
 בית חולים לנשים

מחלקות יולדות ויילודים

חוברת מידע ליולדת לאחר לידה
תהיי בטוחה שאת בידיים טובות
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ברוכה הבאה אמא, 

אנו שמחים כי בחרת ללדת בבית חולים לנשים בבילינסון ונעשה כל שביכולתנו 
לאפשר לך חוויה נעימה, נוחה ובטוחה, בימים הראשונים שלך עם תינוקך. 

אנו שמחים גם לברך את המלווים שאיתך. בעלון זה תמצאי פירוט של השירותים 
הניתנים במחלקות היולדות. 

צוות בית החולים לנשים ישמח לעמוד לרשותך, אנו מאחלים לך מזל טוב וחופשת 
לידה נעימה. 

 המחלקות 
אצלנו

בבית החולים שלנו קיימות 4 מחלקות יולדות ומחלקת יילודים. להלן פרטי המחלקות:

מנהלת הסיעוד בי"ח לנשים: כנרת סגלמנהל בי"ח לנשים: פרופ' ארנון ויז'ניצר

מנהל מחלקת מנהל חדר לידה ומחלקות יולדות: ד”ר רוני חן
 יילודים:

ד”ר מיקי 
אוסובסקי

 מחלקת 
יולדות א’

מחלקת 
יולדות ב’

מחלקת 
יולדות ג’

מחלקת 
יולדות ד’

מחלקת 
יילודים

אחות אחראית: 
רות נתן

אחות אחראית: 
דליה לוסטיג

אחות אחראית: 
סבטלנה ראבוי

אחות אחראית: 
ויולן קרסק

אחות אחראית: 
ילנה דובנר

03-937-7526 
03-937-7527

03-937-7530 
03-937-7531

03-937-7669 
03-937-7670

03-937-731303-937-7472 
03-937-7473

אפשרות 
לביות חלקי, 

ביות מלא 
ואפס הפרדה

אפשרות 
לביות חלקי, 

ביות מלא 
ואפס הפרדה

אפשרות 
לביות גמיש, 

ביות חלקי, 
ביות מלא 

ואפס הפרדה

אפס הפרדה 
וביות מלא 

בלבד

רכזת תחום הנקה: אסתר סויסה. 03-937-7308
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בכל מחלקה קיימות עבורך אפשרויות שונות לשהות עם תינוקך לאחר הלידה, הנקראות גם: 
שיטות ביות.

ביות חלקי – התינוק שוהה לצדך רוב שעות היממה, למעט בשעות 14:00 – 16:00, ובשעות 
הלילה בשעות 21:00 – 05:30. בשעות אלו, תינוקך ישהה בתינוקייה המשויכת למחלקה, 

להשגחה ולטיפול על ידי האחיות.  

ביות גמיש – התינוק שוהה לצדך. יחד עם זאת, לפי בחירתך, נוכל לעזור להשגיח עליו בשעות 
11:00 – 16:00, 18:00 – 20:00, 21:00 – 06:00. בשעות בהן התינוק אינו לצדך הוא ישהה 

בתינוקייה, המשויכת למחלקה, להשגחה ולטיפול על ידי האחיות. 

ביות מלא – התינוק שוהה לצדך בכל שעות היממה. הטיפול בתינוק ניתן על ידי היולדת, 
בהדרכת אחיות המחלקה ובסיוען. שיטה זו מיועדת לאימהות ולתינוקות, אשר אינם זקוקים 

להשגחה רפואית מיוחדת.

אפס הפרדה - שיטה בה היילוד צמוד להוריו מהרגע הראשון לחייו, ועובר איתם או עם כל 
מלווה משמעותי אחר, ישירות מחדר הלידה למחלקות היולדות. בשיטה זו, הקבלה הראשונית 

של היילוד מתבצעת במחלקת היולדות והטיפול בו נעשה בתיאום ובנוכחות ההורים/ מלווה.

שימי לב: את שיטת הביות, בה בחרת עוד בחדר הלידה, תוכלי לשנות גם לאחר הגעתך 
למחלקה )פרט למחלקת יולדות ד'(, בתיאום עם צוות המחלקה ובהתאם למצבך הרפואי. 

 שיטות
הביות
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מחלקת 
יילודים

מחלקת יילודים היא הראשונה לקבל את 	 
התינוק לאחר הלידה. המחלקה כוללת: 
חדר קבלה לטיפול בתינוקות מיד לאחר 
הלידה, חדרי תינוקות, המחולקים לפי 

מחלקות וכן חדר השגחה וטיפולים. 

בשעות הראשונות שלאחר הלידה, מתקבל 	 
התינוק למחלקת יילודים, לצורך מעקב, 

השגחה וטיפול. 

לרוב 	  נעשה  בתינוק  הטיפול הראשוני 
במחלקת יילודים, על ידי אחות יילודים 
וכולל: אומדן והערכה ראשוניים, שקילה, 
רחצה ראשונית, טיפול בחבל הטבור, מתן 
זריקת ויטמין K למניעת דימומים, מתן חיסון 
נגד צהבת מסוג B, ובדיקת רופא יילודים.

ב"אפס הפרדה" - הטיפול הראשוני מתבצע 	 
במחלקת יולדות/יילודים ובנוכחות האם / 

מלווה משמעותי נושא ידון.

לעיתים, לאחר הבדיקה הראשונית או 	 
בעקבות מצבים שכיחים הקשורים לתהליך 
הלידה, התינוק זקוק להשגחה נוספת ו/

או לטיפול ממושך יותר במחלקת יילודים. 

במקרים אחרים, כאשר מתעורר צורך, 	 
התינוק מאושפז במחלקת פגים של מרכז 

שניידר לרפואת ילדים, הנמצא סמוך לבניין 
בית חולים לנשים. 

רק את והמלווה אשר בחרת, הנושא את ידון 	 
הזיהוי, רשאים להיכנס למחלקת יילודים. 
ניתן להיכנס למחלקת יילודים בכל שעות 
היממה. אין להוריד את ידוני הזיהוי במהלך 

כל האשפוז. 

מידע רפואי אודות התינוק: הנך מוזמנת 	 
לדבר עם רופא היילודים בכל יום בשעות 
הביקור, וגם לאחריו. לתיאום - אנא פני 

לאחות המרכזת את הטיפול בך.

טיפולים נוספים לתינוק במהלך האשפוז: 	 
בדיקות דם לשלילת הפרעות מטבוליות:  -

נלקחות מן התינוק, ביום השני או השלישי 
לחייו. 

בדיקת סינון שמיעה: על מנת לאתר  -
בשלב מוקדם קשיים בשמיעה, מתבצעת 

בדיקה זו במהלך האשפוז במחלקה. 

כל הוראה רפואית לפעולות נוספות, לצורך 
אבחון או טיפול, תתבצע בידיעת ההורים.
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פגייה בבית החולים שניידר
מחלקת הפגים של מרכז שניידר לרפואת 
ילדים, נמצאת סמוך לבית החולים לנשים, 
מרחק הליכה ברגל. ניתן להגיע גם בסיוע 

כיסא גלגלים ומלווה. 

במידה שנדרש, ניתן להסתייע ולהגיע לפגייה 
בשניידר במונית של בית החולים. 

שירות זה ניתן פעמיים ביום: בשעה 10:00 
16:00. לצורך תיאום מונית, אנא  ובשעה 
פני לצוות האחיות, או למזכירת המחלקה. 
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זמני ארוחות
שתיה חמה 

 ומאפה:
 07:00 – 06:00

ארוחת 
 בוקר:

09:00 – 08:00

ארוחת 
 צהריים:

13:00 - 12:00

ארוחת 
 ערב:

18:30 – 17:30

ארוחת 
 לילה 

 )מעדן וחטיף(
22:00 – 21:30

כל הארוחות מוגשות לחדרך, והינן לבחירה מתפריט אישי, ובהתאמה למצבך הבריאותי. 	 

אם את רגישה לסוג מזון כלשהו או זקוקה לתזונה מיוחדת, אנא דווחי על כך לצוות. 	 

אם את מעוניינת במנה צמחונית/ טבעונית/ גלאט, אנא עדכני את האחות מרכזת הטיפול, 	 
עם קבלתך למחלקה.

במטבחון המחלקתי עומדים לרשותך עמדה לשתייה חמה וקרה ומקרר, בו תוכלי לאחסן 	 
מזון שלך. נבקש לשים מדבקה עם שמך, ולשמור על הסדר והניקיון במטבחון. 

נרות ויין לקידוש ניתן להשיג אצל האחיות במחלקות היולדות. הדלקת נרות שבת וחג מתבצעת 	 
במתקן ייעודי, בכניסה למחלקת יולדות. מטעמי בטיחות, חל איסור מוחלט על הדלקת נרות 

בתוך חדרי האשפוז. 

משך השהייה במחלקות יולדות
בלידה רגילה, משך האשפוז הינו כיומיים )48 שעות(. 

לאחר לידה בניתוח קיסרי, משך האשפוז הינו כ – 5 ימים.

משך האשפוז יכול להשתנות, בהתאם למצב הרפואי, שלך ושל תינוקך. 

סדר יום 
במחלקה
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ביקור רופא נשים
מתקיים מדי בוקר. במהלך הביקור, תוכלי 	 

להתעדכן אודות מצבך הרפואי, להציג 
שאלות לצוות המטפל ולהיות מעורבת 

ושותפה בתהליך הטיפול. 

ביקור 	  זכאית למלווה אחד בזמן  הינך 
ובדיקה. המלווה יורשה להשתתף רק בעת 
הביקור שלך, ויתבקש לצאת בעת בדיקת 
יולדות אחרות, בכדי לשמור על פרטיות 

שאר המטופלות באותו החדר. 

ביקור רופא יילודים 
מתקיים בכל בוקר במחלקות או במחלקת 	 

יילודים, החל משעה 07:00 לערך. 

הנך מוזמנת לדבר עם רופא היילודים כל 	 
יום בשעות הביקור, וגם לאחריו. לתיאום - 

אנא פני לאחות מרכזת הטיפול בך.

מסירת מידע רפואי 
במהלך האשפוז הנך זכאית לקבל מידע 
מפורט על מצבך הרפואי ועל מצב תינוקך. 
לשם כך תוכלי לפנות לרופאי המחלקה, 

לאחר ביקור רופאים. 

לשיחה עם הרופא האחראי במחלקה, עם 
מנהל המחלקה, או לפגישה עם עובדת 
סוציאלית, דיאטנית או פיזיותרפיסטית, אנא 

פני לאחות מרכזת טיפול, לצורך תיאום. 

ביקור 
רופאים 

 שעות ביקור אורחים 
במחלקות יולדות

20:00. בימי 	   -  18:00 יום, בשעות  בכל 
 שישי ושבת ובערבי חג וחג, גם בשעות:
13:00 - 14:00. אנו מבקשים להקפיד על 

שעות הביקור. 

על מנת לשמור על מנוחתך ועל פרטיותך, 	 
מומלץ להמעיט במספר הביקורים ובכמות 

המבקרים בו זמנית. 

במשך היום ניתנת אפשרות למבקר אחד 	 
לשהות ליד האם והיילוד. 

אנא השתדלו לקבל אורחים בלובי הכניסה 	 
ולא בתוך המחלקה. 

גם במהלך ביקור האורחים, אין להשאיר את 
התינוק ללא השגחת היולדת ו/או המלווה 

המשמעותי שאיתה. 

לשמירה על בריאותם של היולדת והתינוק - 
חולים במחלות מדבקות או אורחים שאינם 
בקו הבריאות )שפעת, חום(, מתבקשים 

להימנע מביקורים.
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להנקה יתרונות רבים בטווח הקצר והארוך 	 
ותרומתה ניכרת לבריאות תינוקך ולבריאותך.

הנקה הינה המשך טבעי לתהליך ההיריון 	 
והלידה. בתקופה זו את ותינוקך צריכים 
להתרגל ולהכיר זה את זו. לעיתים נדרשת 
למידה של מיומנויות שונות, שיסייעו לך 

להצליח בהנקה.

צוות בית החולים לנשים ונבחרת יועצות 	 
ההנקה ישמחו להדריך אותך ולסייע לך, 
בהדרכות פרטניות או קבוצתיות )פירוט 

ההדרכות בהמשך החוברת(. 

לילה: שהייה בביות מלא הינה 	  הנקת 
השיטה המומלצת, על מנת לזהות את 
סימני הרעב המוקדמים )הכנסת היד לפה, 
תנועות חיפוש של הראש( לפני הבכי וכן 
להכיר ולהתנסות בהנקה בשעות הלילה 
ולקבל כלים שיסייעו לך, לאחר שחרורך 
מבית החולים. גם אם בחרת בביות חלקי 
ואת מעוניינת בהנקת לילה, תינוקך ישהה 
במשך הלילה במחלקת יילודים ותתבקשי 
להשאיר את מספר הטלפון הנייד שלך 
לצוות האחיות, כך שיתקשרו אלייך על מנת 

שתגיעי למחלקת יילודים כאשר נדרש. 

מתן חלב אם שאוב - הינה האפשרות 	 
העדיפה ביותר, גם במצבים בהם לא ניתן 
להניק את התינוק )למשל בפגים(. תוכלי 
יועצת הנקה במחלקות  להתייעץ עם 
היולדות אודות: אפשרות השאיבה בבית 

החולים, משאבות הנקה, דרכי השכרה/
קנייה ועוד. 

יולדת שבוחרת במתן תמ"ל )תחליף מזון 	 
לתינוקות( תודרך על ידי הצוות להאכלה 

נכונה וכיצד להימנע מגודש בשד.

הנקה בשילוב נטילת תרופות – הנחיות 	 
ינתנו על ידי הצוות המטפל. תוכלי גם 
מידע תרופתיים  להתייעץ עם מרכזי 
)מרכזים טרטולוגיים(, ולקבל מהם מידע 
מקצועי, אודות נטילת תרופות בתקופת 

ההנקה, לאחר שחרורך מבית החולים. 

לפרטים: 
מרכז תרופתי משרד הבריאות:	 

טל': 02-5082825 ימים א'- ה' בשעות 
.14:00 - 09:00

מרכז תרופתי אסף הרופא: מרכז מידע 	 
 ,08-9779309  תרופתי "הריופון", טל': 

בשעות 08:00 – 14:00.

הנקה
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סוגי ההדרכות
הנקה 

הדרכה פרטנית: בשעות 07:00 – 10:00 
בחדרך, לבקשתך. 

הדרכה קבוצתית: בשעות 10:00 – 11:00. 

נושאי ההדרכה: טיפים להנקה בימים 
הראשונים, קולוסטרום ויתרונותיו, סימנים 

להנקה יעילה, תנוחות ואתגרים בהנקה. 

רחצה וטיפול בתינוק 
ההדרכה כוללת: הדגמה של רחצת תינוק 

והדרכה כללית על הטיפול בתינוק. 

תזונה בהנקה ולאחר לידה 
ההדרכה ניתנת על ידי דיאטנית קלינית 
וכוללת: טיפים לתזונה נכונה לאחר לידה, 
מידע בנושא השפעת סוגי מזון על ההנקה 

ומיתוסים נפוצים.

משכב לידה וחזרה לשגרה 
נושאי ההדרכה: טיפול עצמי לאחר לידה, 
משך הדימום וסימנים חריגים, חיזוק שרירי 
רצפת האגן, חזרה לפעילות גופנית ומינית, 

מצב ריגשי לאחר לידה. 

טיפול בתאומים 
האחות  עם  בתיאום  ייחודית,  הדרכה 

במחלקה.

עיסוי תינוקות 
הדרכה ייחודית לפי בקשה, בתיאום עם 

האחות במחלקה.

בבית החולים לנשים ניתנות הדרכות לטיפול 
בך ובתינוק, במטרה לסייע בהגברת הביטחון 
הלידה.  לימים שלאחר  כלים  וברכישת 
ההדרכות מועברות על ידי צוות האחיות 

במחלקה ועל ידי יועצות הנקה מורשות.

מומלץ 	  ראשונה,  לידה  זו  אין  אם  גם 
לבוא להדרכה, לקבל מידע וייעוץ עדכני 

בנושאים השונים.

אפשר ומומלץ להגיע להדרכה עם מלווה 	 
לבחירתך )פרט להדרכת ההנקה(. 

ההדרכות מתקיימות בימים א'- ו'. אנא 	 
התעדכני עם צוות האחיות במחלקה לגבי 

שעת ההדרכה המדויקת. 

הדרכות קבוצתיות מתקיימות בחדר 	 
ההדרכה, הנמצא מול מחלקת יילודים. 
אלא אם נמסר לכם אחרת, על ידי צוות 

מחלקת יולדות.

הדרכות 
לטיפול בך 

ובתינוק
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הקלה על 
כאב

צוות בית חולים לנשים מיישם בין כתליו את הגישה של "בית חולים ללא כאב". לטיפול בכאב 
חשיבות רבה, שכן הוא תורם לתהליך ההחלמה ומאפשר תפקוד טוב יותר וחזרה לפעילות רגילה. 

חשוב לנו שלא יכאב לך! אם הנך חשה כאב- ספרי לנו, כדי שנוכל לטפל בך ולהקל עלייך. 

הדיווח שלך חשוב לנו, על מנת שנחליט על מתן התרופה המתאימה לטיפול בעוצמת כאביך 
ונוכל להעריך את יעילות הטיפול. 

זכרי: טיפול בכאב בתחילתו ולפני שהוא מתגבר פשוט יותר, משלב בו עוצמת הכאב כבר גבוהה. 

לפנייך סולם עוצמת הכאב – במספרים, במילים ובצבעים. על מנת לתאר לצוות מה רמת הכאב 
שלך, בחרי את המספר, המשפט או הצורה שנוחה לך – ודווחי לצוות. 

בנוסף: 

אם ידועה לך רגישות כלשהיא לתרופות/תוספי תזונה, יש לדווח לצוות המטפל. 	 

לכל תרופה/טיפול עלולות להיות תופעות לוואי כגון: בחילות, הקאות, נמנום ועצירות. תופעות 	 
אלו ניתנות לטיפול. אנא דווחי עליהן מיד עם הופעתן.

התגובה לטיפול בכאב שונה מאדם לאדם ולפיכך כמויות משככי הכאבים הנדרשות,  ניתנות 	 
באופן אישי ומותאם למצבך. 

אם עדיין את חשה בכאב למרות הטיפול התרופתי, אנא דווחי לצוות המטפל.	 
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כללי בטיחות
למען שמירה על בטיחות ועל בריאות תינוקך: 

אין להשאיר את התינוק ללא השגחה. אם 	 
הנך זקוקה לסיוע בהשגחה על התינוק 
מסיבה כלשהי, אנא ידעי על כך את האחות 
מרכזת הטיפול בך, כדי שתשגיח על התינוק 
בהיעדרך. אם אין זה מתאפשר, יש להעביר 

את התינוק להשגחה למחלקת יילודים. 

התנועה עם תינוקך במחלקה אפשרית אך 	 
ורק כשהוא בתוך העריסה. 

אין לישון עם התינוק במיטה.	 

על פי המלצת משרד הבריאות, יש להשכיב 	 
את התינוק על הגב, להפחתת הסיכון של 

מוות בעריסה. 

זיהוי התינוק על ידי היולדת - במהלך כל ימי 	 
האשפוז, יעשה תהליך רציף של זיהוי ושיוך 

התינוק, על ידי הצוות המטפל, על מנת לוודא 
התאמת הפרטים המופיעים בידון התינוק 

לפרטים המופיעים בידון שלך. 

אין להסיר את ידוני הזיהוי במשך כל האשפוז 	 
– של התינוק, האם והמלווה הנושא את 

ידון הזיהוי. 

ירידה מהמיטה - לאחר הלידה, מותנית 	 
בהרגשתך. על מנת לשמור על בטיחותך, 
הירידה מהמיטה בפעם הראשונה, תעשה 

בסיוע אחות.

אינה  במיטה  ממושכת  שכיבה  ככלל, 
רצויה. התנועה והניידות תורמות לאוורור 
זאת,  עם  יחד  הדם.  ולזרימת   הריאות 
כל קימה מהמיטה חייבת להיעשות בזהירות 
ובהדרגה, מחשש לנפילות בשל חולשת הגוף.

כללי 
בטיחות 
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תהליך רישום התינוק והלידה, נועד לצורך 
דיווח למשרד הפנים על הלידה וקבלת זכויות 
ומענק לידה ליולדת מהמוסד לביטוח לאומי. 

תהליך הרישום הראשוני מתבצע אך ורק בבית 
החולים. חשוב להשלים אותו עוד לפני היציאה 

מבית החולים. 

דחיית תהליך הרישום תגרום לעיכוב בקבלת 
הזכויות והתשלומים להם את זכאית, ותאלץ 
אותך להגיע פעם נוספת לבית החולים, לצורך 

השלמת התהליך. 

מסמכים נדרשים לתהליך הרישום:
אישה נשואה – תעודת זהות מעודכנת של 	 

שני בני הזוג )כולל הספח, בו מופיעים פרטי 
בן הזוג(. אם הספח אינו כולל את פרטי בן 
הזוג, נוכחותם של שני בני הזוג בזמן הרישום 

הינה חובה. 

אישה רווקה / גרושה / אלמנה – תעודת 	 
זהות מעודכנת )כולל הספח(.

הצהרת אבהות – חייבת להתבצע בנוכחות 	 
אבי היילוד. שני בני הזוג נדרשים להציג 
תעודת זהות מעודכנת )כולל הספח(. אישה 
גרושה חייבת להציג תעודת גירושין. אלמנה 

חייבת להציג תעודת פטירה של בעלה.

ברישום של ילד ראשון – יש להצטייד בפרטי 	 
חשבון הבנק של היולדת, או בחשבון בנק 
משותף של בני הזוג, זאת כדי להסדיר את 
תשלום קצבת הלידה המוענקת על-ידי 

הביטוח הלאומי.

תיירים / עובדים זרים – יש להצטייד בדרכון 	 
ובתעודת נישואין. יולדות שהמעסיק משלם 
עבורן ביטוח לאומי, יהיו זכאיות לקבל "מענק 
לידה" מהביטוח הלאומי וכן תשלום לביה"ח 
- כיסוי עבור הלידה וזאת לאחר מילוי טפסים 

שיקבלו מבית החולים.

ליולדות השוהות במחלקות 
א', ב', ג' 

בימים א'-ה' בשעות 08:30 – 10:00.

מיקום: חדר ההדרכה שבקומת 
המחלקה בה את מאושפזת.

 ליולדות השוהות 
במחלקה ד'

בימים א'-ה' בשעות 10:00–10:30. 
מיקום: חדר הצוות של המחלקה.

 לכל היולדות – 
במשרד הרישום:

 בימים א'-ה' בשעות 11:00–15:00. 
בימי ו' ובערבי חג בשעות 08:00–11:00. 

מיקום: משרד הרישום, קומת 
כניסה של בית החולים לנשים, 

סמוך לבית הקפה.
טלפון: 03-937-6972

שעות קבלת קהל - בהן ניתן לבצע את 
תהליך הרישום:

רישום 
יולדות 
ויילודים



13  

טרקלין יולדות - לאחר השחרור
יולדות, אשר 	  יולדות נבנה עבור  טרקלין 

שוחררו ממחלקת יולדות, ותינוקותיהם עדיין 
שוהים בבית החולים להשגחה. 

בטרקלין כורסאות נוחות לישיבה ושכיבה, 	 
פינת הנקה לשאיבת חלב אם, טלוויזיה 
ומחשב עם חיבור לאינטרנט, מטבחון עם 
מקרר ועמדת שתייה חמה וקרה, וארונית 

אחסון לשמירה על הציוד האישי. 

לתשומת לבך, בית חולים בילינסון אינו 	 
אחראי על אובדן או גניבה של חפצים אישיים. 

הטרקלין מיועד אך ורק ליולדות. נבקשכן 	 
לא לארח בני זוג או אורחים אחרים, מפאת 
הרצון לשמור על פרטיות היולדות האחרות. 

למידע נוסף ולקבלת כרטיס כניסה, ניתן 	 
להתקשר לרכזת שירות לקוחות בית חולים 
לנשים, מיכל כהן, טלפון: 050-406-5211, 
או לפנות לאחות במחלקה לפני שחרורך. 

השחרור מתבצע בכל יום, החל משעה 12:00 ואילך.	 

בבוקר יום השחרור נערכת בדיקה לך ולתינוקך, על ידי רופא יילודים ועל ידי רופא נשים ונערכות 	 
בדיקות שגרתיות, טרם היציאה מבית החולים )בדיקות דם ובדיקות סינון שמיעה לתינוק(. 

לקראת שחרורך תקבלי הדרכה על ידי הצוות המטפל, להמשך הטיפול בך ובתינוקך. 	 

לקראת היציאה מחוץ לבית החולים, חשוב להכין עבור התינוק, מערכת בגדים הכוללת: שתי 	 
גופיות, מכנסיים, חליפה, כובע ושמיכה, בהתאם למזג האוויר ולעונה בשנה. 

לבטיחות התינוק במכונית ולפי הנחיות בית החולים, חובה להצטייד בכיסא בטיחות בעל תו 	 
תקן מתאים. לא ניתן להוציא תינוק ללא סלקל או עגלה. 

בצאתכם הביתה, עליכם להזדהות ולהציג לאיש הביטחון שביציאה מהמחלקה, את מכתבי 	 
השחרור ואת הידונים של היילוד ושל האם, לצורך זיהוי. 

השחרור 
מבית 
החולים
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העישון בין כותלי בית החולים אסור על פי חוק!	 

בית החולים אינו אחראי על חפצי ערך. במידת הצורך, ניתן להפקיד חפצי ערך במשרד 	 
הקבלה בחדר המיון. לשם כך יש לפנות לקבלת מידע לאחות במחלקה.

אנא שמרו על השקט, על הניקיון ועל רכוש בית החולים והמאושפזים.	 

אנא שמרו על כבוד הצוות המטפל והישמעו להנחיותיו.	 

בבית החולים מתקיימת הוראת סטודנטים במקצועות הרפואה, הסיעוד ובמקצועות בריאות 	 
אחרים. אנו מקווים שתגלו סובלנות והבנה לנושא חשוב זה.

 מידע
כללי 
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שירותים נוספים
מרכז מסחרי ממוקם בקומת הכניסה של 	 

בניין האשפוז - גור שאשא, בו ניתן למצוא: 
סניף דואר, בית מרקחת, כספומט, חנות 
ספרים ועיתונים, חנות לדברי מאפה, חנות 

מתנות וממתקים, בתי קפה ומסעדות. 

קפיטריה ממוקמת בקומת הכניסה לבניין 	 
בית חולים לנשים.

מכונות שתיה וחטיפים, בקומה 3 וברחבי 	 
בית החולים. לרשותכם, מכונות עם פריטים 

במחירים מוזלים. 

חנות "שילב" למוצרי תינוקות, ממוקמת 	 
 בקומת הכניסה לבניין בית חולים לנשים. 

טלפון: 03-937-4708.

סניף "יד שרה" - ממוקם בקומת הכניסה 	 
של בית החולים, בסוף המסדרון המוביל 

 ליציאה לשער רחוב קפלן. 
טלפון: 03-937-6879. שעות פעילות: 

ימים א'-ה', בין השעות: 10:00 - 15:00. 
יום ו', בין השעות 09:00 - 11:00.

חניון מבקרים מקורה בתשלום יומי. 	 

השכרת טלוויזיה בתשלום "מדיפון" – טלפון: 	 
.03-921-3863

בתי כנסת נמצאים בקומת הכניסה של בניין 	 
האשפוז הראשי – בניין גור שאשא.

Wi-Fi - איזורי גלישה חופשית באינטרנט  	
ברחבי בית החולים.

רכזת שירות לקוחות בית חולים לנשים: 	 
בשעות: ה',  א'-  ימים  כהן,  מיכל   גב' 
08:30 – 14:00, בטלפון: 03-937-6395 או 

.050-4065211
דוא״ל: michalco@clalit.org.il. ניתן לפנות 
ורעיון  בכל שאלה, בעיה, הערה, הארה 

לשיפור השירות. 

ואחראית 	  הציבור  פניות  על  הממונה 
בילינסון:  חולים  בבית  המטופל  זכויות 
 ,03-937-6363 טלפון:  גור.  ריקי   גב' 

.rmc@clalit.org.il :דוא״ל



www.rmc.org.il :פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנו

 בברכת מזל טוב 
ובריאות טובה לכל המשפחה!

צוות בית חולים לנשים


