טופס הסבר הניתן על ידי לאישה העוברת דקור מי שפיר

גברת נכבדה!
היום עברת דקור מי שפיר ע"י פרופ' צלאל.
הפעולה עברה בשלום ולכן ירד הסכון להפלה בעקבות הדקור .ואולם ,עדיין קיים סכון
להפלה ולכן צריך לשים לב לאחד מארבעת הדברים הבאים :כאבים חזקים ,ירידת מים,
דמום ,חום אימהי מעל  8..3מעלות .כל  8הסימנים הראשונים יכולים לחלוף .התכווצויות
קלות יכולות להיות בימים הקרובים .ירידת מים יכולה להיות דליפה קלה שתסגר .חום של
האם הוא סימן מסוכן המחייב בדיקה מיידית .בכל מקרה של אחד מארבעת הדברים את
מחפשת אותי בכל שעה משעות היום .אם מסיבה כלשהיא אינך מוצאת אותי ,את פונה
למיון נשים הקרוב למקום מגורייך ומדווחת על הקורה.
אנחנו אומרים שהזמן המסוכן ביותר לסיבוכים הוא במהלך  23 - 42השעות הראשונות
לאחר הדקור .לכן ,מומלץ ביומיים הקרובים על מנוחה ,שתייה מרובה ,פינוקים מהבעל,
שלטים וספרים .ניתן לרדת לשירותים ולאוכל ,ניתן לנוח בישיבה.
עדיין אם קורית אחת מהתופעות המוזכרות תוך שבוע 01 -ימים אנחנו משייכים זאת לדקור
אך הזמן המסוכן ביותר הוא היממה הראשונה.
את התשובה אנחנו נותנים טלפונית תוך שבועיים עד שלושה מהדקור .אנחנו יודעים
שהאשה בלחץ ולכן לא מחזיקים אצלנו את התשובה  -לכן אין צורך להתקשר ולשאול את
התשובה .ברגע שאנו מקבלים אותה אנחנו (מזכירתי או אני) מודיעים לך את התשובה.
יש לזכור שלעיתים נדירות ,התשובה הסופית אינה תואמת את התשובה הראשונית
שקבלתן בטלפון .זה נדיר אך קיים ולכן יש לחכות גם לקבלת התשובה הסופית הכתובה
שמגיעה אליכן בדואר תוך  2-5שבועות מיום הדקור.
אין צורך בבקורת יזומה .אם יש אחת מהתופעות שהזכרנו את מגיעה בכל מקרה לבקורת
ואם את מרגישה תנועות ואין כל תופעה חריגה אין צורך בבקורת.
אם לא שמרת תאים ממי השפיר לצורך בדיקות עתידיות (כמו בדיקת הציפ הגנטי לזיהוי
חסרים  /תוספות כרומוזומליות מזעריות) אנא התייעצי עמי או עם צוות היחידה.
בכל מקרה של תופעה חריגה או שאלה בעקבות הדקור את מוזמנת להתקשר אלי ישירות
לנייד ( 154-6666264 -או לסמדר )152-5223555
אני האחראי לדקור ולכן אין סיבה ל"טרטר" את רופאך המטפל בשאלות הנוגעות לדקור.

בתקווה לתשובה תקינה ולהמשך הריון מוצלח,

פרופ' ירון צלאל

