
 
 

 08-6736750         פקס     , 08-6745555   : טל    ,  78306  ,        אשקלון        ברזילי    ש "ע         פואי     הר    המרכז 
THE   BARZILAI    MEDICAL CENTER ASHKELON,  78306,   ISRAEL,   TEL. :  (972)-8-6745555 ,   FAX. : (972)-8-6736750  

  The State of Israel • Ministry of Health                     משרד הבריאות             •מדינת ישראל 
 THE BARZILAI  MEDICAL CENTER ASHKELON        אשקלון , ש ברזילי"המרכז הרפואי ע

  Affiliated to the Faculty of Health Sciences                      טה למדעי הבריאות    מסונף לפקול
 Ben-Gurion University of The Negev                           גוריון בנגב                 -אוניברסיטת בן
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 נוזל בשק האשכיםבקע מפשעתי ו
INGUINAL HERNIA AND HYDROCELE 

 
 .איל כ,שבר: בקע מפשעתי נקרא גם

 . נוזל בשק האשכים נקרא הידרוצלה
 

 :ילדכםאצל  שאובחן בקע מפשעתי או הידרוצלה יש מספר נקודות שחשוב לדעת לאחר
 
 .מבוגרוד בין ילד והידרוצלה שונים מאובקע מפשעתי  •
 .או פעילות פיזית אחרת, בכי, אמץ גופניי מ"אינם נגרמים ע בילדים ידרוצלההובקע מפשעתי  •
 לא  מקומית מולדתהתפתחותתוצאה של  םה.  בתורשהים עוברם אינידרוצלההובקע מפשעתי  •

 .תקינה
 . לבד עם הגילו חולףבקע מפשעתי אינ •
 .נוזל בשק האשכים עשוי להיספג ולהיעלם עד גיל שנתיים •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תוך . )אשכים או שחלות Gonads(הגונדות נוצרות ליד הכליות בבטן  לחיי העובר 12-14שבוע סביבות הב

 ,בבנים . הטבעי האנטומיןיורדות למקוממהגרות על פי המסלול שלהן והגונדות , כדי התפתחות העובר
 5% -כב. יםשק האשכמקומם הטבעי שהוא  עד לות דרך פתח במפשעממשיכות בהגירההאשכים 

 חלק מהמעיים או נוזלבר ו עכודר ו) יותר בבנים8פי (  פתח זה לא נסגר כראוי,בנים ובנות, התינוקותמ
, אשר עובר חלק מהמעיים נוצר הבקע המפשעתיכ. שפה הגדולה בבנותללשק האשכים בבנים ועד 

 .הידרוצלהנוצרת האשכים וכאשר מצטבר נוזל בשק ה
 

 :סימנים וסימפטומים
 

 בשנה הראשונה לחיים ובגילאי אך לרוב מתגלה הבקע  להתגלות בכל גילים יכולהידרוצלהופשעתי בקע מ
.  בבנותשפה הגדולהבאו בבנים שק האשכים ב או/ונו נפיחות במפשעה הסימן הראשון ה . שנים3-4

כ חופשי וניתן "ק המעיים הוא בדחל,  במקרה של בקע. על כאבים באזורנת/ מתלונןה/לעיתים הילד

תעלה 
 פתוחה

מעיים 
חופשיים 

תוך שק ב
הבקע

נוזל בשק 
 האשכים

בקע 
 כלוא
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  המרשם לבריאות–איכות בשירות 

במקרה . )בקע כלוא (כ אך עלול להיווצר מצב בו חלק המעיים נכלא ולא ניתן להחזרה"להחזרה בקלות בד
הופכת הנפיחות המפשעתית ת באי שקט ו/ה נמצא/הילד, זה הכאבים במפשעה הופכים לבלתי נסבלים

עי הכלוא  מכיוון שהספקת הדם לחלק הממצב זה עלול להיות מצב חירום רפואי. ורגישה למישושנוקשה ל
בקרה של כאבים בלתי נסבלים ואי . לאשך או לשחלה, ועלול להיגרם נזק בלתי הפיך למעיים מתמעטת

אבחון וטיפול . כירורג ילדיםרופא ילדים או ,  מידיתרופא להביא את הילד לבדיקתחובה ה /שקט של הילד
 .מהיר ימנעו את הנזק

 . בלבדחהוא ניתווהידרוצלה שלא נעלמה הטיפול בבקע מפשעתי 
 .ת הבקעכליאאפשרות של למנוע כדי   בקע מפשעתי מוקדם ככל האפשרתקןמומלץ ל

 
 הניתוח

 
 .  כירורגיאשפוז יוםיחידה לילדים בריאים מעל גיל שנה עוברים לרוב את הניתוח ב

שמפרט לבדיקה טרום ניתוח עם מכתב מהרופא המטפל בליווי אחד ההורים  מובאהילד יום לפני הניתוח 
י "רופא מרדים וע, י רופא ילדים"הילד נבדק ע. ספירת דם עדכניתתשובת בדיקת  ו הילדצב בריאות מאת 

בתום ההסבר חותמים ההורים על . את התהליךהורים  לוסבירי אשר  ילדיםיתכירורגמנהלת היחידה ל
 .הניתוח יתבצע בהרדמה כללית . ולהרדמהלניתוחמדעת הסכמה טופס 

 חתך  המנתחבהרדמה כללית מבצע. פשוט וקצרהוא  בילדים ההידרוצלו הניתוח לתיקון בקע מפשעתי
משחרר את השק המנתח .  את שק הבקע או את התעלה המקשרת של ההידרוצלהאתרקטן במפשעה ומ

למפשעה ולשק להיכנס נוזל ל ויםמעילא תהיה יותר אפשרות ל כך . אותהמקשרת וקושראו התעלה ה
 .האשכים
 :כאבים

 
הרדמה הילד  היות ובזמן הניתוח מקבל הכאב אינו חזקואחרי הניתוח מהר כ "בדילדים מתאוששים 

 .קלמומלץ לתת אקמול לפי מש במידה והילד אינו שקט . בנוסף להרדמה הכלליתמקומית באזור הניתוח
 . רופא הילדים ידריך את ההורים לגבי המינון המתאים

 
 שחרור

 
חררים לביתם מספר שעות תבריאים מעל גיל שנה משילדים . רהמהיכ "היא בדההחלמה לאחר הניתוח 

 ליממה או יותר לפי נשארים להשגחהתינוקות וילדים עם בעיות רפואיות אחרות , פגים .לאחר הניתוח
 .הצורך

אל . נפיחות גדולה בשק האשכים והמפשעהעתי גדול אצל ילד קטן תתכן פשלאחר ניתוח תיקון בקע מ
 .שבועותמשך מספר  בהדרגה ביסוגת  והנפיחותופעה ידועה זו ת! בהלה

 
 :צלקת

 
לכן לאחר הניתוח יש להקפיד לא להרטיב את , )ולא עם תפרים(החתך בעור נסגר לרוב עם דבק מיוחד 

הצלקת שנותרת לאחר הניתוח .  ימים ולשמור שהילד לא יקבל מכה באזור המפשעה5החתך הניתוחי 
 .לרוב קטנה וכמעט אינה מורגשת
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 :חזרה לשגרה
 

ישגיח שלא יבצע מאמץ מישהו  ימים לאחר הניתוח בתנאי ש1-2לגן או לבית הספר כ "בדהילד יכול לחזור 
 . באזור הניתוחפגעייגופני ולא 

 . הניתוחיאחר  עד שבועייםשבועהילד יוזמן לביקורת במרפאה לכירורגית ילדים כ
 
 :שנות הבקעיה
 

ן צורך להגביל את פעילות הילד במאמץ וספורט החל אי. הישנות בקע לאחר תיקון אצל ילדים אינה שכיחה
 .משבועיים לאחר הניתוח

 .בפגים ובילדים עם לחץ תוך בטני מוגבר,  באופן דחוףותחושכיחה יותר בילדים שנהבקע שנות יה
 
 

 .בריאות שלמהצוות היחידה לכירורגית ילדים מאחל לכם 
 08-6745362טלפון לבירורים  
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