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 הסכם למתן טיפול רפואי אסתטי
 

 ירכייםמתיחת ניתוח 

 כללי

ניתוח מתיחת ירכיים מבוצע במקרים בהם קיים עודף עור באיזור הנוצר עקב שינויים במשקל )לאחר דיאטה(, 

איבוד אלסטיות העור )בעיקר בשל הגיל(, תורשה גנטית, ניתוחים קודמים )ובעיקר שאיבת שומן( ושילוב של 

 הנ"ל.

 

מבוצע בהרדמה כללית, אורכו בין שעתיים לשעתיים ומחצה, בהתאם למורכבותו והיקפו,  ירכייםלמתיחת ניתוח 

 מפשעהמותחים את העור והשומן לכיוון המהירך הפנימית אשר במהלכו כורתים את עודפי העור והשומן 

בת שומן בחלקי . לעיתים מבצעים גם שאיאת העור בצלקת העוברת לאורך המפשעה דו צדדיתומקבעים מחדש 

לעובי ועודפי שונים באותו מעמד. שיטת הניתוח יכולה להשתנות ממטופל/ת אחד/ת לשני/יה, בהתאם  הירך

 ירכיים, עודפי העור והשומן, עובי העור והשומן, מצב השרירים ועוד. בכל מקרה של ניתוח למתיחת העור בירך

)מקו המפשעה לכיוון הברך( על כך יוחלט לפני  המפשעה ובמקרים מסוימים אף לאורכהנותרת צלקת לכל רוחב 

 . צלקת זו מתוכננת בשאיפה שתוסתר מתחת לקו התחתונים/בגד הים.הניתוח

 

מתיחת ירכיים נועדה להפטר מיתרות עור באיזור ירך פנימי. היא אינה בהכרח מצרה היקפים. מתיחת הירך  

נים, לעצב ולחזק את דופן העור ומתיחת איזור באה לפסל, לעצב ולמתוח יתרות עור ושומן מאזורי הירך השו

 המפשעה )ערווה( אשר שלא ניתן לשפר אותם באמצעים אחרים כמו דיאטה ופעילות גופנית.

 

או בגד אלסטי על אזור הניתוח לתקופה של שישה שבועות לפחות. מכנסון לחץ  לאחר הניתוח מומלץ ללבוש

תוח. את הבגד, חגורה אלסטית, מחוך או גרביים אלסטיות, הבגד יותאם למידותיך ולאזורי השאיבה בטרם הני

  ו/או ד"ר ענבר. יהיה עליך לרכוש באופן עצמי על פי הנחיות שתקבל מד"ר עזריה

 

 הצלקות

צלקת זו  קו המפשעה בסמוך לשפתיים הגדולות. אורךנותרת צלקת לכל  ירךבכל מקרה של ניתוח למתיחת 

גם לחרוג מגבולות חתונים/בגד הים. לעיתים הצלקת יכולה מתוכננת בשאיפה שתוסתר מתחת לקו הת

הצלקת מתוכננת מראש בקפידה על מנת שתהיה סימטרית ככל התחתון/בגד הים ו"לרדת" לכיוון הירך. 

לאחר תקופת ההחלמה. כמו כן, רוחב הצלקת לאחר הניתוח  רהאפשר. לא ניתן לדעת בוודאות שכך היא תישא

. מאחר ולא ניתן לצפות מראש, כיצד תתרפאנה הצלקות, לעיתים הן עשויות םמילימטרילא יעלה על מספר 

. אין וודאות לגבי רוחב, עובי וצבע הצלקת שתוותר לאחר טלבלוט מעל קו העור, להיות רחבות או בעלות פיגמנ

הצלקת שנותרת אחרי ניתוח זה היא קבועה ואינה נעלמת. במהלך תקופת ההבשלה תקופת ההחלמה. 

של הצלקת שעשויה להימשך שנתיים או יותר, תחול הבהרה, השטחה וריכוך של הצלקת בדרך כלל.  הביולוגית

לרופא  לא ניתן לצפות מראש כיצד תתרפאנה הצלקות ויש לציין שזמן הריפוי ואופיו שונים ממטופל/ת למטופל/ת.

 אין שליטה על דרך ריפוי הצלקת וכיצד היא תראה בסופו של דבר.

 

שעות. תשוחרר/י לביתך עם בגד אלסטי לתקופה  24-ושפז/י למשך מספר שעות ולא יותר מלאחר הניתוח תא

אשר עליהם  זוג נקזים למשך מספר ימים עד לירידה בכמות ההפרשותלעיתים ו שישה שבועותשלושה עד של כ

 לאחריה ניתן בהדרגה לחזור לפעילותימים  ייםזמן ההחלמה הוא כשבוע .יחליט המנתח במעמד הניתוח

תוזמן/י לביקורת במרפאה. מומלץ להימנע מפעילות גופנית מאומצת  שגרתית. במהלך התקופה שלאחר הניתוח

 בימים אלו ולנוח. המנוחה חשובה לתהליך ההחלמה.

 

 חודשים לפחות, לאחר הניתוח. שישהכצורת האזור נשוא הניתוח מתייצבת 

 

ל את השוקיים, למעט ככל האפשר בשכיבה בתקופת ההחלמה מומלץ להסתובב )ללכת( ככל האפשר, להפעי

ובעת המנוחה לקפל מעט את הברכיים על ידי הנחת שתי כריות מתחת לברכיים. בימים הראשונים קשה לעמוד 
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. מומלץ שלא לנסות ולהתיישר בכוח, אך גם לא להתכופף באיזור הירך וללכת זקופים, עקב הרגשת המתיחה

 ופך, כלומר ללכת לשכב ולשבת בתנוחה שנוחה לך.בצורה מוגזמת. עלייך להיות קשוב/ה לג

 

הנפיחות תרד בהדרגה תוך  .בימים שלאחר הניתוח יש כאבים ונפיחות ועשויים גם להופיע סימנים כחולים

בעקבות הניתוח יכולה גם להיווצר נפיחות באזור משולש שיער  שלושה שבועות עד שלושה חודשים לפחות.

ף במהלך החודשים שלאחר הניתוח. לעיתים נדירות יש צורך בשאיבת שומן שתחלו ובירך הפנימית,  הערווה

  באותו אזור בשלב מאוחר יותר.

 

השכר שתשלם/י עבור הניתוח כולל את עלויות חדר ניתוח, הרדמה, אשפוז, שכר מנתח וכל ביקורי המעקב 

ו כמו: בדיקות מעבדה, במרפאה. עלויות בלתי צפויות נוספות שעשויות להיווצר במהלך האשפוז או לאחרי

 ת.\בדיקות פתולוגיות, תרביות ועוד, יחולו עלייך המטופל

 

והסכמת הצוות המנתח, ת /בהתאם לרצון המטופלו, שלא מסיבה רפואית במידה ויעלה צורך בניתוח נוסף

ק זה כוללים בד"כ ניתוחים לשיפור הצלקות, הידו . ניתוחים מסוג חודשים לפחות 6 -לאחר  כיבוצע הדבר 

הוסבר לי  למען הסר ספק או לשאיבת שומן נוספת. ירךאסימטריה בדופן הבטן-מעטפת העור, לשיפור ה

 , למעט שכר המנתח, יחולוחדר ניתוח, הרדמה, אשפוז, תרופות וחומרים אחרים עלויות ואני מסכימ/ה כי

,  כמת הצוות המטפלוהס , שלא מסיבה רפואית,  ובהתאם לרצון המטופלתניתוח ו/או טיפול נוסף. כל עלי

, תהיה בעלות חודשים מיום הניתוח הראשון כאמור( 13)קרי  לאחר תום תקופת האחריות יבוצעאשר 

 מלאה )כולל שכר מנתח(.  

 

לאחר הניתוח, על  יעליך לדעת כי, נודעת חשיבות רבה לפעילות גופנית מסודרת ושמירה על משקל גוף אידיאל

תקבלו בשל הניתוח. קרי, חוסר בפעילות גופנית אירובית ואנאירובית ואי מנת לחוות את התוצאות הסופיות שי

 אובדן התוצאות המקוות מהניתוח.שמירה על משקל גוף תקין יגרמו ל

 

 מקרים בהם יומלץ על שאיבת שומן

 אזורי השאיבה

ור משולש אזורים אותם ניתן לשאוב בניתוח למתיחת בטן הם: הבטן, קפלי המותן התחתונה, ירך עליונה ואיז

 הערווה.
 כמות השאיבה

ליטר שומן בניתוח. שאיבות שומן נרחבות  1-2-מטעמי בטיחות לא מומלץ לבצע שאיבה נרחבת, קרי יותר מ

יותר, בשילוב מתיחת בטן, מגדילות מאוד את שכיחות הסיבוכים, מאריכות את תקופת ההחלמה ולמעשה 

שאוב כמויות גדולות של שומן, עדיף לחלק את הפעולה מהוות הוריה נגד לביצועם. אי לכך, כאשר יש צורך ל

 למספר ניתוחים.

 

 הסכמה להרדמה

עם או בלי הזרקה תוך ורידית של ואזורית לביצוע הרדמה מקומית  , באם יוחלט מראש,הסכמתי ניתנת בזאת

ות שונות חומרי הרגעה לאחר שהוסברו לי הסיכונים והסיבוכים של הרדמה מקומית לרבות תגובה אלרגית בדרג

לחומרי ההרדמה, והסיבוכים האפשריים של שימוש בתרופות הרגעה, שעלול לגרום, לעיתים נדירות, להפרעות 

כמו כן, הוסברה בנשימה ולהפרעות בפעילות הלב, בעיקר אצל חולי לב וחולים עם הפרעה במערכת הנשימה. 

על ביצוע הניתוח בהרדמה כללית, יינתן לי אם יוחלט ת. האפשרות של נזק עצבי ו/או וסקולרי בהרדמה אזורילי 

 הסבר על ההרדמה על ידי מרדים.
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 סיבוכים ותופעות לוואי אפשריים

 

בטרם חתימתי על הסכם זה הוסברו לי הסיכונים והסיבוכים האפשריים כתוצאה 

מהטיפול, ובין היתר כי סיבוכים ותופעות לוואי יכולים להופיע בכל ניתוח ואצל כל רופא 

מעידים על רשלנות. הסיבוכים ותופעות הלוואי שיפורטו להלן אינם ייחודיים  ואינם

 למנתח זה או אחר ובדרך כלל גם אינם בשליטתו.

 דימום

דימום קורה בשכיחות של כאחוז אחד, קורה בשעות הראשונות שלאחר הניתוח ומאובחן על ידי הרופא וצוות 

. במקרים נדירים יש והירכיים ות, מתח וכאבים באזור הבטןסימטריה, נפיח-המרפאה. הדימום מאובחן על ידי א

צורך במתן מנה/ות דם. לצורך זה יש להעבירך לטיפול בבית חולים כללי. בנוכחות דימום מסוג זה יש לחזור 

לחדר הניתוח על מנת להפסיקו. ניתוח נוסף זה נערך בהרדמה כללית ועשוי להאריך את משך האשפוז במספר 

 שעות.

 

 סרומה

מכלל  10%. תופעה זו שכיחה כדי ירךרומה משמעותה הצטברות נוזלים )סרום( מתחת לעור באזור הס

, בין מעטפת העור והשומן ירךהמנותחים/ות. הסיבה לסרומה נובעת מהיווצרות חלל פוטנציאלי חדש באזור ה

וצרת סרומה, לבין השרירים. חלל זה יכול להתמלא בסרום שהוא נוזל דומה לפלסמה שבדמנו. במידה ונ

הטיפול הוא ניקוז במרפאה על ידי דיקור. לעיתים יש לחזור על טיפול זה מספר פעמים עד להעלמות מוחלטת 

של התופעה. במקרים נדירים בהם התופעה מתמשכת וחוזרת על עצמה למרות הטיפול, מתהווה הצורך 

 בטיפול ניתוחי לתיקון המצב.

 

זה יחולו הוצאות חדר הניתוח, הבדיקות, התרביות, האנטיביוטיקה במידה ועולה הצורך בטיפול/ניתוח מסוג 

 עלייך המטופל/ת.

 

 זיהום

ויכולה להופיע בין שבוע לשלושה שבועות אחרי הניתוח.  3%-1%שכיחות זיהום אחרי ניתוח מסוג זה היא בין 

פיע בקו התפר ולהשפיע על מנת למנוע זיהום תקבל/י טיפול אנטיביוטי רחב טווח בזמן הניתוח. זיהום יכול להו

על משך ההחלמה מהניתוח ועל אופי הצלקות. במידה ויחול זיהום באזור הניתוח תקבל/י טיפול מקומי נוסף 

 ואנטיביוטיקה בהתאם לצורך. 

  

, קרי: מעטפת השרירים והשרירים ותר יחול הזיהום להתפשט אל דופן המפשעה והירךבמקרים נדירים בי

לכריתת  יך אשפוז בבית חולים, מתן אנטיביוטיקה לתוך הוריד וניתוחים נוספיםעצמם. סיבוך נדיר זה יצר

באם תישלחנה תרביות/בדיקות למעבדה על פי שיקול דעתו של הרופא או הצוות המטפל,  מות הנגועות.רקה

 תשא/י בהוצאות הבדיקה. במידה ועולה הצורך בטיפול/ניתוח מסוג זה יחולו הוצאות חדר הניתוח, הבדיקות,

 התרביות, האנטיביוטיקה על המטופל/ת.

 

 נמק

. נמק יכול לנבוע מפגיעה באספקת הדם לדופן ירך הוא סיבוך קשה ונדיר בניתוח למתיחת ירךנמק בדופן ה

מטופלים/ות ובדרך  500-ל 1המועתקת ממצבה הטבעי למצב מתוח יותר.  נמק כזה קורה בשכיחות של  ירךה

ם/ות מבעיות בזרימת הדם. לא ניתן לצפות מראש את כל גורמי הסיכון כלל אצל כאלה מעשנים/ות או סובלי

. סיבוך כזה יכול להאריך את תקופת הריפוי, להגדיל את סיכויי הזיהום ועשוי להצריך עורלהתהוות נמק בדופן ה

ות, עלויות חדר הניתוח, הרדמה, אשפוז, בדיקות, תרבי . ירךניתוח או ניתוחים נוספים בעתיד לשחזור דופן ה

 תרופות וכדומה יחולו על המטופל/ת.
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 פקקת בורידי הרגליים

. עלייה זו גורמת לעלייה בתנגודת לזרימת באיזור הירכייםגורמת לעלייה משמעותית בלחץ  ירכיים מתיחת 

הדם הורידית.  עלייה בתנגודת לזרימת הדם הורידית מאטה את זרימת הדם בורידי הרגליים לכיוון הלב. 

יכולה ליצור פקקת )טרומבוזה( באחד מורידי הרגליים, מצב מסוכן שמחייב אשפוז בבית חולים, האטה בזרימה 

 ומתן תרופות מדללי דם. אשפוז זה נועד למנוע את התפשטות קריש הדם או תסחיף ממנו לכיוון הלב והריאות.

 

מוש בשרוולי לחץ על מנת למנוע תופעה זו, בזמן הניתוח ולאחריו אנו מקפידים על הפעולות הבאות: שי

מתנפחים לסירוגין בשתי הרגליים במהלך הניתוח ועד לניידות מלאה, שכיבה עם הרגליים מורמות, חבישת 

גרבי לחץ אלסטיים וניוד מלא של המטופל/ת מיד לאחר הניתוח ובמהלך תקופת ההחלמה כולה. כמו כן אנו 

אמצעי מניעה  פחית שיעור סיבוכים אלו.ליטר על מנת לה 1-2מקטינים את הצורך בשאיבת שומן לכמות עד 

 אלו יעילים ביותר ולפיכך שכיחות התופעה נדירה ביותר.

 

 סימטריה-א

 היא מצב נתון לפני הניתוח ועשוי להישאר גם כך אחריו.הירך סימטריה בדופן -א

 סימטריה ועשוי להתהוות הצורך בניתוח מתקן.-א-תוחמר ה 2%-1%לעיתים בשכיחות של בין 

 

ובעובי דופן  לאורך המפשעה או לאורך הירך הפנימית  ריה כזו יכולה להיות במיקום הצלקת התחתונהסימט-א

שישה חודשים לפחות לאחר הניתוח, בטרם ניתן לקבוע אם יש צורך בניתוח כיש להמתין תקופה של  .הירך

תוח נוסף תלוי בהסכמת ביצוע ני אם לאו. גם בניתוח מתקן לא ניתן להגיע לסימטריה מושלמת בדופן.או מתקן 

 במידה ויעלה צורך בניתוח כזה יחולו עלויות הניתוח על המטופל/ת כמצוין לעיל.הצוות המנתח. 

 

 צלקות

לרופא אין שליטה על דרך ריפוי הצלקת בניתוח זה מכוונת להיות מוסתרת בקפלי עור טבעיים של הגוף. אולם, 

בר. מאחר ולא ניתן לחזות מראש את טיב הצלקות ואופיין וכיצד היא תראה בסופו של ד , מיקומה הסופיהצלקת

, 5%-2%בכל מנותחת ומנותחת, אי אפשר להבטיח שהן תהיינה שטוחות, לבנות ורכות. בשכיחות של בין 

קיימת התעבות מורמת אדומה ונוקשה של חלק מהצלקות או כולן, הדורשת התייחסות נוספת. במצב כזה 

גון: משחות סיליקון, רפידות סיליקון, פלסטרים מיוחדים, זריקות או טיפולים יומלץ לך על טיפולים נוספים כ

לא ניתן להעריך מראש את מידת ההצלחה של טיפולים אלו. יעילות טיפולים אלו אינה  בלייזר בהתאם למצב.

 מוכחת, בדרך כלל הם עוזרים במידה רבה ולעיתים כלל לא.

 

, שרכי עודף עור הנקראים "אוזני כלב". במידה ועודפים אלו שעהלעיתים נוצרים בקצה הצלקת משני צידי המפ

חודשים, יש צורך לכרות אותם בניתוח. ניתוח כזה יאריך את  3-לא מתכווצים ונעלמים תוך פרק זמן של כ

התחתונה משני הצדדים. לרוב ניתן לשלב תוספת של שאיבת שומן בזמן תיקון עודפי לאורך המפשעה הצלקת 

 עור אלו.

 

מהמטופלים/ות יש צורך בניתוח נוסף על מנת לנסות ולשפר את הצלקת. ניתוח כזה מבוצע רק  2%-1%-ב

 לאחר שמוצו אפשרויות לא פולשניות אחרות לשיפור הצלקת, שלא הועילו.

 

 ת.\עלויות התכשירים, תרופות, ניתוח נוסף/טיפול במידה ויהיו, יחולו על המטופל

 

 

 תחושה

לאחר הניתוח אפשרי ושכיח. שינויים בתחושה או הרגל ו בחלקים אחרים באזור אהירך אובדן תחושה בעור 

הצלקת אך מצטמצמים בדרך כלל לאזור הירך והמפשעה ירידה בתחושה אחרי הניתוח כוללים את רוב עור 

 התחתונה. שינויים בתחושה בדרך כלל חוזרים למצבם הטבעי תוך שישה עד שנים עשר חודשים.

 



      ד"ר  רועי ענבר                                                                                                                                                         רון עזריהדר' 
 מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית                                                         מומחה לכירורגיה פלסטית ואסטטית       
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. שינויים אלו יכולים הירך ם מצבים של תחושת יתר, או תחושה אחרת שונה ומוזרה בעוריכולים להתהוות ג

שינויים בתחושה או אובדן תחושה  כולה או חלקה.ירך לבוא לידי ביטוי בעקצוצים, גרד, רגישות יתר בעור ה

 אינם משתנים לאחר תקופה זו. לפיכך, ייתכנו אזור/ים של אובדן תחושה מלאה לצמיתות.

 

פגיעה זו גורמת לכאב, נימול הפנימיים אזור הירכיים בתים נדירות נגרמת פגיעה עצבית בעצב תחושתי לעי

 . פגיעה נדירה זו אינה הפיכה.פנימיתוחוסר תחושה או תחושת יתר בירך ה

 

 )במקרה של שאיבה( קפלי עור

ה זו נגרמת על ידי חוסר תופעה זו נראית כרפיון של העור או אי סדירות של הריפוד השומני מתחתיו. תופע

היכולת של מעטפת העור להתכווץ ולהתאים את עצמה לנפח החדש. תופעה זו אינה בשליטת הרופא ולא ניתן 

לצפות אותה מראש. ניתן בדרך כלל להתמודד עם התופעה על ידי ניתוח נוסף לשאיבת שומן, הידוק מעטפת 

  ת שומן.העור )שמשמעותה צלקות נוספות על פני העור(, או השתל

 

 )במקרה של שאיבה( צלוליט

צלוליט הוא מצב קיים בטרם הניתוח ובא לידי ביטוי בשקערוריות ושקעים על פני העור, באזורי גוף שונים )עור 

תפוז(. מצב זה בדרך כלל מושפע לטובה על ידי ניתוח לשאיבת שומן, אף כי לעיתים אינו משתנה או אפילו 

 הרופא ולא ניתן לצפות אותה מראש.מוחמר. תופעה זו אינה בשליטת 

 

אלו אני מאשרת שהוסברו לי לשביעות רצוני המלאה עקרונות הניתוח, מהלכו, ההחלמה ממנו,  יבחתימותי

 התוצאות המקוות והסיבוכים ותופעות הלוואי האפשריים.

 

_____________ 

 חתימה       

 

את כל ההסדרים שבין הצדדים,  על היחסים בין הצדדים יחולו הוראות הסכם זה בלבד, הממצה

 ואין בליתו. כל שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב.

בזכות, ארכה, הקלה מצד אחד וכיוצא באלה, לא יתפרשו, בכל צורה  שימוש-שום ויתור, אי

ות העומדים שהיא, כוויתור או כהסכמה למעשי הצד השני ולא יפגעו בזכויות, בסעדים או בתרופ

 לרשותו של כל צד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על 

פי ההסכם, ואת מלוא הנפקויות והמשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא 

 הסכם.סייג את כל התחייבויותיהם המפורטות ב

 ולראיה באו הצדדים על החתום היום ____ לחודש _____ שנת ______

 

 

                                                                                                                                      . 

 חתימת המטופל     חתימת ד"ר עזריה / ד"ר ענבר


