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בתודה מקרב לב
עמותת ידידי המרכז הרפואי.

 ביקור רופאים

ביקור רופאים נערך בבוקר.
בימים א',ג',ה' בין השעות  07:15 - 08:30

ביום ב'  בין השעות            09:00 - 11:00 
ביום ד' בין השעות             10:30 - 11:30
ביום ו' בין השעות              10:00 - 11:00 

זה הזמן לשתף את הרופא בכל הרגשה שלך ולשאול את 
השאלות. בשעות אלו יתבקשו המבקרים להמתין מחוץ 

לחדרך, לעיתים למשך זמן ממושך.

זמני חלוקת ארוחות במחלקה

ארוחת בוקר: בין שעה 08:00 - 09:00 
ארוחת צהריים: בין שעות 13:00 - 14:00 

ארוחת ערב: בין שעות 18:00 - 19:00 
מכונות אוטומטיות למכירת סנדוויצ'ים, משקאות קלים וחטיפים 

ממוקמות בקומת הכניסה של בית החולים.
בית החולים מקפיד על כללי הכשרות המקובלים. 

קיימת הפרדה מלאה בין כלים חלבים ובשריים.

קבלת מידע ושעות ביקור משפחות

סדר היום של מחלקות בית החולים, מאפשר לנו להעניק 
לך ולבני משפחתך את מירב הטיפול הרפואי והסיעודי לו 
את/ה זקוק/ה, וכן את המנוחה שהינה חלק חשוב מתהליך 

ההחלמה.
אנא הבא/י לידיעת מבקריך את שעות הביקור במחלקה ובקש/י 
מהם להקפיד על שעות אלה, זאת למענך ולמען החולים 

האחרים הזקוקים לטיפול ומנוחה.
שעות הביקור: __________ 

חשוב להקפיד על רחצת ידיים לפני ואחרי המגע במטופל 
ובעזיבת שטח בית החולים.

מידע על מצבך הרפואי תוכל משפחתך לקבל בחדר רופאים 
מהרופא המטפל בך בין השעות 15:00 - 16:00, בתיאום מראש 

עם מזכירת המחלקה בטלפון: 04-8250843.
כיוון שכל הפעילות לאחר שעות העבודה מוטלת על כתפי 
הרופא התורן, לא ניתן לקבל מידע אודות הטיפול הרפואי לאחר 

השעה 16:00.
רצוי שהקשר עם הרופאים לקבלת מידע יעשה ע"י קרוב 

משפחה אחד ובאישורך.
יצירת קשר עם העובדת הסוציאלית ו/או הדיאטנית ו/או 

פיזיוטרפיסטית - באמצעות הצוות הסיעודי.
בשל חובת סודיות רפואית, חל איסור מסירת  מידע רפואי 

בשיחות טלפון.
אין אנו קוראים לחולים או בני משפחותיהם לטלפון המחלקתי. 
לשם כך נועד הטלפון הציבורי הממוקם בכניסה למחלקה 

ומספרו: 04-8342809 

חפצים אישיים

בצמוד למיטתך, נמצאת ארונית אישית בה תוכל/י לאחסן את 
חפציך האישיים. המחלקה אינה אחראית לאובדן חפצים ודברי 

ערך במחלקה. 

שחרור מהמחלקה

השחרור מהמחלקה נקבע ע"י הרופא ולא  תמיד ניתן להודיע 
על כך מראש. השחרור מתבצע בדרך כלל אחר הצהרים, לאחר 

קבלת תוצאות מעבדה והכנת מכתב השחרור.  
הטיפול הרפואי אינו מסתיים בבית החולים, בסיום אשפוזך 
תצויד/י במכתב שחרור שכולל פרטים על עיקר הפעילות 
האבחנתית, טיפול שעברת במחלקה והמלצות להמשך טיפול 

בקהילה. מכתב השחרור מיועד לרופא המטפל.
בעת השחרור תקבל הנחיות והדרכה להמשך טיפול רפואי 

וסיעודי.

קבלה למחלקה

בהגיעך למחלקה לאשפוז מתוכנן, יום האשפוז הראשון כרוך 
בפעילויות שונות.

הנך מתבקש/ת להביא עמך את כל התרופות אותן את/ה 
נוטל/ת באופן קבוע, צילומי רנטגן וכל המסמכים הרפואיים 

הנוגעים למצב בריאותך הכללי.
ביום זה תיערך קבלה סיעודית ע"י אחות ובדיקה ע"י רופא 
המחלקה. באם מדובר על אשפוז לצורך ניתוח או טיפול 
פולשני אחר, צפוי לך מפגש עם הרופא המרדים, אשר 

משתתף בהכנתך לפעולה הניתוחית.
במהלך קבלתך תקבל/י צמיד זיהוי עם פרטיך האישיים, אותו 
יש לענוד על פרק היד במהלך כל ימי האשפוז. ענידת צמיד 
זיהוי הינו נוהל של בית החולים, שמטרתו להגביר את בטיחות 

זיהוי המטופלים המאושפזים בבית החולים.
יש לציין, שמיקומך במחלקה )חדר( נקבע על פי שיקולי הצוות 

המטפל, ולא תמיד קיימת אפשרות  בידנו לשינויים.
לחלק מן הפעולות הניתוחיות אותן תעבור/י בעת אשפוזך, 
נדרשת הסכמה בכתב לבצוע הפעולה, וזאת על פי חוק זכויות 
החולה. בעת חתימתך על הטופס תקבל הסבר מפורט על 

הפעולה מן הרופא.
במידה והניתוח/טיפול יתבצע ליום למחרת קבלתך, תישאר/י 
באשפוז. במקרים אחרים תשוחרר/י לקראת סוף היום ותזומן/י 

בשנית לאשפוז.
התפתחותה המואצת  של הרפואה מעמידה בפני 
בית החולים אתגרים חדשים, אנו שואפים להתקדם, 

להתפתח ולצעוד ברוח הזמן.
פיתוח בית החולים דורש השקעת משאבים גדולים 
במכשור, ציוד, שיפוצים ובנייה. הנהלת בית החולים 
עושה מאמץ רב לגיוס מקורות לקידומו ופריחתו של 
בית החולים ותמיכתכם הינה נדבך חשוב ביותר למימוש 
תוכנית פיתוח בית החולים. תרומתכם למחקה או 
לכלל בית החולים בסיום כל תהליכי  הטיפול, תתקבל 

בהכרת תודה עמוקה.
ניתן להפקיד במשרד עמותת הידידים  תרומות 
עם ציון ייעוד התרומה. תרומות לבית החולים או 
לעמותת הידידים, מוכרות לצורך זיכוי במס הכנסה 

מתרומות.

במידת הצורך תצוידו במרשם לתרופות, אנא בקשו מבן 
משפחה להביא את התרופות מקופת חולים או בתי מרקחת 

שבהסכם עם הקופה המבטחת.
לבית החולים אין אפשרות לספק תרופות להמשך טיפול 

בבית.
צילומים, בדיקות, סכומי מחלה  באם הבאתם אתכם 
קודמים ואתם מעוניינים לקבל בחזרה אנא עשו זאת ביום 

השחרור.
במידה והנך מעוניין/ת בעותק מרשומת האשפוז או מן 
הצילומים שבוצעו במהלך האשפוז, עליך לפנות למחלקת 
רשומות רפואיות בטלפון: 04-8250361, או למשרד הרנטגן 

בטלפון: 04-8250420.


