מרפאת "טרום ניתוח"
מידע למטופלים ובני משפחותיהם
דף המידע כתוב בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד

מטופל יקר,
מרפאת "טרום ניתוח" הינה יחידה של מחלקת הרדמה
מטרת המרפאה :לתכנן ,לרכז ולתאם את הטיפול במועמד לניתוח ,להוות מפגש ראשוני עם בית החולים ,להקל על חששות,
לתת מידע ולהשיב על שאלות.
במרפאה מתבצעת הערכה והדרכה רפואית וסיעודית למטופל המועמד לניתוח.
השירות במרפאה ניתן למטופלים מכל המחלקות הכירורגיות :אף אוזן גרון ,אורתופדיה ,אורולוגיה ,כירורגיה כללית,
כירורגיה פלסטית ,כירורגית כלי דם ,נשים (גינקולוגיה) ,עיניים  ,כירורגית לב חזה ,כירורגית פה ולסת ,נוירוכירורגיה
וכירורגית ילדים.
הזימון למרפאה נעשה טלפונית ע"י מזכירת המחלקה המנתחת.

לתשומת ליבך – יום הביקור במרפאת 'טרום ניתוח' איננו יום הניתוח.
בבואך למרפאה חשוב שתביא עמך :
הפנייה לניתוח – שקיבלת מהרופא המפנה.
.1
.2

תוצאות של בדיקות דם ושתן ,אק"ג  ,צילום חזה ,מיפויים , CT ,אולטרא סאונד או כל בדיקה אחרת שנתבקשת

.3
.4

לבצע ע"י הרופא המפנה.
סיכום רפואי מהרופא המטפל (בלעדיו לא יוכלו הכירורג והמרדים לקבל אותך).
במידה והנך סובל ממחלות רקע יש להביא אישורים רפואיים רלוונטיים כגון :מכתב מקרדיולוג ,רופא ריאות,
נוירולוג ,המטולוג וכדומה.

.5

סידור כספי  /התחייבות )1 :למרפאת 'טרום ניתוח'  )2התחייבות לאשפוז.

צוות המרפאה כולל אחיות ,מזכירות ,רופאים כירורגיים השונים ,רופא מרדים ומתנדבות.
הביקור במרפאה
בהגיעך למרכז הרפואי יש לפנות למשרד קבלת חולים (קומה  )4לפתיחת תיק אשפוז ,משם תופנה למרפאה בקומה .5
התהליך במרפאה נמשך מספר שעות .חשוב להיערך בהתאם.
מומלץ להצטייד בספר או חוברת תשבצים ,ארוחה קלה ,מוצץ ,בקבוק ומשחק לילדים.
פקידת הקבלה במרפאה תכין את התיק הרפואי ,תשבץ אותך לתחנות הנדרשות עבורך ותיתן הסבר על התהליך .
.1
תתקבל ע"י אחות שתשאל שאלות רקע ,תמדוד סימנים חיוניים (לחץ-דם ,דופק ,משקל) ,תעבור על כל החומר
.2
הרפואי שהבאת ,תשלים בדיקות דם חסרות ,תיתן הדרכה ותענה על שאלותיך.
תיבדק ע"י כירורג שיערוך לך קבלה רפואית ,יסביר לך על מהות הניתוח ,סיבוכים אפשריים ,יענה על שאלותיך בכל
.3
הנוגע לפעולה הניתוחית ויחתים אותך על הסכמה לניתוח.
תיבדק ע"י רופא מרדים שייתן הסבר על מטרת ההרדמה ,סוג ההרדמה ויענה לשאלותיך בכל הנוגע להרדמה ויחתים
.4
אותך על הסכמה להרדמה.
הכירורג והרופא המרדים אותם תפגוש במרפאה ,אינם בהכרח אלו שינתחו וירדימו אותך.
בסיום התהליך תשוב לביתך.
מועד הניתוח ייקבע תוך תיאום אתך ,התחשבות בכלל הממתינים לניתוח ולפי סדר עדיפות רפואי.
אנו ניצור עמך קשר ,נודיע לך על התאריך המיועד לניתוח וניתן הנחיות ייעודיות (שעת הגעה ,צום ,תרופות וכו')
אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.
על מנת להקל עליך ככל האפשר ,אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלך.
בברכת איחולי הצלחה בטיפול
צוות מרפאת "טרום ניתוח" 02-6555489 -
המרכז הרפואי שערי צדק – ירושלים
כתיבה :יפעת מונק – אחראית מרפאת טרום ניתוח
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