מחלקה אורולוגית
מידע למטופל

מטופל יקר
צוות מחלקה אורולוגית מאחל לך החלמה מהירה
ושהות נעימה בבית החולים .אנו עושים כמיטב יכולתנו
להעניק את הטיפול המקצועי ואת השירות הטוב ביותר .שיתוף הפעולה שלך יאפשר לנו להעניק לך את
הטיפול המתאים ביותר.

פרופיל המחלקה
ÊÊאורולוגיה היא ענף ברפואה העוסק באבחון ובטיפול בבעיות במערכת השתן ובמערכת הרבייה
הגברית .האיברים העיקריים שבהם עוסק ענף זה :כליות ,שופכנים ,שלפוחית השתן ,שופכה,
ערמונית (פרוסטטה) ,אשכים ,ואיברי המין הגברי
ÊÊהמחלקה האורולוגית נותנת שירותי ייעוץ ,טיפול וליווי לפונים מכל אזור הדרום בגילאים שונים -
מפעוטות ברחם אימם ועד למבוגרים מאוד .המטופלים מופנים לאבחון ולטיפול  -מהקהילה ,מחדר
מיון ,ממחלקות אחרות בבית החולים וממרפאות החוץ של המרכז הרפואי .במחלקה האורולוגית
מתבצעות פעילויות מגוונות וחדשניות בתחום האבחון ,הטיפול וההתערבות הניתוחית ,תוך שימוש
במכשור טכנולוגי ובאמצעי הדמיה מתקדמים
ÊÊהטיפול הניתן כולל טיפול שמרני ,ניתוחים וטיפול תומך על פי צורכי המטופל ומצבו (דחוף או
אלקטיבי)
ÊÊטיפולים ,פעולות וניתוחים נפוצים באורולוגיה כוללים מצבים כגון :עצירת שתן ,תסביב אשך,
חסימות בדרכי השתן ,ניתוחי ערמונית ,אבנים בדרכי השתן ,זיהומים ,ניתוחים אורולוגיים
אונקולוגיים (גידולים שפירים וממאירים) ומומים מולדים
ÊÊהניתוחים מתבצעים במגוון דרכים :תוך שלפוחיתי ,אנדוסקופי ,זעיר פולשני (לפרוסקופיה) ,חוץ
גופי ,מילעורי ופתוח
ÊÊרופאי המחלקה האורולוגית מטפלים בילדים ,אך הם אינם מתאשפזים במחלקה אלא במחלקות
הילדים השונות
ÊÊבמחלקה מתבצעת הוראת סטודנטים לרפואה וסיעוד

מנהל המחלקה :פרופ' ניקולא מבג'יש
מזכירת המחלקה :גב' זיוה אופיר

מנהלת סיעוד מחלקתית :גב' ילנה נליביאקו

יצירת קשר
מזכירות08-6400421 :

עמדת אחיות08-6400626 :

פקס08-6403090 :

קבלה למחלקה
ÊÊמטופל המוזמן לניתוח או לבירור ,מתבקש להגיע ישירות למחלקה בשעה  8:00לקבלת אישור
אשפוז
ÊÊלאחר קבלת האישור ,יש לבצע רישום ומדבקות אשפוז במשרד הקבלה של בית החולים

ÊÊלאחר הקבלה המשרדית ,מכינים גיליון אשפוז ,אחות מבצעת קבלה סיעודית ,רופא המחלקה
מבצע בדיקה ,רופא מרדים מבצע בדיקה לקראת ניתוח (לפי הצורך) ומשלימים בדיקות הכרחיות
ÊÊאם האשפוז הוא לצורך ניתוח או טיפול פולשני אחר ,חשוב מאוד ליידע הצוות לגבי טיפול בנוגדי
קרישה ומדללי דם כגון :אספירין ,קומדין ,פלביקס וסינטרום
ÊÊבקבלה ,מוצמד צמיד זיהוי עם פרטים אישיים ,שאותו אנו מבקשים לענוד עד לשחרור מהמחלקה.
מטרת צמיד הזיהוי היא להגביר את בטיחות זיהוי המטופלים במחלקה
ÊÊהמיקום בחדר במחלקה נקבע על פי שיקולי הצוות המטפל ואנו מבקשים לגלות הבנה בנושא זה
ÊÊנא להביא רשימת תרופות הנלקחות באופן קבוע ,צילומי רנטגן ומסמכים רפואיים הנוגעים למצב
הבריאותי וציוד אישי מתאים
ÊÊאין להשאיר חפצי ערך ללא השגחה  .המחלקה אינה אחראית לאובדן וגניבת חפצים
ודברי ערך
ÊÊאין להכניס מכשירים חשמליים לבית החולים .במידת הצורך יש לבקש אישור מראש ולהציג את
המכשיר לבדיקה .לשם כך יש לפנות למנהלת הסיעוד או לאחות אחראית משמרת .מטען לטלפון
נייד יש לחבר רק לשקע השחור.
בכל שאלה ובקשה ,ניתן לפנות אל צוות המחלקה.

צוות סיעוד
צוות סיעוד כולל אחיות וכוחות עזר .באחריות הצוות:
ÊÊאחיות
 אמדן צרכי המטופל והתערבות בהתאם לצרכים
 הדרכה לטיפול ולהתערבות צפויה ומתוכננת ,מרגע הקבלה ועד לשחרור
 מתן טיפול תרופתי
 מעקב אחר מצב המטופל תוך ניטור תואם
 תיעוד ,דיווח ושמירה על רצף העברת המידע לצוות המטפל ,בשלבים השונים
 עירוב אנשי צוות פרה-רפואיים על פי הצורך
ÊÊכוחות עזר
 מתן טיפול סיעודי בסיסי והיגיינה
 כלכלה  -הזמנת כלכלה ועזרה בהתאם לצורך
 שמירת הסדר במחלקה

ביקור מטופלים
ביקור מטופלים מתקיים פעמיים ביום .בשעות הבוקר בשעות  10:00-7:30בקירוב .בשעות הערב לפי
פעילות המחלקה וזמינות רופא תורן .מפאת צנעת הפרט ,מתבקשים האורחים לשהות מחוץ לחדר
בזמן ביקור המטופלים.

קבלת מידע רפואי ותוצאות הטיפול
ניתן לשוחח עם רופאי המחלקה ולקבל מידע רפואי בשעות  15:30-14:00או בסיום ביקור הרופאים,
לאחר תיאום עם מזכירת המחלקה או מנהלת סיעוד מחלקתית .חשוב שקבלת המידע והקשר יעשה
עם אדם אחד באישורך ולא עם אנשים שונים בזמנים שונים .לאחר שעות העבודה הרגילות ,מוטלת
כל הפעילות על כתפי הרופא התורן ,ולכן לאחר השעה  15:30לא ניתן לקבל מידע יזום על הטיפול
הרפואי.

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?

חלוקת תרופות
ÊÊמתבצעת בשעות קבועות
ÊÊלהביא פנקס או רשימת תרופות מעודכנת בעת הגיעך לאשפוז
ÊÊליידע את הצוות הרפואי על תרופות קבועות
ÊÊאין ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות
ÊÊליטול את התרופה מיד עם החלוקה ולא להשאירה למועד מאוחר יותר ,במגש או בארונית
ÊÊיש לדווח לצוות הרפואי על רגישות לתרופות ומזון
ÊÊחשוב לדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה לטיפול או לתרופה

מניעת נפילות
חשוב להישמע להדרכה ולהוראות הצוות בנושא מניעת נפילות .לצד המיטה ישנו פעמון קריאה
שבאמצעותו ניתן לקרוא לצוות בעת הצורך.

טיפול בכאב
ניתן וחשוב למנוע כאב! צוות המחלקה עושה כמיטב יכולתו להקל כאבים כדי לאפשר החלמה מהירה.
בעת תחושת כאב חשוב לפנות אל הצוות המטפל .שיתוף פעולה עם הצוות תורם להצלחת הטיפול.

פיזיותרפיה

ÊÊיש להימנע ממספר מבקרים רב בעת ובעונה אחת
ÊÊיש למנוע הגעתם של מבקרים חולים
ÊÊיש למנוע ביקור ילדים שגילם פחות מ12-
ÊÊהמבקרים מתבקשים לחטא ידיים בכניסה ובעזיבת בית החולים

תזונה באשפוז
ÊÊזמני הגשת ארוחות :בוקר  ,8:30-8:00צהריים  ,12:30-12:00ערב 18:00-17:30
ÊÊהתזונה בזמן האשפוז ,לפני ביצוע בדיקות דם ,בדיקות מיוחדות או לפני ניתוח נקבעת על פי הוראת
רופא בלבד
ÊÊדיאטנית מוזמנת אל המחלקה בהתאם לצורך
ÊÊחשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או ניתוח עקב סכנת זיהומים ,אין אפשרות לשמור
בקירור מזון אישי שהובא מבחוץ
ÊÊכשרות:
 במרכז הרפואי מתקיימת שמירה קפדנית על הכשרות
 ניתן להזמין מנות גלאט כושר בתאום עם האחות האחראית במחלקה

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה
ÊÊההחלטה על השחרור מהמחלקה נקבעת על ידי הרופאים בביקור מטופלים ,ולא תמיד ניתן להודיע על
כך מראש
ÊÊעקב הימצאותם של הרופאים בתחנות עבודה שונות ,מכתב השחרור הרפואי יכול להירשם משעות
הבוקר עד שעות הצהריים המאוחרות .אנו עושים כמיטב יכולתנו שלא לעכב את השחרור
ÊÊעם השחרור ,תקבל מכתב ובו פירוט של מהלך האשפוז והמלצות רפואיות .הצוות ידריך וינחה אותך
בכתב ובעל-פה ,להמשך הטיפול ובהתאם לצורך תקבל מרשמי תרופות
ÊÊאת מכתב השחרור עליך להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה

חפצי ערך

עובדת סוציאלית

הנהלת המרכז הרפואי אינה אחראית לאובדן או לגניבת ציוד מהמחלקות .רצוי להימנע מלהביאם
לאשפוז.

במחלקה האורולוגית אין עובדת סוציאלית .במידת הצורך ניתן לפנות למנהלת סיעוד מחלקתית לשם
תיאום וטיפול .הפנייה לעובדת הסוציאלית המוסדית ,תיעשה על פי שיקול דעתה של מנהלת הסיעוד
המחלקתית.

איסור עישון

ביקור משפחות
המנוחה היא חלק חשוב מאוד מתהליך ההחלמה .חשוב שמבקריך יקפידו על שעות הביקור ,על מנת
שנוכל להעניק לך את הטיפול הרפואי והסיעודי לו אתה זקוק.
שעות הביקור.20:00-19:00 ,16:00-15:00 ,12:00-11:00 :
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:

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

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

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

אפס סובלנות לאלימות
והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים

עוצב ביח' ההוצאה לאור סורוקה

ניידות ותנועה חשובים להבראה .לאחר ניתוחים גדולים ,ובהתאם להחלטת הצוות המטפל ,יוזמן
פיזיותרפיסט להדרכה ועזרה בנושא.

