מחלקה אורתופדית
אגף ב'
מידע למטופל

מטופל יקר
צוות מחלקת אורתופדיה  -אגף ב' ,מאחל לך
החלמה מהירה ושהות נעימה בבית החולים .הצוות עושה כמיטב יכולתו להעניק טיפול
מקצועי ושירות איכותי .שיתוף הפעולה שלך יאפשר לנו להעניק לך טיפול מתאים.

פרופיל המחלקה
במחלקת אורתופדיה  -אגף ב' מתאשפזים מטופלים לאחר תאונות דרכים ,תאונות עבודה,
נפילות מגובה ותאונות אחרות ומטופלים קשישים עם חבלות אופייניות לגילם ,כגון :שברים
בצוואר הירך ,באגן ובגפיים עליונות ותחתונות.
במחלקה מיטב המומחים בתחום טראומה אורתופדית ,כירורגית כף רגל וכף רגל סוכרתית
שברשותם ציוד ואמצעים חדישים ועדכניים בתחום .במחלקה שני אגפים:
 .1טראומה אורתופדית וניתוחי כף רגל  -טיפול במגוון חבלות השלד והשרירים וניתוחי כף רגל
 .2פצע מורכב  -טיפול במגוון פצעים ,כמו :כף רגל סוכרתית ,פצע חבלתי או ניתוחי שהזדהם
מנהל אגף ב' :ד"ר אלעד קרן
מנהל המחלקה :ד"ר תאי פריזם
מזכירת המחלקה :אילה לוי
		
מנהלת סיעוד מחלקתית :גב' ליליה גרינשפון

יצירת קשר
אחות אחראית08-6245237 :
פקס08-6365443 :
מזכירות08-6403964 :
עמדת אחיות  -אגף הפצע08-6245236 :
עמדת אחיות  -אגף הטראומה08-6245235 :
מרפאה אורתופדית08-6403785 :

קבלה למחלקה
ÊÊלפני הגעה למחלקה ,יש לפנות למשרד קבלה/מיון לביצוע קבלה לבית החולים .חשוב
להביא מכתב הפניה מרופא אורתופד מטפל וטופס ההתחייבות לאשפוז
ÊÊאחות ורופא במחלקה מקבלים את המטופל במהלך היממה הראשונה והוא מתבקש למסור
מידע רפואי ,וסיעודי ,כגון :מחלות רקע ,ניתוחים בעבר ,טיפול תרופתי ואשפוזים
קודמים ורגישות לתרופות או למזון
ÊÊחשוב ליידע את הצוות במספרי טלפון שבהם ניתן להשיג מטפל עיקרי או קרובי משפחה
ÊÊמרגע הקבלה למחלקה ,מתבקש המטופל שלא לצאת מתחומיה ללא אישור וידיעת הצוות
המטפל

ÊÊאין להכניס מכשירים חשמליים לבית החולים .במידת הצורך ,יש לפנות למנהלת הסיעוד
או לאחות אחראית משמרת ולהציג את המכשיר לקבלת אישור
ÊÊמטען לטלפון נייד יש לחבר לשקע שחור בלבד
ÊÊלצד המיטה ישנו פעמון קריאה שבאמצעותו ניתן לקרוא לצוות בעת הצורך .בכל שאלה
ובקשה ,ניתן לפנות אל צוות המחלקה
ÊÊביקור רופאים מתקיים בכל יום בשעות .12:00-8:30

תחומי אחריות של צוות סיעוד
ÊÊאמדן צרכי המטופל וטיפול בהתאם
ÊÊהדרכה והכוונה של המטופל ובני משפחתו במהלך האשפוז ולקראת השחרור
ÊÊבכל שאלה יכולים המטופל ובני משפחתו לפנות לאחות המטפלת בו או לאחות האחראית
הנמצאת במחלקה בימים א'-ה' בשעות 15:00-8:00

קבלת מידע רפואי ותוצאות של בדיקות
ÊÊמידע רפואי ותוצאות של בדיקות נמסרים בשעות הבוקר בביקור רופאים
ÊÊלתאום שיחה עם מנהל המחלקה ,יש לפנות למזכירה אילה בטלפון 08-6403964

המטופל שותף בטיפול
לטיפול מוצלח ויעיל חשוב שהמטופל יהיה שותף פעיל וישאל את הצוות:
1 .1מה הבעיה הרפואית שלי?
2 .2מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה?
3 .3למה חשוב שאעשה את זה?

מלווה עיקרי
מטופל רשאי לנוכחות מלווה אחד במהלך כל שהותו במחלקה.

ביקור משפחות ותנאי הביקור במחלקה
שעות ביקור20:00-12:30 :
לילה טוב ושקט :בהתאם למדיניות הנהלת המרכז הרפואי סורוקה ,מחלקות האשפוז נסגרות
למבקרים בכל ערב מהשעה  21:00עד למחרת בבוקר.
לשמירה על בריאותך ועל בריאות שאר המטופלים והמבקרים ,חשוב לציין:
ÊÊיש להימנע מבקרים רבים בעת ובעונה אחת
ÊÊיש למנוע הגעתם של מבקרים חולים

ÊÊיש להימנע מביקור ילדים עד גיל ,12
לשמירה על בריאותם
ÊÊהמבקרים מתבקשים לרחוץ ידיים בכניסתם ובעזיבתם את בית החולים

תזונה באשפוז
ÊÊזמני הגשת ארוחות :בוקר ,8:30-8:00 :צהריים ,12:30-12:00 :ערב18:00-17:30 :
ÊÊהתזונה בזמן האשפוז ולפני ביצוע בדיקות דם ,בדיקות מיוחדות או לפני ניתוח נקבעת
על-פי הוראת רופא בלבד .חשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או
ניתוח.
ÊÊדיאטנית מוזמנת אל המחלקה בהתאם לצורך
ÊÊעקב סכנת זיהומים ,אין אפשרות לשמור בקירור מזון אישי שהובא מבחוץ
ÊÊכשרות:
 במרכז הרפואי מתקיימת שמירה קפדנית על כשרות
 ניתן להזמין מנות גלאט כושר בתאום עם האחות האחראית במחלקה

חלוקת תרופות
חלוקת תרופות מתבצעת בשעות קבועות .למען ביטחונך חשוב מאד:
ÊÊלא ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות
ÊÊלהביא פנקס או דו''ח תרופות מעודכן וליידע את הצוות הרפואי על תרופות קבועות
ÊÊלדווח לצוות הרפואי על רגישות לתרופות ומזון
ÊÊלדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה לטיפול /תרופה

מניעת נפילות -

חשוב להישמע להדרכה ולהוראות הצוות בנושא מניעת נפילות.

ÊÊצוות המחלקה עושה כמיטב יכולתו להקל על כאבים ולאפשר החלמה מהירה
ÊÊבעת תחושת כאב חשוב לפנות אל הצוות המטפל
ÊÊשיתוף פעולה עם הצוות תורם להצלחת הטיפול

פיזיותרפיה
ÊÊצוות הפיזיותרפיה במחלקה מטפל ומדריך את המטופל ואת קרוביו על פי הוראת
הרופא המטפל ובהתאם לסוג הניתוח
ÊÊזמני פעילות :בימים א'-ה' בשעות הבוקר .בימי ה' אחר הצהרים ובימי ו' בבוקר על פי
התוויות מיוחדות.

גב' אנה שירטו  -טלפון  ,08-6503083גב' רינת שחל  -טלפון 08-6400829
זמני פעילות :ימים א'-ה' בשעות .16:00-8:00
השירות זמין בתיאום צוות המחלקה או עם העובדת הסוציאלית.

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה
ÊÊההחלטה על השחרור מהמחלקה מתקבלת במהלך ביקור הרופאים
ÊÊעם השחרור ,נמסר מכתב ובו פירוט של מהלך האשפוז והמלצות רפואיות .את מכתב
השחרור יש להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה
ÊÊהצוות מדריך ומנחה בכתב ובעל-פה להמשך הטיפול ובהתאם להמלצות הרפואיות ניתנים
מרשמי תרופות
ÊÊשחרור מהמחלקה מתבצע בשעות הצהריים

חפצי ערך
הנהלת המרכז הרפואי אינה אחראית לאובדן או לגניבת ציוד מהמחלקות .רצוי להימנע
מהבאתם לאשפוז.

איסור עישון
החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי ובמרחק של  10מ' לפחות מהכניסות
ומהיציאות של המבנים .אכיפה של איסור עישון ,מתבצעת במרכז הרפואי סורוקה על-ידי
הרשות המקומית ומשטרת ישראל על-פי חוק.

טלפונים שימושיים
פניות הציבור08-6400309 :
מרכזיה08-6400111 :
סניף יד שרה השאלת ציוד רפואי08-6450747 :
ר"מ ( 2יק"ר סורוקה)08-6400389 :
מחלקת ביטחון08-6400299 ,08-6400555 :

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז הרפואי סורוקה:
www.soroka.org.il
במרכז הרפואי סורוקה

אפס סובלנות לאלימות
והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים
תאריך עדכון אחרון :נובמבר 2019

עוצב ביח' ההוצאה לאור סורוקה

טיפול בכאב

עובדת סוציאלית

