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  שד הוא אחד מזוג איברים

,  המצויים בגופם של נשים
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 עקב המבנה הרקמתי שלהם נוטה להתפתח בשדיים סרטן השד
נשים בשלב כלשהו של 8המחלה תוקפת כיום אחת מכל . לסוגיו
איחור באיתור עשוי  , גילוי מוקדם חיוני להצלת חיים. חייהן

בעקר בשל נדידת תאים סרטניים דרך צינוריות  , להיות קטלני
החלב והלימפה אל הבלוטות הלימפטיות המצויות בבית השחי  

. ומשם לכל הגוף





 בדיקת השד העצמית היא
דרך בה האשה יכולה לבדוק  

את השדיים שלה ולראות אם 
יש בהן שינויים שיכולים  

.לאותת על סרטן השד

 בדיקות ידניות במצב של
סיכון מוגבר עקרונית  

מומלצת במצב זה אחת לשנה  
.בשילוב עם בדיקות הדמיה



  בדיקה המשתמשת בקרני
רנטגן ומיועדת לזיהוי ואבחון  

מוקדם של רקמות חשודות  
.באזור החזה

במהלך הבדיקה מוצמד השד 
בין שתי פלטות נלקחות  

תמונות מזווית עליונה  
.  ותחתונה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mammogram.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Mammogram.jpg


 אחת , מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה50לנשים שעברו את גיל
.  לשנתיים

נשים להן קרובת משפחה מדרגה ראשונה שחלתה בסרטן השד ,
מומלץ שתבצענה בדיקת ממוגרפיה פעם  , ונמצאות בסיכון גבוה

.או בהתאם להמלצת הרופא40החל מגיל , בשנה



הבדיקה הזאת אינה כרוכה בחשיפה לקרינה מייננת.

 בדיקה משלימה לממוגרפיה במסגרת תוכנית סקר לגילוי מוקדם
. של סרטן השד

עשוי הרופא  , כאשר יש צורך בביצוע ביופסיה מגוש חשוד בשד
סאונד כדי לוודא  -לעשות את הביופסיה בהנחיית אולטרא

.שהדגימה נלקחת מהמקום המדויק בשד



בה לוקחים דגימה מרקמת , ביופסיה מהשד הינה בדיקה פולשנית
.השד

כאשר בדיקות קודמות העלו  , לרוב מציעים לערוך ביופסיה שד
ולא ניתן להגיע לאבחנה  , כי קיימת בעיה כלשהי בשד, חשש

.מדויקת בדרכים לא פולשניות

:דרכים לבצע ביופסיה בשד

י מחט "חיתוך רקמה ע-Core needle biopsy .

 שאיבת תאים במחט-Fine needle aspiration .

 חיתוך פיסת רקמה תוך כדי ניתוחopen biopsy .





בלוטות הזקיף שייכות למערכת בלוטות הלימפה של בית השחי  .

לבלוטות הראשונות שאליהן מגיעים נוזלים מהשד  .

  המטרה לבדוק האם יש מעורבות של בלוטות בית השחי בתהליך
.  מסמנים בצבע ובחומר רדיו אקטיבי. הגדולי בשד

לפי אם הבלוטות נגועות או לא מוחלט איזה ניתוח לבצע.



סאונד  -סימון מחט לפני ניתוח בהכוונת ממוגרפיה או אולטרה
.והכנסת קליפס לסימון מיטת הגידול

  לשם כך מכניסים לשד חוט מתכתי דק וגמיש המובל פנימה בעזרת
.מחט

ונשאר רק החוט הדק והגמישהמחט מוצאת מתוך השד.



 לפני הניתוח קרוב לודאי שהאשה תהייה מודאגת משני
:נושאים עיקריים 

1 .האם הניתוח יצליח.

2 .צורת החזה.

 זהו מצב אליו רצוי שהאשה תגיע–קבלה עצמית והשלמה  .
ובהחלטתה כיצד  , בתפיסת האשה למחלה, הדבר תלוי באופי

.להתמודד עם מצבה

 חשוב שהאשה תדון עם משפחתה ובמיוחד בן זוגה על
.ולהיות ערה גם למה שעובר עליהם בתקופה זו, רגשותיה

י הרופא המנתח ולפי  "ההחלטה על סוג הניתוח תתקבל ע
.התייעצות עם האישה



 ניתוח זה כולל את הוצאת הגידול יחד עם חלק מן הרקמה
. הבריאה מסביב לו

אם כי ייתכן עיוות  , צורתו החיצונית של השד נשמרת בניתוח כזה
.מסוים

לעבור טיפול  , חייבת האישה, ברוב המקרים, לאחר ניתוח כזה
.משלים באמצעות הקרנות או הורמונאלי



הלימפה הסמוכות בניתוח נכרת השד כולו וקשריות
.הניתוח מבוצע בהרדמה כללית. אליו

המנתח צריך לבצע ביופסיה נוספת תוך כדי  , לפעמים
מ לבדוק שהשוליים חופשיים מתאים "הניתוח ע
.גידוליים

 תשובת  הביופסיה מתקבלת באופן מהיר שנמשך בין
".חתך קפוא"דבר הנקרא -דקות 15-30



הן בדיקות הדרושות  , סוג דם, צלום חזה, ג.ק.א, בדיקות דם

תלוי במצב  , יתכן שיהיה צורך בבדיקות נוספות. לכל מטופל

.הרפואי

 החל מחצות בלילה ( שתייה ואוכל)יש להיות בצום מוחלט

.שלפני יום הניתוח

  חשוב מאד להתקלח במים וסבון ערב הניתוח וגם בבוקר

.  הניתוח

 כדי להקל על המתח תקבלי מהאחות בערב שלפני הניתוח

.בהתאם להמלצת המרדים, תרופה לשינה רגועה בלילה



י רופא מרדים"לפני הניתוח תיבדקי ע.

תקבלי בהתאם , במידה ואת מקבלת טיפול תרופתי באופן קבוע
.להוראה רפואית

שיניים תותבות, בבוקר הניתוח חובה להוריד את כל התכשיטים ,
מומלץ לתת למשפחה או . משקפיים ועוד לפני שיורדים לניתוח

ח אינו אחראי במידה ונעלם "ביהחברים את כל חפצי הערך כי 
.כל חפץ

רופא מסמן את צד הניתוח היות וזה איבר זוגי.

 בשעה המיועדת מגיע המשניע עם אלונקה ללוות אותך לחדר
.  ניתוח



בהתעורררות:

שם תהיה תחת השגחת ,בתום הניתוח תועבר לחדר התאוששות
כדי לוודא שההתאוששות לאחר הרדמה וניתוח תהיה  , אחות

.תקינה

 אם מופיעים כאבים ניתן לבקש משככי כאבים או חומרים להקלת
.בחילות ומניעת הקאות

  בן משפחה אחד יכול להיכנס לחדר התאוששות בתאום עם אחות
.מחדר התאוששות



במחלקה לאחר ניתוח

 שעות24הפצע הניתוחי יהיה חבוש בתחבושת למשך  ,
ויתכן שיהיה לך נקז מאזור הניתוח שתפקידו לנקז 

.את ההפרשות מהאזור הניתוחי

  צוות המחלקה יבצע מעקב אחרי סמנים חיוניים כולל
וגם יעקוב . כאב וכמות הפרשה מהנקז, מתן שתן

.אחרי פצע ניתוחי



 בבוקר לאחר הניתוח תקבלי עזרה בלהתרחץ ולקום
.מהמטה

כולל תרגילי נשימה  -תקבלי טיפול מהפיזיותרפיה
.והדרכה לשימוש נכון ביד של הצד המנותח

  עובדת סוציאלית תגיע לשוחח איתך ותציע לך את
.השירותים הניתנים

במידה ותסכימי תבקר אותך מתנדבת מיד להחלמה.

י מים וכמובן עד  3כ יומיים עד "האשפוז נמשך בד
.שאת חשה יותר טוב



 יבוצעו במידת הצורך  –הקרנות וטיפול כימותרפי
.כטיפול המשכי לאחר ריפוי הפצע

 סוג הטיפול ומועדו ייקבעו באופן אישי לכל אישה
.ואישה

  על המשך הטיפול המתאים לך תקבלי הסבר במידת
.לאחר הניתוח, הצורך



בשחרור
למסור את מכתב השחרור תוך יומיים לרופא משפחה.

ניתן להיעזר בתרופות  , אם תחושי בכאבים באזור החתך הניתוחי
.משככות כאב 

עליך לחזור לקחת, במידה והינך מקבלת טיפול תרופתי באופן קבוע.

מבחינת תזונה תוכל לאכול איך שהיית רגילה.

 חופשת המחלה תתקבל מרופא משפחה לפי ההמלצה שבמכתב
.שחרור

  תהייה מוזמנת לביקורת במרפאת חוץ ובה יבדוק הרופא את הפצע
.ויקבע המשך הטיפול לפי תשובה היסטולוגית

14:00-16:00כ בין השעות "לציין שהשחורים מתבצעים בד.



 או  , אודם, חום מקומי,°38במידה ומופיע חום גוף מעל
הפרשה מפצע הניתוח יש לפנות לרופא המטפל עם מכתב  

.  השחרור

י רחצה יומית במים  "יש לשמור על ניקיון איזור הניתוח ע�
.וסבון 

אם יידרש  ).חופשת מחלה תתקבל בהתאם להמלצת הרופא
להאריך חופשת מחלה מעבר לתקופה שצוינה במכתב שחרור  

(.ניתן לפנות לרופא משפחה

ניתן לפנות לצוות המחלקה בכל שאלה שתתעורר



סרטון



צוות המחלקה מאחל לך החלמה  
.מהירה


