
ניתוחי מחלקת לבקבלה הדרכה 
 ולבחזה 



 ברוכים הבאים

במרכז רפואי  בקומה הרביעית ברוכים הבאים למחלקת ניתוחי חזה ולב השוכנת 
 .כרמל

מונה כשבעה רופאים מומחים בתחום כירורגית החזה והלב ושלושה  המחלקה •
ר ארז שרוני "דלב הינו לניתוחי  הרפואיראש הסקטור , רופאים מתמחים

 .גליליר רונן "דולניתוחי חזה 

אחים ואחיות מוסמכים בעלי התמחות  37הסיעודי במחלקה מונה כ הצוות •
' מרוסגנה ניחנביץ מרינה ' גבמנהלת הסקטור הסיעודי הינה . בטיפול נמרץ

 .עיסאעבוד 

 במחלקה ישנם שלוש כוחות עזרבנוסף •



 :שירותים נוספים הקיימים במחלקה

 ר רחל פרידמן"ד -עובדת סוציאלית•

 סיון שמואלי' גב -מזכירות•

 דיאטנית•



 אוריינטציה מחלקתית

 .הרביעיתפרוסה על חציה של הקומה המחלקה •

 .חדרומקלחות נמצאים ביציאה מכל שירותים •

המסדרון נמצאת תחנת האחים והאחיות במידת הצורך ניתן בתחילת •
 .ומיטהלקרוא לצוות הסיעודי בעזרת לחצן המצוי ליד כל מיטה 

 .'ולידה יחידת טיפול נמרץ ב' התחנה נמצאת יחידת טיפול נמרץ אמול •

המסדרון ישנו חדרה של העובדת הסוציאלית וחדרה של מנהלת  במרכז •
 .הסיעוד

 



 שעות ביקור

.  21:00- 16:00ומשעה  13:00 - 08:00משעה : במחלקה ישנם שעות ביקור
בשעות הצהריים המחלקה סגורה למבקרים על מנת לאפשר את מנוחת  

מבקר אחד יוכל להישאר וזאת בתיאום עם   21:00מעבר לשעה . המטופל
 .הצוות המטפל

 בטיפול הנמרץ שעות הביקור הינם:

 12:00-12:30  

18:30 -18:00 

 

לשעות ביקור אלו גם במחלקה וגם בטיפול הנמרץ לא תתאפשר כניסת  מעבר 
 .  מבקרים

 



 ארוחות  

 :במהלך היממה יחולקו שלוש ארוחות

 .08:00בוקר בשעה ארוחת •

 12:00הצהריים בשעה ארוחת •

 18:00ערב בשעה ארוחת •

 

 . כשרות/כמו צמחוניותארוחות מיוחדות ניתן לבקש 

 

 



 הכנה יום לפני הניתוח  

 :י את השלבים הבאים/ביום לפני הניתוח תעבור

 לבצעספציפיות אותם רופאי המחלקה יבקשו בדיקות •

וזאת על מנת לאשר את בריאותך להרדמה  רופא מרדים בדיקת •
 .הניתוחהממושכת במהלך 

 .הרופא המנתחעם מפגש •

 .בערב ובבוקר הניתוח רחצה•

 (.  ללא אוכל וללא שתיה)צום מחצות בלילה לפני הניתוח •



 לפני הניתוח  

 .  בכל יום בשעות הצהריים מתעדכנת תוכנית ניתוחים של יום למחרת•

רק יום לפני  אנו נוכל לדעת בוודאות אם הינך מופיע בתוכנית הניתוחים •
 .  הניתוח

 .  בערב הניתוח תקבל הדרכה מפורטת לגבי הניתוח עצמו וההכנה לניתוח•

 

 . הניתוחים יכולה להשתנות בהתאם להחלטות רפואיות תוכנית -

 



 שאלות  



 אנו מאחלים לך החלמה מהירה
 צוות מחלקת ניתוחי חזה ולב

 בית חולים כרמל
 


