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 קבלה לאשפוז 

  משרד קבלת חולים, בתאריך ובשעה המצוינים  בהזמנה לאשפוזבקבלה משרדית ליש להגיע  
 המבטחתחולים הטופס התחייבות מקופת ולהביא 

  יש להגיע למחלקה הקבלה לאחר 

  ה. מחלקבתפוסה מלאה  המטופל ומקצה לו חדר אשפוז. תיתכן   מקבל אתהצוות הסיעודי במחלקה
 בהקדםחדר אשפוז למטופל לספק  במצב כזה הצוות עושה כל המאמץ 

 צום
 בלילה(.  הצום כולל הפסקת אוכל, שתייה ומים. 40חצות )מ החל 

 
 מלווה

ביקור   בהסכמתו במשך האשפוז ובזמן  עם המטופלרשאי לשהות  מלווה אחד עיקרי מבוגר )שאינו קטין( 
 .הרופאים

 
 רחצה 

 במחלקה. ניתנת הדרכה על כך  ראש ערב לפני הניתוח ובבוקר יום הניתוח.יש להתקלח ולחפוף 
 

 מספר זיהוי
על שלבי להתעדכן  שבאמצעותו יכולים המלווים מספר זיהוימצויין  מקבל המטופל גלויה שבה לפני הניתוח 

 צג אלקטרוני הנמצא בחדר המתנה של חדר ניתוח. הניתוח על גבי 
 
 בוקר הניתוחב

  הכוללתהכנה ניתוח  לחדרלפני ההעברה: 
o ערדלייםו כובע  לבישת חלוק ,מדידת חום ולחץ דם 
o בדיקת ידון זיהוי 

 אלונקהאו  ר קבלה של חדר ניתוח על גבי מיטהלחדמהמחלקה מעביר את המטופל  משנע מחדר ניתוח .
 לחדר ניתוח עד להעברתוחדר קבלה של חדר ניתוח שהות לצד המטופל במלווה  לבדרך כלל יכול 

 לניתוח. ההכנה שוב את שלמות תהליך בודקתאחות הקבלה  ,חדר הקבלהב 
 סדר הניתוחים נקבע על ידי הרופא המנתח ואינו תלוי בצוות הסיעודי במחלקה.

 
 התאוששות

  לחדר התאוששותהמטופל ועבר מבסיום הניתוח 

 טה לשחרר למחלקהבהתאוששות מתבצע מעקב וטיפול עד להחל 

  החלטת הצוות המטפל. על פי  –לחדר ההתאוששות כניסת 
 

 לאחר הניתוח

  חום, מתן שתן, כאב )ניתן לקבל   דופק , ל"ד , : התאוששותהמשיך לעקוב אחר תהליך מהצוות במחלקה
בהתאם לאופי  - מעקב אחר פצע הניתוחו ירה יותר(באופן קבוע להקלה ולהחלמה מה יםמשככי כאב

 וצא בהמשך.  מני קטן  מאזור הניתוח שנקז בט מוחדרבהם יתכן שישנם  מצבים  ,הניתוח
 



 תנועתיות
 שעות לאחר הניתוח שמונהבהוראת רופא ועד לאחר הניתוח מתבצעת ירידה מהמיטה ה

  כלכלה
  ל פי הוראת רופא בלבדע
 

 רחצה 

  מדבקות הניתוח מוציא את הצוות הסיעודי שלמחרת הניתוח ניתן להתרחץ כרגיל לאחר 

  האזור בשטיפה עם מים וסבון בלבד יש לשמור על הגיינית 

 ,יש לקרא מיד לצוות הרפואי. במקרה שיש דימום 
 

 ביקור רופאים

 אחר הצהריים 40:88–בבוקר  0:88ביום בשעות  פעמיים   מתקיים 

  ביקורי הרופאים.או ב אחריו מידהניתוח על ניתן לקבל מידע  
 

 שחרור מהמחלקה

 ה חלמהעל השחרור בהתאם לתהליך ה מחליטהמחלקה  הצוות הרפואי של  

 00:11שעה השחרור מהמחלקה מתבצע אחרי ה  

 הפניה לביקורת , מכתב סיכום רפואי וסיעודי  הכולל הדרכה לטיפול באזור הניתוח ניתן  בשחרור
 והמלצות להמשך טיפול בקהילה. 

 עם חזרה לפעילות גופנית אחרי כשבוע.  , ימים 48-6לרוב למשך  מומלצת חופשת המחלה 
 

  הדרכה בשחרור

 כאב 
  ההמלצות במכתב השחרורבהתאם משכך כאבים  יטוליש ל

 כלכלה 
  כלכלה רגילהללמחרת הניתוח ניתן לחזור לשתייה ו

  גופנית חזרה לפעילות 
  מין ה במדרגות וקיום יחסייהליכה, נהיגה, עלי תכוללה לחזור לאחר שבוע לפעילות רגילהניתן 

 ביקורת 
o  במכתב  ין י)על פי המצובמרפאות חוץ אחרי שבוע במרפאה כירורגית  מתקיימת בדרך כלל

 השחרור( 
o יש צורך להביא התחייבות לביקורת בלבד  

  אחרתבתאריך שנקבע  במרפאה או בהנחיה בביקורת  תתבצעמהוצאת תפרים 

 דימום, חום, אודם :במידה ומופיע, בקופת החולים או למיון יש לפנות לרופא המטפל מצבים חריגים
  הפרעות במתן שתן,ו באזור הניתוח, הקאות נפיחות מקומיתו הפרשה

 
 הנחיות נוספות

 להגיע עם טופס התחייבות מקופת החולים. נא 

  ניתוחבהתאם לבקשת מחלקת טרום ומים צילו בדיקותשל יש להביא תשובת 

 תכשיטים ודברי ערך אחרים להימנע מהבאת  

 לק יש להסיר 

 אם יש צורך רצוי להביא כלי לאחסון שיניים תותבות. 
 

 בריאות טובהבברכת 
 צוות מחלקת כירורגית א'


