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מידע למטופל

ניקור בטני
המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ומכוון לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

הגעת היום בכדי לבצע ניקור בטני.
המידע שלפניך יעזור לך להיות מוכן יותר לקראת הטיפול.

כבד
קיבה

מהו ניקור בטני?

מיימת

בחלל הבטן קיים קרום הקרוי "צפק" (פריטונאום) ,אשר עוטף את איברי
הבטן ומפריש נוזל המשמן אותם ומונע מהם להשתפשף זה בזה.
"מיימת"  -מצב בו מצטבר הנוזל המופרש בכמות היוצרת אי נוחות למטופל.
ניקור בטני הינו פעולה פולשנית בה חודרים את דופן הבטן בעזרת מחט על מנת
להפחית את כמות הנוזל הזה.

נוזל מנוקז

הוצאת הנוזלים תסייע בתחושת אי הנוחות שאתה חש.
נוזל שנוקז ונשלח לבדיקת מעבדה ,מסייע לנו לאבחן מדוע מצטברים נוזלים בחלל בטנך.
מהם סימני "מיימת"?





נפיחות של הבטן בשילוב כאב או אי נוחות
קושי בתנועה או ישיבה נוחה
קוצר נשימה
עייפות






בחילה והקאה
הפרעות עיכול
ירידה בתאבון
שינויים בהרגלי יציאות

כיצד מאבחנים "מיימת"?
 על ידי בדיקת על-קול (אולטרא סאונד) המדגימה האם קיים נוזל ומסייעת להעריך את כמותו.
 הבדיקה מסייעת להחליט היכן כדאי לנקר את הבטן כדי לוודא ניקוז מיטבי .לרוב יסמן הרופא על בטנך את
המיקום הרצוי לביצוע הדיקור.
 לפי שיקול דעת הרופא יתבצעו בדיקות דם על מנת לברר את קצב קרישת הדם שלך.
הכנה לניקור:
 תתבקש לחתום על טופס הסכמה לפעולת הניקור
 אין צורך להיות בצום לפני הבדיקה.
 רצוי ללכת לשירותים לרוקן את שלפוחית השתן לפני ביצוע הבדיקה ,כיוון שבמהלך הבדיקה ולמשך מס' שעות ,עד
סיום ריקון כל הנוזלים מהבטן יש צורך בשכיבה.
מהלך הניקור:






לפי שיקול דעת הרופא יוזרק לך חומר אלחוש (הרדמה) מקומי.
מחט תוחדר לדופן בטנך (לעיתים מוחזקת ע"י תפרים) .הנוזל הבטני יזרום דרך המחט אל מיכל/שקית איסוף.
כאשר יתנקז כל הנוזל ,המחט תישלף וחבישה תושם על איזור הדקירה על מנת לשמור על ניקיונו( .ניתן להסיר את
החבישה לפני השינה בלילה)
משך זמן הניקור משתנה בין אדם לאדם.
חלק מהמטופלים מרגישים כאב מסוים או אי נוחות במהלך הניקור .אנא בקש נוגדי כאבים מהאחות אם אתה חש
בכאב כלשהו!
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דברים שחשוב לדעת





ביציאת כמות נוזלים משמעותית יתכן ותתרחש ירידה בלחץ הדם.
עקב כך ,ינוטרו לחץ הדם ,החום והדופק שלך במהלך המעקב לאחר הניקוז עד לשחרורך הביתה.
לעיתים ,זרימת הנוזל איטית בגלל לחץ על צינורית הניקוז ,אנו נעזור לך לשנות תנוחה על מנת לשחרר את הלחץ.
לעיתים ,אחרי ניקוז של נוזל מחלל הבטן ,ישנה חזרה של נוזלים לחלל ,ויש צורך בניקור נוסף.
במידה ומופיע דימום באזור החבישה ,פנה לגורם רפואי.

בברכת בריאות איתנה
צוות היחידה לאשפוז יום אונקולוגי והמטולוגי
02-6666044

02-6555768

02-6555890

02-6666448
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