
הנחיות רפואיות וכלליות 
לילדים עד גיל 17

הסדרי תשלום עבור ניתוח:
במידה והניתוח ממומן באמצעות חברת ביטוח / קופת חולים, יש לוודא כי בידכם התחייבות כספית 
כנדרש. במידה והניתוח ממומן באופן פרטי - יש לוודא כי התשלום בוצע לפחות שבוע לפני הניתוח.

yafit@medica.co.il  :טלפון: 050-2229959  |  כתובת מייל

מה מצופה ביום הניתוח:

קבלה ע"י מזכירה רפואית

בדיקת מרדים

העברה להתאוששות

קבלה ע"י אחות

חדר ניתוח

בדיקת מנתח

אישפוז

חזרה לבית

אנו מאחלים לילדכם רפואה שלמה 
ועומדים לרשותכם לכל שאלה או צורך:

מח׳ אשפוז 03-7252455

  | www.medica.co.il | *2147
הברזל 28 רמת החייל, תל אביב

איך הילד נושם בזמן שהוא מורדם?
וכן על עוצמת הנשימה  ולכן המרדים משגיח על דרכי הנשימה  דיכוי נשימה  ייתכן  בזמן ההרדמה 

ויעילותה. ובמידת הצורך,  מסייע בהנשמה ומכונת הנשמה.

ההחלטה על כך תתקבל לפי שיקול דעתו של הרופא המרדים.

אלו תרופות הרדמה ניתנות לילד?
הילד מקבל תרופות הרדמה הגורמות לו לישון )תרופות היפנוטיות(. תרופות אלו משפיעות גם על 
גם תרופות להפחתת כאבים,  זוכר דבר מהניתוח. לפי הצורך, הילד מקבל  אינו  ולכן הילד  הזיכרון 
תרופות למניעת בחילה והקאה, נוזלים, ולפעמים גם תרופות לשיתוק שרירים כדי לאפשר לרופא 

המנתח גישה נוחה לאזור המנותח.

האם ניתן לבצע הרדמה גם אם הילד חולה?
ביצוע הרדמה וניתוח בעת מחלה זיהומית מעלה את הסיכון לסיבוכים. לכן, במקרה של מחלה, אפילו 
קלה, הרופא המרדים והרופא המנתח ישקלו יחד האם לבצע את הניתוח או לדחות אותו למועד אחר, 

לאחר שהילד יחלים.

מה מספרים לילד לפני הרדמה כללית?
לילד קטן, עד גיל 4, מומלץ לספר שהוא יקבל מסכה עם ריח נעים. אפשר לשוחח עם הילד גם על 
חלום שהוא רצה לחלום ואף אפשר להציע לו לצייר את החלום. אפשר לנפח בלון יחד עם ההורה. 

מומלץ להרדים דובי או בובה בבית עם מסכה.

עם ילדים גדולים יותר ההכנה תהיה לפי אופי וניסיון הילד. בכל מקרה – חשוב להכין את הילד להרדמה 
ולניתוח, כיוון שכניסה לניתוח ללא הכנה עלולה לגרום לילד לטראומה קשה ולאבדן אמון במבוגרים 

כולל הוריו.

ההסבר צריך להיות אמין, רגוע ומותאם לפחדים מיוחדים שיש לילד. 

האם אפשר ללוות את הילד לחדר הניתוח ולהיות איתו עד לאחר שנרדם?
ילווה את הילד אל חדר הניתוח, אליו הוא מוכנס בצורה חווייתית  בהחלט מומלץ שאחד ההורים 
ע"י בימבה שילדים מאד אוהבים. הניסיון שלנו מלמד שכניסה לחדר הניתוח על גבי בימבה מסייעת 
לב  תשומת   – קטנה  מתנה  הילד  יקבל  הניתוח  לחדר  בדרך  בנוסף,  ילדים.  בקרב  להפחתת  חרדה 
ההרדמה,  תהליך  סיום  לאחר  עד  איתו  שיהיה  המלווה,  ההורה  עם  לחלוק  יהנה  שוודאי   משמחת 

אז יתבקש לצאת אל חדר ההמתנה.



הנחיות רפואיות:
 במידת הצורך תזומנו לפגישה מקדימה עם הרופא המרדים.

 וודאו שקיבלתם מהרופא הפניה לבדיקות הדם הנדרשות טרום ניתוח ושהתוצאות בידיכם.
 אנא פעלו בהתאם להנחיות הרפואיות והנחיות הצום שניתנו ע“י המנתח. במידה ולא ניתנו הנחיות 

מיוחדות יש להקפיד על הנחיות הצום שלהלן, במלואן.
 במידה ויש שינוי רפואי במצב בריאותו של הילד )כגון: חום, כאב גרון, שיעול, הצטננות, פריחה / גירוי 

/ חתכים על העור ועוד( יש לעדכן את המנתח.
ככלל, לא מנתחים אם מצב הבריאות אינו תקין לחלוטין.

הנחיות צום לפני ניתוח:
שימו לב: יש לבצע במדויק את הנחיות הצום.

ניתוח עלול להתבטל, כדי למנוע סיבוכי הרדמה, במידה ולא בוצעו כראוי הנחיות הצום.

הנחיות צום ילדים - )עד גיל 17(
שתיית נוזלים צלולים )מים, מיץ תפוחים צלול בלבד( מותרת עד שעתיים לפני ההגעה לניתוח )מומלץ 
לתת לילד לשתות מים שעתיים לפני ניתוח(. חלב אם - עד 4 שעות לפני ההגעה לניתוח )פרט לחלב 

אם, צום מוחלט כולל מסטיק וסוכריות למשך 6 שעות(.

הנחיות כלליות:
וודאו כי ידועה לכם שעת הניתוח.

וודאו כי יש אתכם את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בהנחיות הכלליות:
 תעודה מזהה

 טופס התחייבות )במידת הצורך(
 מכתב סיכום מרופא משפחה / ילדים )הפנייה לניתוח(

 במידה והרופא המנתח ביקש בדיקות נוספות, אנא וודאו כי יש בידכם את התוצאות טרום הניתוח.
 אנא התאזרו בסבלנות במקרה של עיכובים בשעת הניתוח.

 במידה והניתוח הוא של קטין והוריו גרושים, יש לדאוג להביא טופס הסכמת הורה שאינו נוכח 
.medica חתומה על ידי שני הצדדים עבור הניתוח וההרדמה. הטופס )להדפסה( נמצא באתר

למה צריך לצום לפני הרדמה כללית?
בזמן ההרדמה, כאשר הילד ללא הכרה, מנגנון ההגנה על דרכי הנשימה מדוכא וקיימת סכנה שתוכן 
מהקיבה יחדור לריאות ויגרום לסיבוכים קשים ומסכני חיים. כדי להקטין את הסיכון, חשוב שהקיבה 
תהיה ריקה ממזון בזמן שהילד רדום ולכן יש להימנע מאוכל במשך שש שעות לפני הניתוח. מים ותה 

עם סוכר )בלבד( ניתן לשתות עד שעתיים טרום מועד הניתוח.

איך מתעוררים מהרדמה כללית?
התרופות  את  מפנה  והגוף  ההרדמה  תרופות  את  מפסיק  המרדים  הרופא  מסתיים,  כשהניתוח 

בהדרגה.

מחדר הניתוח הילד מועבר ליחידת ההתאוששות. ישנוני, אך יגיב לגירויים סביבו וייתכן שיהיה חלש 
ומטושטש. כל אותו הזמן ישגיח עליו צוות מיומן והוא יישאר מחובר למכשירי ניטור ויקבל חמצן דרך 

מסיכה.

הצוות המטפל יזמין אתכם להצטרף אליו, כיוון שחשוב שיראה פנים מוכרות בזמן שהוא פוקח את 
עיניו. בשלב זה, יתכן שהילד יהיה באי שקט, מבולבל ואף יפרוץ בבכי. מומלץ לא לגעת בילד בשלב זה 

ולתת לו להתעורר לבד.

ככל שהילד מתעורר לאט יותר, סיכוי גבוה יותר שהילד יתעורר במצב רוח נעים יותר.

מהן תופעות הלוואי האפשריות מהרדמה כללית?
כמו לכל תרופה, גם לתרופות ההרדמה ייתכנו תופעות לוואי. הנפוצות שבהן אינן מסוכנות וניתן לטפל 
בהן בקלות אם הן לא נעלמות מעצמן: בחילה, הקאה, נמנום, סחרחורת, כאב גרון, צמרמורת וכאבים. 
הילד גם עלול לבכות ואף להשתולל כאשר ההרדמה פגה. כאשר הילד סובל לעיתים מקוצר נשימה 

וצפצופים – הוא עלול לסבול מצפצופים גם לאחר הרדמה.

על סיכונים נוספים בהרדמה ניתן לשוחח עם מרדים לפני הניתוח.

מי חותם על טופס ההסכמה להרדמה של הילד?
מספיקה חתימה של אחד ההורים על טופס ההסכמה להרדמה, אולם אם ההורים גרושים, נדרשת 
נוכח״  שאינו  הורה  ״הסכמת  טופס   medica מאתר  להוריד  ניתן  כזה  במקרה  שניהם.  של  חתימה 

ולהחתים מראש את ההורה השני בצירוף צילום של ת.ז. או דרכון שלו.

  MEDICA-ברוכים הבאים ל
המרכז הכירורגי הפרטי 

הרב תחומי הגדול בישראל

 את ההבדל בין medica לכל מרכז רפואי פרטי אחר, תרגישו כבר בלובי הבניין 
בן ה-4 קומות.

 מרגע הכניסה ללובי ובכל קומה אליה תגיעו, לא תוכלו שלא להתפעל,
הדבר האחרון שתרגישו הוא שהגעתם למרכז רפואי. 

 .medica זה בדיוק הקסם שמאפיין את

המרחבים הציבוריים גדולים, מוארים, נעימים ומזמינים. הריהוט מעוצב ונוח לישיבה 
- כמו בבתי המלון עתירי הכוכבים, ריצפת השיש המהממת, שנבחרה בקפידה, 

מבריקה עד שכמעט ניתן להשתקף בה, ריח של בושם נעים מלווה אתכם בכל פינה, 
מוסיקת רקע מרגיעה נשמעת מכל עבר, וגולת הכותרת - יצירות האומנות המפוזרות 

בכל רחבי המרכז. כל אלה הופכים את השהייה במקום לחוויה שתשאיר אתכם עם 
תחושת התפעלות. 

ב-medica הצליחו לממש את השילוב המרתק בין מקצוענות ואיכות רפואית לבין 
נראות ואווירה ייחודית. 

הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצוינות רפואית ושירותית ילוו אתכם במהלך 
שהותכם ב-medica, כשאתם מטופלים על ידי הרופאים הכירורגים המובילים 

בתחומם, צוות סיעודי מיומן, אמפתי ומקצועי וצוות אדמיניסטרטיבי אנושי ותומך.

ב-medica לא יחסכו מאמץ ויעשו כל מה שנדרש, כדי שתרגישו נינוחים, בטוחים 
ומרוצים, או במילים אחרות, שתרגישו בבית, לפחות בכל מה שקשור לבריאות שלכם.

הנהלת medica וכל הצוות מאחלים לכם 
בריאות טובה והחלמה מהירה.


