מידע כללי
• העישון בין כותלי בית החולים אסור על פי חוק!
• בית החולים אינו אחראי על חפצי ערך .במידת הצורך ,ניתן
להפקיד חפצי ערך בכספת הנמצאת במשרד הקבלה בחדר
המיון .לשם כך יש לפנות לקבלת מידע לאחות המחלקה.
• אנא שמרו על כבוד הצוות המטפל והישמעו להנחיותיו.
• אנא שמרו על השקט ,על הניקיון ועל רכוש בית החולים
והמאושפזים.
• בבית החולים מתקיימת הוראת סטודנטים במקצועות הרפואה,
הסיעוד ובמקצועות בריאות אחרים .אנו מקווים שתגלו סובלנות
והבנה לנושא חשוב זה.

שירותים נוספים

עלון מידע למטופל ולבני משפחתו

הממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל
גב‘ ריקי גור03-937-6363 :

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בעיה
בברכת בריאות שלמה
צוות מחלקה פנימית ד'
* מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר ,אולם הוא מתייחס לשני המינים – זכר ונקבה.

איכות בי

ן-

בילינסון  -מובילים רפואה ישראלית
לאומי

• מרכז מסחרי בקומת הכניסה של בניין האשפוז  -גור שאשא ,בו
ניתן למצוא :סניף דואר ,בית מרקחת ,כספומט ,חנות ספרים
ועיתונים ,חנות לדברי מאפה ,חנות ממתקים ,בתי קפה ומסעדות.
• מכונות שתיה וחטיפים ,עמדות למכירת קפה ומזון ברחבי
בית החולים .לרשותכם ,מכונות עם פריטים במחירים מוזלים.
• חניון מבקרים מקורה בתשלום יומי.
• השכרת טלוויזיה בתשלום ”מדיפון“  -טלפון.03–921–3863 :
• בתי כנסת ,הממוקמים בקומת הכניסה של בניין האשפוז-גור שאשא.
• סניף ”יד שרה“ – בקומת הכניסה של בית החולים ,בסוף המסדרון
המוביל ליציאה לשער רחוב קפלן .טל'.03-937-6879 :
שעות פעילות :ימים א‘-ה‘ ,בין השעות.15:00-10:00 :
יום ו‘ ,בין השעות.11:00-09:00 :
• מוקד זימון תורים למרפאות חוץ ולמכונים.03-937-6666 :

• לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב ,תוך שמירה על
כבודך ,פרטיותך וצנעת גופך.
• לבקש נוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית ובהתאם
לתנאים המקובלים בבית החולים.
• לדעת מי מטפל בך  -שמו ,מקצועו ותפקידו.
• לדעת שייעשה כל שניתן ,על-פי דין ,שהמידע הקשור במצבך
הרפואי ובטיפול בך ,ישמר בסודיות.
• לקבל הסבר על מחלתך ,על הטיפול המוצע לך  -כולל התועלת
הצפויה ,הסיכונים והסיכויים האפשריים של הטיפול ועל
אפשרות טיפול חלופי.
• לתת הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך )בא כוח שמונה בכתב(
לטיפול הרפואי המוצע לך ,ולעיתים אף בכתב .הסכמתך,
מרצונך החופשי  ,היא תנאי לטיפול  ,פרט למקרים שבהם לא
ניתן בשל מצבך לקבל את הסכמתך מדעת.
• לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך ,לרבות קבלת
העתק הרשומה הרפואית ,באמצעות המחלקה לרישום ולמידע
רפואי ,ובהתאם לנהלים המקובלים בבית החולים.
טלפון המחלקה לרישום ולמידע רפואי.03-937-7038 :
• להשיג ביוזמתך ,על חשבונך ועל אחריותך ובתיאום עם הצוות
המטפל ,חוות דעת רפואית נוספת.
• לפנות לממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל בבית
החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע .

ת

מתבצע החל מהשעה  12:00ואילך.
למעט מקרים של שחרור מתוכנן ,אשר מתבצע מוקדם יותר.
ביום השחרור תקבל הדרכה על ידי רופא ו/או אחות
וכן מכתב שחרור ,איתו יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.
זאת כדי לשמור על רציפות הטיפול הרפואי.

)מתוך חוק זכויות החולה ,התשנ"ו – (1996

קן

שחרור מהמחלקה

מהן זכויותיך כמטופל/ת?

מחלקה פנימית ד‘

∞≥≠π≥∑≠∏∞¥∂ ∞≥≠π≥∑≠∏∞∞∏Øπ
www.rmc.org.il
פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנו:
∞∞∫±π
∞∞∫≠±µ

מרכז רפואי רבין

בית חולים בילינסון

קבלה למחלקה
מטופל/ת יקר/ה,
צוות המחלקה עושה כל שביכולתו כדי להעניק
לך את הטיפול האיכותי ביותר וליצור עבורך סביבה
נעימה ותומכת .על מנת להקל על שהותך ככל שניתן,
ברצוננו למסור לך ולבני משפחתך מידע על
המחלקה ונוהליה .אנו מקווים כי המידע בעלון זה ייתן
מענה לכל שאלותיך .צוות המחלקה ישמח לסייע לך
ולבני משפחתך ולענות לכל שאלה נוספת.

צוות המחלקה
מנהל המחלקה :ד"ר אמיר שלומאי
מנהלת הסיעוד במחלקה :גב' קרן שמואל
צוות המחלקה כולל רופאים מומחים ומתמחים ,אחיות,
מזכירות ,סטודנטים לרפואה ולסיעוד ,עובדי כוח עזר,
עובדת סוציאלית ,פיזיותרפיסטית ,דיאטנית ,מרפאה
בעיסוק ובת שירות לאומי.

• בעת הגעתך למחלקה תתקבל על ידי אחות ורופא.
• נבקשך להביא מסמכים רפואיים קודמים ,לשם השלמת המידע על
ההיסטוריה הרפואית שלך.
• הינך מתבקש לדווח לצוות המטפל על כל רגישות לתרופות ו/או
למזון ו/או לדם ולמוצריו.
• יש ליידע את הרופא והאחות על תרופות אותן הינך נוטל באופן קבוע.
• במהלך האשפוז התרופות יחולקו על ידי האחיות .אין ליטול תרופות
על דעת עצמך.
• במחלקתנו חדרי אשפוז עם מיטה בודדת וחדרי אשפוז עם מספר
מיטות .קביעת מיקום החולים בחדרים מתבצעת על ידי צוות
המחלקה ,על פי שיקולים מקצועיים וצורכי המחלקה.
• בכל חדר יש מקלחת ,שירותים ,ארון וארונית אישית .בכל מקלחת
נמצא אוגר כביסה למצעים ולבגדים משומשים.
• בכל חדר וכן במקלחת ובשירותים יש פעמון מצוקה לעת הצורך.
• במחלקה חדר טיפול מוגבר ,בו מאושפזים חולים מורכבים ומונשמים.
הטיפול בחולים אלו דורש זמן רב מהצוות המטפל .בעת טיפול
במאושפז ,יתבקשו המבקרים לצאת מהחדר .יש להיאזר בסבלנות עד
שתאושר כניסה מחדש.
• אין להכניס מכשירים חשמליים לבית החולים .במידת הצורך ,יש
לבקש אישור מראש ולהציג את המכשיר לבדיקה .לשם כך ,יש
לפנות לאחות האחראית או לאחות אחראית משמרת.

סדר יום במחלקה
יצירת קשר עם המחלקה
טל‘03-937-6750/6/8 :
פקס03-937-6760 :

מיקום המחלקה
המחלקה ממוקמת בקומה 1
בבניין האשפוז  -גור שאשא

זמני ארוחות:
ארוחת בוקר09:00 - 08:00 :
ארוחת צהריים13:00 - 12:30 :
ארוחת ערב19:00 - 18:00 :
• הרכב הארוחה מותאם למצבו הבריאותי של כל מטופל.
• באפשרותך לבחור את ארוחת הצהריים מתוך תפריט שיוצע לך
בשעות הבוקר.
• אם הינך רגיש לסוג מזון כלשהו או זקוק לתזונה מיוחדת ,יש
לדווח על כך לצוות .אם אינך יודע על הגבלה בתזונה ,ניתן
להתייעץ עם אחות או דיאטנית בנוגע לכך.
• אם הינך מעוניין במנות ”גלאט  -כשר“ ,יש להודיע על כך לאחות
או לכוח העזר – בקבלתך למחלקה.
• מיחם /קולר זמינים מחוץ למחלקה ,במשך כל שעות היממה.

ביקור רופאים
העברת מחלקה מתבצעת בימים א'  -ו' ,בין השעות.09:30 – 08:00 :
בזמן זה המבקרים מתבקשים להמתין מחוץ למחלקה.
ביקור רופאים מתקיים בימים א' -ו' ,בין השעות .13:00 – 10:00
במהלך הביקור תוכל להתעדכן אודות מצבך הרפואי ,להציג שאלות
לצוות המטפל בך ולהיות מעורב ושותף בתהליך הטיפול.
• בשעות בהן מתקיים ביקור רופאים במחלקה ,נבקש להימנע
מביקורים אצל מאושפזים.
• תינתן אפשרות לנוכחות מלווה עיקרי אחד בלבד ,לכל מטופל ,בזמן הביקור.
בהתאם לנוהלים המקובלים בבית החולים.

מסירת מידע רפואי
במהלך האשפוז הינך זכאי לקבל מידע מפורט על מצבך הבריאותי -
הטיפול והבדיקות הנדרשות .לשם כך תוכל לפנות לרופאי המחלקה,
לאחר ביקור רופאים.
באישורך ,יינתן מידע רפואי על מצבך לבני משפחתך .אם הינך
מתנגד למסירת מידע לקרוביך ,אנא עדכן את הצוות על כך.
• מועדי מסירת מידע רפואי על ידי רופאים:
ימים א‘ -ה‘ ,בין השעות16:00 - 15:00 :
ימי שישי ,בין השעות 13:00-12:00 :בחדר רופאים.
• פגישה עם מנהל המחלקה יש לתאם מראש עם מזכירת
מנהל המחלקה.
• לקביעת פגישה עם עובדת סוציאלית ,דיאטנית  ,פיזיותרפיסטית -
יש לפנות באמצעות אחות או מזכירת המחלקה.
• "שאל אותי  :"3צוות המחלקה ממליץ לך להיות מעורב בתהליך
הטיפול בך ולשאול שאלות שיסייעו להבנת מצבך הרפואי ותוכנית
הטיפול שלך :מה הבעיה הרפואית שלי? מה עלי לעשות כדי לטפל
בבעיה? למה חשוב שאעשה זאת?

שעות ביקור אורחים
אצל מאושפזים במחלקה

• בכל יום עד השעה.21:00 :
• על מנת לשמור על מנוחת המאושפזים ופרטיותם ,נא להמעיט
במספר הביקורים ובכמות המבקרים בו זמנית ,בכך גם תסייעו
במניעה של העברת זיהומים במחלקה ובבית החולים.
• אין לבצע כל התערבות טיפולית בחולה ובכלל זה :הורדה מהמיטה,
הורדת דפנות המיטה או האכלה ,ללא קבלת אישור מהצוות.
• יש להימנע מהבאת ילדים מתחת לגיל  12לביקור במחלקה.
• תינתן אפשרות למלווה אחד בלבד ,לכל מאושפז ,להישאר במחלקה
בלילה .השהייה הינה ליד המטופל ,על כורסה בלבד ,ולאחר קבלת
אישור מהאחות האחראית או מאחות אחראית משמרת.

