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 ניתוח לכריתת פריאנל פיסטולה
 

 רקע
היא תעלה לא טבעית באזור פי הטבעת שבדרך כלל מתחילה מתוך תעלת פי ( בעברית נצור)פיסטולה 

, סביב פי הטבעת( מורסה)הפיסטולה יכולה להיגרם כאבצס . הטבעת ומגיעה עד העור שסביב פי הטבעת
אך בקרב , אצל רוב החולים מחלה זו מבודדת. וקיומה יכול בעצמו לגרום להופעה של אבצסים נוספים

 .דלקתית כרונית של המעיים בשם קרוהןמיעוט החולים מדובר בביטוי של מחלה 
 

. ריר או דם וגרד באזור פי הטבעת, התסמינים של פריאנל פיסטולה הם בעיקר הפרשה מתמדת של מוגלה
 .אלא אם הזדהמו, לרוב הפיסטולות אינן כואבות

 
 :ההליך הניתוחי

במהלך הניתוח הכירורג פותח את . ניתוח לתיקון פיסטולה מבוצע בדרך כלל בהרדמה כללית או ספינלית
אם הפיסטןלה . ואינו תופר את הפצע לאחר מכן על מנת שיהיה ניקוז של הפיסטולה, תעלת הפיסטולה

מנת לשמור על הניתוח יבוצע במספר שלבים על , או עוברת דרך מסת שריר גדולה של שריר הסוגר, עמוקה
ומאפשר את , חוט זה שומר על ניקוזה. בזמן הניתוח מעבירים חוט דרך מסלול הפיסטולה. שריר הסוגר

ההחלטה על סוג הניתוח תיקבע בדרך כלל לאחר בדיקה של סוג הפיסטולה בהרדמה על . חיתוכה בשלבים
 .שולחן הניתוחים

 
 :הכנות לקראת הניתוח

 .לה שלפני הניתוחיש להיות בצום מוחלט מחצות הלי .1

, הבדיקות הבסיסיות הן בדיקות דם הכוללות ספירת דם. כפי שהתבקשתיש להצטייד בבדיקות  .2
בדיקות . ג.ק.יש צורך בצילום חזה ותרשים א 44מעבר לגיל . תפקודי כבד וקרישה, מלחים בדם

 .נוספות יתבקשו בהתאם למצב הרפואי

במידה והינך נוטל תרופות . ה המתאימה לךי מרדים ותיקבע סוג ההרדמ"ערה הניתוח תיבדק ע .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
 

 .התאוששות והחלמה
בדרך כלל ניתן להשתחרר מבית החולים למחרת . מניתוח פיסטולה נחשבת לקצרה ופשוטה התאוששות

וניתן לטפל בהם במשככי כאבים , כאבים קלים צפויים בעשרת הימים הראשונים שלאחר הניתוח. בבוקר
י "חשוב לטפל בעצירות שנובעת בעיקר מכאבים בימים שלאחר הניתוח ע. כדוגמת אקמול או אופטלגין

דימום קל יכול להתרחש . לעיתים יהיה צורך בחומרים מרככי צואה. עתירת סיבים ושתייה מרובה תזונה
לעבודה במרבית המקרים ניתן לחזור . בעיקר לאחר פעולת מעיים בשבועיים הראשונים לאחר הניתוח

בשחרורך . שבועות מיום הניתוח 6-8התאוששות מלאה צפויה תוך . כעבור עשרה ימים מיום הניתוח
 .מהמחלקה תקבל זימון לביקורת אצל הרופא המנתח במחלקה הכירורגית

 
 
 

 .עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף כירורגיהלנוחיותך צוות מחלקת 
 

 .ורפואה שלמהאיחולי החלמה מלאה 
 צוות המחלקה

 


