
 

 

לוותין  הכנסת תומכןבשחרור חולה לאחר  הדרכה
(Endovascular repair of Aortic Aneurysm) 

 
. ו יאושר סופית שחרורך מהמחלקהבביקור רופאים שב י/תיבדקהשחרור  ביום

. 10:00לא יאוחר מהשעה , לאחר ביקור הרופאים –הבוקר  בשעותיתבצע  השחרור

(. אין צורך בהליך משרדי נוסףלרוב )במחלקה  מתבצעהשחרור  הליך

. אלא עם מלווה, לבדלהשתחרר  אין, ובריאותךעל מנת לשמור על בטיחותך 

שהתחלת מרשמים לתרופות , בהתאם לצורך יכום מחלה המיועד לרופא המשפחהמכתב רפואי ובו ס קבלת: כולל ההליך

. הדרכה של אחות מהמחלקהוהאשפוז  בעת לקבל

. לשחרורולשוחח עם הרופא בעת ההמתנה , ניתן לגשת לחדר הרופאים -נוספות  שאלותוקיימות  במידה

: שאליהם יש לשים לב המרכזיים הנושאים

       והרגלים דיאטה 

 .מומלץ לא לאכול מאכלים שגורמים לעצירות. התאבון תחזור בהדרגה תתחוש* 

 .מומלץ להפסיק עישון. חשוב לשמור על משקל תקין. בדיאטה נוספותאין הגבלות * 

       יומיומיות פעילויות  
(. כבדים דבריםלא להרים )חזרה הדרגתית לפעילות  *

. ב היוםבמיטה רו לשכבאין . חשובה הליכה ופעילות גופנית *

. הרפואילמצב  ובהתאםכשלושה שבועות   לאחר חזרה לנהיגה – נהיגה *

. בהוראת רופא שבועייםכ –חופשת מחלה  *

. הרפואילמצב  ובהתאם  הניתוחאחר לשלושה חודשים  - ל"נסיעה לחו *

 .אינם מוגבלים עקב הניתוח שעברתיחסי מין  *

       תרופתי טיפול 

. קבועחזרה לטיפול תרופתי  *

  במכתבהשינוי יצוין , הדרכה מהאחות י/תקבל, האשפוז במהלךטיפול תרופתי ב ייםאם חלו שינו *

.   מתאים לתרופות מרשםכ יינתן "כ, הרפואי השחרור

       בחתכים הניתוחיים טיפול 

. כל יום לפני החבישהובסבון  זורמיםבמים חתך הניתוחי יש לרחוץ את ה *

אודם  –יש לדווח לרופא המשפחה על כל שינוי בחתך הניתוחי . הצורךיש לשים פדים יבשים לפי * 

. כאבים שהופיעו או התגברו, עלייה בחום גוף, הפרשה, נפיחות, מקומי

ניתן . הרפואיתלביקורת במרפאה או לפי ההמלצה  עדגרביים אלסטיות הניתנות במחלקה  לגרוביש  *

.  את הגרבייםלכבס 

       ותפריםכות והוצאת סי ביקורת 

 . ימים 10 –כ לאחר  ותפרים הוצאת סיכותוללביקורת במרפאה  ני/תוזמןבעת השחרור  *

 

    03 - 9376669/5: טלניתן לפנות למחלקה , בעיות/ אם מתעוררות שאלות, הצורך במקרה
 כלי דםכירורגית צוות  - קלה החלמה

 


