
מזכירה:  03-9372374
אחיות:  03-9372467  

פקס:  03-9372746
   RMCu2746sh@Clalit.org.il  :מייל

מתאמת יח‘ אבני כליה:  03-9372506

צוות המחלקה

 מנהל השירות האורולוגי השרון: 
  ד“ר ירון ארליך

 מנהל היחידה לאבני כליה: 
  פרופ‘ דוד ליפשיץ

 מנהלת סיעוד:  כמיל פינץ
 מזכירה:  גילה ששון

 מתאמת יחידת אבני כליה:  נאוה בראון

בית החולים אינו אחראי 
על חפצי ערך. 

במידת הצורך, ניתן 
להפקידם במשרד הקבלה.

בית החולים אינו אחראי 
על חפצי ערך. 

במידת הצורך, ניתן 
להפקידם במשרד הקבלה.

אנא שמרו 
על השקט , על הניקיון 
ועל רכוש בית החולים 

והמטופלים

אנא שמרו 
על השקט , על הניקיון 
ועל רכוש בית החולים 

והמטופלים

העישון 
בבית החולים 

ובסביבתו אסור 
לפי חוק

העישון 
בבית החולים 

ובסביבתו אסור 
לפי חוק

אנא שמרו על 
כבוד הצוות המטפל 

והשמעו 
להנחיותיו

אנא שמרו על 
כבוד הצוות המטפל 

והשמעו 
להנחיותיו

בבית החולים מתקיימת הוראת 
סטודנטים במקצועות הרפואה, הסיעוד, 

ומקצועות בריאות נוספים 
נשמח שתגלו סבלנות והבנה לכך

בבית החולים מתקיימת הוראת 
סטודנטים במקצועות הרפואה, הסיעוד, 

ומקצועות בריאות נוספים 
נשמח שתגלו סבלנות והבנה לכך

אנו מכבדים את הצורך לבקר את קרובכם המאושפז. 
אולם, על מנת לשמור על מנוחת המאושפזים ופרטיותם, 

נא המעיטו במספר המבקרים בו-זמנית.

בכל יום,  בבוקר  08:00-07:30,  בערב  16:00-15:00
צוות רפואי מהמחלקה יעבור בין המטופלים, במהלך הביקור יוכל המטופל להתעדכן אודות מצבו הרפואי, 

לשאול שאלות את הצוות המטפל ולהיות שותף בתהליך הטיפול. 
במהלך הביקור מוזמן להיות לצד המטופל מלווה אחד בלבד ובהתאם לנהלים בבית החולים.

בין השעות 15:00-12:00 
ביום השחרור המטופל יקבל הדרכה על ידי אחות ו/או 

רופא. כמו כן, יקבל מכתב שחרור איתו יש לפנות
לרופא המטפל לצורך שמירת הרצף הטיפולי.

פגישה עם מנהל המחלקה - יש לתאם עם מזכירתו 
פגישה עם עובדת סוציאלית / פיזיותרפסט/ית  /דיאטנית - יש לתאם עם צוות הסיעוד

בכל יום, עד השעה 21:00

א-ה  15:30-13:30    ו‘  13:00-12:00    בחדר רופאים ולפי זמינותם

דרכי התקשרות

הנחיות כלליות

מסירת מידע רפואי 

ביקור מטופלים 

שחרור ביקור אורחים

  צוות המחלקה מאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלמה

מחלקה אורולוגית
אגף ב‘  קומה 1

מתאמת יחידת אבני כליה:  נאוה בראון
  המרפאה פתוחה  בימים :  ב‘ , ה’    בשעות: 15:00-08:00 

טלפון: 03-9372506   פקס: 03-9372567
rmcunb2657SH@clalit.org.il :דוא"ל

מרפאת אבני כליהפניות הציבור

ניתן לפנות לקבלת ייעוץ, סיוע ולמימוש זכויותך כמטופל 
לממונה לפניות הציבור:   לרוחמה עמר

  טלפון: 03-937-2563
Ruhamaa@clalit.org.il


