
 

 ילדים דיאליזה יחידת

 ומשפחתו למטופל מידע

  2016דצמבר 
 כאחד ונשים לגברים ומיועד זכר בלשון מנוסח המידע

     

 ,מטופל יקר

 .הקלה בטיפול  דיאליזהמקדם את פניך בברכה, ומאחל לך  יחידת הדיאליזהצוות 

  טיפול הדיאליזה ובשחרורך מהיחידה.מהלך קבלתך למחלקה, בבולבני משפחתך סייע לך להמידע בדף זה נועד 

 במחלקה. תקופת שהותךלהקל על ובתכנון השחרור, במטרה 

 אנו רואים אותך במרכז העשייה שלנו.  מטרתנו היא לקדם את איכות הטיפול בך ואת רווחתך.

 ה: יחידאודות ה

 .6 נמצאת בקומה  יחידה ה

ופעמון  . המיטות מופרדות על ידי וילון וליד כל מיטה ארונית לציוד אישיעמדות דיאליזה 14ביחידה 

 ה. יחידקריאה באמצעותו ניתן לתקשר עם צוות ה

 .וטלויזיה , ספהכיסאותמטבחון שולחן, ובו  המלווים ההורים לרווחתנמצא חדר משפחות  ביחידה

עמדה להכנת שתייה חמה ומתקן מים , בו ניתן לשים אוכל אישי ארוז ומסומןבמטבחון ישנו מקרר 

 קרים.

 .המרכז הרפואי בלבדחימום אוכל  אפשרי עבור אוכל המסופק על ידי 

 אינו מספק כלים חד פעמיים. המרכז הרפואי

 : היחידתחומי התמחות ב
 טיפול המודיאליזה .1

 פלזמהפארזיס .2
 0-18הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית, מגיל   כרונייםמטופלים  ביחידה -המודיאליזה טיפול

שעות. מספר הדיאליזות בשבוע נקבע לפי  4 -. כל טיפול נמשך כ  בשבוע פעמים 3-6 לדיאליזה מגיעיםה

פעמים בשבוע עקב המחלה הבסיסית  6מצבו הקליני של הילד ולפי משקלו. מספר חולים מגיעים 

 שגרמה לאי ספיקת כליות כרונית. 

 ניתן לא באופן שכיח. ע"פ הוראה רפואית. -טיפול פלזמה פארזיס

 : יחידהצוות ה

 .עזר, שירות לאומי ומתנדבים  ותת סוציאלית, דיאטנית, כוחועובדה, כולל רופאים, אחיות, מזכיר היחידצוות ה

 66666244, טלפון :  חקשור יעל הגב'–האישית מזכירתו   פרופ' פרישברג יעקב מנהל המחלקה:

  6666544:   טלפון: נעמי ציוני אחות אחראית מחלקה:

 6555544יחידה : במרכז הדלפק ,  מורלי עליזההגב'  מזכירה:

  8:30-15:00: בשעות : א ב ג ה ימים  .  6705/1 :חדר מספר דוכאן שמחה. מיכל : הגב' עובדת סוציאלית

 יינון מוריההגב'   דיאטנית:

 ניתן ליצור קשר עם אנשי המקצוע באמצעות פניה דרך האחיות / מזכירת המחלקה.

 קבלה למחלקה : 

 אלון קצר ומדידת סימנים חיונייםכוללת שה, אחות תבצע קבלה סיעודית יחידהל ךבזמן קבלת 

  ותרופותצילומים, בדיקות יחליט על ו ה רפואית אשר כוללת שיחה ובדיקהבצע קבליהרופא. 



 

 

 

  מטופלים. אנו מתנצלים מראש ומבקשים עומס בשל לעיתים תהליך הקבלה למחלקה עלול להתארך

 את הבנתך.

  

 יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטים, מכשירים אלקטרוניים. 

רם לבן משפחה/ מלווה לשמירתם עד לשחרורך מהאשפוז. מך חפצי ערך, נבקשך למוסוהבאת ע במקרה

לחלופין, תוכל להפקיד את חפצי הערך במחלקת בטחון. האחות המטפלת תזמין לבקשתך איש בטחון על 

 מנת להסדיר הפקדת החפצים. 

  החולים אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך.בית 

 

 : טיפול דיאליזהמהלך 

  שיטת העבודה במחלקה מתבצעת בשיטת "הפקדה" : לכל אחות מספר מטופלים עליהם היא

בדלפק  תמוצגת האחיות הפקדאחראית במהלך המשמרת. בכל עניין ובקשה מומלץ לפנות לאחות זו. 

 כל אחד מאנשי הצוות זמין לכל מטופל.  –במקרים דחופים   האחיות.

  ניטור וביצוע מעקב ודיקות דם, מדידת סימנים חיוניים, טפל בהתאם לנדרש: מתן תרופות, במהצוות

 שליחה לפעולות במכונים ומחלקות אחרות לפי הצורך. במחלקה ו פעולות שונות

  הורה מלווה מתבקש לשהות ליד ילדו במהלך הטיפול. במידה ועליו לצאת להפסקה מכל סיבה שהיא

פקדת על הילד. האחות תדאג למתנדבת )מנוחה, ארוחה, שירותים ועוד(, עליו להודיעע לאחות המו

 להשגיח על הילד עד שההורה חוזר.

  וטיפול יינתן לך ולמשפחתך  הסבר  על ידי מבצע הפעולה.על כל בדיקה 

   ניתן לפנות לאנשי הצוות בשאלות ואנו נענה כמיטב יכולתנו. זמןבכל 

 הטיפול בך במהלך המשמרת.אין לצאת מהמחלקה ללא הודעה וקבלת אישור מהאחות המופקדת על 

 מהמחלקה, אנא וודא כי בידך טלפון נייד שמספרו נמצא אצל המזכירה בדלפק. אתךבצ

  

 ביחידה:  סדר יום

 . 15:00 -7:00. בימים : ב' ד' ו' :  7:00-19:00היחידה פתוחה בימים : א ג ה בשעות : 

 בהתאם לשעות הפתיחה.הצוות הסיעודי עובד 

 לאחר החיבור לדיאליזה ובמהלך הטיפול:  של מטופלים בוקרמשמרת : חלוקת תרופות

 הטיפול ובמהלך לדיאליזה החיבור לאחר: צהרים ב  מטופלים של שנייה משמרת                        

  13:00, צהריים  8:00בוקר :  הגשת ארוחות

 פעילויות עיקריות במהלך היום:

טיפולים פרא רפואיים, בדיקות  ביקור רופאים,, רחצה, ניוד()הלבשה, אישי בדיקות דם, טיפול  ביצוע

 ועוד., הדרכות למטופלים ומשפחות על פי הצורך  יםוייעוצ

 ביקור רופאים: 

בביקור ולהיות  היות נוכחל  מתבקשהורה כחלק בלתי נפרד מהילד ומהטיפול בו ביקור רופא, הבזמן 

 שותף בהחלטות רפואיות.

 מטופליםה יחידה ומתחשבים ברגשותיו, לכן בזמן בדיקת רופא אתהמטופלים באנו שומרים על צנעת 

 .בנים ובנות, ייסגר הוילון בין המטופלים עד לסיום בדיקת רופא מתבגריםה

  :9:00  השעה בסביבותשעות ביקור . 



 

 

 טלפונים:

 02-6555544 : דלפק המחלקה 

 02-6555484  -פקס במחלקה 

 כרטיס ביקור מהמזכירה בדלפק. ניתן לקבל

כל מטופל יקבל כרטיס ביקור מהאחראית, בו רשומים הטלפונית של האחראית, הסגני, הרופאים 

 והיחידה.

 ביטחון ובטיחות :

, אנו מבקשים ליישם את כחלק מזכויות המטופלים הוא בטיחותם במהלך הטיפול ביחידה, לכן

להקפיד על הרמת דפנות המיטה,  -ף הדרכה למניעת נפילות ובטיחות המטופלים שלכם המתבקש בד

ולא להשאיר מיטה פתוחה. להימנע מנפילות ומהחלקות ולא להסתובב ביחידה כאשר הרצפה רטובה. 

 כורסאות ומיטות המטופלים יהיו נעולים.

 :מהיחידה לקראת שחרור

המופקדת בסיום טיפול דיאליזה ובתנאי שהמטופל  מהיחידה תקבע ע"י האחות ךההחלטה על שחרור

 מרגיש בטוב, ולאחר שמוודא את היום הבא שנקבע לטיפול דיאליזה.

 

 : זכויותך מהן

  ערכיך ואת אותך המכבד טיפול לקבל •

 בך שמטפל המטפל ותפקיד שם מה לדעת •

 פרטיותך על שמירה תוך טיפול לקבל •

 הקימיים לתנאים בהתאם בדיקתך במהלך נוסף אדם לבקש •

  בך והטיפול האבחנה לגבי העדכני המידע מלוא את לקבל •

 חלופיים טיפולים בדבר פרטים לקבל •

 בך טיפול לפני הסכמתך לתת •

 שחרורך עם האשפוז מהלך של בכתב מפורט סיכום לקבל •

 (הבריאות משרד נהלי פ"ע בתשלום כרוך חלק)הרפואי שבתיקך מסמכים של העתקים לקבל •

 בך המטפל הישיר הצוות על בנוסף רפואי גורם בכל להיוועץ •

 הבריאותי מצבך אודות מידע במקומך לקבל מוסמך שיהיה מטעמך נציג למנות •

 

    rd@sznc.org.il: המייל דרך או   02-6522950:פקס דרך לפנות ניתן הציבור פניות לנציג

 : ממך מצפים אנו מה 

  המטפל לצוות רפואי מידע כל למסור •

  בך המטפל הצוות כבוד על לשמור •

 ניקיון על להקפיד •

 השקט על לשמור •

 הרפואי המרכז מבנה בתוך לעשן לא •

  הרפואי המרכז ברכוש מפגיעה להמנע •

 במחלקה הביקור שעות בדבר מבקריך את לעדכן •

 אשפוזך תום על החלטה מתקבלת כאשר 12:00 השעה עד לשחרור להערך •



 

 

 

 

 

 

 
 : חל איסור עישון בכל רחבי בניין המרכז הרפואי.ךלידיע

 

 אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.

 על מנת להקל ככל האפשר עליך אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם.

 

 מהירה החלמה איחולי בברכת

 יחדת דיאליזה ילדים צוות

 ירושלים – צדק שערי הרפואי המרכז


