר בעשור השלשי והרביעי.
 2:1גברים יותר מנשים.
מהמקרים יש חזרה30%ב.
קיץ-שכיח יותר בעונת אביב.



סימפטומים סמנים 
  כאב שמתגבר

בזמן תנועה וגם  
.ישיבה

  הרגשה כללית לא
.טובה

חום.
גרד.

נפיחות.
אודם.
נוקשות.
  גוש שהינו תת

.עורי
גוש שנייד.



עם פתח  , עורי-בעצם הזנב הינו מעין כיס תת
.ומופיע באזור הגב התחתון, המפריש לעור

 נגרם כנראה מהתרחבות של  פילונידאליסינוס
.זקיק שערה ומכיל בתוכו לעיתים שיער כלוא



 הסימפטומים העיקריים יכולים להתבטא בהפרשה של נוזל
.עכור או דמי, בהיר

אי נוחות באזור עצם הזנב .

באזור , לעיתים יכול להתפתח עד כדי זיהום והופעת מורסה
והרגשה כללית , כאב עז, הגב התחתון שיכולה לגרום לחום

כ פתיחה כירורגית  "אבסס פילונידאלי דורש בד. רעה
.דחופה



כמו כן  , לפני כן יש להסיר איפור ולק•
,  עדשות מגע,תכשיטים, שעון, משקפיים

.שיניים תותבות ומכשיר שמיעה
,  דברי הערך מומלץ להעביר לבן משפחה•

.ח אינו אחראי לאובדן חפצים אישיים"ביה
בני המשפחה יכולים להמתין בחדר ההמתנה  •

בתום  . הסמוך לחדר ניתוח עד גמר הניתוח
יצא המנתח לעדכן את בני  , הניתוח

.המשפחה



בחדר  נעשהבדרך כלל הניקוז.ניקוז המוגלה
.ניתוח

בעור אשר מאפשר למוגלה לפרוץ  מבצעים חתך
שבמהלכו משאירים את הפצע פתוח כדי  . החוצה

.הפצע ייסגר לבד, לאפשר לו להתנקז ולהתנקות
עד  -לאחר הניתוח תועבר ליחידת התאוששות

.התעוררות מלאה והתייצבות בסמנים חיוניים
לאחר מכן תועבר למחלקת האשפוז.



  הצוות הסיעודי יעקוב אחרי סמנים חיוניים ומצב
.ההפרשה מהפצע

תוכל  , ד תקין"לאחר שתרגיש ערני וללא בחילות ול
.לקום מהמיטה ולהתחיל בכלכלה

  במידה ואתה חש בכאב תדווח לצוות ותקבל
.אין צורך שתסבול מכאבים, טיפול בהתאם

אין צורך בתוספת של  , למעט מקרים מיוחדים
.  אנטיביוטיקה

מומלץ לבצע שטיפות או אמבטיותלאחר מכן .



 רופא יוריד את התחבושת הראשונה בעת
מומלץ לבצע שטיפות או  לאחר מכן, הבדיקה

.אמבטיות
  הטיפול העיקרי הינו מעתה והלאה אמבטיות

פעמים ביום 3-4ישיבה או שטיפת פצע בין 
ולאחר מכן לשים  , ובמיוחד לאחר פעולת מעיים

.תחבושת יבשה
שעות24כ "האשפוז הינו בד.



14-16כ בין השעות "השחרור מתבצע בד.
בהמלצות:
חופשת מחלה.
 פעמים ביום3-4אמבטיות ישיבה בין.
חשוב שתעקוב אחרי כמות ההפרשה.
משכך כאב.
  למסור את מכתב השחרור תוך יומיים לרופא

.משפחה
עליך לפנות לרופא, במידה ויופיע חום.



צוות המחלקה 
יעמוד לשירותך  

בכל שאלה  
וישתדל לתת לך  

.מענה


