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 מידע למטופל ולבני משפחתו - חלקת אורולוגיהמ
 דף המידע מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

 

 שלום רב, מטופל יקר

 צר עבורך סביבה נעימה ותומכת. יליוצוות המחלקה האורולוגית עומד לרשותך על מנת להעניק לך את הטיפול הטוב ביותר 

 .הצוות ושיגרת העבודה ולהכיר את  מחלקהלהתמצא בשפוז המידע שבדף זה, יסייע לך בתקופת הא

  .שניתןעל מנת להקל את שהותך ככל אנו כאן 

    

 

 

 

 מבנה המחלקה:  .1

 מיטות אשפוז. 82ובה  7המחלקה האורולוגית שוכנת בקומה 

 וכסאות טלוויזיהבו חדר משפחות נמצא בכניסה למחלקה 

 .7717מול חדר ת ממוקמעמדה להכנת שתייה חמה 

 .7714מול חדר  ממוקםמתקן מים קרים 

 צוות המחלקה:  .2

 כוח עזר ובנות שרות לאומי. ,במחלקה צוות רב מקצועי הכולל רופאים, אחיות, מזכירה, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, דיאטנית

  .7777חדר  –נאוה עסיס גב'  – אחות אחראית עפר שנפלד. 'פרופ –המחלקהמנהל 
 .7774חדר  –עובדת סוציאלית  .דלפק במרכז המחלקה – חני למפרטגב'  – מזכירה

 סדר יום במחלקה:  .3

  .(83:77-77:77) ולילה  (74:77-83:77) , ערב(7:77-74:77) משמרות: בוקר 3אנו עובדים ב

בכל משמרת מופקדת אחות אישית על מספר מטופלים. ניתן לדעת מי האחות המופקדת על טיפולך באותה משמרת, לפי 

 הרשום בלוח שעל יד תחנת האחות בכניסה למחלקה.

ניתוחים על פי וביצוע במשמרת בוקר: ביקור רופאים, בדיקות דם, בדיקות אבחנתיות שונות, עיקר הפעילות מתרחשת 

  יתוחים שנקבעה מראש.תוכנית הנ

תוכנית הניתוחים נקבעת מראש, אך לעיתים ישנם אילוצים בלתי צפויים ברגע האחרון. במידה ויחול שינוי בתוכנית 

 הניתוחים, רופא המחלקה ישוחח איתך ויקבע מועד חדש בהקדם האפשרי .

המכונים השונים במרכז הרפואי ומועד  יתכן שבזמן האשפוז תעבור מספר בדיקות/הדמיות. בדיקות אלו נעשות בתאום עם

 ושעת הבדיקה נקבע על ידם.

 

לעיתים, בשל תפוסה מלאה, מתאשפזים מטופלים אורולוגיים במחלקות אחרות במרכז הרפואי. הטיפול ממשיך להיות 

 וות הרפואי של המחלקה האורולוגית.באחריות הצ

 את הטיפול הסיעודי השוטף, תקבל מאחיות המחלקה בה תאושפז.

 משמרת בוקר
 ביקור רופאים -7:37-2:77
 חלוקת תרופות, ארוחת בוקר -2:77-0:77

 חלוקת תרופות, ארוחת צהריים. -78:77-71:77
 

  
 ערבמשמרת 

 תרופות, ארוחת ערב תחלוק – 72:77-70:77
  חלוקת תרופות. -88:77

 

  
 לילהמשמרת 

 שמירה על מנוחת המטופלים וביצוע טיפולים הכרחיים.
 השכמת המטופלים לצורך בדיקות וטיפולים.  -4:37-7:77
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 . 0:77-87:37 :שעות הביקור במחלקה

 להימנע מביקור בשעות הצהריים על מנת לשמור על מנוחת החולים.נא להקפיד על שעות הביקור. רצוי 
  יכול להישאר על יד המטופל רק בן משפחה אחד. 87:37לאחר השעה 
  ה הינה על כורסא בצד מיטת המטופל.השהייה בליל

  שקט במחלקה.הלשמור על נא 
 

 ,לבקש אישור מהאחות המטפלת מתבקש מהמחלקה היוצא מטופלעל 
 .מתועד בתיק הרפואי ולוודא כי יש בידו טלפון נייד שמספרו

 

 מהלך האשפוז:  .4

עברך הרפואי. ל בנוגעת כרוכה בשאלות סיעודיהקבלה האחות תקבל אותך ותיתן לך מידע לגבי האשפוז. בהגיעך למחלקה 

 במהלך פגישה זו תוכל לשאול ולברר פרטים שאינם ברורים לך. 

 . יום למחרתביום הקבלה או ב יתקיים, היום הראשון מוקדש לקבלה במחלקה והניתוח (אלקטיבימתוכנן )במידה והגעת לניתוח 

לים רפואיים וסיעודיים ולא תמיד קיימת אפשרות במחלקה נקבע על פי שיקובחדר מסוים ברצוננו לציין שמיקומך 

 הסליחה. ךלשינויים. עמ

מטופלים עם מגבלות בתנועה מתבקשים להיעזר באנשי הצוות בכל ירידה ועליה למיטה וכן בעת הליכה. פעמון קריאה 

 לאחות נמצא בהישג יד המטופל בהימצאו במיטה, בכורסא, בשירותים ובמקלחת. 

 מטופלים בסיכון גבוה לנפילות יקבלו דף הנחיות נוסף מהאחות בסיום הקבלה הסיעודית.

 שחרור מאושפזים: .5

 .המרכז הרפואילארגן את חפצייך האישיים לקראת היציאה מ נבקשך לאחר ביקור הרופאים. מהרופאלגבי שחרורך תקבל הודעה 

המכיל את פרטי אשפוזך, אבחנות שחרור המכתב ת אתקבל מהאחות  (,74:77)לרוב לא יאוחר מהשעה  ביום השחרור

 להמשך טיפול ומעקב.   תדריך אותך רפואיות, טיפולים ותוצאות בדיקות שבוצעו באשפוז. האחות

 ציוד רפואי מקופת חולים בה אתה מבוטח. האת התרופות או לרכוש אנא בקש מבן משפחה  .מרשם לתרופותד ביבמידת הצורך תצו

 תרופות להמשך טיפול בבית. ית מרקחת לאספקתבאין  מרכז הרפואיב

 הינך רשאי להישאר בחדרך עד סיום הליך השחרור.

 זאת בקשלקבלם בחזרה, אנא  ןמעוניי הלאשפוז צילומים, בדיקות, סיכומי מחלה קודמים ואת ךבמידה והבאת את

 ביום השחרור. מהמזכירה

  :עובדת סוציאלית .6

תכנון המשך לשם ו, לשם ליווי ותמיכה במטופל ומשפחתו  0:74-71:37עות ד בש-א םבימי נמצאתהעובדת הסוציאלית 
האחות האחראית או אחות אחראית  המזכירה, באמצעות –העובדת הסוציאלית הטיפול לאחר השחרור. יצירת קשר עם 

 משמרת. 

 מידע כללי: .7

 אום עם מזכירת המחלקה מידי יום לאחר ביקור רופאים, בתימהרופא ניתן לקבל  מידע אודות מצבו של המטופל
חדר ) המחלקה בתיאום עם מזכירתו האישית. במידת הצורך ניתן לקבוע שיחה עם מנהל האחראית או האחות

 (.רופאיםהבמסדרון חדרי  7701

 .רצוי שהקשר עם הרופאים לקבלת מידע יעשה ע"י קרוב משפחה אחד קבוע 
 אינטרנט אלחוטי.רשת קיימת  מרכז הרפואיב 
 קיימת  -ותכשיטים אי לאובדן או גניבה של ציוד אישי הכולל מכשירים סלולריים, מחשב ניידביה"ח אינו אחר

 אפשרות להזמין איש ביטחון ולהפקיד דברי ערך ללא עלות כספית.

 אנא שמור עליהם החיוניים לתפקודך השוטף שיניים תותבות, מכשירי שמיעה וכדומה ברשותך אם .. 
 קיים בית מרקחת.  וך למרכז הרפואי,, סמבמרכז המסחרי ברמת בית הכרם 

 

 !מחלקה חשובה לנו מאודדעתך על הטיפול והשירות ב

 מספר דקות למילוי משוב )אנונימי(.  אנא הקדש 

 ניתן למצוא את דפי המשוב בכניסה למחלקה.

 

 .לענות על כל שאלה ובקשה בכל עת נשמח

 אורולוגיתצוות המחלקה ה ,אנו מאחלים לך שהות נעימה והחלמה מהירה


