
עלון מידע

אנו צוות היחידה רוצים לאחל לך החלמה מהירה 
ושיבה  לבריאות והביתה. בכדי להקל עליך להתארגן 
בסביבה הזרה והחדשה, נספר לך מעט על היחידה, 

נהליה ושיגרתה. חוברת זו נועדה להציג מידע מוקדם 
ולנסות להשיב על כמה מהשאלות המעסיקות אותך 
ואת בני משפחתך. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקל 

עליך את שהותך ביחידה. אנו זקוקים לשיתוף פעולה 
מצידך ומצד בני משפחתך ומבקשים שתענו להנחיות 

 הצוות המטפל.

 איחולי החלמה מהירה
צוות היחידה

מטופל/ת יקר/ה

מרכזיית בית החולים: 8250211 - 04. 
קפיטריה קומת קרקע נמוכה )1-(.

ניתן לשכור טלויזיה במשרד מדיפון בקומת קרקע נמוכה 
- תמורת תשלום.

בית הכנסת נמצא בקומת קרקע נמוכה.
משרד פניות הציבור ונגישות אנשים עם מוגבלויות בקומת 

קרקע, טלפון: 8250251 - 04, פקס: 8250755 - 04.
שרות סוציאלי טלפון: 8250311 - 04. 

רשומות רפואיות טלפון: 8250361 - 04.
מידע חוק זכויות החולה מפורסם בכל מחלקה.

בברכת החלמה מהירה 
צוות היחידה טיפול נמרץ לב, 

 המערך הקרדיולוגי

מידע כללי

צוות  היחידה

צוות היחידה כולל: רופאים מומחים ומתמחים, אחים 
ואחיות מוסמכים בעלי הכשרה על בסיסית בטיפול נמרץ 
וכוחות עזר. צוות רב מקצועי מתחומים נוספים כמו: עבודה 
סוציאלית, היחידה לתזונה וודיאטה, פיזיוטרפיה,ריפוי בעיסוק 
ורופאים מתחומי התמחות שונים. אנא הרגש נוח לשתף 
אותנו בבעיות וליידע אותנו במידה ויש לך צרכים יחודיים, 

נעשה כמיטב יכולתנו לעזור לך.

www.carmelhospital.org.il
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 מזכירה וצוות סיעודי:  04-8250892/499
                                      פקס: 04-8250119

לבירורים נוספים צוות המחלקה תמיד יעמוד לשירותכם. 
ניתן לפנות בטלפונים -

CCU יחידת טיפול נמרץ לב 
המערך הקרדיולוגי

אודות  היחידה

היחידה לטיפול נמרץ הינה חלק אינטגרלי מהמערך 
הקרדיולוגי הכולל בנוסף ליחידה: המחלקה הקרדיולוגית, 
יחידת הצנתורים, חדרי הצנתור, מכון האקו, יחידה מבחני 

מאמץ , היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, והשרות האמבולטורי 
במרפאות החוץ. 

 ביחידה מטופלים חולים הסובלים ממגוון מחלות לב:
 אוטם חד בשריר הלב  ותעוקת חזה לא יציבה

 הפרעות קצב והולכה
 אי ספיקת לב

 מחלות שריר הלב
חולים הזקוקים לטיפולים פולשניים כמו צנתור כלילי 

 והתערבות אלקטרופיזיולוגית
הטיפול הרפואי סיעודי ביחידה מושתת על סטנדרטים של 

הקרדיולוגיה הבינלאומית המודרנית העדכנית.



 קבלת מידע

סמוך לקבלתך ליחידה, הצוות יסביר לכם על סיבת האשפוז 
והטיפול ובהמשך ניתן לקבל מידע מעודכן מהצוות הרפואי 
והסיעודי, כל אחד בתחום עיסוקו בין השעות 12:00 עד 
השעה 14:00. זאת בנוסף למידע שוטף אודות טיפולים 
ובדיקות שתעבור במהלך האשפוז. המידע יימסר למטופל 
או בן משפחה שהמטופל נתן את הסכמתו לגביו. במידה וחל 
שינוי משמעותי במצבך אנו מתקשרים ליידע את המשפחה.

לא יימסר כל מידע רפואי בטלפון

שחרור מהיחידה

 מנוחה וביקור משפחות

מנוחה הינה חלק בלתי נפרד מהטיפול בשלבים הראשונים  
של אוטם שריר הלב, ולה חשיבות רבה בהחלמת המטופלים. 
אנו מבקשים להקפיד על ביקורים בשעות הביקור המותרות, 
להימנע ממבקרים רבים ליד מיטת החולה ולקצר את זמן 

הביקור.
השארת בן משפחה בלילה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור 

מיוחד ממנהל הסיעוד או אחראית המשמרת ביחידה.

תזונה

המזון המוגש הנו מותאם לצרכים הרפואיים של המטופל, דל 
מלח, דל שומן ודל סוכר לחולים הסובלים מסכרת.

ניתן להביא מזון מבחוץ: משקאות לא מוגזים, מים מינרלים, 
פירות וירקות או אוכל בהתייעצות עם דיאטנית או הצוות. אין 

ביחידה מקרר לאחסון מזון.

חלק גדול של החולים משתחרר  מהיחידה לביתו, חלק מתנייד 
בתוך המערך הקרדיולוגי )יחידת הצנתורים או קרדיולוגיה ( 
וחלק מועבר למחלקה אחרת להמשך בירור, טיפול או מעקב  

בהתאם לצרכי החולה.
השחרור מהיחידה מתבצע אחרי השעה 12:00 לאחר בדיקת 

רופא, תוצאות מעבדה ובדיקות הדמיה.
במקרים מסוימים השחרור מתבצע מוקדם יותר.

במעמד השחרור תקבל מסמכים רלבנטים והסבר מהצוות 
הסיעודי על המשך הטיפול המומלץ. 

ניידות

בחלק מהאשפוז תהיה מרותק למיטה ומחובר למכשירי הניטור 
השונים. הצוות הסיעודי יעזור לך למלא את הצרכים הבסיסיים 
שלך. לעזרתך נמצא פעמון בהישג ידך. בכל מצב של הרגשה 
של כאבים, קושי בנשימה או הרגשה לא טובה או התעוררות 

צורך כלשהו, אנא צלצל בפעמון לקבלת עזרה של הצוות.

מיכשור

בעידן החדש יש לקידמה הטכנולוגית ולמיכשור המתקדם 
תפקיד חיוני בטיפול בחולים. ביחידה נעשה מעקב צמוד 
באמצעות מוניטור /טלמטריה בנוסף למכשירי ניטור תרופות 
וריווי חמצן, אשר מטרתם לספק אינפורמציה מתמדת ולהתריע 

מפני בעיות המתעוררות או שינוים במצבו של החולה. 
ביחידה הניטור רציף 24 שעות ביממה, מלבד מקרים מסוימים 

לפי שיקול רפואי.
חשוב מאוד לא לפרק, לנתק או "לטפל" בעצמך באף אחד 

מהמכשירים האלה, דבר העלול לפגוע בבריאותך.
בכל שאלה או דאגה ניתן לפנות לצוות המטפל.

צפצופים הם תופעה שכיחה ומטרידה ביחידה לטיפול נמרץ, 
אך צפצופים מהווים התראה והצוות המטפל ידאג לתת מענה 
לכך. חשוב לזכור שחלק מהצפצופים בסביבה שלך נובעים עקב 

שינויים במצבם של חולים אחרים.

החלמה ושיקום לאחר אירוע לבבי

לקראת השחרור מהיחידה יקיים הצוות הסיעודי איתך ביחד עם 
בן/בת זוגך פגישת הדרכה מלווה במצגת במחשב.

בפגישה תקבל הסברים אודות המחלה, הגורמים ודרכים למניעת 
הישנותה. תקבל הסברים אודות הטיפול התרופתי ותהליך 
ההחלמה לאחר השחרור. את המידע תוכל לקבל בחוברת 
בשפה המתאימה לך, וכן באינטרנט באתר בית חולים כרמל/

טיפול נמרץ לב. שרותי החלמה ושיקום לאחר אוטם שריר הלב 
ו/או צנתור טיפולי, הם חלק מהטיפול הכוללני במחלת לב. 
במידה והנך מעוניין להצטרף לאחת מתוכניות השיקום, אנא 

פנה לצוות המטפל על מנת לקבלת מידע .

 שימוש בפלאפונים

ביחידה חל איסור מוחלט להשתמש בטלפונים סלולארים 
בשעות המנוחה והשינה של החולים, 

 בין השעות 14:00 - 16:00 ואחרי השעה 20:00 בערב.
ניתן להתקשר ליחידה ואנו נדאג להעביר הודעה לחולה מבן 

המשפחה המתקשר.

 שמירת חפצי ערך/כסף

בעת קבלתך לאשפוז ביחידה אנו ממליצים לך להעביר את 
הכסף/חפצי ערך שברשותך לבן משפחה. במידה ולא יהיה בן 
משפחה ניתן להפקיד את כסף/חפצי ערך בכספת במשרד 

הקבלה.

בדיקות

במהלך האשפוז ייתכן ותעבור מספר בדיקות שנועדו 
לאבחון, טיפול והערכת מצבך הבריאותי. כל מטופל נזקק 

לחלק או כל הבדיקות על פי מצבו.

מיקומך ביחידה

היחידה שלנו יכולה לקלוט עד 12 מאושפזים. הבחירה באיזה 
חדר תתקבל תלויה במצבך הבריאותי ועל סמך השיקול 
המקצועי של הצוות. אנו עושים כל מאמץ להפריד בין 
המינים. בכל מקרה, צנעת הפרט ופרטיותך לא נשכחת 

לרגע משיקולנו.
במהלך האשפוז צפויה העברתך מחדר אחד לחדר אחר 
וזאת עקב צרכי הבריאות שלך או של המאושפזים האחרים. 
לעיתים ההעברות נעשות בשעות שאינן נוחות לך, אנו מקוים 
כי אי הנוחות הכרוכה בהעברה תתקבל בהבנה ותוך שיתוף 

פעולה.

שעות הביקור 
בוקר:  07:30 - 08:30 
צהריים:   12:00 - 14:00 
ערב:  16:30 - 20:00 

בדיקת אק"ג )אלקטרוקרדיוגרם(
בדיקת האק"ג הינה רישום חשמלי של הפעילות החשמלית 
של שריר הלב. מטרת הבדיקה לזהות שינויים או נזק שנגרם 
ללב ואת מיקומו. הבדיקה נעשית במיטה בשכיבה על הגב 
ואינה כואבת הבדיקה מתבצעת על ידי חיבור  נקודות מגע  על 
שתי הידיים ושתי הרגליים ו6 נקודות מגע על החזה השמאלי. 

אקו לב )אקוקרדיוגרפיה(
הבדיקה מבוססת על טכניקה אשר שולחת גלי קול דרך החזה 
וקולטת אותם בחזרה מהלב והמסתמים. הגלים המתקבלים 
בחזרה נרשמים ומתורגמים על ידי המכשיר למבנה הלב 
ומרכיביו. הבדיקה מאפשרת להעריך את גודל הלב, תקינות 
החללים, מצב המסתמים ותנועת דפנות הלב. הבדיקה 
מתבצעת במיטתך על ידי טכנאי אקו מיומן ומפוענחת על 

ידי רופא. אין צורך בהכנות מיוחדות לפני הבדיקה.

מבחן מאמץ )ארגומטריה(
הבדיקה משמשת לזיהוי מחלת לב איסכמית , דרגת הסיכון 
לאחר אוטם שריר הלב והערכת הסיכון להופעת הפרעות 

קצב במאמץ.
יש צורך בצום שעתיים לפני הבדיקה. הבדיקה נעשית במכון 
למבחני מאמץ ומבוצע על ידי טכנאי מיומן ורופא. הבדיקה 
כוללת הדבקת מדבקות מוניטור על החזה ושרוולית לחץ דם 
על הזרוע לניטור לחץ הדם והדופק בזמן הריצה על המסלול. 
מהירות ושיפוע המסילה משתנה באופן הדרגתי בשליטה 

של הבודק.

מיפוי לב )טליום(
מיפוי לב על ידי חומר רדיואקטיבי המוזרק לתוך הוריד, לאחר 
מאמץ ובמנוחה. הבדיקה נערכת במכון למבחני מאמץ ובמכון 
לרפואה גרעינית. מטרת הבדיקה לזהות אזוריים אסכימיים  

או אזורי נמק בשריר הלב.


