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 (Meatotomyאטוטומיה )יניתוח מלקראת 

 הדרכה להורים

 הורים יקרים ,

ילדים אשר אובחנו כסובלים מהיצרות של בניתוח זה מבוצע  .פכהוהרחבה של פיית השלעומד לעבור ניתוח  כםבנ

  .(Meatus)פכה ופיית הש

צוע הברית מכוסים כיפת עד לבי :מהתינוקות שעוברים ברית מילה 10%-5% -כבמתרחשת  ת היצרות השופכהתופע

הפין וחריץ השופכה על ידי העורלה. אולם, כחלק מתהליך הברית, כיפת הפין וחריץ השופכה נחשפים לאוויר. חשיפת 

הצרת חריץ השופכה בדומה לתהליך גירוי כימי ובעקבותיו לגרום ל יםוחיכוכה בחיתולו של התינוק עלול כיפת הפין

 .הגלדה של פצע

 

 :הינםעים על היצרות יסימנים אשר מצבה 

 כלפי מעלה ולמרחק (. סטייה בכיוון של זרימת השתן( 

  צנתר לניקוז השתן.בהכנסת  וצורךלעתים עד לעצירת שתן  ימתו, ות בזרהפסקקושי במתן השתן או 

  הפרשות מהפין וסמני תיווצרנה לעיתים  .פעולת הטלת השתן עלולה להיות מלווה בכאב ובתחושת צריבה

 .דלקת

  להצטברותו בשלפוחית וחסימה בדרכי השתן  להיווצר מצב בו השתן מצטבר ואינו מופרש כיאות, עד כדיעלול

 .פיכים בתפקודה של שלפוחית השתןהי תליקוים בלכגון  התפתחות זיהום וסיבוכים נלוויםעד כדי 

ניתוח מתבצע ה .וכהשל חור פיית השפהרחבה מתבצעת  הבמהלכ פעולה ניתוחית,ניתן לפתור סיבוכים אלו על ידי  

 לביתו מספר שעות לאחר הניתוח. משתחרר המטופל  :כלומר ,במסגרת אשפוז יום כירורגי

 

 מרפאת טרום ניתוח 

ייפתח לילד   . בביקור זהבמרפאה הטרום ניתוחית ניצור עמכם קשר טלפוני על מנת להזמינכם לביקור לפני הניתוח

  .מרדים ה על ידיתיק אשפוז והוא יעבור בדיק

 לקראת ביקור זה עליכם להיות מצוידים במסמכים הבאים:

 התחייבות לביקור במרפאה הטרום ניתוחית .1

לוקח, ילד אבחנות ותרופות שהרפואית,  ההיסטוריכולל ה אי מרופא המשפחה או מהרופא המטפלסיכום רפו .2

בעיה רפואית חשוב להתייחס גם לכל . על מנת שהמנתח והמרדים יקבלו את מירב המידע האישי והרפואי

במקרה של בעיה רפואית  .במשפחה, ובפרט אם ידועה אלרגיה לחומרי הרדמה, לתרופות, או אלרגיות אחרות

 .לביצוע הניתוח )קרדיולוג, ריאות וכדו'( הרלוונטירופא ה, יש להביא אישור ידועה

  (פ"ח/ משפחה בקומרופא ילדים תקבלוהפניה לביצוע ספירת דם ) ספירת דם בדיקת של  התוצא .3

יימסרו לכם טלפונית על ידי צוות מרפאת טרום ניתוח בימים שלאחר הביקור  תאריך הניתוח וההנחיות לקראתו

 במרפאה.

 

 הכנה לניתוח

  לפני הניתוח שעות 6במשך אסור לאכול. 

  שעות לפני הניתוח.  4יכולים לקבל הנקה )חלב אם בלבד( עד יונקים תינוקות 

  תה, מים או מיץ תפוחים צלול עד שעתיים טרם הניתוח.  בד כגון:נוזלים צלולים בלניתן לשתות 

  .לביטול הניתוחלצערנו תוביל  אי עמידה בצום,             
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  שם תקבלנה את פניכם מזכירת 2עליכם להגיע עם הילד למחלקת אשפוז יום כירורגי הנמצאת בקומה ,

 אשר ידריכו אתכם בכל העומד לפניכם ויענו על שאלותיכם.המחלקה ואחות 

 

 ?הרחבת השופכהכיצד מבוצעת 

 במשך הניתוח כולועל ידי גז צחוק, הרדמה מקומית ובליווי ליצן רפואי.  כתוצאה מכך, הניתוח מתבצע בהרדמה 

 .מתרחש סביבוש כל כאב, ולא מודע לבשינה עמוקה, לא ח ילד מצויה

 .עד לתחילת השפעת חומרי ההרדמה הילד לחדר הניתוח, ולשהות סמוך למיטתס כנילה יכולים םהורי

, במהלכה מבצע המנתח חתך קטן בקצה צינורית )הניתוח עצמו אורך כעשר דקות( מדובר בפעולה פשוטה וקצרה

 .באופן עצמוניהשופכה בכדי לפתוח את החסימה. בסיום הפעולה מוחדרת משחה לתוך הפתח והילד יכול להשתין 

 

 לאחר הניתוח 

בזמן זה הצוות משגיח שילדכם מתעורר באופן  שעה. –השהיה ביחידת התאוששות לאחר הניתוח אורכת כחצי שעה 

 תקין ומוודא שאין דימום לא צפוי מאזור הניתוח.

 כחצי שעה לאחר הניתוח ניתן לשתות ולאכול: האחות בהתאוששות תגיש לכם אוכל עבור הילד. 

 כארבע שעות מרגע הגעתכם ועד שחרורכם הביתה.לרוב ואי תארך שהייתכם במרכז הרפ

 

 טיפול ומעקב

 .כיצד לטפל בפצע הפתוחאתכם האחות תדגים ותדריך 

את מקום הניתוח במטרה למנוע הידבקות חוזרת של  , בעזרת אצבעות ידיכם, לפתוח ולפסק פעמיים ביוםעליכם  

על   Syntomicyne 5% ה אנטיביוטיתמשח עליכם למרוחה שולי החתך. בזמן הפיסוק והפתיחה של פיית השפוכ

 . )מרשם עבור המשחה תקבלו עם מכתב הסיכום(. מקום הניתוח

בזמן הפיסוק של מקום הניתוח עלול לעתים רחוקות להופיע דימום קל. ניתן לעצור את הדמם על ידי לחץ מתון על 

 יש להגיע לחדר המיון. –ם אינו נעצר במידה והדימו קצה הפין על פי התדרוך שתקבלו בעת השחרור.

 לפני השחרור הרופא ימסור בידכם מכתב סיכום ובו מפורט הטיפול הניתוחי, הנחיה לחבישה ומרשמים לפי הצורך.

  .הילד יחזור לפעילות הרגילה בגן הילדים או בבית הספר ביום שלמחרת הניתוחאנו ממליצים כי 

)חשוב לציין בזמן קביעת התור רת לאורולוג אשר הפנה את הילד לניתוח. לחזור לביקו הילד שבוע לאחר הניתוח על

 כי מדובר בילד לאחר ניתוח מיאטוטומיה(.
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