מטופל/ת יקר/ה
עלון מידע זה נועד להקל עליך את כניסתך
למחלקה ,משך שהותך בה ושחרורך ממנה.
מרכז רפואי כרמל מסונף לבית הספר לרפואה
של הטכניון .במהלך שהותך במחלקה ,תפגוש/י
גם בסטודנטים לרפואה אשר יצטרפו לצוות
המטפל בך.
להבטחת עבודה יעילה ותקינה של הצוות ,יש צורך
להקפיד על סדר יום של פעילות המחלקה ,תוך
שיתוף פעולה מצד המטופל ובני משפחתו.
היחידה לקרדיולוגיה התערבותית במרכז רפואי כרמל
שבחיפה שייכת למערך הלב של ביה"ח וממוקמת במרכז
הצנתורים שבקומה קרקע נמוכה (ק"נ).
ביחידה לקרדיולוגיה התערבותית צוות רפואי סיעודי
וטכנולוגי ותיק ,מקצועי ומיומן המשתמש במכשור
ובטכנולוגיה רפואית מתקדמים בביצוע הפעולות
הבאות:

עלון מידע
מידע כללי
למידע אודות תוכניות שיקום והבראה לחולי לב ,עזרה בבית
לאחר אשפוז ורפואה תעסוקתית ,ניתן לפנות לעובדת
הסוציאלית באמצעות הצוות הסיעודי במחלקה.
מרכזיית בית החולים.04 - 8250211 :
קפיטריה קומת קרקע נמוכה (.)-1
בית הכנסת נמצא בקומת קרקע נמוכה.
פניות הציבור :בקומת הקרקע 04-8250251
רשומות רפואיות04-8250361 :
לפי חוק זכויות החולה ,יימסר לך המידע הנוגע לבריאותך
ובהסכמתך יימסר מידע זה גם למלווים שאיתך.
בשל חובת הסודיות הרפואית ,אנו מנועים ממסירת מידע
רפואי בטלפון.
חוק זכויות החולה מפורסם בכניסה למחלקה וברחבי
ביה"ח.
בברכת החלמה מהירה
היחידה לקרדיולוגיה התערבותית

צנתורים אבחוניים
לאבחון הצרויות וחסימות בעורקי הלב .לאבחון מחלות
במסתמי הלב .לאבחון מחלות שריר-הלב ומצבי אי-ספיקה
לבבית.

היחידה לקרדיולוגיה
התערבותית

צנתורים טיפוליים
הרחבת הצרויות וחסימות בעורקי הלב הכליליים .הרחבה
או השתלה של מסתם אאורטלי.

צינתורי לב אבחוניים וטיפוליים
קוצבי-לב ואלקטרופיזיולוגיה

אלקטרופיזיולוגיה וקיצוב

מבנה המחלקה

www.carmelhospital.org.il
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חדר המזכירה נמצא במסדרון הכניסה למחלקה.
במחלקה חדר אשפוז שבו  8מיטות (השהייה).
חדר המתנה למשפחות בו תוכל/י למצוא פינת שתייה
חמה/קרה וטלוויזיה.
חדר שירותים וחדר מקלחת
ושני חדרי פעולות (לצנתורים ולאלקטרופיזיולוגיה).

תאריך הפקת העלון :אפריל 2017

אבחון וטיפול הפרעות קצב לבביות .טיפול בצריבה
להפרעות קצב לב .השתלת קוצבי הלב (לטיפול בהפרעות
הולכה ,הפרעות קצב ואי-ספיקת לב).
אנו עושים כל שביכולתנו להבטיח לכל מטופלינו טיפול
איכותי מתקדם ובטוח במסגרת הרפואה הציבורית.

לבירורים נוספים צוות המחלקה תמיד יעמוד לשירותכם.
ניתן לפנות בטלפונים -
מזכירות (א'  -ה' 04-8250801 :)16.00 - 08.00
פקס04-8250916 :
אחיות (א'  -ה'  24שעות)04-8250809 :
היחידה לאלקטרופיזיולוגיה04-8250480 :

כרמל מכל ה-
ע”ש ליידי דיוויס

סדר היום במחלקה

לבטיחותך

 - 07.30ארוחת בוקר*
 - 13.00ארוחת צהריים*
 14.00-16.00מנוחת צהריים
(המחלקה סגורה למבקרים)
 - 18.00ארוחת ערב*
 - 20.00ביה"ח והמחלקה נסגרים למבקרים
 21.00-22.00כיבוי אורות

חפצי ערך יש להשאיר בידי המלווים שאיתך או להפקיד
בכספת של בית-החולים אשר במשרד הקבלה.

 10.00-08.30בבוקר שחרור מטופלים ע"י רופא ואחות

* רק אם הנך בצום ,תוגש לך ארוחה בסיום הצום.
פרוצדורות בחדרי הפעולות מתבצעות בכל שעות הבוקר
ואחה"צ.
המחלקה פתוחה למבקרים
מהשעה  14.00 - 07.30ומהשעה 20 .00 - 16.00
בשל מבנה המחלקה אנו מבקשים ממבקר אחד בלבד לשהות
ליד מיטתך ,אנא קבל/י זאת בהבנה.
חשוב שתדע/י  -שעת הקבלה למחלקה אינה שעת
הפרוצדורה אליה הוזמנת.
משך זמן הטיפול בחדרי הפעולות אינו ניתן לחיזוי ולכן יתכן
ותתבקש לחכות זמן ממושך לפני כניסתך לפרוצדורה.

קבלת מידע
לפני הפרוצדורה  -מידע יינתן לך ע"י רופא ואחות בקבלתך
במרפאתנו יום או כמה ימים לפני אשפוזך.
אם הגעת מאשפוז בביה"ח ,יינתן לך המידע במחלקה בה
אושפזת.
אחרי הפרוצדורה  -מידע יינתן לך ע"י הרופא בסיום
הטיפול בחדר הפעולות.
בשחרור  -מידע יינתן לך ע"י רופא ואחות ויכלול:
הסבר על מכתב השחרור ,על דו"ח הפרוצדורה ,על הטיפול
התרופתי שלך ועל ההתנהגות בבית אחרי הפרוצדורה
שעברת.
חשוב שתעביר/י את המידע לרופא המשפחה שלך לאחר
שחרורך.

תרופות
עליך להצטייד ברשימת תרופות מסודרת (לפי ימים ושעות)
ומעודכנת  .יש להביא איתך את התרופות באריזתן המקורית.
עליך לדווח על כל רגישות  /אי סבילות לתרופה (חשוב מאוד
לדעת את שם התרופה ,לה אתה רגיש).
עליך להצטייד בתוצאות בדיקות דם עדכניות (ספירת דם,
ביוכימיה ,תפקודי קרישה).
במהלך האשפוז טיפול תרופתי יינתן על-ידי אחיות
המחלקה בלבד או בתאום עמן .עם זאת חשוב שתבין/י
את הטיפול התרופתי שניתן לך ותבקש/י הסבר לגביו.
שמירת היגיינה ומניעת זיהומים הקפד/י על רחיצת ידיים
באמצעות תכשיר הספטול הכחול הנמצא על מיטתך או
בסבון ובמים זורמים.

בטיחות פיזית במהלך האשפוז
הזהר מנפילות שיכולות להיגרם מהשכיבה הממושכת
ומתרופות שקיבלת ולכן הקפד/י לקום בצורה הדרגתית
ובלווי אחות.
בחלק משעות היממה הנך מחובר/ת למוניטור המאפשר
לנו לנטר את קצב הלב שלך .בחלקן תחובר/י גם לעירוי
נוזלים (להגנה על כליותיך) ולעירויי תרופות (כמו תרופות
לדילול דם או אחרות)
אין לגעת במכשור הרפואי ובעירויים שבסביבתך.
ניתוק ממכשור יתבצע רק על-ידי הצוות או בהנחייתו.
הרחק/י צינורות עירוי וכבל מוניטור מרגליך בעת ההליכה.
השגחה וניטור הם חלק מהטיפול הרפואי שלך ולכן נבקש
אותך לא לצאת מהמחלקה ללא אישור הרופא והאחות.
אל תהסס/י לבקש עזרה ומידע בכל זמן
כי אנחנו כאן בשבילך

התפתחותה המואצת של הרפואה מעמידה בפני בית
החולים אתגרים חדשים .אנו שואפים להתקדם ,להתפתח
ולצעוד ברוח הזמן.
פיתוח בית החולים דורש השקעת משאבים גדולים במכשור,
ציוד ,שיפוצים ובנייה .הנהלת בית החולים עושה מאמץ
רב לגיוס מקורות לקידומו ופריחתו של בית החולים
ותמיכת הציבור הינה נדבך חשוב ביותר למימוש תוכנית
פיתוח בית החולים .תרומתכם למחלקה או לכלל בית
החולים ,מרצונכם הטוב והחופשי ,לאחר סיום כל תהליכי
הטיפול ובלא כל קשר אליהם ,תתקבל בהכרת תודה
עמוקה.
תרומות ניתן להפקיד במשרד עמותת הידידים עם ציון
ייעוד התרומה .תרומות לבית החולים או לעמותת הידידים,
מוכרות לצורך זיכוי במס הכנסה מתרומות.
בתודה מקרב לב
עמותת ידידי המרכז הרפואי.

