
 

 معلومات للمريض ولعائلته - "ب"وحدة التسرير النهاري واإلنعاش 

 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 מידע למטופל ומשפחתו -והתאוששות ב'  אשפוז יום יחידת

 

 

 حضرة المريض العزيز، 

 ،  يرحب بك ويتمنى لك الشفاء العاجل والتام. "ب"طاقم وحدة اإلنعاش والتسرير النهاري 

 تأتي المعلومات الواردة في هذه الورقة من أجل مساعدتك خالل فترة مكوثك في وحدتنا.  

 نحن نضعك في مركز اهتمامنا العملي اليومي. هدفنا هو النهوض بمستوى جودة عالجك ورفاهيتك.

 حول القسم: 

 بقرب غرفة العمليات.  -المدينة  تقع الوحدة في الطابق األرضي )المدخل( في بناية "زيف" في فرع شعاري تصيدق في مركز

 أسرة في حّيز واحد. يتم الفصل بين األسرة بواسطة ستائر من أجل الحفاظ على خصوصيتك.  6في الوحدة هنالك 

 مجاالت االختصاص في القسم:

لعمليات )استئصال اللوزتين، في الوحدة، يتم إنعاش الوالدات بعد العمليات القيصرية و/أو المرضى الذين يتم استدعاؤهم من أجل مختلف ا 

ألسنان تحت التخدير، جراحة المسالك البولية وعالجات الخصوبة( استئصال السالئل، رتق الفتوق، زرع أنابيب فغر الطبلة، عالجات ا

 التي تستدعي التسرير لبضع ساعات من أجل االنتعاش. 

 طاقم الوحدة:

 يشمل طاقم الوحدة أطباء جراحين من مختلف االختصاصات، أطباء تخدير وممرضات مؤهالت.  

  :د. يحيزكيل زيجلمانمدير الوحدة  . 

  :السيدة تانيا تشيربوسالممرضة المسؤولة في الوحدة  . 

 أرقام الهاتف: 

 20- 6464646كاونتر الوحدة: 

 20-6464666رقم الفاكس في مكتب استقبال المرضى: 

 20-6464642عيادة "ما قبل الجراحة": 

 االستقبال في الوحدة:

  .يجب الوصول في يوم الجراحة بصحبة مرافق 

  شيكل فقط.  02يحق لك الحصول على بطاقة وقوف في موقف "دافيدكا" لمدة يوم كامل بتكلفة 

  .عند وصولك للتسرير النهاري، عليك االستمرار بالصوم التام حتى ما بعد الجراحة 

  .سيؤدي تناول الطعام أو الشراب قبل العملية إلى إلغائها 

  .من المستحسن االمتناع عن التدخين 

  عند وصولك، ستقوم الممرضة بإجراءات االستقبال التمريضية التي تشمل: محادثة تعارف، تلقي المستندات الطبية ذات العالقة

 وقياس المؤشرات الحيوية. 



 

 

 

 من الممكن االنتظار بعض الوقت قبل االستقبال إلجراء العملية. نحن نعتذر سلفا عن اإلزعاج ونطلب منك  - نرجو منك االنتباه

 ابل "استقبال المرضى" في الطابق األرضي. التحلي بالصبر. لخدمتك، هنالك غرفة انتظار مق

  .قبيل دخولك إلى غرفة العمليات سيطلب منك ارتداء عباءة تعطيك إياها الممرضة 

  .سيطلب منك قضاء حاجتك في المراحيض 

  .قبل العملية، وحين تكون ما تزال في وعيك، ستلتقي بطاقم غرفة العمليات: ممرضة وساٍع 

 

 المنزلاالنتعاش والتسريح إلى 

 من أفراد العائلة والمرافقين االنتظار خارج وحدة اإلنعاش حتى انتهاء العملية الجراحية. رجى ُي 

  الدخول إلى وحدة اإلنعاش بعد انتهاء العملية وبناء على موافقة الممرضة المعالجة.  مرافق واحدبإمكان 

  يتلقى أهالي األطفال مالبس أحادية االستخدام، ويرافقون األطفال عند دخولهم إلى غرفة العمليات إلى أن ينام الطفل، بعد ذلك

 يخرج الوالد/ة ويقوم باالنتظار خارج غرفة اإلنعاش. 

 

 

 

  .ممنوع التحدث بالهاتف الخلوي في وحدة اإلنعاش 

  .في وقت تبديل الوردية، يرجى من أفراد العائلة االنتظار خارج وحدة اإلنعاش 

 يختلف الوقت الالزم إلجراء العملية ولالنتعاش من شخص آلخر، وال يمكن توقعه سلفا.لعلمك ، 

  بعد موافقة الممرضة، وفقا لحالتك الصحية. بعد العملية بإمكانك البدء بتناول الطعام والشراب فقط 

  .وفقا للحاجة، ستهتم الممرضة بتقديم الطعام لك خالل فترة مكوثك في وحدة اإلنعاش 

  .يجب أن يتم النزول ألول مرة من السرير بعد العملية، بموافقة الممرضة وبمساعدة منها 

 في من القوة!   ال تحاول النزول من السرير لوحدك، حتى لو كنت تشعر بما يك

  .لخدمتك زاوية للمشروبات ومراحيض داخل وحدة اإلنعاش 

  .سيتم تسريحك إلى المنزل بتصريح طبي وبعد تلقيك لإلرشاد من قبل الممرضة 

  .يجب أن يتم التسريح بمرافقة أحد أفراد العائلة 

 

 

 

 نحن نحاول أن نقدم لك أفضل عالج ممكن.

 وعن أفراد عائلتك، نرجو منكم التعاون والصبر قدر اإلمكان.من أجل التخفيف قدر اإلمكان عنك 

 

 

 مع تمنياتنا بالشفاء العاجل 

 

 والتسرير النهاري "ب"طاقم وحدة اإلنعاش 

 المركز الطبي شعاري تصيدق 

 فرع مركز المدينة

 

في حال جلبت معك أغراضا ثمينة،  األغراض الثمينة مثل النقود، المجوهرات واألجهزة اإللكترونية.يجب االمتناع عن جلب 

بدال من ذلك، بإمكانك إيداع األغراض الثمينة  نرجو منك تسليمها ألحد أفراد العائلة/ المرافق إلى حين تسريحك من العالج.

 ك، رجل أمن من أجل ترتيب موضوع تسليم األغراض.في قسم األمن. ستستدعي الممرضة المسؤولة، بناء على طلب

 المستشفى ليس مسؤوال عن ضياع/ تضرر األغراض الثمينة.

اإلمكان دخول فرد واحد من العائلة حضرة المريض/ة العزيز/ة، نحن نشجع وجود أحد أفراد العائلة إلى جانبك بعد العملية. سيكون ب

الحقا، سيكون بإمكان أفراد العائلة التبادل في ما بينهم. )بالنسبة لألطفال فإننا نسمح بدخول الوالدين( فقط بعد موافقة الممرضة! 

 ليس من المسموح المبيت و/أو المكوث ليال في وحدة اإلنعاش. 


