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חברי הועדה מטעם החוג הרינולוגי הישראלי )לפי סדר א"ב(:

וכירורגיה  ראש-פנים-צוואר  לניתוחי  האגף  פרופ' רון אלישר  מנהל   
משחזרת,  מנהל מחלקת א.א.ג \ ניתוחי ראש-צוואר, 
 ,Lasha Eisen in Otolaryngology הקתדרה ע"ש
המרכז הרפואי הדסה, ירושלים. סגן יו"ר המועצה 
ויו"ר  המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל 

ועדת הבחינות העליונה של המועצה המדעית.

ובסיס סינוסים  אף,  לניתוחי  היחידה  פרופ' רועי לנדסברג   מנהל    
גולגולת- אר"ם, מרכז רפואי אסותא רמת החייל, 

תל אביב.

פרופ' איתן סודרי  מנהל היחידה לניתוחי אף, סינוסים ובסיס גולגולת   
מרכז רפואי רבין, פתח תקוה.

ד"ר פיראס קאסם   יו"ר החוג הרינולוגי הישראלי, מנהל היחידה לניתוחי   
אף וסינוסים - מרכז רפואי מאיר, כפר סבא.

ד"ר אילן קורן  החוג הרינולוגי בישראל.  

ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון
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רקע: 
בד  והסינוסים.  האף  של  האנדוסקופיים  הניתוחים  בתחום  ומשמעותית  מהירה  התפתחות  חלה  האחרונות,  בשנים 
בבד עם ההתקדמות הניכרת של הידע, הטכנולוגיה והשיטות הניתוחיות, חלה עלייה משמעותית בהתוויות לניתוחים 
וכירורגית  הניתנים לביצוע בגישה אנדוסקופית דרך האף. לאור כך, החוג הרינולוגי הישראלי, בשיתוף איגוד א.א.ג 
ראש וצוואר הישראלי, החליטו על ניסוח מדיניות מחייבת אודות הגישה וההיערכות לקראת ניתוחים אלה. מדיניות זו 

תקפה לגבי כל קהילת מנתחי א.א.ג בארץ. 

לשם כך, התכנסה ועדה מטעם החוג הרינולוגי הישראלי, אשר דנה בנושא.

מטרת המסמך: א. 
  קביעת הנחיות מחייבות להיערכות לקראת ניתוחי אף וסינוסים.

ההנחיות: ב. 
  להלן ההנחיות המחייבות את הרופא המנתח טרם ביצוע ניתוח אף וסינוסים:

תיעוד תלונות החולה.  .1  

2.  תיעוד כישלון טיפול תרופתי )ופירוט סוג הטיפול( כאשר מדובר ברינוסינוסיטיס על סוגיה, אלא אם הרופא/ה   
תרופתי. טיפול  ניסיון  ללא  לכירורגיה  ישר  לפנות  החליט/ה  מדוע  ברשומות,  תיעד/ה  ואף  להסביר,   מסוגל/ת 
)ניתן להיעזר בניירות העמדה EPOS 2020 וכן ב-ICAR 2016 לקבלת קווים מנחים לטיפול בסינוסיטיס על סוגיה(.

תיעוד התייעצויות או בירור טרם הניתוח, לפי הצורך ובהתאם למקרה.   .3  

תיעוד בדיקה פיזיקאלית של האף, כולל בדיקה אנדוסקופית, ותיעוד הממצאים הפתולוגים בבדיקה.   .4  

דימות טרום ניתוחי:  .5  

המופיעים  במצבים  גם  דימות  לשקול  ניתן  א'.  בנספח  המופיעים  המצבים  בכל  דימות  בדיקת  לבצע     •  יש 
בנספח ב'. 

על  בלבד.  רדיולוג  תשובת  על  להסתמך  אין   .)MRI או   CT( הסינוסים  של  בדימות  ממצאים  של  •  תיעוד    
המנתח/ת לעבור על בדיקת הדימות  בעצמו/ה על מנת להעריך את הממצאים הפתולוגיים וכן, אנטומיה 
היכולה לחשוף את המטופל לסיבוך בניתוח )דוגמת Keros גבוה, אסימטריה של בסיס הגולגולת, מיקום 
נמוך של עורקים אתמואידליים, אי שלמות של למינה פפירצאה, תאי אונודי, חסר בבסיס גולגולת, דהיסנס 

לאורך קרוטידים ועצבים אופטיים בספנואיד/אונודי, וכו'(.

•  יש עדיפות להיעזר בשלב זה בבדיקת CT סינוסים עם שחזורים בשלושת המישורים. במקרים מסויימים,    
 .CT  במקום MRI  לפי שיקול דעת המנתח, ניתן להסתמך על

6.  כאשר קיים חשד לתהליך נאופלסטי, יש לבצע ביופסיה פרה-אופרטיבית, כאשר התנאים האנטומיים ואופי   
הנגע מאפשרים זאת.

בדיקת הדימות חייבת להיות זמינה למנתח בזמן הניתוח.  .7  
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נספח א' - התוויות ניתוחיות המחייבות דימות טרום ניתוחי

סינוסיטיס כרונית )עם וללא פוליפים(  •

סינוסיטיס חוזרת  •

סינוסיטיס חריפה   •

סיבוכי סינוסיטיס   •

פוליפ אנטרוכואנלי  •

מוקוצלה  •

Fungal ball  •

סינוסיטיס פטרייתית פולשנית  •

תסמונת הסינוס השקט  •

טיפול בפתולוגיה בסינוס מקסילרי במסגרת הכנות לשיקום דנטלי )שתלים והרמות סינוס(  •

סינוסיטיס אודונטוגנית  •

דלף נוזל מוחי לאף ו/או הסינוסים  •

מנינגו/אנצפלוצלה בבסיס הגולגולת הקדמי  •

גוף זר בחלל האף או הסינוסים  •

אטרזיה כואנלית  •

גידולים שפירים וממאירים של האף והסינוסים  •

גידולים שפירים וממאירים של בסיס הגולגולת    •

 Thyroid eye disease  •

פתולוגיות ארובתיות חריפות וכרוניות )המטומה, אבצס, גידול(  •

גידולים של הנזופרינקס  •

לחץ על עצב הראייה  •
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נספח ב' - התוויות ניתוחיות שאינן מחייבות דימות טרום ניתוחית

סטיית מחיצת האף   •

הגדלת קונכיות תחתונות   •

ריניטיס ווזומוטורית   •

דמם אפי   •

חסימת דרכי הדמעות   •

נקב במחיצת האף   •

תסמונת האף הריק   •

 Eustachian Tube -אי תפקוד של ה  •
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מקורות

1. Cummings Otolaryngology 7th edition 2020.

2. European position on rhinosinusitis and nasal polyposis 2020.

3. International consensus on allergy and rhinology 2016.
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