לידיעתכם!
בשל מורכבות החולים ביחידה ,ייתכנו מצבים בהם יצטרך הצוות לתת
מענה דחוף למטופלים .במידה שתידרשו לכך ,גם אם מדובר בשעות
הביקור ,יש להיענות לדרישת הצוות לצאת מהיחידה עד לגמר הטיפול.
אנו נעשה מאמץ לאפשר את חידוש הביקור לאחר מכן ,ככל הניתן.

דף מידע והדרכה
למטופל ומשפחתו

מה עוד כדאי לדעת?
לנוחותכם ,בכניסה ליחידה ממוקם חדר משפחות ,בו ניתן לשהות
במרבית שעות היממה.
בחדר ישנן כורסאות ,מיטה ,ארונות ,מתקן למים קרים ,מקרר,
מתקן לחיטוי ידיים וכן טלפון ציבורי שמספרו .04-6225209
בשל גודלו של החדר ,אנו מבקשים להתחשב ביתר המשפחות
ולא להרבות במבקרים.
חל איסור על עישון בתוך בית החולים.
כדאי להימנע מהבאת חפצי ערך לבית החולים .במידת הצורך
ניתן לאחסן חפצי ערך בכספת בית החולים הנמצאת במשרד
קבלה הצמוד לחדר המיון .בית החולים אינו אחראי על חפצי
ערך שלא יופקדו בכספת.
ממונה על זכויות החולה  -בבית החולים פועל ממונה על זכויות
החולה אליו ניתן לפנות בכל הנוגע למימוש זכויותיהם .הממונה
הוא ד"ר גיל אדמון ,סגן מנהל בית החולים.
בכל פניה ושאלה צוות המחלקה ישמח לסייע

אנו מאחלים לך שהות קצרה
ובריאות שלמה
צוות היחידה לטיפול נמרץ כללי

היחידה
לטיפול נמרץ כללי

מנהל היחידה :ד"ר מוני ליטמנוביץ'
אח אחראי :מחמוד עתאמנה
טלפון במחלקה04-6304461/0 :
פקס04–6304684 :
מזכירת היחידה04-6304445 :

שלום רב,

במסגרת היחידה אנו מלווים את יקיריכם בתקופה לא פשוטה
ומלאת תקווה .אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת להעניק את
הטיפול הטוב ביותר בהתבסס על הידע ,המיומנות והניסיון הרב
שלנו ,תוך דגש על סבלנות ויחס חם ותומך ,זאת במטרה להקל על
השהות ככל הניתן.

על היחידה
צוות היחידה לטיפול נמרץ כללי מטפל במגוון רחב של מטופלים
קשים ומורכבים הזקוקים להשגחה צמודה בכל שעות היממה,
ביניהם :נפגעי טראומה לסוגיהם ,חולים הנזקקים להנשמה מלאכותית
וכן חולים שעברו ניתוחים גדולים ומטופלים ביחידה עד להתייצבות
מצבם .בנוסף ,צוות היחידה משתתף בביצוע החייאה וייצוב חולים
קשים בכל מחלקות המרכז הרפואי על פי הנדרש.
ביחידתנו ,חמש יחידות טיפול .כל יחידה מצוידת במיטה חשמלית עם
מזרן לפיזור לחץ (במטרה למנוע פצעי לחץ) ,ובנוסף ,יחידה הכוללת
מכשור רפואי מתקדם הדרוש לניטור רציף וטיפול רפואי מתקדם
למטופלים מורכבים .המכשור כולל :מנשם ,מוניטור ,משאבות עירוי
להזלפה מבוקרת של תרופות לתוך הוריד ומתן הזנה למערכת
העיכול וכן מערכת דיגיטאלית לבקרת כמות השתן.
בדלפק האחות מוצבת מערכת ניטור מרכזית .מערכת תואמת
ממוקמת בחדרי הרופאים של היחידה.

הצוות שלנו
צוותינו הנו רב מקצועי וכולל :צוות רפואי שעבר התמחות בתחום
הטיפול הנמרץ; צוות סיעודי שאף הוא עבר התמחות מיוחדת בתחום
הטיפול הנמרץ ,ובנוסף הכשרה אקדמאית וקורסים על בסיסיים;
צוות פרא רפואי הכולל מזכירה רפואית ,רוקח קליני ,פיזיותרפיסטים,
דיאטניות וכוח עזר רפואי.

תהליך הקבלה ליחידתנו
מטופלים מתקבלים ליחידתנו ממחלקות אשפוז שונות בבת החולים
וכן מחדר הניתוח ,בהתאם לצורך ובכפוף לזמינות מיטה פנויה
ביחידה.
המטופלים המתקבלים ליחידה מועברים באחריות המחלקה המפנה
ובליווי צוות רפואי וסיעודי מהמחלקה המפנה .עם הקבלה ,המטופל
עובר בדיקה מקיפה על ידי צוות היחידה וננקטות כל הפעולות
הנדרשות לייצוב מצבו .לאחר שלב זה מתבצעת שיחה ראשונית
עם המשפחה.
במהלך כל האשפוז מתקיים קשר רציף של דיווחים ועדכונים
יזום על ידי צוות היחידה ,זאת בנוסף לשיחות עדכון על פי בקשת
המשפחה.
בני המשפחה מוזמנים להתקשר ליחידה  24שעות ביממה לקבלת
מידע בסיסי עדכני על יקירם.
הטלפונים ביחידה04-6304461/0 :

כללי הביקור ביחידה
שעות הביקור ביחידה:
08:30 - 07:30
13:00 - 12:00
19:30 - 18:30
שעות הביקור נשמרות ביחידתנו בהקפדה ,בשל מורכבות הטיפול
הנדרשת במטופלינו .שעות המנוחה של המטופל הינן מרכיב חיוני
בייצוב מצבו ושיקומו.
הביקור מוגבל לשלושה מבקרים בו זמנית ,זאת בגלל מבנה היחידה
והצפיפות בה ,לשם מניעת העברת זיהומים ,וכן בשל היותו של
המטופל מחובר למכשור רב הדורש מעקב רציף של הצוות המטפל
ללא הפרעה.
גיל המבקרים מוגבל לגילאי  13ומעלה בלבד.
לפני הכניסה ליחידה ,ובשל החשש מזיהומים ,יידרש המבקר לנקוט
באמצעים הבאים:
נטילת ידיים תוך שימוש בחומר מחטא המצוי בכניסה ליחידה
לפני מגע במטופל ובסובב אותו.
יש להקפיד על נטילת ידיים גם עם סיום הביקור בכדי למנוע
העברת זיהומים.
מניעה מגע עם סביבת האשפוז של המטופל וכן מגע עם
מטופלים אחרים.

שעות קבלת מידע וביקור רופאים:
שיחה עם רופאי היחידה תתקיים במהלך שעת הביקור המוסדרת
ולפי בקשה מיוחדת בתיאום עם אחות היחידה.

