
  

  

  'כירורגית במחלקה 
  

  03-937-6200/6/8: מחלקה טלפון
  03-937-6206: פקס

  
  עלון מידע למטופלים ולבני משפחתם

  
  ,ה/ת יקר/מטופל

  
על . צוות המחלקה עושה כל שביכולתו כדי להעניק לך את הטיפול האיכותי ביותר וליצור עבורך סביבה נעימה ותומכת

אנו מקווים כי המידע . הילמסור לך ולבני משפחתך מידע על המחלקה ונהל ברצוננו, מנת להקל על שהותך ככל שניתן
  .לענות לכל שאלה נוספתלסייע לך ולבני משפחתך וצוות המחלקה ישמח . בעלון זה ייתן מענה לכל שאלותיך

  
  :צוות המחלקה

  
  חנוך קשתן' פרופ:המחלקהמנהל 

   כוכבית יפת' גב :אחות אחראית
  

, עובדת סוציאלית, כוח עזרעובדי , סטודנטים לסיעוד, מזכירות, אחיות, מומחים ומתמחים כולל רופאיםהמחלקה צוות 
  .בת שירות לאומיו מרפאה בעיסוק, דיאטנית, תרפיסטיתפיזיו

  

  .גור שאשאבניין  –האשפוז בבניין  5קומה המחלקה ממוקמת ב :מיקום המחלקה
              

  :קבלה למחלקה
  . י אחות ורופאידבעת קבלתך למחלקה תתקבל על  •

 .מוצריולדם ולאו /או למזון ו/נך מתבקש לדווח לצוות המטפל על כל רגישות לתרופות ויה •
 .יש ליידע את הרופא והאחות על תרופות אותן הינך נוטל באופן קבוע •
 .אין ליטול תרופות על דעת עצמך. ותיבמהלך האשפוז התרופות יחולקו על ידי האח  •
  . מספרי טלפון של בני משפחתך או קרובים אחרים לשעת הצורךקשך למסור כמה שיותר נב  •
 .הרפואית שלך הלשם השלמת המידע על ההיסטורי ,נבקשך להביא מסמכים רפואיים קודמים •
 5ובו " טיפול נמרץ"כמו כן ישנו חדר . מיטות 3 – 2במחלקתנו חדרי אשפוז עם מיטה בודדת וחדרי אשפוז עם  •

 . מיטות לגברים ולנשים
  .על פי שיקולים מקצועיים וצרכי המחלקה, קביעת מיקום החולים בחדרים מתבצעת על ידי צוות המחלקה       

  .בכל מקלחת נמצא אוגר כביסה למצעים ולבגדים משומשים. ארון וארונית אישית, שירותים, בכל חדר יש מקלחת •

 .בכל חדר וכן במקלחת ובשירותים יש פעמון מצוקה לעת הצורך •
. במידת הצורך יש לבקש אישור מראש ולהציג את המכשיר לבדיקה. כשירים חשמליים לבית החוליםאין להכניס מ •

 .אחראית או לאחות אחראית משמרתהלשם כך יש לפנות לאחות 
 .מטען לטלפון נייד יש לחבר רק לשקע השחור המיועד לכך •
  

   :סדר יום במחלקה
  

  :זמני ארוחות
   09:00 - 08:00 :ארוחת בוקר
  13:00 - 12:00 :ייםארוחת צהר
  19:00 - 18:00  :ארוחת ערב

  .הרכב הארוחה מותאם למצבו הבריאותי של כל מטופל
  .באפשרותך לבחור את ארוחת  הצהריים מתוך תפריט שיוצע לך בשעות הבוקר

ניתן , ונהתזאם אינך יודע על הגבלה ב .יש לדווח על כך לצוות, מיוחדת תזונהרגיש לסוג מזון כלשהו או זקוק לאם הינך 
  .בנוגע לכך או דיאטניתלהתייעץ עם אחות 

  .למחלקה בקבלתך – יש להודיע על כך לאחות או לכוח העזר, "כשר - גלאט"במנות  ןמעוניי ךאם הינ
  .במשך כל שעות היממה, קולר זמינים מחוץ למחלקה/ מיחם

  
   :ביקור רופאים
  .11:00 – 08:30: בין השעות, ובימי שישי ושבת 10:30 – 07:30 :בין השעות', ה –' בימים אמתקיים ביקור רופאים 

להציג שאלות לצוות המטפל בו ולהיות מעורב ושותף , במהלך הביקור יוכל המטופל להתעדכן אודות מצבו הרפואי
  . בתהליך הטיפול

  .נבקש להימנע מביקורים אצל מאושפזים, בשעות בהן מתקיים ביקור רופאים במחלקה



  

  

  
, הניתוחאודות  -  נך זכאי לקבל מידע מפורט על מצבך הבריאותייבמהלך האשפוז ה: ידי רופאים מסירת מידע רפואי על
   .לאחר ביקור רופאים ,לשם כך תוכל לפנות לרופאי המחלקה. נדרשותהטיפול והבדיקות ה

  .מסור זאת לרופאיםאנא , לקרוביך מידעמסירת נך מתנגד ליאם ה .מידע רפואי על מצבך לבני משפחתך יינתן, באישורך
  .בחדר רופאים, 15:30 - 14:30: בין השעות', ה - 'ימים א: על ידי רופאיםמסירת מידע רפואי  מועדי

  .פגישה עם מנהל המחלקה יש לתאם מראש עם מזכירת מנהל המחלקה •

 .אנא פנו באמצעות מזכירת המחלקה או אחות -  פיזיותרפיסטית, דיאטנית , לפגישה עם עובדת סוציאלית •
  

  .21:00 -  10:30: בכל יום בין השעות: שעות ביקור אורחים אצל מאושפזים במחלקה
בכך גם , על מנת לשמור על מנוחת המאושפזים ופרטיותם נא להמעיט במספר הביקורים ובכמות המבקרים בו זמנית

  .תסייעו במניעה של העברת זיהומים במחלקה ובבית החולים

 קבלת ללא, האכלה או המיטה דפנות הורדת, מהמיטה הורדה: זה ובכלל הבחול טיפולית התערבות כל לבצע אין •
  .מהצוות אישור

 .לביקור במחלקה 12 מתחת לגיליש להימנע מהבאת ילדים  •
על כורסה  ,השהייה הינה ליד המטופל. להישאר במחלקה בלילה בלבד לכל מאושפז אחדתינתן אפשרות למלווה  •

 .משמרתאחות אחראית מאו ית אחראהאחות מהאישור ולאחר קבלת , בלבד

  .ואילך 13:00 מתבצע החל מהשעה :שחרור  מהמחלקה
. פנות לרופא המטפל בקהילהתו יש ליא, מכתב שחרור ויקבל לידיו או רופא על ידי אחותהמטופל רך יודהשחרור ביום 

  . זאת כדי לשמור על רציפות הטיפול הרפואי
  .לביקורת שלאחר ניתוח -  'בית כירורג סף יקבל המטופל מכתב הזמנה למרפאהבנו

  
  :מידע כללי

  

  !העישון בין כותלי בית החולים אסור על פי חוק •

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

  .ו להנחיותיווהישמע ,כבוד הצוות המטפל לעאנא שמרו  •

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

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

 
  :שירותים נוספים

  

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

  .גור שאשא –בתי כנסת הממוקמים בקומת הכניסה של בניין האשפוז  •

צומת ", בית מרקחת, סניף דואר :בו ניתן למצוא, גור שאשאמרכז מסחרי הממוקם בקומת הכניסה של בניין  •
  ."מקדונלדס"מסעדת ו "ארומה"קפה , חנות ממתקים, חנות לדברי מאפה, )חנות ספרים ועיתונים" (ספרים

. בסוף המסדרון המוביל ליציאה לשער רחוב קפלן, ממוקם בקומת הכניסה של בית החולים – "יד שרה"סניף  •
  .03-937-6879: טלפון

  .15:00-10:00: בין השעות', ה-'ימים א: שעות פעילות       
  .11:00-09:00: בין השעות', ום  וי                               

  
  ניות הציבור ואחראית זכויות המטופלהממונה על פ

  ריקי גור' גב –במרכז רפואי רבין 
  03 - 937- 6363: טלפון במחלקת שירות וקשרי לקוחות

  
  

  ,עושה כל שביכולתו על מנת להקל את שהותכם 'ב כירורגית הצוות מחלק
  .נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה

  
  

  ,בברכת החלמה מהירה
  'ב מחלקה כירורגיתצוות 

  
  
  
 .זכר ונקבה –אולם הוא מתייחס לשני המינים , מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר* 


