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הטכניון, חיפה

שימו לב!
על המבקרים בחדר ההתאוששות ללבוש חלוק לפני 
כניסתם ולהשתדל לשמור על מגע מינימאלי עם המטופל 
על מנת להימנע מהעברת זיהומים למטופל ולאחרים. כמו 
כן, אין לבקר חולים אחרים או להסתובב ביחידה. בכל שאלה 

יש לקרוא לאח\ות שיגיעו אליכם.

העברת המנותח ממחלקת התאוששות
לאחר התייצבות במצב המטופל הוא יועבר להמשך טיפול 
באחת ממחלקות בית החולים או ביחידה לאשפוז יום. וזאת, 
על ידי גורם המוסמך לכך בלבד )משפחות החולים אינן 

יכולות להעביר את המטופלים בעצמן(.
הודעה על ההעברה ויעדה תימסר לקרובי המשפחה 

הממתינים.  

העברת מידע למשפחות
צוות היחידה ישתדל לענות על שאלותיכם במהלך שהות 
יקירכם בחדר ההתאוששות. עם זאת, חשוב לציין, כי הניתוח 
ותהליך ההתאוששות נמשך לעיתים שעות רבות ומחייב 

סבלנות רבה של בני המשפחה והמלווים. 
שיתוף פעולה וגישה חיובית במצב רגיש זה יסייעו לכם ולנו 
בטיפול ובהמתנה עד שחרורו של המטופל מהתאוששות 

למחלקת האשפוז רגילה.
לרשותכם עומד מסך אלקטרוני בו ניתן לקבל מידע אודות 

השלבים השונים בתהליך אותו עובר יקירכם.

בכל פניה ושאלה 
נשמח לעמוד לרשותכם!
בברכת החלמה מהירה,
צוות חדר התאוששות



על המחלקה
אל יחידת התאוששות מגיע המטופל בתום ההרדמה וההליך הניתוחי 
אותו עבר בחדרי הניתוח, או באתרי הטיפול האחרים בבית החולים. 
זמן ההתאוששות מההרדמה מאופיין באי יציבות של מערכות הגוף 
החשובות ועל כן נדרשת השגחה אינטנסיבית וצמודה של צוות רפואי 

וסיעודי מיומן תוך סיוע במכשור מודרני ואיכותי לניטור וטיפול.

הטיפול  ביחידת ההתאוששות 
ביחידת ההתאוששות אנו מנסים לאפשר למטופל רגיעה מוחלטת, 
טיפול ממוקד בכאב וסביבה מוגנת מפני זיהומים. אלה חשובים 

להבטחת תהליך ההתעוררות וההתאוששות מההרדמה.
הרופאים בעלי התמחות בתחום ההרדמה והצוות הסיעודי המורכב 
מאחיות מוסמכות בעלות תארים אקדמאים והכשרה בטיפול נמרץ, 
מיומנים ומנוסים במצבי החירום השונים המופיעים לאחר הרדמה. 

לנגד עיננו עומד המטופל ומשפחתו ומטרתנו להעניק טיפול איכותי 
תוך שמירה על כבוד האדם וזכויות החולה.

קבלת מידע על המטופל במהלך שהייתו במתחם חדרי הניתוח
•בכניסה לחדרי הניתוח מצוי דלפק מודיעין המאויש בדרך כלל על  	
ידי מתנדבים ומתנדבות במטרה לספק לכם מידע עדכני על מצב 

המטופל בזמן שהייתו בחדרי הניתוח ובחדר ההתאוששות. 
•במהלך שהות המנותח ביחידת ההתאוששות, יספק הצוות הסיעודי  	

והרפואי הסבר ומענה לשאלות למטופל ולבני משפחתו.

חדר המתנה למשפחות
לנוחות בני המשפחה והמלווים קיים בסמוך לחדרי הניתוח חדר 
המתנה ייעודי בו תוכלו לשהות עד לסיום הניתוח וההתאוששות 

של יקירכם.
על מנת להקל עליכם את השהות הותקנו במקום מכונות שתייה 
וממכר מזון, מקרן טלוויזיה ומתקן מים קרים. כמו כן, לרשותכם מסך 

אלקטרוני עליו מידע על שלבי הניתוח של יקירכם.

ביקור המטופל בתום הניתוח 
בשל אופי הטיפול האינטנסיבי ביחידה, שהייה מתמשכת של בני 
משפחה ומלווים לצד המטופל אינה מקובלת. עם זאת, ככל הניתן,  
אנו מאפשרים ביקור קצר של בן משפחה אחד בלבד. ביקור זה 

יתקיים בכפוף לפעילות הצוות הסיעודי, תוך שימת דגש על 
הפרטים הבאים:

ידי הצוות הסיעודי ביחידת  יינתן רק על  •האישור לביקור  	
ההתאוששות ובהתאם למטלות הקיימות ומצב המטופלים 

ביחידה.
•כניסה לביקור בחדר ההתאוששות תותר למבקר אחד בלבד,  	
בהתאם למצבו הרפואי של המנותח ובהתחשב במצבם של 

המטופלים האחרים המאושפזים לצידו.
•פעוטות וילדים - מותרת כניסת הורה אחד בלבד אשר רשאי  	
לשהות לצד ילדו במשך כל זמן אשפוז ביחידת התאוששות,  

בכפוף להוראות צוות הסיעוד ביחידה.




