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 להורים מידע

 רוכירורגיינו ניתוח לאחר חתךב טיפול

 

 ,יקרים הורים

, חזה, צוואר, ראש: הגוף מאזורי  יותר או באחד חתךבמהלך הניתוח בוצע . נוירוכירורגי ניתוח עבר ילדכם

 . ישנה חשיבות גבוהה בטיפול נכון באזור הפצע על מנת למנוע זיהום. גב או בטן

 ילדכם בצורה הטובה ביותר. בבטיפול לכם אנו מקווים כי המידע שלפניכם יסייע 

 החתך באזור לופיט

 הניתוח לאחר הראשונים יומייםהבמהלך  ויבש נקי, חבוש חתךהש להקפיד יש 

 את החתך  לנקות ישהחבישה מתלכלכת קודם לכן(,  החל מהיום  השלישי לאחר הניתוח )אלא אם

  וסבון  פושרים מים עם ביום פעם בעדינות

  שבועבמשך  חבוש להשאירו יש, חתךב לגעת עלול הילדאם נראה לכם כי   

 חתךה אזור על המשח  מרוחל  אין 

 (ובריכה ים כולל) הניתוח מועדמ  שבועות 6 עד מומלצת אינה שחייה 

 :לב לשים חשוב

  יעץ עם הרופא המנתח או לפנות למיון ילהת  , ישחתךמה הפרשות או נפיחות ,אודם סימניאם מופיעים

 ילדים

 המנתח או  רופאה עם להתייעץ יש  הניתוח לאחרהראשון  שבועמהלך הב °83 גוף מעל  חום של במקרה

 לפנות למיון ילדים

 כיפהב )  לכסותו ואין ימים מספרבמשך  חתךה צד על הילד להשכיב אין - תבקרקפ כאשר החתך הינו ,

 ('ודוכ כובע

 שבועותה 6ב דקות מעשר יותר באמבטיה לשהות אין - בבטן או התחתון בגב כאשר החתך הינו 

 יםהראשונ

 חתךה ניקיון על רלשמו מנת על גבוהה בתדירות לותיח להחליף חשוב – בפעוטות 

 תפרים

 .ךלילד ישש יםתפרה סוג תא מצייןהרופא  שחרורה במכתבסוגים של תפרים.  מספר ישנם

 אתם אם .הניתוח ממועד שבועות 4 -2 בין נמסים והם צהוב/ שקוף כלל בדרך צבעם:  נמסים תפרים 

 נוירוכירורגיה מחלקתצוות  עם להתייעץ יש, שבועות 4 לאחר מבחינים בהם עדיין

 במכתב שחרור.  שמצויןתאריך ב ילדים נוירוכירורגיה מרפאתב םלהוציא יש: סיכות0 נמסים לא תפרים

 .מתאימה התחייבות עם להגיעמרפאה ול תור לקבוע יש
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