יחידת אשפוז יום והתאוששות ב'  -מידע למטופל ומשפחתו
המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לגברים ונשים כאחד

מטופל יקר,
צוות יחידת התאוששות ואשפוז יום ב' מקדם את פניך בברכה ,ומאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלימה.
המידע בדף זה נועד לסייע לך במהלך שהותך במחלקתנו.
אנו רואים אותך במרכז העשייה שלנו .מטרתנו היא לקדם את איכות הטיפול בך ואת רווחתך.
אודות המחלקה
היחידה נמצאת בקומה הכניסה בבניין "זיו" של שלוחת שערי צדק במרכז העיר – סמוך לחדר ניתוח.
ביחידה  6מיטות במרחב אחד .המיטות מופרדות על ידי וילון לשמירת פרטיותך.
תחומי התמחות במחלקה
ביחידה מאוששים יולדות לאחר ניתוחים קיסריים ו/או מטופלים המוזמנים לצורך ניתוחים שונים (הסרת שקדים ,הסרת
פוליפים ,תיקון בקע ,השתלת כפתורים ,טיפולי שיניים בהרדמה ,ניתוחים אורולוגיים וטיפולי פוריות) הדורשים אשפוז של
מספר שעות להתאוששות.
צוות המחלקה
צוות היחידה כולל רופאים כירורגים מתחומים שונים ,רופאים מרדימים ואחיות מוסמכות.
מנהל היחידה :דר' יחזקאל זיגלמן
אחות אחראית יחידה :גב' טניה צ'רפוס
טלפונים
דלפק היחידה20-6464646 :
פקס במשרד קבלת חולים20-6464166 :
מרפאת "טרום ניתוח"20-6464642 :
קבלה למחלקה


יש להגיע ביום הניתוח עם מלווה.



אתה זכאי לשובר חניה בחניון 'דוידקה' למשך יום שלם בעלות של  02ש''ח בלבד.



בהגעתך ל'אשפוז יום' עליך להמשיך ולהישאר בצום מוחלט עד לאחר הניתוח.



שתייה או אכילה לפני הניתוח יבטלו את ביצועו.



מומלץ להימנע מעישון.



בעת הגעתך האחות תבצע קבלה סיעודית שתכלול שיחת הכרות ,קבלת מסמכים
רפואיים רלוונטיים ומדידת סימנים חיוניים.

יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון :כסף ,תכשיטים ,מכשירים אלקטרוניים .במקרה והבאת עימך חפצי ערך ,נבקשך
למוסרם לבן משפחה /מלווה לשמירתם עד לשחרורך מהאשפוז .לחלופין ,תוכל להפקיד את חפצי הערך במחלקת בטחון.
האחות המטפלת תזמין לבקשתך איש בטחון על מנת להסדיר הפקדת החפצים.
בית החולים אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך.



לתשומת לבך -תיתכן המתנה לפני הקבלה לניתוח .אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות ומבקשים את סבלנותך.
לרשותך חדר המתנה מול 'קבלת חולים' בקומת הקרקע.



לקראת כניסתך לחדר ניתוח תתבקש ללבוש חלוק שתקבל מהאחות.



תתבקש להתרוקן בשירותים.



לפני הניתוח ,בעודך ער ,יפגוש אותך צוות חדר ניתוח :אחות וסניטר.

התאוששות ושחרור הביתה


משפחה ומלווים מתבקשים להמתין מחוץ ליחידת התאוששות עד תום הניתוח.



הכניסה למלווה אחד ,ליחידת התאוששות ,מתאפשרת לאחר תום הניתוח באישורה של האחות המטפלת.



הורים לילדים מקבלים לבוש חד פעמי ומתלווים לילד בכניסתו לחדר ניתוח עד שהילד נרדם ,לאחר מכן ההורה יוצא
וממתין מחוץ ליחידת התאוששות.
מטופל/ת יקר/ה אנחנו מעודדים נוכחות של בן משפחה בצדך לאחר הניתוח .כניסה של בן משפחה אחד ( בילדים אנו
מאפשרים לשני ההורים להיכנס) תתאפשר אך ורק באישור של אחות! בהמשך בני משפחה יוכלו להתחלף ביניהם.
לא מתאפשרת לינה ו/או שהיית לילה ביחידת התאוששות.



אין לדבר בטלפון נייד בתוך יחידת התאוששות.



בזמן העברת משמרת ,משפחה מתבקשת להמתין מחוץ ליחידת התאוששות.



לידיעתך ,משך ניתוח ומשך התאוששות משתנים מאדם לאדם ולא ניתן לחזות זאת מראש.



לאחר הניתוח תוכל להתחיל לשתות רק באישור של אחות ,בהתאם למצבך הרפואי.



לפי הצורך ,תדאג האחות להגיש לך אוכל בזמן שהייתך ביחידת התאוששות.



ירידה מהמיטה בפעם ראשונה אחרי ניתוח תבוצע באישור ובעזרת אחות.
אל תנסה לרדת מהמיטה לבדך ,גם אם הינך חש חזק דייך!



לרשותך פינת שתייה ושירותים בתוך יחידת התאוששות.



שחרורך הביתה יבוצע באשור רופאי ולאחר הדרכה של אחות.



יש להשתחרר בליווי בן משפחה.
אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.
על מנת להקל ככל האפשר עליך ועל משפחתך ,אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם.
בברכת איחולי החלמה מהירה
צוות יחידת התאוששות ב' ואשפוז יום
המרכז הרפואי שערי צדק
שלוחת מרכז העיר

