
  

  

  בית חולים לנשים                         

     אם ועובר יחידה לרפואת     
  

  הנחיות כלליות למתאשפזות ביחידת אם ועובר
 

: להיענות שלך להנחיות הרופאים והאחיות בנושאים שונים. חשיבות רבה יש לשיתוף הפעולה שלך בהצלחת הטיפול •
דיווח על כל שינוי בהרגשתך , מעקב רמות סוכר, צום, ןאיסוף שת, מעקב אחר תנועות העובר, תזונה, מנוחה, היגיינה
  .'דימום וכו, כאבים, הכללית

  

  )8:30-ביקור מתחיל ב(  .נא ידעי את הצוות –ניתנת אפשרות לשתף מלווה בביקור רופא לפי בחירתך  •
  

 המשמרת בכל שעות –שיחה עם אחות אחראית . 15:00 – 14:00בין השעות  –שיחה עם רופא למסירת מידע רפואי  •

  

עם שחרורך תקבלי מכתב , בסבלנות אנא המתיני, ואילך 13:00השחרור מהיחידה יתבצע לקראת הצהרים החל מהשעה  •
לידיעתך המרפאות פועלות על פי מערכת , לאחת ממרפאותינו למעקב יתכן ותוזמני. רפואי ובו הסבר לרופא המטפל בך

  .ידי האחות המשחררתהסבר על כך יימסר לך בעת שחרורך על  .זימון תורים
      .  

 . אנו מבקשים להקפיד על שעות ביקור. 22:00 – 16:00, 14:00 – 08:00בין השעות : ביקור אורחים •

  

 נבקשכם להבין שיש בכך פגיעה בפרטיות ובמנוחת שאר המאושפזות. אין אפשרות בהשארות בני משפחה ללילה •

  

 6068: פנימי, 03-9213863:ניתן להזמין מכשיר טלוויזיה לשימוש אישי בטלפון •

  

 .03-9212309: מספר הטלפון הציבורי בלובי הקומה הנו •

  

במרכז זה ניתן למצוא חנות . גדל גור שאשאמבמפלס הקרקע של , נמצא במבנה המרכזי של בית החולים קניותמרכז  •
  .                 וכספומט, ממתקים, חנות מתנות, סניף דואר ,סעדהמ, בית קפה, מאפייה, בית מרקחת, ספרים

        

 .בקומת הקרקע קניותבית הכנסת נמצא בצמוד למרכז  •

 

 .נא לפנות לצוות לפרטים. ישנם חדרים להשכרה באזור –לשומרי שבת המעוניינים לשהות בקרבת בית החולים  •
 .אלא אך ורק במקום שיועד לכך, אין להדליק נרות שבת וחג בחדרים –לבטיחותכן 

  

 .18:00 – 17:00ערב , 12:00 – 13:00צהרים  ,07:00 08:00: ארוחות לפי תפריט אישי תוגשנה בשעות בוקר •

  

כמו כן קיים מקרר לשימוש המאושפזות בו , לרשותכן מטבחון בצמוד ליחידת האשפוז בו ניתן למצוא מים חמים וקרים •
 .מדבקה עם שם של המאושפזתניתן לשמור אוכל בקירור בסימון 

       

  .בכניסה למחלקה –) כולל שירותי נכים(שירותים לרשות המבקרים  •
          

 .השימוש בטלפון סלולארי אסור במסדרון המחלקה ובעת ביקור רופא •

 

  !העישון אסור ברחבי הבניין •
  

  אנו מאחלים לך אשפוז נעים ולידה בטוחה
  

  צוות היחידה לרפואת האם והעובר


