
 ביתה הכנת 
 לאחר הניתוח  המטופל/תהנגשת בית 

 

"ידידותי ל המטופל/תהפיכת בית 
כיף ב יעשותלה  הלהתאוששות" יכול

 כלה לפניבטיחות 

כלל אצבע טוב הוא לחשוב תחילה על בטיחות, אחר כך על 
  נוחות.

 כמה צעדים עיקריים עליהם נדון בשיעור זה כוללים:

 רהיטיםהו הקומה/רצפהההכנה •
 הקמת מרכז התאוששות•
 המטופל/ת חדר האמבטיה של הכנת•
 כניסה ביתית נגישהיצירת •

 המטופל/ת של הקומה/הרצפה נתהכ

לוודא שהכל יש ? המטופל/ת של הרצפות/קומותאיך 
שעלולים לגרום  מפגעיםאין סכנות של שמאובטח ו

 .להתקלות/נפילה

 הרצפה/הקומה תהכנ

 המטופ/לתש פרוסיםאנו ממליצים: להסיר שטיחים 
למניעת להחליק עליהם ולתקן כל שטיח רופף.  יםעלול

עם שכבה רצפה ה שטיחיאת לאבטח  דיקפהיש להחלקה 
זוהר צבעוני  סרט הדבקה וקח. נגד החלקה בגב השטיחים

 המטופל/ת את הרצפות/קומות של כווהפ החלקה ומונע
. כמו כן, שיפועיםמדרגות או הכל את  נו! סמלצבעוניות 

הטלפון והחשמל סביב  להדק היטב את חוטי ודיקפה
עבור מדרגות את ה ובדקשל החדר.  הקירות החיצוניים

על משקל את שאת להשלב שבו המטופל/ת במצב המאפשר 
 מעקות מאובטחים? נם. האם ישהגפה

 סידור מחדש של הבית

הרהיטים  אתמחדש  וסדר! מעבר מסלול וצראת הדרך ו ונפ
 .פנוייםהליכה  מסלוליכדי לאפשר 

 הביתארגון 

ר חדר ובחיש ללישון בזמן ההחלמה? ירצו המטופל/ת איפה 
סדר את ללחדר שינה זמני ו סב אותוהלובקומה הראשונה 

 יםיכול המטופל/תהאם דרושים בהתאם. הרהיטים ה
באופן זמני  ורי? הסהםשל הדלתות לעבור בקלות דרך פתחי

ם יהעליש ל דלתות צרות מדי או כבדות או קשות לפתיחה.
מדפים העבודה במטבח ומשטחי את  יש לפנות. בלגאןאת ה

לעתים קרובות, את המטופל/ת ארגן פריטים המשמשים לו
להתקין ניתן  או להתכופף. תרומםלה יצטרכוכך שלא 

, מוטות מתכווננים, סלים ומארגני ארונות םפינשל םמדפי
 .ןארגוהסדר והלשמור על אחרים כדי 

 

 תאורה

 מטופל/תוודא שיש ליש ל! תאורהלהגביר הגיע הזמן 
יש . כמו כן, כיםהול הםתאורה טובה כדי לראות לאן 

בו המטופל/ת עשויים לילה בכל מקום ש תאורתף יהוסל
 ללכת בלילה.

 מרכז התאוששות

במהלך  םזמנאת רוב המטופל/ת יבלו ר חלל בו ובחיש ל
זה יהיה "מרכז כסא נוח אהוב או אולי הספה.  -היום 

דא שהפריטים וויש ל. המטופל/ת ההחלמה" של
נמצאים  הכי הרבה יםמשתמשהמטופל/ת בהם המועדפים 

, סל טישו/מגבוניםבהישג יד, כמו: שלט רחוק, קופסת 
המטופל/ת כאשר , חומר קריאה. פח אשפה/ולתפס

להוסיף את  יםיכולהם בבית,  ותהתאוששאת ה יםמתחיל
או מארז עדשות משקפי קריאה ו /  הם,הטלפון הנייד של

מרכזי  ימוקה. המטפלמגע, תרופות, הוראות מהרופא 
התאוששות דומים ב: חדר שינה, מטבח, חדר אמבטיה, 

, השקעת ו. זכרזמן יםמבל המטופל/תבכל חדר אחר בו 
ההחלמה של המטופל/ת  על זמן בהרבה זמן עכשיו תקל 

  .בבית

 אמבטיהבמרכז התאוששות 

חדרי האמבטיה, מכיוון שתהיה  לסקור מקרוב אתחשוב 
להימנע מנפילות. הכנה קטנה  הניידות מוגבלת ותרצ ךל

בחדר  תנועעעזור לך להגדולה ות ליצור הקלהיכולה 
תוכל אחיזה במקלחת (מוטות ראשית, התקן האמבטיה! 

), ליד עם ההליכון שלךתקלח לה יאשרו לךכשבהם להיעזר 
שב אסלה האמבט, ובסמוך לשירותים. שנית, התקן מו

 מוגבה שיעזור לך לשבת ולקום.

 כניסה לביתה

אתה תהיה כל כך נרגש לחזור הביתה מבית החולים. סביר 
"! שלימתוק הבית ה"הרגשת להניח שתרגיש את אותה 

מוארת היטב ונוחה  ךלכן חשוב לוודא שהכניסה לבית של
ביותר  המעטותלגישה. דאג לבחור בכניסה עם המדרגות 

 ישנן מדרגות בכניסהאם לאזור המגורים הראשי שלך. 
שני באו  בצד אחדלבית שלך, שקול להתקין מעקה יציב 

הצדדים. כדי לעזור למזער את הסיכון לנפילה, צור נתיב 
 בחרת.ש עד לכניסה הביתהמצד הנוסע של הרכב שלך  פנוי

כמו כן, וודא שיש מספיק תאורה חיצונית, למקרה 
ר הביתה בערב. זכור, הכנת הבית שלך מראש ושתחז

, בידיעה שהבית שלך בטוח יותר ולהקלעשויה לעזור 
 !ומוכן להחלמה



הקלה,   מטופליםאחר הניתוח עשויה להביא לל םמוכן עבור המטופל/ת . הידיעה שביתבקלותו
 . םחלמתיותר במהלך ה  יםיעיללהיות   הםוהיא גם עשויה לגרום ל

 

 


