דף הנחיות להורים לפעולה המתבצעת בטשטוש (סדציה)
להורים שלום,
ילדכם עובר היום פעולה בהרגעה (טשטוש ,סדציה).
מטרת דף זה לתאר את השפעת ההרגעה וההתאוששות וכן לתת הנחיות להמשך השגחה בבית.
תרופת הסדציה ניתנת באחת מהדרכים הבאות:
• סירופ פטל בשתייה דרך הפה לרוב ההשפעה מתחילה תוך  15-10דקות מנטילתה.
• גז צחוק שניתן במסכת אף או פה.
יתכן שילוב של תרופות לפי שיקול דעת רפואי.
בזמן השפעת תרופת ההרגעה יתכן וילדכם יהיה ישנוני אך יגיב לקולכם .יתכן וירגיש סחרחורת,
בלבול (אי שקט) ובחילה קלה .תופעות אלו יחלפו עם תום השפעת התרופה.
במהלך הטיפול ילדכם ימצא בהשגחת הצוות מבצע הפעולה.
מה צפוי בשלב ההתאוששות מהפעולה?
בגמר הפעולה ילדכם מועבר להמשך השגחה.
התגובות בשלב ההתאוששות מתרופות ההרגעה שונות מילד לילד.
ישנם ילדים שיתעוררו ויחזרו לפעילות מיד ואילו אחרים ימשיכו להיות ישנוניים עוד פרק זמן.
מתי מותר לשתות ולאכול?
בדרך כלל אפשרי לשתות שתייה צלולה (מים או תה) מיד עם ההתעוררות .מתן אוכל יתאפשר
בשלב מאוחר יותר לפי הנחיות הצוות.
מתי משתחררים הביתה?
כאשר ישנה התעוררות מוחלטת ולאחר בדיקה של הצוות המטפל.
כיצד להשגיח על הילד בבית ,לאחר השחרור?
• בזמן הנסיעה הביתה יתכן שהילד ירדם ברכב .יש לוודא שבזמן השינה הילד אינו מטה את
ראשו קדימה.
• במשך  3השעות הראשונות שלאחר השחרור עליכם להיות בקרבת הילד ובקשר עין איתו.
אין לעזוב את הילד בחדר לבד.
• שתייה ואוכל ניתן לתת בהדרגה בשעות הקרובות.
• יש להימנע מפעילות הדורשת מאמץ/ריכוז (כגון :ירידה במדרגות ,משחקי גן וריצה)
• חזרה לפעילות רגילה  -לרוב ניתן לחזור לגן/בית הספר למחרת הפעולה.
מתי יש לפנות לחדר המיון?
 .1במידה והילד מקיא  6-5פעמים ומסרב לשתות.
 .2הילד אפטי ,ישנוני ויש קושי להעירו.
 .3הילד סובל מקוצר נשימה.
 .4במקרה של כל תופעה חריגה אחרת.
הצלחה ורפואה שלמה ,מצוות מערך אשפוז יום כירורגי והתאוששות
לשאלות ופרטים נוספים:
מחלקת אשפוז יום כירורגי ,טלפון | 03-9253751 :המחלקה הכירורגית ,טלפון03-9253735 :
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,רח' קפלן  ,14פתח תקווה | www.schneider.org.il

