
מערך חדרי ניתוח וחטיבת הרדמה

מידע על השהות בחדר ניתוח ויחידת התאוששות
בני משפחה ומלווים יקרים !

להלן מידע על הטיפול הניתן בחדר קבלה ויחידת התאוששות הצמודה לחדר הניתוח.
אנו מקווים כי מידע זה יקל עליכם את ההמתנה ליקירכם ויתרום להבנה ותקשורת טובה עם הצוות המטפל.

חדר קבלה
	נמצא בכניסה לחדר ניתוח. עם הגעת המטופל מן המחלקה תקבל אותו אחות חדר קבלה ותשגיח עליו עד 

כניסתו לחדר ניתוח.
	אחות קבלה תלווה אתכם במהלך השהיה עם יקירכם עד שחדר הניתוח יהיה מוכן לקליטת המנותח.

	עם היכנסו לחדר ניתוח הנכם מוזמנים להמתין בחדר ההמתנה.
זיהוי המטופל יעשה  	לרשותכם צג אלקטרוני המאפשר מעקב אחר תחנות הטיפול בהן שוהה המנותח. 

באמצעות מספר מזהה שרשום על גבי הגלויה שקיבלתם.
	עם סיום הניתוח תודיע לכם המתנדבת על העברת המנותח ליחידת התאוששות.

	.פרטים על הניתוח ימסרו לכם בתום הניתוח ע”י המנתח או מאוחר יותר במחלקה

יחידת התאוששות
	בתום הניתוח יועבר המנותח ליחידת התאוששות הצמודה לחדר הניתוח. היחידה נועדה לקלוט חולים לאחר 

ניתוחים אשר בוצעו בהרדמה כללית או אזורית.
	לקראת סוף הניתוח ניתנות למנותח תרופות שמטרתן לעורר אותו. אל יחידת התאוששות מגיע המנותח 
וגורמים  זמן ההרדמה,  בסוג ההרדמה, משך  ישנוני. מהירות התעוררותו מההרדמה תלויה  עדיין  כשהוא 

נוספים כמו גיל ומצב גופני.
	מטרת השהות בהתאוששות היא לאפשר חזרה לתפקוד מלא ומניעת סיבוכי הרדמה.

	הצוות המטפל מונה רופאים ואחיות ממחלקת ההרדמה, בעלי התמחות ומיומנות מקצועית גבוהה בנושא 
הרדמה והתעוררות.

	במהלך שהותו עוקב הצוות הרפואי  והסיעודי אחר מצב המטופל, עד להתאוששותו מן ההרדמה .

	על מנת לאפשר פעילות זו על הצד הטוב ביותר, זקוקים הן המנותח והן הצוות המטפל לשקט וריכוז מרבי, 
לפיכך, בזמן שהות המנותח ביחידה נשמח להכניסכם לביקור קצר אך זאת רק בתאום מראש עם הצוות 

הסיעודי של היחידה.

אנו צוות ההתאוששות נעדכן אתכם על מצב המנותח במהלך שהותו ביחידה.	•

שחרור
עם סיום שלב ההתאוששות מן ההרדמה, והחלטת הרופא המרדים על שחרור מהיחידה, יועבר המנותח למחלקתו 

על ידי משנע חדר ניתוח. המשפחה תוכל ללוותו בדרכו למחלקה.

אנו מקווים כי מידע זה יסייע לכם להתכונן לקראת הצפוי במהלך שהיית המטופל בחדר ניתוח
ויעזור לנו להעניק ליקירכם את הטיפול האיכותי לו הוא ראוי!

בברכת החלמה מהירה
צוות חדר קבלה והתאוששות


