מדינת ישראל

המחלקה האורולוגית

מרכז רפואי "אסף הרופא"

מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר
אוניברסיטת תל-אביב
צריפין  ,07377ישראל

דף מידע למתאשפז
(המסמך נכתב בלשון זכר ,אך מתייחס לשני המינים)

הקבלה לאשפוז מתבצעת בחדר המיון
כאשר אתה מתקבל לניתוח מתוכנן (אלקטיבי) עליך להתייצב תחילה בדלפק
קבלת חולים הראשי בכניסה לחדר המיון .יש להביא:
 התחייבות לאישפוז הנושאת מספר קוד זהה לזה אשר התבקשת
במכתב ההזמנה שקיבלת מבית החולים.



תעודה מזהה עם תמונה (ת"ז או רשיון נהיגה .כרטיס חבר בקופ"ח לא
מספק).

מיטת האישפוז וסביבתה
 בקבלתך למחלקה ,תקבל מיטה וארונית אכסון .נא להימנע מהשארת
דברי ערך בארונית זו.
 רוב החדרים במחלקה מיועדים ל  3חולים ,בנוסף קיימות  4מיטות
פרוסדור ,חדר זוגי אחד וחד בודד אחד .שיבוץ מיטות נעשה ע"י הצוות
הסיעודי.
 בסמוך לכל מיטה ,ישנו פעמון מצוקה ,לקריאה לצוות סיעודי.

רחצה:
תקבל מגבת קטנה ליום ,וסבון נוזלי במקלחות.
לכל שני חדרים חדר שירותים ומקלחת משותפים ,בהם ,פעמוני מצוקה.
הכניסה אסורה בכל מקום בו ישנה מדבקה צהובה ועליה כתוב "בידוד מגע
אלא אם הודרכת אחרת.
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מזון:








הארוחות מחולקות  3פעמים ביום בשעות 03:99 ,0:99 :ו 00:99
בחדרים.
ניתן לקבל את הארוחה גם בחדר האוכל.
לשומרי כשרות מיוחדת ,ניתן להזמין מנות גלעט מראש.
סכו"ם מסופק לארוחות בלבד .כל מטופל מקבל כלכלה לפי דיאטה
אישית .נא לציין בפני הצוות העדפות ו/או הגבלות בכלכלתך
(למשל ,כלכלת סכרת).
לרשות המחלקה שרות דיאטנית.
לרשותך חדר אוכל בחדר האוכל מייחם למים חמים.

ביקור רופאים:
ביקור בוקר 0:99 – 0:99
ביקור ערב 00:99 – 04:99

 על כל הנכחים בעת ביקור הרופאים (מטופלים ומשפחות) יש לכבות
מכשירי טלפון ניידים ולא לענות לשיחות טלפוניות.
 שמות אנשי הצוות המטפלים מפורסמים ,בכל בוקר ,על לוח השיבוץ
המחלקתי.

מסירת מידע רפואי
 עפ"י חוק מסירת מידע רפואי למשפחות מתבצע בנוכחות המטופל ורק
לאחר אישורו.
 במחלקה מונהגת מדיניות הביקור הפתוח .בעת הביקורים בני משפחה
יכולות להיות נוכחים ליד מיטת המטופל וזו ההזדמנות העיקרית
לקבלת מידע רפואי מדי יום.
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הכנה לניתוחים:
יש חשיבות גדולה שאתה המטופל תהיה שותף מלא בהכנתך לניתוח.
בהקשר זה קיימות מס' נקודות שחובה עליך להיות מודע להן שכן אי
הקפדה בהן עלולה לגרום לביטול הניתוח:
 יש להיות בצום מ  0שעות טרם הניתוח .יש להקפיד שבהמתנה
לניתוח בבוקר הניתוח לא תאכל דבר כולל לא ארוחת בוקר
שמוגשת במחלקה ב  90:99לחולים אחרים.
 עליך לדאוג להביא תרבית שתן עדכנית ולהציגה בפגישה
הרפואית הראשונה שלך ומוקדם ככל הניתן לפני הניתוח.
 עליך להיות מתואם עם הרופא האורולוג שמקבל אותך במחלקה
בדבר סדרי הפסקת או החלפת טיפול במדללי דם לקראת הניתוח.

ניתוחים:
 ההעברה לחדר הניתוח מתבצעת ע"י איש צוות מיומן לכך
שנקרא אלונקאי.
 בני המשפחה יכולים ,אך לא חייבים ,לשהות בזמן הניתוח ,בחדר
ההמתנה בחדר הניתוחים ,שם מערכת אלקטרונית שמדווחת על
התקדמות הניתוחים וכן מערך של מתנדבים שמעדכנים מדי
פעם משפחות.
 בתום הניתוח יצא אליכם רופא לצורך עידכון.
 צמודות לחדר ניתוח שתי יחידות לטיפול נמרץ .לעיתים חולים
מושהים שם עד למחרת בבוקר.
 ישנם מקרים של ביטול ניתוחים מסיבות שונות .אנו משתדלים
לצמצם תופעה מטרידה זו אך עדיין יש לקחת בחשבון שמצב
כזה יכול להתקיים.
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טיפול תרופתי









בעת קבלתך ,יש למסור לצוות המטפל את רשימת התרופות שאתה
נוטל.
חל איסור ,על נטילה עצמית של תרופות ואין לאחסנן בארונית
האישית.
ייתכן ,ותידרש להביא מהבית ,תרופות ,אשר אינן במלאי בית
החולים.
תרופות שאתה מביא מהבית לאישפוז יש להביא באריזות מקוריות.
תרופות שהבאת מהבית יישמרו בנפרד בקופסה הנושאת את שמך
וינתנו לך ע"י אחות .בתום האישפוז תקבל חזרה לרשותך את שארית
התרופות.
חלוקת תרופות הניתנות דרך הפה מתבצעת ליד מיטת החולה בשעות
 00:99 ,03:99 ,90:99ו .00:99
תרופות בהזרקה או דרך הוריד ניתנות גם בשעות אחרות.

שעות ביקור משפחות:
7:::-31:::
31:::-0::1:
נא להימנע מלהגיע בצהרים ,כדי לאפשר מנוחה למטופלים.

שחרור מהמחלקה
 על שחרור המטופל מהמחלקה יודיע הרופא בעת ביקור בוקר או ערב.
 במידה ולחולה יש קטטר ,ניתן להשתחרר רק  4שעות לאחר הוצאתו
ומתן שתן.
 מתן מכתבי שחרור והדרכת חולים בשחרור מהאשפוז מבוצעים
לאחר השעה  09:99ועד .04:39
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שרותים מיוחדים:
במהלך האשפוז ,ניתן לקבל ,ייעוץ של עובדת סוציאלית ,לגבי עזרה בבית,
אפשרות שיקום לאחר ניתוח והמשך מעקב ביתי.
 בקומת הכניסה לבניין האשפוז נמצא בית כנסת.
 לנוחיותכם ,ניתן לאפשר למשפחה לינה בשבת ,בבניין הרנטגן הישן.
 בביה"ח ,ניתן לקבל שירות תרגום לשפות :ערבית ,רוסית ואמהרית.

אתר האינטרנט של המחלקה
 * מידע על פעילות המחלקה ודפי הסבר ,נמצאים באתר המחלקה
באינטרנט
http://www.assafh.org/surgery/Urology/Pages/default.aspx

בברכת החלמה מהירה!!!

דף מידע למטופל מרץ 0904
מרפאות חוץ לפני קבלה אלקטיבית
בעת אישפוז של חולה אלקטיבי
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