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התהליך לקראת ניתוח בריאטרי 
השמנת יתר היא מחלה שסיכוניה וסיבוכיה משפיעים על תחומי חיים רבים.

היא פוגעת באיכות ובאורח החיים ומגבירה תחלואה ותמותה.
את  לשפר  יהיה  ניתן  זמן  לאורך  החדש  המשקל  ושימור  במשקל  ירידה  בעזרת 

המצב הבריאותי ואיכות החיים. 
אחד הטיפולים האפשריים הוא ניתוח בריאטרי.

מטרתו לסייע להצלחה לירידה במשקל, לשנות הרגלי אכילה ואת אורחות החיים.
מעבר לטיפול בהשמנת יתר, הצלחת ניתוח מסייעת באיזון תחלואה נלווית.

החלטתם לעבור ניתוח בריאטרי? 
בעלון זה נפרט מהם השלבים אותם עליכם לעבור עד להגעה לניתוח, על מנת

שתוכלו להכין את עצמכם בצורה הטובה ביותר וכמובן לשמור על תוצאות
הניתוח בתקופה שאחריו.

התאמה לניתוח בריאטרי:

או  גבוהה  בדרגה  יתר  מהשמנת  הסובלים  לאנשים  מתאים  בריאטרי  ניתוח 
מצליחים  ושאינם  נלוות(  מחלות  )בשילוב  יותר  נמוכה  בדרגה  יתר  מהשמנת 

להפחית ממשקלם באמצעות שינוי הרגלי חיים בלבד.
הוא אינו מתאים לכולם נוכח המורכבות והסיבוכים האפשריים.

ולהביא לתוצאות  זה, להפחית סיבוכים  לניתוח  נכונה  על מנת לאפשר התאמה 
ולקבל  בדיקה  לעבור  החבר  על  כי  הבריאות  משרד  קבע  ומיטיבות,  מוצלחות 

אישור  לניתוח מצוות מומחים המכונה "וועדה בריאטרית".
הוועדה בודקת את התאמת המטופל ועמידתו בקריטריונים השונים, כגון: מידת 

ההשמנה, מצב גופני, מצב תזונתי ורגשי, מחלות נלוות ועוד.

זכאות לניתוח בריאטרי:
לפי הנחיות משרד הבריאות הזכאות לניתוח בריאטרי היא כשהמועמד בעל מדד

BMI 40 ומעלה או BMI 35 עם תחלואה נלווית להשמנה כגון:
יתר לחץ דם סוכרת מסוג 2                    

מחלות לב כבד שומני                     
דום נשימה בשינה רמות שומנים גבוהות בדם    

הפרעות פוריות משניות להשמנה   
בעיות אורתופדיות משניות להשמנה  

כאשר מדובר בניתוח חוזר הקריטריונים שנקבעו הם מדד  BMI 30 ומעלה לאחר
ניתוח בריאטרי קודם.

חשוב לדעת: 
עמידה בקריטריונים של מדד ה- BMI אינו מהווה אישור לניתוח.

האישור ניתן לאחר בירור רפואי נרחב ולאחר קבלת המלצה ואישור כלל 
הגורמים הרפואיים.

המטפלים בוועדה הבריאטרית יבדקו את ההתאמה ומידת המוכנות שלכם 
לעבור את הניתוח.

התהליך הנדרש לשם קביעת ניתוח בריאטרי:

תהליך  בדיקות,  ביצוע   - לקראתו  הכנה  תהליכי  מספר  דורש  בריאטרי  ניתוח 
ייעוץ תזונתי כהכנה לניתוח, יישום ההמלצות התזונתיות וקבלת אישור הוועדה 

הבריאטרית לביצוע הניתוח. 
לאחר קבלת האישור לניתוח ניתן יהיה לבחור את בית החולים בו יתבצע הניתוח, 

את הרופא המנתח ולתאם את מועד הניתוח. 



חשוב! קביעת מועד למעקב במכון הבריאטרי לאחר הניתוח הינה חלק מהתהליך 
)הסבר מלא על כל שלבי התהליך מפורט מטה(. 

מקיימים  אנחנו  והשלכותיו  הניתוח  משמעות  התהליך,  את  להבין  לכם  לעזור  כדי 
עבורכם הרצאות בהן תקבלו רקע חשוב על הניתוח, הליך ההכנה והשינויים הנדרשים 

לאחר הניתוח.
המזכירות  דרך  או   *3555 הפסקה  ללא  מכבי  דרך  נעשית  להרצאות  ההרשמה 

במרכזים הרפואיים.

השלבים לפני ההגעה לוועדה הבריאטרית:

הכנה לקראת הוועדה הבריאטרית:

בשלב הראשון יש לפנות ולהיוועץ עם רופא המשפחה, על מנת לקבל את חוות דעתו 
ע"י הרופא  תופנו  ותמצא התאמה  במידה  לניתוח.  רפואית ראשונית  ולבחון התאמה 

לביצוע בדיקות נדרשות, ולמפגשי הכנה עם דיאטנית.
להלן רשימת הבדיקות אותם יש לבצע טרם קביעת התור לוועדה הבריאטרית:

)את רשימת הבדיקות המלאה ניתן למצוא גם באתר מכבי(
רמת גלוקוז בצום  

HbA1C לחולי סוכרת רמת  
תפקודי כליה: אוריאה, קראטינין  

אלבומין  
פרופיל שומנים בדם: כולסטרול, LDL+HDL , טריגליצרידים  

ALT, AST, ALP :תפקודי כבד  
D חומצה פולית, ויטמין , B12 ברזל, פריטין, טרנספרין, ויטמין  

ספירת דם מלאה  
תפקודי קרישה  

תפקודי בלוטת התריס  
בדיקות לב:  

א.ק.ג )במידה ויש בעיה קרדיאלית יש לבצע אקו לב ולפנות ליעוץ קרדיולוג(  
צילום חזה  

צילום ושט קיבה תריסריון או גסטרוסקופיה עדכני ל-6 החודשים האחרונים  
אולטרסאונד )כבד ודרכי מרה(  

במועמדים לניתוח חוזר- מכתב מכירורג בריאטרי
למועמדים לניתוח מתחת לגיל 18, התהליך מעט שונה:

נדרשת הפניה לצילום גיל עצמות  	
ייעוץ אנדוקרינולוג 	
הפניה לפסיכיאטר ילדים, לצורך הערכה פסיכיאטרית של המתבגר והמוכנות  	

המשפחתית לקראת ניתוח בריאטרי.
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טרום  הכנה  בתהליך  מותנה   18 לגיל  מתחת  נוער  בבני  הבריאטרי  הניתוח  ביצוע 
ניתוח תזונתי ורגשי.

לאחר פניה לרופא המשפחה ובדיקת התאמה ראשונית על ידו, יגיעו הנער והוריו
למפגש הערכה במכון הבריאטרי במכבי שירותי בריאות.

במפגש זה תתבצע בדיקת התאמה לניתוח ותקבע תוכנית להתחלת תהליך הכנה
טרום ניתוחית במכון הבריאטרי.

בנוער, אין לפנות לדיאטנית בקהילה להכנה לניתוח בריאטרי.
ההכנות מתבצעות במכונים הבריאטרים על ידי אנשי הצוות המוכשרים לכך.

מפגשי הכנה לניתוח עם דיאטנית:
הניתוח הבריאטרי מצריך שינויים בהרגלי אכילה ובאורח החיים, המטרה של מפגשי 
לניתוח כך שיוקל לכם בשינויים התזונתיים שיגיעו מיד  ההכנה היא להכין אתכם 

לאחר הניתוח ולמקסם את ההצלחה של הניתוח בטווח הארוך.
במידה וקיים מחסור תזונתי טרם הניתוח יש להשלים את החסרים באמצעות

נטילת תוספים רלוונטיים, לפי הנחיית דיאטנית ורופא מטפל.
בנוסף, יש להגיע ל 3-6 מפגשים עם דיאטנית, לפי שיקול דעתה המקצועי.

דגשים לייעוץ התזונתי:
הפגישות  שאר  במרפאה,  פרונטליות  להיות  והאחרונה  הראשונה  הפגישות  על 

יהיו פרונטליות או מקוונות לפי שיקול דעתה של הדיאטנית המטפלת.
חשוב להקפיד על הפרש של שבועיים לפחות בין הפגישות.

במהלך המפגשים יידרש מכם לאמץ את ההרגלים החשובים הבאים: לסגל אכילת 
ארוחות מסודרות המותאמות לסדר יומכם, אכילה איטית ולעיסה טובה, להפריד 
בין אכילה לשתיה, להיפרד ממשקאות מוגזים, להגביר צריכת מזון עשיר בחלבון 

ולשלב פעילות גופנית.
מומלץ להתחיל בירידה במשקל במהלך ההכנה, זה מעיד על תהליך הכנה מוצלח 

ורציני.
אימון וביצוע של משימות לשינוי הרגלי אכילה לפני הניתוח מקלים על ההתמודדות 

לאחר הניתוח.
חשוב שתזכרו כי יתכן ולאחר ההערכה בוועדה תידרשו להשלמת פגישות נוספות 

אצל הדיאטנית המטפלת או אצל דיאטנית במכון הבריאטרי.
***למעשנים, יש להפסיק לעשן כחודש לפני הניתוח

וודאו כי קבעתם תור לוועדה הבריאטרית רק לאחר ביצוע כל הבדיקות, קבלת 
התוצאות ולאחר השלמת כל הביקורים אצל הדיאטנית וקבלת מכתב מסכם.
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קביעת תור לניתוח:

מבתי  באחד  לניתוח  מועד  לקבוע  ניתן  לניתוח  הסופי  האישור  קבלת  לאחר 
החולים לבחירתכם. יש לקבוע תור למכון הבריאטרי במכבי, לדיאטנית ולעובדת 

הסוציאלית כשבוע לאחר מועד הניתוח שנקבע.

בברכת בריאות טובה, הצלחה ואורח חיים בריא,
צוות המכונים הבריאטרים, מחוז המרכז, מכבי שירותי בריאות.

המידע נכתב על ידי:
זיוה רגב, דיאטנית, מנהלת המכונים הבריאטרים

נערך על ידי:
ד"ר דן אויירו, רופא משפחה, סגן הרופאה המחוזית

שלי משל-יוגב, מנהלת תחום תזונה
מחוז המרכז 2021
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הגעה לוועדה הבריאטרית:2

השלמתם את כל תהליך ההכנה? כעת ניתן לתאם תור להערכה באחד מהמכונים
הבריאטרים במכבי, דרך מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*.

המפגש בוועדה כולל שיחה בין המטופל לבין שלושה אנשי מקצוע: רופא, דיאטנית 
קלינית ועובדת סוציאלית, אשר יעריכו את מידת ההתאמה שלכם לניתוח

מבחינה בריאותית, תזונתית ונפשית, כנדרש לפי נהלי משרד הבריאות.
למפגש עליכם להביא את כל תוצאות הבדיקות ומכתבי הסיכום של הרופא

והדיאטנית וכן למלא שאלון אישי הנמצא באתר מכבי באינטרנט )בשורת החיפוש
לרשום שאלון טרום ניתוח בריאטרי(.

יש לשלוח את השאלון בפקס או בדואר האלקטרוני למכון הבריאטרי שבו נקבעה
ההערכה.

משך השהייה במכון לצורך ההערכה הינו כשלוש שעות.
מתחת לגיל 18 - על זוג ההורים להגיע עם הנער למפגש ההערכה הטרום

ניתוחי.

שימו לב: הגעה לוועדה אינה מבטיחה את אישור הניתוח. 
הניתוח  או דחיית  הוועדה בדבר אישור  מכתב סיכום הכולל את החלטת 

יישלח אליכם בדואר או בדוא"ל.

והדיון המקצועי שייערך בעניינכם, תידרשו לבצע  בוועדה  ולאחר המפגש  יתכן 
השלמות כגון: בדיקות רפואיות נוספות, מפגשי הכנה נוספים עם דיאטנית ו/או 
עובדת סוציאלית, הערכה פסיכיאטרית ועוד. אם תידרשו להכנה נוספת, נעדכן 
המכון  במסגרת  או  המטפלת  הדיאטנית  בליווי  מתבצעת  ההכנה  האם  אתכם 

הבריאטרי.
לאחר העברת ההשלמות למכון הבריאטרי ייערך דיון מחודש בדבר מועמדותכם 

לניתוח, מכתב סיכום יישלח בדואר או בדוא"ל.

חריגים  בוועדת  גם  תידון  בקשתם   -  65 גיל  ומעל  חוזר  לניתוח  מועמדים 
בריאטריה. תשובה מוועדת החריגים תגיע בדואר/בדוא"ל אל החבר עד כחודש 

מיום העברת התיק לדיון.

חוות הדעת של המכון הבריאטרי תועבר לאישור של וועדת   - נוער עד גיל 16 
חריגים במשרד הבריאות, המתכנסת אחת לחודשיים.

לאחר סיום ההערכה והשלמת כל הנדרש, על  נוער מועמד לניתוח בריאטרי - 
 8-12 הכוללת:  בריאטרי  לניתוח  הכנה  בתוכנית  להשתתף  ומשפחתו  המתבגר 
במכון  שנה,  חצי  במהלך  רגשית  הכנה  מפגשי   8-12 ו-  תזונתית  הכנה  מפגשי 

הבריאטרי במכבי שירותי בריאות.

רק עם סיום התוכנית בהצלחה, יינתן אישור לניתוח.
אין לקבוע תאריך לניתוח לפני קבלת אישור סופי של המכון הבריאטרי 

לניתוח.




