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מחלקה כירורגית ב'
דף מידע והדרכה למטופלים ובני משפחותיהם

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
הטכניון, חיפה

שונות

•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.

בכל פנייה ושאלה 
צוות המחלקה ישמח 
לעמוד לרשותכם!

אנו מאחלים לכם 
שהות קצרה, 
החלמה ובריאות שלמה, 
צוות המחלקה.



ברוך/ה הבא/ה למחלקתנו,
המחלקה לכירורגית ב' הינה מחלקה המסונפת לפקולטה לרפואה 
בטכניון, חיפה. רופאינו השתלמו באירופה ובארה"ב וצברו ניסיון רב 
לטובת ביצוע ניתוחים כגון: ניתוחי הרזייה, טחול, יותרת הכליה, קיבה, 
מעי גס ולבלב. המחלקה עוסקת בכירורגיה כללית ובטראומטולוגיה. 
הניתוחים מבוצעים בטכנולוגיה ובציוד החדשניים והמעודכנים 

ביותר.
הצוות הסיעודי שלנו מורכב מאחיות מוסמכות, בעלות תארים 
אקדמאים והכשרה בכירורגיה. הגישה הסיעודית מבוססת על תפיסה 
כוללנית וראיה הוליסטית של המטופל ומשפחתו. גישה זו מציבה את 
המטופל ומשפחתו במרכז העשייה ומטרתה להעניק טיפול איכותי 

תוך שמירה על כבוד האדם וזכויות החולה.
מחלקתנו מוכרת כמרכז לניתוחי לבלב - מחלות שפירות וממאירות. 
במחלקה מתבצעת פעילות מחקרית ענפה המפורסמת בעיתונים 

רפואיים יוקרתיים ברחבי העולם.

מרפאות הייעוץ שלנו
מחלקתנו מפעילה מרפאות יעוץ ומעקב המנוהלות על ידי רופאים 

בכירים בתחומים הבאים: 
•מרפאה לכירורגיה כללית  	

•מרפאה לבריאות השד  	
•מרפאה לכירורגיה אונקולוגית  	

•מרפאה להשמנת יתר  	
•מרפאה פרוקטולוגית  	

•מרפאה למחלות כבד ולבלב  	
יש לציין כי רופאי המחלקה נותנים שירות בכל קופות החולים כך 

שהרצף הטיפולי נשמר גם לאחר שחרור המטופל.

מערך הטראומה
מחלקתנו אחראית על מערך הטראומה של המרכז הרפואי ברגיעה 
ובשעת חירום. אנו מוכרים כמרכז טראומה אזורי על ידי משרד 

הבריאות.

נהלי קבלה ושחרור
בהגיעך למחלקה/יחידה 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. במהלך האשפוז ולאחריו, הינך זכאי לקבל מידע רפואי מתוך 
תיקך הרפואי. קבלת המידע אינה כרוכה בתשלום ונעשית באמצעות 

צוות המחלקה. במידה ותהיה מעוניין במידע לאחר השחרור, ניתן 
לקבלו בעזרת המחלקה לרשומות רפואיות בבית החולים )מותנה 

בתשלום(.

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

לשמור על מנוחה נאותה.

ביקור רופאים 
• יערך ביקור רופאים. בזמן הביקור  בין השעות 8:00 - 11:00	

תידרשו לצאת מהמחלקה. 
•בסיום ביקור הרופאים ניתן יהיה לשוחח עם רופא בכיר.  	

•שיחה עם מנהל המחלקה תעשה בתיאום מראש עם מזכירת  	
המחלקה.

•לתשומת לבכם: מטופלים לאחר ניתוחים זקוקים למנוחה  	
ופרטיות. בנוסף, לאחר ניתוח, המערכת החיסונית יורדת ועולים 
הסיכויים ללקות בזיהומים. על כן, אנו מבקשים להימנע מביקורים 

ממושכים ולהישמע להוראות הצוות.

תפריט אישי
בבית החולים נהוג תפריט אישי בארוחת הצהריים בהתאם לבחירתך 
ובהתאם להוראות שניתנו על ידי רופאי מחלקה. 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 לבית החולים. בית 

החולים אינו אחראי לחפצים שלא הופקדו בכספת.


