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معلومات ألفراد األرسة
قسم كورونا ب



األرسة العزيزة،
تم نقل العزيز عىل قلبكم إىل املستشفى يف قسم كورونا ب. هذا القسم هو قسم مخصص لعالج مرىض كورونا مع طاقم مهني ومتمرس متعدد 

التخصصات. يهتم الطاقم باملرىض املاكث� يف املستشفى واحتياجاتهم عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، ويعملون عىل توف� رعاية نوعية 

ولتسهيل مكوث املرىض يف املستشفى، قدر اإلمكان.

رئيس القسم: د. أورون عيلم

مدير التمريض: اياد كبها

العامالت االجتªعية: أوريت حانا رابينسان، رفيتال مزور

التواصل مع جهة االتصال نيابة عن األرسة - املرافق الرئييس
نحن مدركون ملخاوفكم وسنبذل قصارى جهدنا للتسهيل عليكم وتزويدكم باألمان ومعلومات حول الحالة الصحية 

ألعزاءكم.

عند دخول العزيز عىل قلبكم إىل املستشفى و·وافقته، تم إدخال تفاصيل مرافقه الرئييس يف النظام املحوسب، وسيكون هو 

الشخص املسؤول عن االتصال الذي سيتم إرسال املعلومات املتعلقة بحالة الطبية للعزيز عىل قلبكم وفقط إليه. يف بداية 

املكاملة الهاتفية، سيُطلب من جهة االتصال ذكر رمز التعريف الذي يظهر يف رسالة SMS املرسلة فور دخول املستشفى. يف 

الحاالت التي ال Àكن فيها الحصول عىل موافقة املريض، سيتم تقديم املعلومات إىل الجهة ذات الصلة/ الويص املعني، وفًقا 

لإلجراءات املتبعة يف املستشفى.

سيحاول الطاقم الطبي، بشكل يومي، إجراء اتصال هاتفي مع املرافق األسايس واطالعكم عىل الحالة الطبية. يتم هذا الحديث 

عادًة يف فرتة ما بعد الظهر، يف نهاية جولة املرىض (األطباء). نعتذر مقدًما، إذا كان هناك تأخ� يف إجراء هذه املحادثة بسبب 

عبء يف القسم.

نؤكد أنه نظرًا اللتزامنا بالحفاظ عىل الرسية الطبية، لن نقدم أي معلومات إىل أي فرد آخر من أفراد األرسة. لتجنب االنزعاج، 

يرجى الحرص، وفًقا ملوافقة الشخص العزيز عليكم، عىل إطالع أفراد األرسة اآلخرين عىل املعلومات.

باإلضافة إىل التحديث اليومي من قبل الطبيب املعالج، ستكون العامالت االجتªعية للجناح أيًضا عىل اتصال باملرافق 

األسايس وستساعدكم أنتم وأحبائكم قدر اإلمكان.

رقم هاتف القسم، لتلقي معلومات من قبل املرافق الرئييس: 04-6495605

نطلب منكم االتصال بنا، قدر اإلمكان، ب� الساعات 10:00 إىل 15:00 



زيارة فرد أرسة يف القسم
ندرك أهمية زيارة أحد أفراد األرسة للقسم ونتيح، عن طريق تنسيق مسبق فقط، بزيارة قص�ة (تصل إىل 

15 دقيقة) ألحد أفراد األرسة من الدرجة األوىل.

تتم املوافقة عىل الزيارة لفرد واحد فقط من العائلة يف كل مرة.

تتم الزيارات املنسقة مسبًقا أيام األحد - الخميس خالل ساعات الصباح. يف حال أمكن، سنحاول املوافقة عىل زيارت� 

عىل األقل يف األسبوع لكل مريض.

ال تتم املوافقة عىل زيارة امللزم ·وجب القانون يف املكوث يف عزلة أو من يعاÙ من أعراض.

قبل الدخول إىل القسم، سيساعد عضو الطاقم الزائر يف التزود بحªية كاملة وفًقا للقواعد املطلوبة.

الدخول والخروج من القسم يتم ·رافقة عضو طاقم فقط.

Àنع إدخال األغراض الشخصية (حقيبة، مفاتيح، هاتف محمول، إلخ) للزائر إىل القسم وننصحكم بتجنب الحضور إىل زيارة مع أشياء 

Ýينة ألننا لسنا مسؤول� عن هذه األغراض.

أثناء الزيارة، يجب عىل الزائر البقاء بجانب املريض فقط، وتجنب االتصال باملرىض اآلخرين وعدم التجول يف القسم.

يدخل زوار الجناح من املدخل الخلفي للمبنى رقم 6 (منطقة العريشة الربتقالية).

لتنسيق موعد الزيارة، اتصل بالعاملة االجتªعية للقسم.

نقل الطرود للمرىض املكاث� يف املستشفى
Àكنك توصيل الطرود ألعزاءكم كل يوم. من املهم أن يكون الطرد مغلق وأن تسجل عليها بوضوح اسم املريض والقسم الذي يقيم فيه. 

يجب تسليم الطرد إىل حارس األمن عند مدخل املبنى. يرجى تجنب إدخال أغراض هشة أو أغراض لثمينة إىل الطرد.

نتمنى لكم الشفاء التام والصحة الجيدة

طاقم القسم

* للتسهيل، áت كتابة املعلومات الواردة يف هذه الصفحة بصيغة مذكر ولكنها تش� إىل كال الجنس� عىل حد سواء.


