מילדות לבגרות
מעבר מושתלי כבד למעקב
במרפאת מבוגרים

בוגר/ת יקר/ה,
שמחים מאוד אתך ועם הוריך בגדילתך והתפתחותך המוצלחים.
נרגשים שהגענו כולנו יחד למעמד המעבר ולהמשך מעקב במכון הכבד מבוגרים.
אין סיפוק גדול יותר לכל אחד מהצוות המטפל בילדים להיות שותפים למעבר
מילדות לבגרות בריאה ,אחראית ולעצמאות מלאה.
עוד לפני הגעתך לביקורך הראשון במכון הכבד בביה"ח בילינסון ,אנו מקדימים
ועורכים מפגש של צוותי שני המרכזים הרפואיים להעברת מידע רפואי
ופסיכוסוציאלי ,להבטחת המשך טיפול מיטבי.

ביקור ראשון במכון הכבד בביה"ח בילינסון
אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת שביקורך הראשון במרפאת המבוגרים
ילווה באחד מאנשי המרפאה במרכז שניידר.
מתאמת המושתלים ,עו"ס או פסיכולוג של מרפאת המושתלים במרכז שניידר.
לביקור זה רצוי שיתלוו לבוגר/ת אחד ההורים או שניהם ,להיכרות ראשונית עם הצוות.
ביקור זה יכלול מפגש עם רופא ,אחות מתאמת מושתלי הכבד והצוות הפסיכו-
סוציאלי של המכון.

במה שונה מרפאת המבוגרים מזו של הילדים?
• מצופה מהמטופל הבוגר לגלות מחויבות ואחריות למצבו הבריאותי ,הנפשי,
התעסוקתי ובכלל לחייו.
• המטופל הוא האדם מולו מנהל הצוות את המעקב הרפואי להבדיל ממרפאת
הילדים שם עיקר השיח הוא מול הורי הילד.
• מצופה מהמטופל לקחת חלק פעיל בניהול מצבו הבריאותי כולל הבנה של מצב
זה ,מה הוביל להשתלת הכבד ,הכרת הטיפול התרופתי שלו/ה ,מעקב אחר
תוצאות בדיקות ,הגעה סדירה למפגשי המעקב ,נטילת תרופות מסודרת ועקבית
באופן עצמאי ,שמירה על אורח חיים בריא וכן הסדרת התהליכים המנהליים של
המעקב (קביעת תורים ,טפסי  ,17הזמנת ואיסוף תרופות מבית המרקחת וכו').
• בדיקות הדם למעקב מבוצעות במסגרת הקהילה ויש להגיע עם תוצאותיהן
לביקורת אצל הרופא.

מהלך ביקור רוטיני במכון הכבד בבית החולים בילינסון כולל:
• הגעה לדלפק המזכירה עם טפסי התחייבות מתאימים.
• מפגש עם אחות המרפאה לפני הכניסה לרופא – בדיקת מדדים והצגת בדיקות
הדם שבוצעו בקופת החולים.
• בדיקת הדמיה אם תואמה לאותו יום.
• מפגש עם רופא/ת הכבד.
מכון הכבד בביה"ח בילינסון נמצא בבניין מרפאות החוץ ,מעליות א ,קומה .2
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מאחלים לכם בריאות שלמה ,הצלחה בכל אשר תפנו
וכבר מתגעגעים אז,
תבואו להגיד שלום מפעם לפעם
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