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 מידע למטופל ומשפחתו

  )פנימית ב'( חדר ניטור
 המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לגברים ונשים כאחד

 

 ,מטופל יקר

 צוות חדר ניטור מקדם את פניך בברכה, ומאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלימה.

 . דם את רווחתךולקדף הדרכה זה נועד לספק מידע כללי אודות הפעילות בחדר הניטור על מנת להקל את שהותך 

 העברתךהבריאותי ועד ל ךלשם ייצוב מצבבתוך המחלקה הפנימית, טיפול מוגבר נועד למתן חדר הניטור 

  מחלקה רגילה.ל

 

 :מבנה ומאפייני חדר הניטור

  .8538בחדר מספר  ,בתוך מחלקת פנימית ב' ,8ממוקם בקומה חדר הניטור 

 חמש מיטות המופרדות זו מזו בווילון.בחדר 

שתן, עיכול, לב, כבד, כליות בעיות בדרכי נשימה,הניטור מיועד למטופלים הזקוקים למעקב וטיפול מוגבר ב חדר

 ועוד.

 צד המיטה.לארונית לאחסון חפצים אישיים וכסא למבקר  בה ,יחידת טיפול אישיתהמספק סביב כל מיטה מרחב 

יר מעקב(, המספק מידע אודות )מכש באופן רציף באמצעות מוניטור אנו עוקבים אחרי מצבך הרפואי

צג ויש לו  מיטתך מעלהמוניטור מוצב  חמצן בדם ועוד(. רווית)לחץ דם, דופק, נשימות,  ךשל ייםחהסימני 

 נוסף המצוי בעמדת האחות.

 .הנמצאים בחדר זה בלבדמטופלים בהמטפלת ייעודית נמצאת בכל עת אחות בחדר הניטור 

 

 :צוות חדר הניטור

קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטית, מזכירה,  עובדת סוציאלית, דיאטנית,כוחות עזר, ם, אחיות, כולל רופאי צוותה

 ועובדי ניקיון. שירות לאומי

 

 :ת רפואיוצו

 דר' שושנה זווין: וחדר הניטורמנהלת המחלקה 

המופקד על קבוצת הרופאים המופקדים על הטיפול בחולים בחדר הניטור הינם חלק מהצוות הרפואי 

  במחלקה פנימית ב'. חדרים

)קיבוע  Tracheostomyהליכים כגון או לביצוע ו/ צים שוניםעוילי יםמומח יםרופא יםנקרא לפי הצורך,

  אויר בקנה הנשימה( ועוד. מעבר

   ,בכניסה למחלקהניתן להיפגש עם הרופאים בחדר הרופאים הנמצא 

 . 00:11 – 08:11בין השעות  8538 בחדר מספר

  .שעות הערב והלילה וכן בשבתות ובחגיםבכל  רופא תורן נמצא

 :צוות סיעודי

 8530חדר  -גב' טניה מור: וחדר הניטור אחות אחראית מחלקה

  .בשעות הבוקרה בחדרהאחות האחראית ניתן להיפגש עם 

 .: גב' רננה שלזינגרסגנית

 גב' רחל זעפרני. מזכירה:
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 :צוות נוסף

 .8:11-00:11בשעות:  נמצאת בימים א', ב', ג' וה' - 8585 חדר - גב' דינה אשכנזי :עובדת סוציאלית

 בעיה ניתן לפנות לאחות אחראית ולעובדת סוציאלית של המחלקה. בכל 

 .8588חדר  -מוריה ינון גב'  :דיאטנית

  המזון מותאם לצרכיך האישיים. נקבע על ידי הדיאטנית.המוגש לך, הרכב המזון 

 

 :לחדר הניטור תהליך קבלה

הניטור מגיעים ממחלקות פנימית השונות או ישירות מחדר המיון, על מנת  חדרהמתאשפזים ב מטופלים

להיות מנוטרים )תחת מעקב והשגחה(, באופן רציף ומדויק ו/או על מנת לעבור פעולה רפואית המחייבת 

 .מעקב וטיפול קפדניים

הרופא  ,ם חיוניים. בהמשךומדידת סימניקצר כוללת שאלון ה, אחות תבצע קבלה סיעודית ךבזמן קבלת

 בצע קבלה רפואית אשר כוללת שיחה ובדיקה.מ

עד תום הטיפול הרפואי והסיעודי הראשוני בך. לאחר  לחדר חוץ, המשפחה תתבקש להמתין מעם הגיעך

 מכן תתבצע קבלה סיעודית עם בן משפחה שיכול לספק מידע חיוני.

( וכו', על מנת שתוכל לספק את  CTמיות )רנטגן,רשימת תרופות, הדחשוב למסור לנו מסמכים רפואיים, 

 מרב המידע הדרוש אודות הרקע הרפואי שלך.

 

 :ושעות ביקור שגרת היום בחדר הניטור

 .85:11-13:11לילה  ,03:11-85:11ערב , 13:11-03:11הצוות הסיעודי עובד בשלוש משמרות: בוקר 

 מהלך כל משמרת, כוח עזר מסייע לעבודת האחות.ב

  בכל משמרת מופקדת בחדר הניטור אחות מוסמכת, אליה ניתן לפנות בכל שאלה ובקשה.

  החלפת חבישות, מתן תרופות, בדיקות דם, מדידת סימנים חיוניים, :בהתאם לנדרש מטפלהצוות 

  פעולות רפואיות שונות.וביצוע מעקב וניטור 

  עולה.מבצע הפעל ידי  הסבר וטיפול יינתן לך ולמשפחתךעל כל בדיקה 

  כמיטב יכולתנו. ענהבשאלות ואנו נ לאחות / לרופא המטפלניתן לפנות  זמןבכל 

 

 העברת משמרת 3:11-3:51

 כניסת מבקרים 0:37-0:77

 ארוחת בוקר, חלוקת תרופות, לקיחת בדיקות דם, טיפול בוקר, ביקור רופאים 8:11-00:51

 כניסת מבקרים 11:37-13:37 

 העברת משמרת וקת תרופות, טיפול צהרייםלארוחת צהריים ח 05:51-03:51

 כניסת מבקרים 13:37-10:77

 טיפול ערב 00:11-08:11

 כניסת מבקרים וארוחת ערב 10:77-27:77

 חלוקת תרופות 81:11-88:11

 כניסת מבקרים 22:77-23:77
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ת לאפשר על מנ המיטבאנו עושים את  .מהחלמתךמהווים חלק בלתי נפרד משפחתך ויקיריך  אנו יודעים כי

שיתוף פעולה של הטיפול בחדר הניטור הייחודי אופיו בשל  .מעבר לכךאף כניסת מבקרים בשעות שנקבעו ו

 הצוות. ועל  יךעל ו, יקלוהבנה של המבקרים

על מנת שנוכל לשמור על השקט והסדר  מבקרים לכל היותר לשהות לצד כל מטופל, לשנימאפשרים אנו 

 . מיטביל במחלקה לרווחת המטופלים ולטיפו

 על כורסת ישיבה, לצד מטופל. ,ה אחדבמהלך הלילה מותרת שהיית מלוו

 :שים לב

  בלבד.הטיפול בך חלוקת תרופות תבוצע על פי הוראת רופא והינה באחריות האחות המופקדת על  

  באופן עצמאי ללא ידיעת האחות. לקחת תרופותאין 

  באחות המטפלת. מבלי להיוועץ חולים,/מחוץ לבית ההביתמאוכל  לאכולמהמיטה או  לרדתאין 

  אחרת במרכז הרפואי, נתונה לשיקול דעת מחדר ניטור למחלקה  שחרורך או העברתךהחלטה על

  רפואי בהתאם למצבך ונתונים נוספים. 

יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטים, מכשירים אלקטרוניים. במקרה והבאת עימך חפצי 

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

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

 החפצים.

 בית החולים אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך.

 

 טלפונים:

  18-0333383 דלפק המחלקה

 18-0000330  פקס במחלקה

 .ניתן לקבל כרטיס ביקור של המחלקה מהמזכירה בדלפק

 

 מידע כללי:

 .ו(-שעות בימים א 88פתוח  8)בקומה  8,8,3קומה  –עמדות קפה, עוגות כריכים  .8: קומה קפיטריה

 . מול קבלת חולים.8: קומה כספומט

 .8: קומה בית כנסת

 ה.-ימי א 01:11-08:11בשעות  5להשאלת ציוד רפואי: קומה  – "יד שרה"

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

 )ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית של היחידה לקבלת תו חנייה מעל שבועיים אשפוז(.: בתשלום. חניון

 . 8 קומה :מתנות חנות

 , צעצועים וכדומה(.דיםקולעת, שו כתבי. )5: קומה "יע"ל" ביםשל ארגון המתנד חנות

 .5מחלקת משק בית בקומה ב. הרשמה 3: קומה מלונית

 

 אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.

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

 נשמח לענות בכל עת לכל שאלה שתתעורר

 בברכת החלמה מהירה

 פנימית ב' -חדר ניטור צוות 


