
 למשפחת המטופלמידע 

 למחלקת אשפוז מעבר מהיחידה לטיפול נמרץ

 כאחד ומיועד לנשים וגברים  דף המידע מנוסח בלשון זכר

 

 ,היקר משפחה

 

 .מוגבריםניטור וטיפול  תחתביחידה לטיפול נמרץ בן משפחתכם  אושפזבתקופה האחרונה 

  .קבלמחלקה להמשך טיפול ומע להעבירו רפואיתהתקבלה החלטה כעת 

 .תהליךהאת  להקל עליכם המידע שלפניכם נועד

ו ככל מצבשינויים וללוהסבר בהקשר לקבל מידע  וזכותו של המטופלשינויים רבים ך בכרומעבר למחלקה ה

 .רגיש צורךשי

קיים שיתוף פעולה הדוק  .עובר הוא  אליהיועבר לצוות המחלקה  המטופל דותהמידע או -על מנת לשמור על הרצף 

 בין צוות היחידה לטיפול נמרץ ובין צוות המחלקה.

 וצוות פרא רפואי אחיות, כוחות עזררופאים, בו מגוון ו בדומה לצוות ביחידה לטיפול נמרץ, גם הצוות במחלקה

 . ועוד סטודנטים לרפואה וסיעודליים, עובדים סוציאדיאטניות,  פיזיותרפיסטים, הכולל

על ידי האחות מהיחידה לטיפול נמרץ מידע מפורט מסר יי :הליך קבלה מסודרכם למחלקה יתבצע עם הגעת

ותתבקשו בשלב זה ייתכן . (סטורציה) בדם חמצןהרוויית חום ודופק,  ,לחץ דםמדידות תתבצענה  .מחלקהבאחות ל

ליווי של בן משפחה אחד,  רוצה המטופלאם בכל אופן  .המטופלים פרטיות לחדר על מנת לשמור על להמתין מחוץ

  רשאי לבקש זאת. הוא

כי  שמעותהומת מעודד מטופלים. עובדה זאתמופקדת על מספר אחות  במחלקה, בשונה מהיחידה לטיפול נמרץ, כל

 .צמודאינו דורש מעקב  המטופל מצב

 ותתופע. קושי מסוים בריכוז תהיה מעורפלת בזיכרונו של המטופל ויהיה לו השהות בטיפול נמרץ ותקופתייתכן 

 על פי רובממושכת. שכיבה ו הרדמהתרופות , בשימוש בתרופות הרגעה, ות במחלהפעמים רב יותת ותלוומוכר אלה

  .עם הזמן ותלפוח תופעות אילו

תיאבון בם, עייפות, קשיי תנועה, ירידת הינן חולשת שרירילאחר כל מחלה קשה  תופעות נוספות שיכולות להתרחש

המעבר פוחתות במהלך הימים לאחר אלו תופעות גם  בדרך כללומשקל, שינויים בחוש הטעם וקשיי שינה. 

 .הפנו את תשומת לב הצוות המטפלבמצבים שלא חל שיפור אנא  .מהיחידה

 לספר על כך לצוות. במקרים של מצב רוח ירוד, תחושת דיכאון או חרדה שלא חולפים חשוב מאוד 

זכירת המחלקה או כרטיס עם שעות הביקור ממ ובקשחידה. ימשעות הביקור בשונות מחלקה בשעות הביקור 

 .מהאחות המטפלת

 .בךלטפל הזכות ניתנה לנו הנסיבות, שמחנו שעל אף 

  .אנו ממשיכים להיות כאן בשבילכםשאלות,  ועדיין יש לכםבמידה 

 . אותונשמח לארח  -וין לראות את היחידה לטיפול נמרץ לאחר החלמתימעונ בן משפחתכם יהיהם א ,כמו כן

 

  באיחולי רפואה שלימה

 יחידה לטיפול נמרץצוות ה


