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ברוך/ה הבא/ה ליחידתנו,
היחידה לכירורגיית כלי דם מסונפת לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון, חיפה, ומטפלת במגוון 
בעיות הקשורות למערכת העורקית, הוורידית והלימפתית. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם מכון 
הדימות לביצוע פעולות הנדרשות בתחום האנגיוגרפיה הרדיולוגית, וכן בשיתוף עם המכון הנפרולוגי. 

צוות היחידה
ביחידתנו פועל צוות רב מקצועי הכולל: רופאים מומחים בכירורגית כלי דם; צוות סיעודי מנוסה 
בעל הכשרה קלינית, אקדמאית וקורסים על בסיסיים, צוות פרא רפואי הכולל עובדת סוציאלית, 

כוח עזר רפואי ומזכירה.
במהלך שהותך ואשפוזך נשתדל ככל הניתן ללוות, להדריך ולסייע לך בכל ההליכים אותם תעבור.

השירותים הניתנים ביחידה 
ביחידה נערכים ניתוחים ומתבצעות פעולות כדלהלן: 

ניתוחים וצנתורים של עורקי הרגליים )בירכיים, שוקיים ובכפות הרגליים(.	 
ניתוחים וצנתורים של עורקי הצוואר, כולל בעורקים חולייתיים )ורטברליים(.	 
ניתוחים וצנתורים לתיקון מפרצת אבי העורקים )בבטן ובחזה(.	 
ניתוחי יצירה ותיקון של פיסטולות לצורך המודיאליזה לחולי אי ספיקת כליות )בשיתוף עם 	 

המכון הנפרולוגי(.
בדיקות דופלר – בדיקת הדמיה למדידת לחצים המשמשת לאבחון והערכה של זרימת הדם בגפיים.	 
מרפאת חוץ לכירורגית כלי דם המבצעת הערכה טרום ניתוחית ומעקב אחר החולים לאחר אשפוזם.	 

נהלי קבלה ושחרור מהיחידה 
בהגיעך למחלקה תילקח ממך אנמנזה רפואית וסיעודית אשר תעזור לנו לבנות עבורך תכנית 	 

טיפול אישית. חלוקת העבודה הינה על פי שיטת ההפקדה לפיה, איש צוות סיעודי מופקד על 
מספר חולים ואחראי על הטיפול בהם כולל תיאום עם גורמים טיפוליים שונים כמו: דיאטנית, 
פיזיותרפיסטית, עו"ס, יועצים בין מחלקתיים ומערכות טיפוליות בקהילה – כהמשך הרצף הטיפולי 

תוך אשפוז ואחריו. 
הקבלה הסיעודית תכלול: התייחסות לתרופות שאתה נוטל, רגישויות והדרכה לגבי הניתוח/ 	 

הצנתור המתוכנן ומהלך האשפוז. נטילת כל תרופה תתבצע במתן ובפיקוח האחות במחלקה. 
מיקומך במחלקה נקבע על פי שיקולים מקצועיים של הצוות המטפל.

לפני ניתוח תתקיים בדיקה על ידי כירורג כלי דם ועל ידי רופא מרדים. הקבלה הרפואית תכלול: 	 
היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית, הדרכה ונטילת בדיקות דם. בדיקות א.ק.ג. וצילום חזה )במידה 
שמהטופל לא הגיע עם תוצאותיהן( וכן בדיקות נוספות לפי הצורך. בבדיקת הרופא המרדים 

יוסבר לך אודות תהליך ההרדמה.
במהלך האשפוז ולאחריו הינך זכאי לקבל מידע רפואי מתוך תיקך הרפואי. קבלת המידע אינה 	 

כרוכה בתשלום ונעשית באמצעות צוות המחלקה. במידה שתהיה מעוניין במידע לאחר השחרור 
ניתן לקבלו בעזרת המחלקה לרשומות רפואיות בבית החולים )מותנה בתשלום(.

חשוב לדעת טרם האשפוז
במידה והינך נוטל תרופות נוגדות קרישה עליך להתייעץ עם הרופא המנתח בנוגע למועד 	 

הפסקת נטילתן. 
הפסקת עישון לפני הניתוח/ הצנתור. 	 
על כל רגישות לתרופות יש לדווח לצוות המטפל. 	 
על פי חוק זכויות החולה, לניתוחים וצנתורים נדרשת הסכמתך בכתב לביצוע הפעולה. בעת 	 

חתימתך על הטופס תקבל הסבר מפורט מהרופא המטפל.

נהלי שחרור מהיחידה
השחרור מהאשפוז נקבע על ידי הרופא ובהתאם למצב המטופל. השחרור מתבצע בדרך כלל 	 

בשעות הצהריים, לאחר קבלת תוצאות מעבדה וכתיבת מכתב השחרור. הצוות הסיעודי ידריך 
אותך כיצד לנהוג בתקופת ההחלמה.

מכתב השחרור יכלול: סיכום אשפוז, המשך טיפול תרופתי ומרשם לתרופות שהוספו במהלך 	 
האשפוז )אם נדרש(, המלצות והנחיות להמשך טיפול ומעקב. בית החולים אחראי לאספקת 

המרשמים בלבד.
בסיכום אשפוז יינתנו הנחיות לגבי המשך טיפול/ מעקב ותצורף הזמנה לביקורת במרפאתנו. 	 

אנא הקפד להופיע בזמן. באם הבאת עמך תרופות מיוחדות, צילומים, בדיקות סכומי מחלה 
קודמים- אנא דאג לבקשם מהאחות המטפלת בך. במידה והנך מעוניין בעותק מרשומת האשפוז 
 או מן הצילומים שבוצעו במהלך האשפוז, עליך לפנות למחלקת רשומות רפואיות בטלפון:

04-6304260 או למשרד מכון הדימות בטלפון: 04-6304467.
במידה שחל שינוי במצבך הבריאותי למשל: הופעת חום, שיעול, הצטננות או כל סימן אחר- אנא 	 

דווח לרופא המטפל.

שעות ביקור
שעות הביקור במחלקה הן 14:00-10:00 ו- 16:00–21:00. אנו מבקשים להימנע מהגעה שלא בין 
שעות אלו על מנת לאפשר לצוות הרפואי לטפל בך ובמאושפזים האחרים ללא הפרעה וכדי 

לשמור על מנוחה נאותה.
מלווה אחד יכול לשהות על ידי המאושפז כל העת, על פי בחירתו.

ביקור רופאים
ביקור רופאים נערך בבוקר בין השעות 11:00-08:00. זה הזמן לשתף את הרופא בשאלה. בזמן 	 

הביקור ידרשו האורחים והמלווים לצאת מהמחלקה. 
בסיום ביקור הרופאים ניתן יהיה לשוחח עם רופא בכיר.	 
מסירת מידע למשפחות נעשית בכל יום לאחר ביקור הרופאים, בחדר הרופאים בין השעות 11:00–12:00.	 
שיחה עם מנהל המחלקה תיעשה בתיאום מראש עם מזכירת המחלקה בטלפון: 04-6304926	 
בשל חובת סודיות רפואית, חל איסור מסירת מידע רפואי בשיחות טלפון.	 
לתשומת ליבכם: מטופלים לאחר ניתוחים זקוקים למנוחה ופרטיות. בנוסף, לאחר ניתוח, המערכת 	 

החיסונית נחלשת ועולים הסיכויים ללקות בזיהומים. על כן, אנו מבקשים להימנע מביקורים 
ממושכים ולהישמע להוראות הצוות.

חשוב להקפיד על רחצת ידיים לפני ואחרי המגע במטופל ובעזיבת שטח בית החולים.	 
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מה עוד כדאי לדעת?
תפריט אישי - בבית החולים נהוג תפריט אישי בארוחת הצהריים בהתאם לבחירתך ובהתאם 	 

להוראות שניתנו על ידי רופאי המחלקה. לפיכך, יש להימנע מהבאת מאכלים מהבית.
דברי ערך - כסף ודברי ערך יש למסור לבני המשפחה או להשאיר בבית. במידת הצורך ניתן 	 

להפקידם בכספת בית החולים באמצעות אחיות המחלקה או במשרד הקבלה שבקומת הכניסה 
לביתה החולים. בית החולים אינו אחראי לחפצים שלא הופקדו בכספת.

עישון: על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים חל איסור לעשן בשטח בית החולים.	 
הדלקת נרות: קיימת פינה מיוחדת להדלקת נרות בשטח המחלקה. אין להדליק נרות בחדרי 	 

החולים מחשש לדליקות.
בתי תפילה – בבית החולים קיים בית כנסת וכן חדר תפילה למוסלמים. שניהם נמצאים נמצא 	 

בקומת קרקע בבניין אשפוז א'.
ייעוץ סוציאלי - במידה ובמהלך האשפוז מתעורר צורך לשיחה עם עובדת סוציאלית, הפניה 	 

תעשה באמצעות האחות המטפלת בך.
מידע חוק זכויות החולה מפורסם בכל מחלקה.	 

 בכל פנייה ושאלה צוות היחידה ישמח לעמוד לרשותכם!

אנו מאחלים לכם שהות קצרה,  
החלמה ובריאות שלמה,  
צוות היחידה לכירורגית כלי דם  


