מרפאות ילדים

דף מידע להורים לפני ניתוח תיקון היפוספדיאס

הורים יקרים,
לקראת הניתוח של ילדכם ,חשוב שתגיעו מוכנים .לכן בנינו את דף הדרכה כדי שתוכלו לקבל
את כל המידע הדרוש לכם.
אנו מאמינים ,שמידע יוכל לחזק את תחושת הביטחון שלכם ויסייע לכם לקראת הניתוח.

מה זה היפוספאדיאס?
מום מולד באיבר הרבייה הזכרי ,שכיחות  1:150לידות זכר ,המום מורכב מאחד עד שלושה
מומים שונים :מיקום לא תקין של קצה השופכה ,מבנה לא תקין ולא שלם של העורלה ועקמת
של איבר המין .פתרון הבעיה הוא ניתוחי בלבד ורוב הפגמים מתוקנים תוך שמירה על
תפקוד מלא וללא פגיעה בפוריות .הניתוחים מבוצעים סביב גיל שנה אולם ניתן לבצעם גם
בשלב מאוחר יותר.

הכנה לפני ניתוח:
לעיתים יש צורך להגיע בערב לפני הניתוח ,כדי להכין את הילד.
הילד צריך להגיע בצום !!!
חלב אם -צום של  4שעות לפני הניתוח.
תחליף חלב (פורמולה) – צום של  6שעות לפני הניתוח.
כלכלה רגילה -צום של  6שעות לפני הניתוח.
לכולם :ניתן לשתות מים צלולים בלבד עד  3שעות לפני הניתוח.

מה כדאי להביא מהבית?
כל חפץ אהוב על הילד.
כדאי להביא מהבית אוכל רך וקל שאהוב על הילד (מעדן) לאכול לאחר הניתוח.

מהלך הניתוח
הניתוח מתבצע בהרדמה כללית.
אחד ההורים ייכנס עם הילד לחדר ניתוח עד שהילד יירדם.
הניתוח נמשך בין שעה וחצי לשלוש שעות.
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מה קורה לאחר הניתוח?
בהתאוששות ילדכם יחובר למסכת חמצן ומוניטור.
לתשומת ליבכם ,חומרי ההרדמה יוצרים תחושה לא מוכרת של סחרחורת ,בחילה ובלבול
הבאים לידי ביטוי בדרך כלל בבכי ואי שקט ,מצב זה חולף עם הזמן.
יתכן שהילד ישן כל העת הזו אך לעיתים מתעורר בפרצי בכי ,אין להעיר את הילד ,הענקת
תחושת רוגע ומגע יסייעו.
בסוף הניתוח הפין נחבש באמצעות חבישות שונות .ברוב המקרים מושאר סטנט(צינורית)
שמנקז שתן ישירות מכיס השתן לחיתול.
לרוב הילדים יידרש אשפוז של יממה.

מה הם תופעות לוואי לאחר הניתוח?
לרוב ,מהלך הניתוח יהיה קל וללא כאבים משמעותיים.
ייתכנו תחושת של כאב ואי נוחות ,דימום קל ,נפיחות  ,אודם מקומי.

מה צריך לעשות לאחר הניתוח?
לפני השחרור יינתן לכם מכתב שחרור חתום ע"י רופא עם המלצות להמשך.
ניתן לרחוץ את הילד  24שעות לאחר הניתוח במים זורמים (אם לא צוין אחרת)
יש להקפיד על שלושה ימים מנוחה בבית.
משככי כאבים לאחר ניתוח – במכתב השחרור יופיעו הוראות לגבי טיפול נגד כאבים.
שחרור ומעקב
טרם השחרור ,יקבע תור למרפאת אורולוגיה ילדים.
סטנט (אם הושאר)  ,יוצא במרפאה כשבוע לאחר הניתוח
הילד יכול לבצע פעילות יום יומית (זחילה ,הליכה) ,ניתן להחזיק אותו בכל צורה ,הילד יכול
לישון על הבטן ,ניתן להסיעו בכיסא בטיחות ברכב לפי החוק.
בכל מקרה של החמרה בכאבים ,חום מעל ˚  ,38.5צמרמורת ,דימום או המטומה(שטף דם
גדול) ,אי מתן שתן ,שליפה של הקטטר -יש לגשת לבדיקת רופא זמין.

צוות יח' אורולוגית ילדים
מאחל לכם החלמה מהירה
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