הוראות לפני ניתוח
תאריך ____________ :

.1

שם החולה  ________________:ת.ז ________________:

נא להצטייד במכתב מרופא מטפל על מצב בריאותך ,מחלותיך ,אלרגיה לתרופות ,אלרגיה
ללטקס ,התרופות שאתה נוטל ,זיהומים כרונים שאתה סובל מהם.

 .2בדיקות דם עדכניות עד  3חודשים לפני הניתוח  :ספירת דם ,אלקטרוליטים ,סוכר בדם,
אוראה  .א.ק.ג עם פענוח .במידה וידוע על מחלת כבד – תפקודי כבד ,אם ידוע על מחלת
כליה -תפקודי כליות .חולה המטופל במחלת עצב יצטייד בבדיקת האי.מ.גי  .יש להביא
אתך את כל בדיקות ההדמייה והפענוח.
 .3חולה דיאליזה יבצע בדיקות הדם ערב לפני הניתוח בעת דיאליזה .
 5 .4שעות טרם הזימון – ארוחה אחרונה נטולת מוצרי חלב וקופאין .אין לעשן יום לפני ניתוח
לאחר מכן צום ממזון עד לניתוח.מותר לשתות מים בלבד עד  3שעות טרם הניתוח.
 .5חולה סכרת לא יטול את התרופה לסכרת לאחר הארוחה האחרונה .במידה ויש לו משאבה
יבדוק את רמת הסוכר שעה לפני יציאתו מהבית ויאזן הסוכר לפי רמה זו  .אין לאזן סוכר
מתחת ל 140 -בפעולה זו.
טרם יציאתו מהבית יטול  1גרם צפורל עם מעט מאד מים  .במידה ורגיש לצפורל עליו ליידע
את הרופא המנתח כדי לבחור בתרופה אחרת .חולה כליות יקבל המינון מרופא הכליות.
 .6חולה יתר לח"ד יטול בבקר את התרופה ללחץ דם כפי שנרשם לו עם מעט מים.
אין לקחת בבקר הניתוח תרופה משתנת .
 .7חולה הסובל ממחלת לב יקח בבקר הניתוח תרופה שנרשמה לו עם מעט מים.
יש להצטייד באישור עדכני מקרדיולוג לניתוח בהרדמה ,הכנה ,מגבלות וכדומה .את האישור
יש להציג לרופא המנתח כ 3ימים לפחות טרם הניתוח.
 .8יש להפסיק מדללי דם שבוע טרם הניתוח ( אספירין ,קומדין וכו' )  .יש להתיעץ עם רופא
קרדיולוג בעניין נטילת קלקסן עד יום לפני הניתוח .את מדללי הדם ניתן לחדש יום לאחר
הניתוח.
 .9חולה אסטמה פעילה ,ישתמש במשאף או בהכנה אחרת לפי הדרכת רופא ריאות .נא להצטייד
באישור רופא מטפל או רופא ראות בעניין זה ( הרופא המטפל במחלה)  .אם מדובר במחלת
ראות פעילה והפציינט עומד לעבור הרדמה ,יש להצטייד בצילום ריאות ופענוח ( עד  6ח') .
 . 10לפני היציאה מהבית יש להתקלח ,להבריש ציפרניים ,להסיר לק בשתי הידיים  .מטופלת עם
בניית ציפורניים תסיר הלק  ,תשרה את הצפרניים בתמיסה המכילה  50%אקונומיקה ג'ל
ו 50% -מים  ,למשך  5דקות  .אין להשתמש בתמיסה במידה ויש אלרגיה בעור לחומרים
כימיים.
 .11מטופל העובר ניתוח לתיקון שבר חייב להפסיק לעשן באופן מוחלט מייד כשהוחלט על
ביצוע ניתוח .העישון מעכב חיבורי שברים.
 .12להגיע עם מלווה.
בהצלחה,

חתימת החולה המאשר קבלת ההוראות :

ד"ר ליפסקר

___________________________

