מרפאות ילדים

החלמה לאחר ניתוח אורולוגי בילדים

משך תהליך ההחלמה לאחר הניתוח תלוי במצבו הרפואי הכללי של ילדכם וסוג הניתוח שעבר,
להחלמה מספר רבדים ,תקופת ההחלמה נעה בין ימים בודדים לשבועות.
 .1חדר התאוששות – תהליך ההתאוששות נמשך בין שעה לשעתיים .בזמן הזה הילד עדיין
נתון להשפעה של חומרי ההרדמה .
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.
ערות ושינה  ,יתכן שהילד ישן כל העת הזו אך לעיתים מתעורר בפרצי בכי .אין להעיר את
הילד  .הענקת תחושת רוגע ומגע יסייעו.
איך לפעול שהילד מתעורר ?
 הילד שומע אתכם ולכן חשוב שתדברו אליו.
 חשוב שתשמרו על איפוק.
 לטפו את הילד ודברו אליו בטון רגוע.
 אל תשדרו לחץ.
 בזמן שהותו בחדר ההתאוששות הילד מחובר למד סטורציה ומוניטור  ,בכך צוות
הסיעוד מפקח על מצבו ולכן אין סיבה לדאגה.
 במידה והילד מקיא עקב תגובה לחומרי ההרדמה ,יש לידע את הצוות הסיעודי.
 ברגע שהילד ערני ,נושם בחופשיות והצוות הסיעודי קבע כי שולט כבר בדרכי
הנשימה אז יתאפשר להתחיל לשתות ולאחר מכן לאכול בהדרגה.
לאחר התאוששות הילד יועבר להמשך השגחה במחלקה או ישוחרר לביתו.
 .2כאבים לאחר ניתוח – במכתב השחרור יופיעו הוראות לגבי טיפול נגד כאבים.
 .3תזונה – בבית ,שתיה ואוכל כרגיל ללא מגבלות.
 .4מקלחת – ניתן לרחוץ את הילד (כולל אזור הניתוח) החל מ 24-שעות לאחר הניתוח.
 .5טיפול בחבישה – במידה והחבישה לא יורדת במקלחת  ,יש להסירה לאחר  3ימים.
 .6טיפול בפצע ניתוחי – לפי הוראות במכתב שחרור.
 .7פעילות גופנית – אין הגבלה מבחינת זחילה ,הליכה  ,ניתן להחזיק את הילד על הידיים
באופן רגיל ואין הגבלה ,ניתן לחגור בבוסטר (כיסא של אוטו) ללא מגבלה.
 .8מנוחת בית – למשך  3-7ימים לפי הפירוט המופיע במכתב שחרור .לאחר מכן יכול לחזור
למסגרת לפעילות רגילה.
 .9עבור ילדים גדולים יותר המשתתפים בחוגי ספורט  -להימנע מפעילות גופנית מאומצת
למשך שלושה שבועות.
 .10ביקורות – ביקורת ראשונה כחודש לאחר הניתוח אלא אם צוין אחרת.
 .11מתי יש לדווח ולפנות לגורם רפואי ? חום מעל  , 38.5דימום משמעותי  ,כאב עז ,עצירת
שתן ,אפטיות ,נפיחות משמעותית או כל דבר אחר שנראה להורים חריג.
במידה ומתעוררות שאלות ותהיות נוספות יש לשאול את הצוות המטפל באופן נקודתי ומדויק מה
שמבקשים (שאלה כללית "מה ההחלמה" אינה טובה)
צוות יח' אורולוגית ילדים
מאחל לכם החלמה מהירה
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