מרפאות ילדים

דף מידע להורים לפני ניתוח הרחה פתח השופכה ()Meatotomy
הורים יקרים,
לקראת הניתוח של ילדכם ,חשוב שתגיעו מוכנים .לכן בנינו את דף ההדרכה כדי שתוכלו לקבל ממנו
את כל המידע הדרוש לכם.
אנו מאמינים ,שמידע יוכל לחזק את תחושת הביטחון שלכם ויסייע לכם לקראת הניתוח.
מהו פתח שופכה צר?


היצרות פתח השופכה ) (Meatal stenosisהיא אחת הבעיות הנפוצות ביותר שבהן נתקל
אורולוג ילדים במרפאה.



 3%-10%מהילדים סובלים מפתח שופכה צר הגורם לנטייה של זרם השתן כלפי מעלה,
ולעיתים כאבים במתן שתן ,דחיפות ותכיפות במתן שתן.

הכנה לפני ניתוח:

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.
כיצד מתבצע הניתוח?
הניתוח מתבצע בסדציה (בדומה לטיפול שיניים) .
אחד ההורים ייכנס עם הילד לחדר ניתוח עד שהילד יירדם.
מדובר בניתוח פשוט וקל לביצוע ,והילדים מחלימים ממנו מהר מאוד ,כמעט ללא תופעות לוואי או
תלונות .בניתוח הסטנדרטי אין שימוש בתפרים.
לעיתים מבוצע ניתוח בו כן משתמשים בתפרים ,ניתוח זה נקרא מיאטופלסטי (.)Meatoplasty
במקרים אלו התפרים נספגים.
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מה קורה לאחר הניתוח?
בהתאוששות ילדכם יחובר למסכת חמצן ומוניטור .
לאחר הניתוח לא צפויים כאבים מלבד צריבה בזמן הטלת שתן ראשון לאחר הניתוח.
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.
חשוב להיות קשובים להתנהגות ילדכם ותחושותיו ולתת טיפול במשכך כאבים בטרם הכאב מתגבר.
מה הם תופעות לוואי לאחר הניתוח?
לרוב המהלך הניתוח יהיה קל וללא כאבים.
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 כולל אזור הניתוח אחרי  24שעות לאחר הניתוח במים זורמים
חשוב לשמור על ניקיון אזור הניתוח ,על ידי רחצה יומיומית במים וסבון.
קיימת חשיבות רבה לטיפול לאחר הניתוח .מומלץ לבצע פיסוק של הפתח השופכה פעמיים ביום
במשך שבוע לאחר הניתוח ולמרוח משחה ביפנטאן פלוס (אין צורך במרשם).
שחרור ומעקב
טרם השחרור ,יקבע תור למרפאת אורולוגיה ילדים.
הילד יכול לבצע פעילות יום יומית (זחילה ,הליכה) ,ניתן להחזיק ילד בכל צורה ,הילד יכול לישון על
הבטן ,ניתן להסיעו בכיסא ביטחון ברכב לפי החוק.
בכל מקרה של החמרה בכאבים ,חום מעל  ,38.5צמרמורת  ,דימום ,המטומה (שטף דם גדול) ,אי
מתן שתן – יש לגשת לבדיקת רופא זמין.
במידה ואין מענה ויש חשד לבעיה חריפה יש לפנות למיון .

צוות יח' אורולוגית ילדים
מאחל לכם החלמה מהירה
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