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מרכזיית בית החולים: 04-8250211. 

משרד פניות הציבור ונגישות אנשים עם מוגבלויות 

טלפון:04-8250251, פקס: 04-8250755. 

שרות סוציאלי טלפון: 04-8250311.

רשומות רפואיות טלפון: 04-8250361.

מידע חוק זכויות החולה מפורסם בכל מחלקה.

מידע כללי

לבירורים נוספים צוות המחלקה תמיד יעמוד לשירותכם.
ניתן לפנות בטלפונים - 

תחנת אחות - 04-8250552 
חדר רופאים - 04-8250553   

מזכירת  המחלקה  -   04-8250649             
פקס - 04-8250548

www.carmelhospital.org.il

צוות המחלקה

עלון זה יעזור לך ולמשפחתך להכיר את מחלקתנו 
כדי להקל על אשפוזך ולעזור לנו לתת, ולך לקבל 

את הטיפול הטוב ביותר.
המחלקה ממוקמת בבנין הישן- ברחוב חורב פינת 
מאפו – בקומת הכניסה )ללא מדרגות(. מיקום 
וצרכי  לפי מצבם הרפואי  נקבע  המאושפזים 
המחלקה ומתוך רצון לספק ככל הניתן את רצון 

המאושפז.

מטופל/ת יקר/ה 

בברכה החלמה מהירה 
 צוות המחלקה הגריאטרית

צוות המחלקה כולל רופאים, אחים, אחיות, עובדת סוציאלית, 

פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק, עובדי משק, כוח עזר, 

מתנדבים ומזכירה.

מרכז רפואי כרמל מסונף לבית הספר לרפואה של הטכניון. 

במהלך שהותך במחלקה, תפגוש/י גם בסטודנטים לרפואה, 

סיעוד, עבודה סוציאלית ופיזיותרפיה  אשר יצטרפו לצוות 

המטפל בך.



בתודה מקרב לב
עמותת ידידי המרכז הרפואי.

סדר היום במחלקה

חפצים אישיים

ייעוץ רפואי חיצוני

שחרור מהמחלקה

שעות ביקור משפחות ואורחים

סדר היום במחלקה

05:00-07:30 - השכמה, רחצה, מדידת חום, חלוקת תרופות, 

לקיחת בדיקת דם, ביצוע  טיפולים וסידור מיטות

08:30 - 09:00 - ארוחת בוקר

10:00 - 12:00 - ביקור רופאים

12:00 - חלוקת תרופות, ארוחת צהרים

17:00 - חלוקת תרופות

17:30 - ארוחת ערב

21:00 - חלוקת תרופות, סידור לשינה

בחדר אוכל לשירותכם - טלוויזיה, מיחם למים חמים, מקרר, 

כוסות, תה/קפה, סוכר וממתיק מלאכותי. נודה אם המזון 

המובא למטופל ומאוחסן במקרר יהיה באריזה עליה יכתבו 

את שם המטופל ותאריך הבאת המזון.

מידע על מצבך הרפואי תוכל משפחתך לקבל בחדר רופאים 

מרופא המחלקה בימים א'-ה' בשעות 14:00 - 15:00.

שעות אלו נתונות לשינוי על פי שיקולים מקצועיים של הצוות.

יצירת קשר עם העובדת הסוציאלית, המרפאה בעיסוק, 

והפיזיותרפיסטית תעשה דרך הצוות הרפואי  דיאטנית 

והסיעודי.

רצוי שהקשר עם הרופאים לקבלת מידע יעשה ע"י קרוב

בצמוד למיטתך, נמצאת ארונית אישית בה תוכל/י לאחסן 

את חפציך האישיים. המחלקה אינה אחראית לאובדן חפצים 

ודברי ערך במחלקה. מומלץ לא להשאיר חפצי ערך כגון טלפון 

סלולרי. ניתן למסור דברי ערך למשמורת בכספת במשרד 

במשרד הקבלה.

ייעוצים יתבצעו רק לאחר תיאום עם הרופא האחראי במחלקה 

)כדי שיעילותם תהיה מרבית(.

שחרור מהמחלקה נקבע ע"י  הרופא והמועד יימסר לפחות 

יומיים טרם השחרור המתוכנן. המטופל ו/או המטופלת יקבלו 

סיכום אשפוז שכולל פרטים על עיקר הפעילות האבחנתית, 

טיפול שעברתם במחלקה והמלצות להמשך טיפול בקהילה. 

מכתב השחרור מיועד לרופא המטפל.

בעת השחרור תקבל/י הנחיות והדרכה להמשך טיפול רפואי 

וסיעודי.

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.

השחרור מתבצע בדרך כלל בין השעות 13:00 - 15:00 

כל יום מהשעה 07:00 - 20:00.

קבלת מידע ושעות ביקור משפחות

משפחה אחד ובאישורך. בשל חובת סודיות רפואית, חל איסור 

מסירת  מידע רפואי בשיחות טלפון.

חשוב להקפיד על רחצת ידיים לפני ואחרי המגע במטופל 

ובעזיבת שטח בית החולים.

קבלה למחלקה

במהלך קבלתך לאשפוז קיבלת 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.

בית החולים מקפיד על כללי הכשרות המקובלים. קיימת 

הפרדה מלאה בין כלים חלבים ובשריים.

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 
ותמיכת הציבור הינה נדבך חשוב ביותר למימוש תוכנית 
פיתוח בית החולים. תרומתכם למחלקה או לכלל בית 
החולים, מרצונכם הטוב והחופשי, לאחר סיום כל תהליכי 
הטיפול ובלא כל קשר אליהם, תתקבל בהכרת תודה 

עמוקה.
תרומות ניתן להפקיד במשרד עמותת הידידים עם ציון 
ייעוד התרומה. תרומות לבית החולים או לעמותת הידידים, 

מוכרות לצורך זיכוי במס הכנסה מתרומות.


