מקבוצת

מרכז רפואי העמק
רפואה מתקדמת בדיוק בשבילך

מידע לבני משפחה
מחלקה קורונה בß

משפחה יקרה¨
יקירכם התאשפז במחלקת קורונה ב Æßמחלקה זו הינה מחלקה ייעודית לטיפול בחולי קורונה ובה צוות רב מקצועי מיומןÆ
הצוות קשוב למאושפזים ולצרכיהם ∑ ¨≤¥Øופועל להענקת טיפול איכותי ולהקלת השהות של מאושפזי המחלקה¨ ככל הניתןÆ
מנהל המחלקה∫ ד¢ר אורון עילם
מנהל הסיעוד∫ איאד כבהה
עובדות סוציאליות∫ אורית חנה ראבינסאן¨ רויטל מזור

תקשורת עם איש קשר מטעם המשפחה ≠ מלווה עיקרי
אנו מודעים לדאגתכם ונעשה כל שביכולתנו כדי להקל עליכם ולהעניק לכם בטחון ומידע לגבי מצבו הבריאותי
של יקירכםÆ
בקבלת יקירכם לאשפוז ובהסכמתו¨ הוזנו פרטי המלווה העיקרי שלו במערכת הממוחשבת והוא יהיה איש
הקשר אשר לו¨ ורק לו¨ יימסר המידע אודות מצבו הרפואי של יקירכם Æבתחילת השיחה הטלפונית יתבקש איש
הקשר לציין את קוד הזיהוי אשר מופיעה בהודעת ה≠  SMSשנשלחה מיד לאחר הקבלה לאשפוזÆ
במצבים בהם לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל¨ המידע יימסר לגורם הרלבנטי  Øאפוטרופוס¨ על פי הנהלים
המקובלים בבית החוליםÆ
הצוות הרפואי ישתדל¨ מידי יום¨ ליצור קשר טלפוני עם המלווה העיקרי ולעדכנו במצב הרפואי Æלרוב שיחה זו
תתקיים בשעות הצהרים¨ בסיום סבב ביקור המטופלים ©רופאים® Æאנו מתנצלים מראש¨ אם מפאת עומס במחלקה
יתכן עיכוב בקיום שיחה זוÆ
נדגיש כי מפאת מחויבותנו לשמירה על סודיות רפואית¨ אנו לא נמסור כל מידע לבן משפחה אחר Æעל מנת למנוע
אי נעימות¨ נא הקפידו¨ בהתאם להסכמתו של יקירכם¨ לעדכן את בני המשפחה האחרים במידעÆ
בנוסף לעדכון היומי על ידי הרופא המטפל¨ העובדות הסוציאליות של המחלקה יהיו גם הן בקשר עם המלווה
העיקרי ויסייעו הן ליקירכם והן לכם ככל הניתןÆ

מספר הטלפון במחלקה¨ לקבלת מידע על ידי המלווה העיקרי∫ ∞¥≠∂¥πµ∂∞µ
נבקשכם¨ ככל הניתן¨ להתקשר בין השעות ∞∞∫∞ ±עד ∞∞∫±µ

ביקור בן משפחה במחלקה
אנו מכירים בחשיבות של ביקור בן משפחה במחלקה ומאפשרים¨ בתיאום מראש בלבד¨ ביקור
קצר ©עד  ±µדקות® של בן משפחה מקרבה ראשונהÆ
הביקור יאושר לבן משפחה אחד בלבד בכל פעםÆ
אנו מקיימים ביקורים מתואמים מראש בימים א  ßה ßבמהלך שעות הבוקר Æככל שיתאפשר¨ נשתדל לאשר
לפחות ≤ ביקורים בשבוע לכל מאושפזÆ
הביקור אינו מאושר למי שמחויב על פי חוק בבידוד או סובל מתסמיניםÆ
טרם הכניסה למחלקה¨ איש צוות יסייע למבקר להתמגן במיגון מלא בהתאם לכללים הנדרשיםÆ
הכניסה למחלקה והיציאה ממנה תבוצע בליווי איש צוות בלבדÆ
אין להכניס חפצים אישיים ©תיק¨ מפתחות¨ נייד וכו ®ßשל המבקר למחלקה ואנו ממליצים להימנע מהגעה לביקור עם
חפצי ערך שכן אין אנו אחראים על חפצים אלוÆ
במהלך הביקור¨ על המבקר להישאר לצד המטופל בלבד¨ יש להימנע מכל מגע עם מאושפזים אחרים ואין להסתובב
במחלקהÆ
כניסת מבקרים למחלקה תתבצע מהכניסה האחורית של בניין מספר ∂ ©אזור הפרגולה הכתומה®Æ
לתיאום מועד הביקור יש ליצור קשר העובדות הסוציאליות של המחלקהÆ

העברת חבילות למאושפזים
באפשרותכם להעביר מידי יום חבילות ליקירכם Æחשוב שהחבילה תהיה סגורה ועליה יצוין בבירור שם המטופל והמחלקה
בה הוא מאושפז Æאת החבילה יש למסור למאבטח הנמצא בכניסה לבניין Æאנא הימנעו מהכנסת דברים שבירים או חפצי
ערך לחבילהÆ

בברכת רפואה שלמה ובריאות טובה
צוות המחלקה
™מטעמי נוחות המידע בדף זה נכתב בלשון זכר¨ אך מתייחס לשני המיניםÆ

