
אמיר ואמירה שנפגשו בבית החולים סבלו שניהם 
.  מדלקת תוספתן



שלשולים
הקאות חוםאובדן תאבון

על  , האלה בצורה קצת הומוריסטית' התופעות'יש לעצב את רשימת -גרפיקה

-הילד לסמן מה מתוך כל הדברים מוכר לו

בעמוד זה תוכלו לראות תופעות שכיחות המרמזות על התהוות של  

. דלקת בתוספתן

ויש כאלה  שלא  , יש ברשימה תופעות שדומות למה שהיה לך

?י לזהות מה היה לך מתוך הרשימה/האם תוכל... שייכות

.  כאב חזק מאוד בצד ימין של הבטן התחתונה

לא היה לי תיאבון לאכול

הקאות

שלשולים

חום



?איך הרגשת שהגעת לבית החולים



כיצד הרופא יכול לדעת אם 

התסמינים הללו מעידים על  

דלקת בתוספתן או על כאב 

בטן שנגרם בגלל וירוס או  

?אוכל מקולקל



-על הרופא לערוך מספר בדיקות 
.בדיקה פיזיקלית

לעיתים יחד עם הבדיקה הגופנית הרופא מבקש  

זה אחד המדדים לרמת הכאב  , מהילד לקפוץ

(אפשר להוסיף איור של ילד קופץ)של הילד 

צילום סי טי של הבטן

בדיקות הדמיה

נעשה, זו בדיקה שאין בה קרינה-אולטרה סאונד

.  שימוש בגלים על קוליים

מתבצע צילום  CTבדיקת 

.  מעלות360בקרני רנטגן מכיוונים של  

.נראות זוויות רבות, בתמונה המושגת

בכדי לקבל תמונה מלאה על המצב  –בדיקות מעבדה 

בה אפשר לזהות האם . הרפואי יש צורך לבצע בדיקת דם

.יש דלקת בגוף



?איך הרגשת שעשית את הבדיקות

?היית רוצה לייעץ לחבר או חברה משהו שיכול לעזור



עכשיו יש את כל  
הנתונים מבדיקת  

מהבדיקה  , הדם
הגופנית ומבדיקת 

האולטרסאונד  
ואפשר להחליט האם  

ניתן לטפל  
באנטיביוטיקה או 

שעדיף לנתח



,  מהרגע שיש חשד לדלקת בתוספתן
הרופא מבקש להתחיל צום גם בכדי לא  

להעמיס על מערכת העיכול וגם כדי  
להיות מוכנים למקרה שיהיה צורך  

בניתוח

:אחרי השקופית הזאת אפשר לעשות פיצול-אפשרות

Xהמשך לעמוד ? עברת ניתוח

Yהמשך לעמוד ? ת אנטיביוטיקה/מקבל
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האם אני יכולה לקבל את  

?האנטיביוטיקה דרך הפה בבית

, אפשר שהמידע מהרופא יהיה מוסתר-לגרפיקאית

.אחרי שלמדנו שהדלקת נמצאת בחלק ממערכת העיכול-נשאל את הילד

?למה לדעתך מקבלים את האנטיביוטיקה דרך הוריד

שדלקת תוספתן היא בעצם  , הרופא מסביר
לעיתים  . דלקת בחלק ממערכת העיכול

.צריך להיות בצום
יש חשש שהתרופות דרך הפה לא  , בנוסף

לכן יש צורך לתת אותן דרך , יספגו כראוי
.עירוי 

:לקיחת אנטיביוטיה



.את הניתוח עוברים בהרדמה מלאה

.  או בעזרת מסכת הרדמה או דרך עירוי

עדיף איור של ילד בחדר -לגרפיקאית)

אפשר  . ניתוח ושיראו גם את המנורות

(לצרף גם איור של עירוי

חוץ ממני יהיו בחדר הניתוח עוד רופאים  

ואחיות שתפקידם הוא לטפל ולשמור  

.עליך בזמן הניתוח

לאחר הניתוח חוזרים להמשך אשפוז  

. והתאוששות במחלקה לפי הצורך

.ובקצב שלך תוכל לחזור לאכול, לאט

במידה והוחלט על ניתוח



איפה בכלל נמצא 

התוספתן בגוף 

שלנו ולמה נוצרת  

?שם דלקת



http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=9730

התוספתן

בצורת בליטה קטנה סגורה איברהתוספתן הוא 
הוא נמצא בחיבור שבין המעי . דמויית אצבע

הדק והמעי הגס וממוקם בצד הימני התחתון  
.מ"ס7-אורכו אצל ילדים כ. של הבטן

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=9730


פה

ושט

קיבה

מעי דק

מעי גס

תוספתן(פי הטבעת)חלחולת 

ערוך ניסוי על מערכת העיכול

http://science.cet.ac.il/science/energy/energy4.asp

את  -לגרפיקאית

הקישור בחוברת  

אפשר לעשות  

.כברקוד

האם אפשר  -גרפיקה

באמצעי מתוחכם  

לגלות את שמות  

האברים על ידי 

למשל  ? פעולה

צביעה  ? גירוד

בעזרת עפרון קסמים  

?שחושף את השמות

או  , או לסמן חיצים

??שיהיו מדבקות

אולי רק להשאיר את  

.?התוספתן במקומו

...זה לא מנותק, מה שטוב בציור הזה שיש דמות ובתוכה המערכת= -לגרפיקאית

http://science.cet.ac.il/science/energy/energy4.asp


".תוספת"בא מהמילה " תוספתן"השם 
תפקידו אינו, אצל בני האדם כיום

.הוא לא משתתף בתהליך העיכול. ברור
לתוספתן יש, אצל חיות אוכלות עשב

ֵפרּוקתפקיד  .המזוןבְּ

?אז למה צריך תוספתן

אילו בעלי  
חיים  

צמחוניים  
?קיימים



האם היא נגרמה ממשהו  ?  איך נוצרת דלקת תוספתן, אמירה שאלה את הרופא שלה
?  שעשיתי או אכלתי

לרוב משאריות מזון , דלקת תוספתן נגרמת מחסימה בנקודת המוצא של התוספתן
החיידקים  , אלה הופכות למקור מזון לחיידקים. או צואה שנתקעו בפתח התוספתן

.דלקת מתרבים שם וכך נוצרת 



תוספתן תקין 



טיפול מתאים בדלקת בשלבים הראשוניים ימנע סיבוך של  ?מדוע חשוב לטפל בדלקת בזמן
,  בתוספתן( זאת אומרת יצירת חורים קטנים)התנקבות

במידה וישנה התנקבות  . ופיזור החיידקים בחלל הבטן
הטיפול האנטיביוטי יהיה ממושך יותר ויהיה צורך בנקז  

.שיעזור להוציא החוצה את שאריות הדלקת



,  רגע לפני שהולכים הביתה
חשוב לזכור מה אפשר לעשות וממה עלינו להימנע  

לשים לב להוראות  במכתב השחרור מהרופא-ובעיקר

מנוחה *

חום ואודם סביב מקום הניתוח-מעקב סימני זיהום* 

שטיפת ידיים בסבון במידה ורוצים לגעת במקום הניתוח * 

התייעצות עם רופא לגבי חזרה לפעילות גופנית* 

י ההנחיה"הקפדה על לקיחת תרופות עפ* 

.ל יהיו באיורים ולא במלל"מציעה שההנחיות הנ-גרפיקה



.עמוד זה יהיה נספח לספר ולא אחד העמודים הרגילים

,  אפשר לתאר את התמונות האלה בצורה מרוככת

.בעזרת הגרפיקאית

?האם זה חור, חשוב לבדוק איפה נעשה הפתח בגוף

?  האם יש תפרים

חורים קטנים בבטן התחתונה שנסגרים או  3לרוב הניתוח נעשה בעזרת 

.בהדבקה או עם תפר שמתמוסס לבד

.יש מצבים בהם מספיק פתח אחד ליד הטבור



. חוברת זו הינה פרי עבודה של הצוות החינוכי בבית הספר הניסויי הדסה

. לאורך השנים נפגשנו עם ילדים רבים שהגיעו עם דלקת בתוספתן

המידע שהילדים מקבלים על התופעה של דלקת . ראינו את החשיבות והתועלת בהנגשת המידע הרפואי לילדים

וזוכרים את האירוע עצמו  , מפחדים פחות, משתפים פעולה, עוזרת להם להרגיש בטוחים ונינוחים יותר, תוספתן

. כאירוע חיובי יותר

:תודתנו נתונה ל
.כירורג ילדים, ר דיאא זגייר"ד

.מנהל מחלקת כירורגית ילדים-עמוס פרומן' פרופ

:  כתיבה וגיבוש הכנת ילדים לניתוח תוספתן, פיתוח

.מטפלת במוזיקה-סיוונה דרדיק, מורה–הודיה צמח , מורה–מונא נכאל 

עדנה : תרמו וחידדו, תודה לחברות הצוות החינוכי של בית הספר שקראו

סלימה , מורה למדעים–אלאא אסחאיק , ובר מנהלת בית הספר'פינצ

. מטפלת באמנות–ליזי יעקובי , מורה–אברהים 



.שקופית סיום


