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  HALניתוח טחורים בדופלר בשיטת 
 

 :רקע
טחורים הם התבלטות של הרירית ותת הרירית של החלחולת ופי הטבעת הנגרמת כתוצאה מכלי דם 

או חיצוניים  INTERAL HEMORRHOIDSהטחורים יכולים להיות פנימיים . גדושים ומורחבים
EXTERAL HEMORRHOIDS  .גרד וגירוי מקומי, הינם דימומים התסמינים השכיחים של טחורים ,

 .כאבים וצניחת טחורים
 
 

 :הטיפול הניתוחי
האות . ניתוח טחורים בדופלר מתבצע בעזרת מתקן אולטרסאונד קטן המוחדר בעדינות אל פי הטבעת

המנתח קושר כל עורק . הקולי מאפשר לאתר את מיקומם המדויק של העורקים המספקים דם לטחורים
כשאספקת הדם לטחורים נחסמת הלחץ בהם פוחת באופן מיידי והם . וקשירת הקצוותי תפירה סביבו "ע

 .תוך שבוע עד שבועיים כבר לא ניתן להבחין בהם והתסמינים נעלמים. מתחילים להתכווץ
 
 

 :טשטוש ואלחוש, הרדמה
האזור בו מתבצעת התפירה . אזורית או מקומית, ניתוח טחורים בדופלר מתבצע תחת הרדמה מלאה

בעת החדרת מכשיר  אך ההרדמה מסייעת להרגיש נוחות, חוש-קשירה של העורקים הוא אזור אלוה
תלויה בין היתר במצבך הרפואי הכללי ובהעדפת ( אזורית או מקומית)הבחירה בסוג ההרדמה . הדופלר
 .המנתח

 
 

 :הכנות לקראת הניתוח
 .יש להיות בצום מוחלט מחצות הלילה שלפני הניתוח .1

, הבדיקות הבסיסיות הן בדיקות דם הכוללות ספירת דם. יקות כפי שהתבקשתיש להצטייד בבד .2
בדיקות . ג.ק.יש צורך בצילום חזה ותרשים א 40מעבר לגיל . תפקודי כבד וקרישה, מלחים בדם

 .נוספות יתבקשו בהתאם למצב הרפואי

במידה והינך נוטל תרופות . י מרדים ותיקבע סוג ההרדמה המתאימה לך"ה הניתוח תיבדק עער .3
, קבועות יש להתייעץ עם הרופא המרדים או המנתח באם יש צורך בשינוי או הפסקת תרופה

 .במיוחד כשמדובר באספירין או תרופות נוגדות קרישה

 .יש להתקלח בערב שלפני הניתוח או בבוקר הניתוח .4
 
 
 

 :שות והחלמההתאוש
בדרך . ניתן להשתחרר מבית החולים למחרת בבוקר. התאוששות מניתוח טחורים נחשבת לקצרה ופשוטה

. אך במידת הצורך תוכל לפנות אל צוות המחלקה שיוכל לעזור במשככי כאבים לפי הצורך, כלל אין כאבים
כול להימשך עד כשישה דימום קל י. לעיתים יש הרגשת מלאות באזור הרקטום וצורך ללכת לשירותים

. מומלץ להשתמש בחומר מרכך  יציאות למשך כחודש ימים לאחר הניתוח. שבועות לאחר הניתוח
 .י זימון לביקורת אצל הרופא המנתח במרפאה הכירורגית/בשחרורך מהמחלקה תקבל

     
 
 
 
 

 .לנוחיותך צוות מחלקת כירורגיה עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף
 

 .איחולי החלמה מלאה ורפואה שלמה
 צוות המחלקה

 
 

        
 


