
 מחלקה לטיפול נמרץ לב  
   וביניים לב

מידע למטופל ומשפחתו

מטופל יקר
 צוות המחלקה לטיפול נמרץ לב וביניים לב,

מאחל לך החלמה מהירה ושהות נעימה בבית החולים.
ביותר.  הטוב  השירות  ואת  המקצועי  הטיפול  את  להעניק  יכולתו  כמיטב  עושה  הצוות 

שיתוף הפעולה שלך יאפשר לנו להעניק לך את הטיפול המתאים. 

פרופיל המחלקה
וביניים לב, מגיש עזרה מרבית לחולי לב  ומנוסה ביחידות לטיפול נמרץ לב  צוות מיומן 
בעזרת מכשור מתקדם. הצוות מבצע פיקוח מתמיד על מצב החולים ונותן טיפול מהיר 
שהם  נפש  ולשלוות  מרבית  למנוחה  הלב  חולה  זקוק  הרפואי,  לטיפול  בנוסף  כנדרש. 
גורמים חשובים בהתגברות על האירוע החריף בלב התורמים רבות להחלמתו המהירה. 

מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב-ביניים:  ד"ר חזי שמואלי
מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב:  פרופ' יגאל אברמוביץ

מנהלת סיעוד ביניים לב:  גב' מאיה שניידר
מנהלת סיעוד טיפול נמרץ לב:  גב' ציפורה גויטע

מזכירת המחלקה:  גב' דורית חניה

יצירת קשר

פקס מזכירות: 08-6768864 מזכירות:  08-6400302  
  08-6400418, 08-6400541 עמדת אחיות בטיפול נמרץ לב:  

 08-6403576 ,08-6403577 עמדת אחיות בביניים לב:   
08-6244128 עמדת אחיות בביניים אמצע:   

פקס מנהלת סיעוד: 08-6768725 מנהלת סיעוד:  08-6400692 

קבלה למחלקה 

Ê	 ומטופלים לב  מחלות  ממגוון  הסובלים  מטופלים  נמנים  במחלקה  המטופלים  עם 
הזקוקים לבדיקות וטיפולים פולשניים, כגון: צנתורים, השתלות קוצב, טיפול בהפרעות 

קצב, אי ספיקת לב והפרעות קצב
Ê	 המטופלים מופנים אל המחלקה ישירות מניידות טיפול נמרץ, מחדרי המיון, ממחלקות

בית החולים השונות ומבתי חולים אחרים בארץ

Ê	 ניטור ידי  על  וסיעודי  רפואי  מענה  לתת  הצוות  תפקיד  למחלקה,  הקבלה  מרגע 
והשגחה רצופה למניעה, לזיהוי ולטיפול במצבי חרום אפשריים

Ê	 אין 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
Ê	יש לחבר מטען לטלפון נייד רק לשקע השחור
Ê	ציוד שמומלץ להביא למטופל:  כלי רחצה, כלי גילוח, נעלי בית חומר קריאה

בכל שאלה ובקשה, ניתן לפנות אל צוות המחלקה. לצד המיטה ישנו פעמון קריאה 
שבאמצעותו ניתן לקרוא לצוות בעת הצורך.

תחומי אחריות של צוות סיעוד 
Ê	אמדן צרכי המטופל וטיפול בהתאם
Ê	 הדרכה והכוונה של המטופל ובני משפחתו במהלך האשפוז ולקראת השחרור

לאחות  או  בו  המטפלת  לאחות  לפנות  משפחתו  ובני  המטופל  יכולים  שאלה  בכל 
האחראית הנמצאת במחלקה. 

ביקור רופאים  
מתקיים בכל יום בשעות 12:30-9:00. בימי שישי, שבת  או חג, מתקיים הביקור מוקדם 

יותר.

קבלת מידע רפואי ותוצאות הטיפול 
Ê	 מידע רפואי נמסר אך ורק לבני משפחה שהמטופל נתן לכך את הסכמתו מראש
Ê	 לבני יימסר  המטופל,  במצב  משמעותי  שינוי  בעקבות  או  בדיקות  סדרת  בתום 

המשפחה מידע על ידי רופאי המחלקה
Ê	 מידע שוטף על מצב המטופל ניתן לקבל מהאחות המטפלת בו
Ê	ניתן לברר עם האחות לגבי זמני מסירת מידע מהרופא
Ê	 :מפאת חוק זכויות החולה לא יימסר כל מידע רפואי בטלפון פרט לעדכון קצר כגון

"המצב ללא שינוי" או "המצב אותו הדבר" 

המטופל שותף בטיפול
לטיפול מוצלח ויעיל חשוב שהמטופל יהיה שותף פעיל וישאל את הצוות:

מה הבעיה הרפואית שלי?. 1
מה עלי  לעשות כדי לטפל בבעיה?. 2
למה חשוב שאעשה את זה?. 3

ביקור משפחות ותנאי הביקור במחלקה
שעות הביקור במחלקה מוגבלות על מנת לאפשר טיפול ומנוחה מרביים - המשפחה 
והמבקרים יכולים לסייע לצוות הרפואי בשמירת צורך חיוני זה. שיתוף פעולה יקל על 

הצוות את הטיפול. 



Ê	 לא ישהו יותר משני מבקרים בו זמנית אצל המטופל
Ê	מעבר לשעות הביקור יש להמתין מחוץ למחלקה
Ê	יש למנוע הגעתם של מבקרים חולים
Ê	המבקרים מתבקשים לחטא ידיים בכניסתם ובעזיבתם  את בית החולים
Ê	 הבאת ילדים למחלקה אסורה
Ê	  20:00-16:30 שעות ביקור בימים א'-ה': בוקר 9:00-7:30, צהריים 14:30-12:30, ערב
Ê	 20:00-16:30  בימי שישי, שבת וחג: בוקר 8:00-7:00, צהריים 14:30-11:30, ערב

)בשעון קיץ ובמוצאי שבת וחג הביקור עד 21:00( 

לילה טוב ושקט: בהתאם למדיניות הנהלת המרכז הרפואי סורוקה, מחלקות האשפוז 
נסגרות למבקרים בכל ערב מהשעה 21:00 עד למחרת בבוקר.

תזונה באשפוז 
Ê	 התזונה במשך האשפוז ולפני ביצוע בדיקות דם, בדיקות מיוחדות או לפני ניתוח

נקבעת על פי הוראת רופא בלבד
Ê	18:00-17:30 :זמני הגשת ארוחות: בוקר: 8:30-8:00, צהריים: 13:30-13:00, ערב
Ê	 דיאטנית מוזמנת אל המחלקה בהתאם לצורך
Ê	חשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או ניתוח
Ê	 עקב סכנת זיהומים, אין אפשרות לשמור בקירור מזון אישי שהובא מבחוץ
Ê	 :כשרות

Ê במרכז הרפואי מתקיימת שמירה קפדנית על הכשרות	
Ê ניתן להזמין מנות גלאט כושר בתאום עם האחות האחראית במחלקה	

חלוקת תרופות
Ê	מתבצעת בשעות קבועות
Ê	אין ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות
Ê	 יש להביא פנקס או דוח תרופות מעודכן וליידע את הצוות הרפואי על תרופות קבועות
Ê	לדווח לצוות הרפואי על רגישות לתרופות ומזון
Ê	 חשוב לדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה לטיפול או לתרופה

מניעת נפילות - חשוב להישמע להדרכה ולהוראות הצוות בנושא מניעת נפילות.

טיפול בכאב 
צוות המחלקה עושה את מירב המאמצים על מנת להקל על כאבך ולאפשר לך החלמה 

מהירה. אנא דווח לאחות או לרופא אם קיים כאב ואם אין הקלה לאחר הטיפול.

פיזיותרפיה - הפיזיותרפיסט מוזמן מדי יום בהתאם לצרכי המטופל.

 עובדת סוציאלית - לשירותכם במחלקה.
ניתן לפנות אל האחות המטפלת לברור שעות הפעילות. 

במרכז הרפואי סורוקה
אפס סובלנות לאלימות

והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2022

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה 
Ê	 ההחלטה על השחרור מהמחלקה מתקבלת במהלך ביקור הרופאים
Ê	 העברת מטופלים מהיחידה להמשך אשפוז: מרבית המאושפזים ביחידה מועברים

להמשך טיפול במחלקה פנימית כשמצבם משתפר. ההחלטה על כך נתונה לשיקול 
דעתו של רופא היחידה

Ê	 עם השחרור, נמסר למטופל מכתב ובו פירוט מהלך האשפוז והמלצות רפואיות. את
מכתב השחרור יש להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה

Ê	 וייתן הנחיות בכתב ובעל-פה להמשך הטיפול ובהתאם לצורך תקבל הצוות ידריך 
מרשמי תרופות.

שעות קבלת קהל בית מרקחת - 19:00-11:00 בימי חול. 
Ê	 לעיתים, על מנת לקלוט מטופל חדש הזקוק לאשפוז ביחידה מתבצעת ההעברה

גם בשעות הלילה
Ê	 ,בשחרורך ממחלקתנו, תקבל הסבר מלא על המשך טיפול תרופתי, מעקב בקהילה

שיקום, גורמי סיכון, והמשך מעקב קרדיולוג 
Ê	 החלמה בתוכנית  להשתתף  ממליצם  אנו  הלב,  שריר  אוטם  שעברו  למטופלים 

שיקומית ולאחריה להצטרך לתוכנית השיקום במכון לשיקום הלב 

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

מלהביאם לאשפוז.

איסור עישון
 החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי ובמרחק של 10 מ' לפחות מהכניסות

ומהיציאות של המבנים. אכיפת איסור עישון, מתבצעת במרכז הרפואי סורוקה על-פי 
חוק, על-ידי הרשות המקומית ומשטרת ישראל. 

טלפונים שימושיים

מרכזיה:  08-6400111                פניות הציבור:  08-6400309 
סניף יד שרה השאלת ציוד רפואי: 08-6450747 

מחלקת ביטחון: 08-6400555, 08-6400299   ר"מ 2 )יק"ר סורוקה(: 08-6400389 

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


