מידע למשפחת המטופל
מעבר מהיחידה לטיפול נמרץ למחלקת אשפוז
דף המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

משפחה יקרה,
בתקופה האחרונה אושפז בן משפחתכם ביחידה לטיפול נמרץ תחת ניטור וטיפול מוגברים.
כעת התקבלה החלטה רפואית להעבירו למחלקה להמשך טיפול ומעקב.
המידע שלפניכם נועד להקל עליכם את התהליך.
המעבר למחלקה כרוך בשינויים רבים וזכותו של המטופל לקבל מידע והסבר בהקשר לשינויים ולמצבו ככל
שירגיש צורך.
על מנת לשמור על הרצף  -המידע אודות המטופל יועבר לצוות המחלקה אליה הוא עובר .קיים שיתוף פעולה הדוק
בין צוות היחידה לטיפול נמרץ ובין צוות המחלקה.
בדומה לצוות ביחידה לטיפול נמרץ ,גם הצוות במחלקה מגוון ובו רופאים ,אחיות ,כוחות עזר וצוות פרא רפואי
הכולל פיזיותרפיסטים ,דיאטניות ,עובדים סוציאליים ,סטודנטים לרפואה וסיעוד ועוד.
עם הגעתכם למחלקה יתבצע הליך קבלה מסודר :יימסר מידע מפורט על ידי האחות מהיחידה לטיפול נמרץ
לאחות במחלקה .תתבצענה מדידות לחץ דם ,דופק ,חום ורוויית החמצן בדם (סטורציה) .בשלב זה ייתכן ותתבקשו
להמתין מחוץ לחדר על מנת לשמור על פרטיות המטופלים .אם בכל אופן רוצה המטופל ליווי של בן משפחה אחד,
הוא רשאי לבקש זאת.
במחלקה ,בשונה מהיחידה לטיפול נמרץ ,כל אחות מופקדת על מספר מטופלים .עובדה זאת מעודדת ומשמעותה כי
מצב המטופל אינו דורש מעקב צמוד.
ייתכן ותקופת השהות בטיפול נמרץ תהיה מעורפלת בזיכרונו של המטופל ויהיה לו קושי מסוים בריכוז .תופעות
אלה מוכרות ותלויות פעמים רבות במחלה ,בשימוש בתרופות הרגעה ,תרופות הרדמה ושכיבה ממושכת .על פי רוב
תופעות אילו חולפות עם הזמן.
תופעות נוספות שיכולות להתרחש לאחר כל מחלה קשה הינן חולשת שרירים ,עייפות ,קשיי תנועה ,ירידת בתיאבון
ומשקל ,שינויים בחוש הטעם וקשיי שינה .בדרך כלל גם תופעות אלו פוחתות במהלך הימים לאחר המעבר
מהיחידה .במצבים שלא חל שיפור אנא הפנו את תשומת לב הצוות המטפל.
במקרים של מצב רוח ירוד ,תחושת דיכאון או חרדה שלא חולפים חשוב מאוד לספר על כך לצוות.
שעות הביקור במחלקה שונות משעות הביקור ביחידה .בקשו כרטיס עם שעות הביקור ממזכירת המחלקה או
מהאחות המטפלת.
על אף הנסיבות ,שמחנו שניתנה לנו הזכות לטפל בך.
במידה ועדיין יש לכם שאלות ,אנו ממשיכים להיות כאן בשבילכם.
כמו כן ,אם בן משפחתכם יהיה מעוניין לראות את היחידה לטיפול נמרץ לאחר החלמתו -נשמח לארח אותו.
באיחולי רפואה שלימה
צוות היחידה לטיפול נמרץ

