המחלקה לכירורגיה אורולוגית
מסונפת לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

ניתוח לכריתה של גידול משלפוחית השתן – דף מידע למאושפז
מטופל/ת יקר/ה,
הינך מועמד/ת לעבור ניתוח לכריתת גידול משלפוחית השתן.
ברצוננו לתת לך ולבני משפחתך מידע על שלבי ההכנה לניתוח וההחלמה שלאחריו.
אנו מקווים כי עלון זה יסייע לך לעבור תקופה זו בבטיחות ,ויביא להחלמתך המהירה.
שלפוחית השתן
שלפוחית השתן ממוקמת בחלקה התחתון של הבטן .זהו איבר שרירי וחלול ,דמוי בלון ,שתפקידו לאגור שתן.
היא מרופדת בקרום לא חדיר ,המכונה אורותל ,שתפקידו למנוע מהשתן להיספג חזרה אל תוך הגוף.
השתן נוצר בכליות ,משם הוא זורם בצינוריות ,דרך השופכנים ,אל שלפוחית השתן .כאשר השלפוחית
מתמלאת ,אותות עצביים נשלחים אל המוח .אותות אלו גורמים לשריר השלפוחית להתכווץ ולדחוף את
השתן ,דרך צינור השופכה ,אל מחוץ לגוף.
מטרת הניתוח
בניתוח זה תתבצע כריתת הגידול דרך השופכה .יתרונו של ניתוח זה הוא בהעדר חתך ניתוחי.
בשיטה זו ,לאחר הרדמה כללית או הרדמת פלג הגוף התחתון ,מוחדר לשופכה מכשיר אנדוסקופי שבקצהו
להב ,שבעזרתו נחתך הגידול בבסיסו והאיזור נצרב בעזרת זרם חשמלי חלש ,במטרה להפסיק את הדימום.
יום לפני הניתוח
ביום זה עליך להגיע למחלקה (מגדל אשפוז ,קומה  )2בשעה שנקבעה עימך מראש .אין צורך להיות בצום.
עליך להביא עימך :טופס ( 71טופס התחייבות לאשפוז) ,תוצאות בדיקות מעבדה ,תרבית שתן,
בדיקות הדמייה ,וכן תרופות (באריזתן המקורית) שהינך נוטל/ת באופן קבוע בביתך.
חפצי ערך ,תכשיטים וכסף יש להשאיר בבית .אנו ממליצים לא להביאם לבית החולים!
עם הגיעך ,תתקבל/י על ידי רופא ואחות המחלקה אשר יוודאו כי ביצעת את כל הבדיקות הנדרשות לקראת
הניתוח ,וכי את/ה כשיר/ה לעבור את הניתוח.
זכור/י! אין ליטול תרופות באופן עצמאי במהלך האשפוז במחלקה.


לידך יוצמד צמיד פלסטיק עליו יהיו רשומים פרטיך האישיים.



תתבקש/י לבצע רחצה כללית של הגוף עם סבון אנטי-בקטריאלי ,שתקבל/י מהצוות המטפל.



תבדק/י ע''י רופא מרדים ותדרש/י לחתום על טופס הסכמה להרדמה /ניתוח.



תודרך/י להיות בצום החל משעה .20:22



מומלץ מאוד להמנע מעישון.

יום הניתוח
 אין לאכול או לשתות פרט לתרופות אשר ינתנו לך על ידי הצוות המטפל.
 טרם העברתך לחדר ניתוח עליך להסיר שיניים תותבות ,מכשיר שמיעה ודברי ערך ולמוסרם
לבני משפחתך.
 קיימת אפשרות לשמירת חפצי ערך במחלקה במגירה נעולה.
 תועבר/י על גבי מיטתך לחדר הניתוח .בני משפחתך יכולים ללוותך עד לכניסה לחדר הניתוח
(קומת המרתף במגדל אשפוז) ,ולהמתין בחדר ההמתנה עד לסיום הניתוח והעברתך למחלקה.
 בתום הניתוח הרופא המנתח יצא לפגוש את בני המשפחה ולמסור מידע.
מהלך האשפוז במחלקה


בסיום הניתוח תועבר/י לחדר התאוששות שבחדר הניתוח ,ובהתאם למצבך הרפואי תועבר/י למחלקה.



האחות תקבל אותך ,תמדוד ל"ד ודופק ,ותעקוב אחר מצבך.



בעירוי תקבל/י נוזלים ,אנטיביוטיקה ותרופות לשיכוך כאבים.



בשלפוחית השתן יהיה צנתר (קטטר) ,דרכו יוזרמו נוזלי שטיפה וממנו ינוקז שתן החוצה לשקית.



במידה ותחוש/י כאבים ,פנה/י לצוות המטפל לקבלת טיפול ,במשככי כאב.



ביום הניתוח הירידה מהמיטה באופן עצמאי אסורה ,והיא מתבצעת בליווי הצוות המטפל בלבד.



להזכירך ,בצמוד למיטתך קיים פעמון קריאת אחות .השתמש/י בו בעת הצורך במהלך כל שעות היממה.

השהייה במחלקה לאחר הניתוח היא בין יום לשלושה ימים.
בהתאם לאיכות השתן ומידת הדימום תופסק מערכת השטיפה לשלפוחית השתן.
למחרת הניתוח יוצא הקטטר .לאחר הוצאתו יתכן ותחוש/י צריבה ו/או רצון להטיל שתן מספר רב של
פעמים .אלו הן תופעות שכיחות ,ולרוב חולפות מספר ימים לאחר הניתוח.
לאחר הניתוח תקבל/י דף מידע בו הנחיות כיצד לנהוג בבית.
יום השחרור
ביום השחרור תקבל/י מכתב סיכום אשפוז והזמנה למרפאה האורולוגית ,כמו כן הסבר
מרופא ומאחות אשר יענו על כל שאלותיך.
בפגישה במרפאתינו ,לאחר קבלת התשובה הפתולוגית ,נחליט על הצורך בהמשך טיפול ואופן המעקב.
בכל שאלה או בקשה אנא פנה/י למחלקה האורולוגית בכל שעות היממה ,והצוות המטפל ישמח
להשיב על שאלותיך.
מחלקה – 20-0228201
מרפאה – 20-0228000

בברכת החלמה מהירה ושהות נעימה במחלקתינו,
צוות המחלקה האורולוגית

