מחלקת נוירוכירורגית
מידע למטופל

מטופל יקר
צוות המחלקה לנוירוכירורגיה מאחל לך
החלמה מהירה ושהות נעימה בבית החולים .הצוות עושה כמיטב יכולתו להעניק את
הטיפול המקצועי ואת השירות הטוב ביותר .שיתוף הפעולה שלך יאפשר לנו להעניק לך את
הטיפול המתאים ביותר.

פרופיל המחלקה
המחלקה משרתת את כל אוכלוסיית הנגב מקריית גת ועד אילת ובה  20מיטות אשפוז
ויחידה לטיפול נמרץ שבה חמש מיטות.
במחלקה מאושפזים מבוגרים ומתבגרים שהופנו באופן דחוף מחדר המיון או מטופלים
שהופנו אל המחלקה ממסגרת אמבולטורית לבירור ולהתערבויות כירורגיות למיניהן.

התמחות המחלקה
חבלות ראש וחוט השדרה ,גידולים שפירים וממאירים של המוח ושל חוט השדרה
בשיתוף עם המערך האונקולוגי ,ניתוחי בסיס הגולגולת ,אנדוסקופיה מוחית וניתוחים
זעיר פולשניים בשיתוף עם מחלקת אא"ג וניתוחי ראש וצוואר ,מומים של כלי-דם מוחיים
ושדרתיים ומחלות ניווניות של עמוד השדרה.
במסגרת יחידת נוירוכירורגיה לילדים מטופלים ילדים הסובלים ממחלות ,כגון :חבלות
ראש וחוט השדרה ,גידולי מוח וחוט השדרה בשיתוף עם מחלקה המטואונקולוגית ילדים,
מומים של כלי דם מוחיים ושדרתיים ,הידרוצפלוס ואנדוסקופיה מוחית ,עיוותים במבנה
הגולגולת או סגירה מוקדמת של תפרי הגולגולת.
במסגרת המחלקה מבוצעים ניתוחים תוך שימוש בציוד המתקדם ביותר :ניווט מוחי
( )Neuro-Navigationבאמצעות הדמיה ממוחשבת ,ציוד אנדוסקופי מתקדם לניתוחים
זעיר-פולשניים ,ניטור אלקטרו-פיזיולוגי רציף בניתוחי מוח ועמוד שדרה ואולטרה-סאונד
תוך ניתוחי (.)Intra-Operative US
מנהל המחלקה :ד"ר ישראל מלמד
מזכירת המחלקה :גב' סתווית קריאף

מנהלת סיעוד מחלקתית :גב' רוסון אזברגה

יצירת קשר
עמדת אחיות08-6400525 :
מזכירות08-6400781 :
פקס08-6403026 :
אחות אחראית08-6403040 :

קבלה למחלקה
ÊÊלמחלקה מתקבלים מטופלים באופן דחוף או באופן אמבולטורי באמצעות הפניית רופא
מטפל
ÊÊעם קבלתך למחלקה תתבקש למסור מידע על מצבך הרפואי ,מידע שיסייע לצוות בטיפול
בך ובהחלמתך
ÊÊאנא ידע את הצוות בכתובתך המדויקת ומספרי טלפון שבהם ניתן להשיג קרובי
משפחה
ÊÊבזמן האשפוז אין לעזוב את המחלקה ללא קבלת אישור מהצוות
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
ÊÊמטען לטלפון נייד יש לחבר אך ורק לשקע שחור
בכל שאלה ובקשה ,ניתן לפנות אל צוות המחלקה .לצד המיטה ישנו פעמון קריאה
שבאמצעותו ניתן לקרוא לצוות בעת הצורך.

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

ביקור רופאים -

בכל בוקר משעה 8:15

קבלת מידע רפואי ותוצאות הטיפול
מידע רפואי למטופלים ובני משפחתם ניתן בשעות הבוקר בתאום עם מזכירת המחלקה או
האחות האחראית

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?

ביקור משפחות ותנאי הביקור במחלקה
שעות ביקור ביחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי :בוקר  ,12:30-11:30צהריים ,16:30-15:30
ערב 20:00-19:00
שעות ביקור במחלקה20:00-10:00 :

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:
ÊÊלהימנע ממספר מבקרים רב בעת ובעונה אחת
ÊÊלמנוע הגעתם של מבקרים חולים
ÊÊלהימנע מביקור ילדים שגילם פחות מ12-
ÊÊהמבקרים מתבקשים לרחוץ ידיים בכניסתם ובעזיבתם את בית החולים

תזונה באשפוז

עובדת סוציאלית
עומדת לרשות המטופלים והמשפחות
לסיוע בהתמודדות עם האשפוז והשלכותיו.
ניתן לפנות ישירות או באמצעות הצוות המטפל.

ריפוי בעיסוק
הטיפול בריפוי בעיסוק במחלקה הנוירוכירורגית כולל הערכות קוגניטיביות ותפקודיות לפני
ואחרי ניתוח או לאחר חבלת ראש .תינתן הדרכה למשפחת המטופל במידת הצורך.

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה

ÊÊזמני הגשת ארוחות :בוקר  ,8:30-8:00צהריים  ,12:30-12:00ערב 18:00-17:30
ÊÊהתזונה במשך 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
ÊÊעקב 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

חפצי ערך

חלוקת תרופות

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

ÊÊמתבצעת בשעות קבועות
ÊÊאין ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות
ÊÊיש להביא פנקס או דו''ח תרופות מעודכן וליידע את הצוות הרפואי על תרופות קבועות
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.

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
הטיפול הפיזיותרפי ניתן מדי יום למטופלים במחלקה על ידי צוות המכון לפיזיותרפיה
בבית החולים ,בהתאם להמלצה רפואית.

ÊÊההחלטה על השחרור מתקבלת בביקור רופאים
ÊÊעם השחרור ,תקבל מכתב ובו פירוט של מהלך האשפוז והמלצות רפואיות .את מכתב
השחרור עליך להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה
ÊÊהצוות מדריך ומנחה בכתב ובעל-פה להמשך הטיפול ובהתאם לצורך תקבל מרשמי
תרופות
ÊÊהמשך המעקב יבוצע במרפאה נוירוכירורגית

איסור עישון
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:
מרכזיה08-6400111 :
סניף יד שרה השאלת ציוד רפואי08-6450747 :
מחלקת ביטחון 08-6400299 ,08-6400555 :ר"מ ( 2יק"ר סורוקה)08-6400389 :

פניות הציבור08-6400309 :

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 :ספטמבר 2019

