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 ף הסבר למטופל לפני הסרת נגע עורד

 רקע:

הסרת נגע מעור או מרקמה תת עורית, הוא הליך כירורגי נפוץ ביותר, לכל אדם המעוניין לצורך אבחנה, טיפול, 
 שיפור מראה אסתטי או בשל אי נוחות שהנגע גורם. הנגעים יכולים להיות שפירים או בעלי תכונות ממאירות.

 נגע תלויה בגודל הנגע, צורתו, מראהו, מיקומו בגוף, ובשאלה האם קיים חשד לממאירות.בחירת השיטה להסרת ה

 קיימות שתי שיטות להסרת הנגע:

 כריתה כירורגית שלמה ותפירת הפצע.  .1
 כריתה שטחית וצריבה כימית או בלייזר. .2

 השיטה נבחרת בהתאם לסוג הנגע, להנחיות המקובלות, ולפי החלטת הרופא.

 הנגע מבוצע בהרדמה מקומית, ולעתים רחוקות יותר בהרדמה אזורית או כללית.הניתוח להסרת 

 במקרים של חסר עור שלא ניתן לשחזור על ידי תפירה מצד לצד, ישוחזר אזור הכריתה על ידי מתלה או שתל.

 הוראות הכנה לפני הניתוח:

 יות רופא משפחה.תתבקש/' לבצע מספר בדיקות במסגרת קופת חולים, באחר כהכנה לקראת הניתוח .1
 באישור רופא משפחה.ו, בהתאם להמלצת המנתחהפסקת נטילת תרופות מדללי דם  .2
 עליך להביא מכתב מרופא משפחה על מצב בריאותי, ורשימת תרופות עדכנית. .3
 הנחיה לצום במידה והרופא ידרוש זאת. .4
ל תקבל את אותו במעמד קבלת תור לניתוח תתבקש על ידי הרופא לחתום על הסכמתך לניתוח, ובמקבי .5

 טופס הסכמה לניתוח לקריאה ועיון בביתך.
 .ה ונוכחות אחד ההורים ביום הניתוחבמידה והמטופל קטין יש צורך בחתימ

טרופוס שמונה מטעם בית משפט. על אפו במידה והמטופל לא בר חתימה יש צורך בחתימתו של
האפוטרופוס להיות נוכח ביום הניתוח על מנת לקבל הסבר ולחתום על הסכמה. עליו להביא עימו אישור 

 מטעם בית המשפט שאכן הוא מונה כאפוטרופוס.
 מומלץ להגיע עם מלווה. .6

 
קורת, עליך לפנות למשרד בתום הניתוח והתאוששות קלה תקבל מכתב שחרור, במידה ויצוין שעליך להגיע לבי

 .04-6652283או     04-6652291 זימון תורים במרפאות חוץ לטלפון 
 

 הוראות לאחר הניתוח:

 :במידה ויופיעו כאבים ניתן להיעזר בכדורי  כאביםACAMOL ,OPTALGIN .במידה ואינך רגיש 

  קל יש ללחוץ עם פד גזה עשר דק' עד עצירת דימום.דימום: באם מופיע דימום 
 מידה וקיים ספק לזיהום כמו אודם, הפרשות יש לפנות לרופא.ב 
 .ניתן להרטיב את המקום למחרת היום, למעט בשתל עור, שאין להרטיבו עד הביקורת במרפאה 
 יש להימנע מחשיפת הצלקת לשמש כשנה ולמרוח מקדם הגנה בימים חמים. 

וטיפול על ידי רופא המשפחה, או הרופא בכל הנאמר לעיל זה מהווה הסבר כללי, ואינו בא במקום התייעצות 
 המקצועי.

. או 04-6652251במידה ויתעוררו שאלות או בירורים כלשהם תוכל לפנות טלפונית בימי רביעי למספר טלפון: 
 .04-6652226למזכירת המרפאה דניאלה במהלך השבוע בטלפון 
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