
 

 2מתוך  1עמוד 
 

  ומשפחתו למטופל מידע - יחידת צנתורים
 כאחד ונשים לגברים ומיועד זכר בלשון מנוסח המידע

   

 מטופל יקר,

 צוות יחידת צנתורים מקדם את פניך בברכה, ומאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלימה.

 המידע בדף זה נועד לספק מידע כללי שיסייע לך בקבלתך ליחידה ובמהלך השהות בה.

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

 

 אודות המחלקה: 

 כחלק ממערך מחלקות הלב. 01נמצאת בקומה  היחידה

 מחדר מיון או מהבית. ,מטופלים מגיעים אלינו לפעולות רפואיות שונות מתוך מחלקות במרכז הרפואי

 משפחה מותנית באישור האחות. הכניסה למתחם היחידה לבני

 אינטרקוםליחידת צנתורים, נמצא אזור המתנה למשפחה. הקשר עם היחידה נעשה באמצעות  בכניסה

 .התלוי על הקיר ליד הדלת 829שמספרו )מערכת תקשורת פנימית( 

 להמשך מעקב וטיפול. בתום הפעולה שתעבור ולאחר ההתאוששות תועבר / תוחזר למחלקה הקרדיולוגית

 בזמן ההתאוששות, כשיותר לך לאכול, תוגש לך ארוחה.

 אפשרי רק עבור אוכל המסופק על ידי בית החולים. חימום אוכל

 בית החולים אינו מספק כלים חד פעמיים.

 

  :תחומי התמחות במחלקה

  ואוטם שריר הלב צנתור לב: טיפול בתעוקת חזה.  

 הלב צריבה )אבלציה(: טיפול בהפרעות קצב. 

 וצב לב: טיפול בהפרעות ההולכה של הלבהשתלת ק.  

 טיפול בבעיות במסתמי הלב.  

 חדריות של הלב-עלייתיות ובין-טיפול בבעיות במחיצות בין. 

 על ידי השתלת 'מטריות' ומניעה של תסחיפים ממקור לבבי טיפול.  

 משריר הלב דגימות רקמה )ביופסיה( לקיחת. 

 

 צוות המחלקה: 

 שירות לאומי. טכנאי רנטגן ובת ,רפואיות-אחיות, טכנאיות פאראצוות המחלקה כולל רופאים, 

 אלמגורירון דר' מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית : 

 נוריאל מריאן גב'  אחות אחראית מחלקה:

 

 טלפונים:

 12-5666959 – פקס במחלקה       12-5666696 – דלפק המחלקה
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יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטים, מכשירים אלקטרוניים. במקרה והבאת עימך חפצי  

ערך, נבקשך למוסרם לבן משפחה/ מלווה לשמירתם עד לשחרורך. לחלופין, תוכל להפקיד את חפצי 

 הערך במחלקת בטחון. האחות המטפלת תזמין לבקשתך איש בטחון על מנת להסדיר הפקדת החפצים.

 ת החולים אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך.בי

 

 

 מהלך השהייה ביחידה: 

 אחות אחת מלווה אותך מקבלתך ליחידה ועד מתבצעת בשיטת "הפקדה" שיטת העבודה ביחידה :

 העברתך למחלקה.

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

  לות ואנו נענה כמיטב יכולתנו.בכל זמן ניתן לפנות לאנשי הצוות בשא 

  

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

 אם הינך יוצא מהיחידה, אנא וודא כי בידך טלפון נייד שמספרו נמצא אצל המזכירה בדלפק.

 

 

 ביטחון ובטיחות :

 י הצוות בכל ירידה ועליה למיטה וכן בעת הליכה. אם יש לך הגבלה כלשהיא בתנועה אנא היעזר באנש

 

 ידע כללי:מ

 .ו(-שעות בימים א 25פתוח  2)בקומה  2,5,8קומה  –. עמדות קפה, עוגות כריכים 5קומה : קפיטריה

 מול קבלת חולים. .5: קומה כספומט

 .9: קומה בית כנסת

 ה.-ימי א 01:11-05:11בשעות  3להשאלת ציוד רפואי: קומה  – "יד שרה"

 .5. ניתן לרכוש תלושים לארוחות עבור בן משפחה במשרד "קבלת חולים" בקומה 3: קומה חדר אוכל

 : בתשלום. חניון

 . 5 קומה :מתנות חנות

 , צעצועים וכדומה(.דיםעת, שוקול כתבי) .3: קומה "יע"ל" ביםשל ארגון המתנד חנות

 .3מחלקת משק בית בקומה ב . הרשמה6: קומה מלונית

 

 תדלים להעניק לך טיפול מיטבי.אנו מש

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

 

 מהירה החלמה איחולי בברכת
 צנתורים יחידת צוות

 ירושלים – צדק שערי הרפואי המרכז


