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מהו רפלוקס קיבתי וושטי?
רפלוקס קיבתי וושטי היא תופעה של חזרת תוכן קיבה אל הוושט ובמקרים
הקשים אף מעבר של חלק ממנו לריאות .תופעה זאת מתרחשת בעקבות
כך שמערך השרירים בחיבור שבין הקיבה לוושט -הפועלים כשסתום חד
כיווני -אינו פועל כראוי.
מהם סמני הרפלוקס?
הרפלוקס מופיע בדרגות חומרה שונות ,החל מפליטות קטנות לאחר
הארוחה ,ועד להקאות מרובות.
סימנים נוספים :שיעול לאחר ארוחות ,ודלקות ריאות חוזרות.
הסיבוכים במקרים שאינם מטופלים הם :אי עליה במשקל ,אנמיה ,ופגיעות
קשות ובלתי הפיכות במבנה הוושט/או הריאות.
מהו הטיפול?
הטיפול השמרני :השכבה בשיפוע ,האכלה לעיתים קרובות ובכמויות קטנות
וטיפולים תרופתיים שונים .במידה וטיפולים אלה כשלו ,הטיפול המוצע הוא
ניתוח הנקרא .Nissen fundoplication
בניתוח מתבצע שחזור השסתום הטבעי ע"י עיטוף החלק התחתון של הוושט
באמצעות החלק העליון של הקיבה .פעולה זו נעשית בשיטה הפתוחה או
בשיטה הלפרוסקופית .בחלק מהמקרים מוחדר בניתוח גם גסטרוסטום
לקיבה ,אשר נועד לאפשר הזנה ישירות לקיבה.
הטיפול לאחר הניתוח?
•כאב :בידינו שיטות טיפול מגוונות להפחתת הכאב לאחר הניתוח.
מטרתנו להפחית את עצמת הכאב לאחר הניתוח לרמה מינימאלית
תוך שמירה על נוחיות ילדכם .אנא פנו אלינו במידה ותתרשמו כי ילדכם
עדיין סובל מכאבים.
•חום :תיתכן עליית חום או המשכיות חום ביום/יומיים הראשונים שלאחר
הניתוח.

•רחצה :למחרת הניתוח האחות תסייע לכם לרחוץ את ילדכם.
•כלכלה :על פי הוראת רופא .לרוב כיומיים לאחר הניתוח ילדכם יוכל
להתחיל כלכלה באופן הדרגתי (מים ובהמשך כלכלה נוזלית) דרך
הפה או דרך הגסטרוסטום .אין להאכיל את הילד ללא הוראת הצוות
המטפל.
•טיפול בצלקת הניתוח :לאחר יממה תורד החבישה ,לאחר יומיים ירחצו
את אזור הניתוח .
•זונדה :ילדכם יחזור מהניתוח עם זונדה שתוצא יום או יומיים לאחר
הניתוח על פי הוראת רופא.
מהו הטיפול בבית?
1 .1ניתן לשטוף עם מים וסבון את פצע הניתוח ולייבש בעדינות .במידה ויש
תפרים הם יוצאו כשתגיעו לביקורת במרפאה.
2 .2במידה ומופיעים סימני אודם באזור צלקת הניתוח ,נפיחות מקומית ו/או
עליית חום ,נא לפנות מיידית לרופא המשפחה או להגיע למיון.
3 .3טיפול בגסטרוסטום :הדרכה לטיפול בגסטרוסטום תינתן על ידי צוות
המחלקה.
בברכת החלמה מהירה
ד"ר בוריס אורקין
מנהל היחידה לכירורגית ילדים
וצוות המחלקה הכירורגית לילדים

