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• 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 .

שחרור מהיחידה

מתבצע החל מהשעה 14:00 ואילך.

עם שחרורך תקבלי הדרכה על ידי הצוות הרפואי וכן מכתב 

שחרור, איתו יש לפנות לרופא המטפל.

כך  על  הסבר   - למעקב  ממרפאותינו  לאחת  ותזומני  יתכן 

יימסר לך בעת שחרורך.

מהן זכויותיך כמטופלת?

• 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 היחידה.  

• 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.  

• 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.

• 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: 3863–921–03.

• בתי כנסת ממוקמים בקומת הכניסה של בניין האשפוז-גור שאשא.

בסוף   • סניף ”יד שרה“ – ממוקם בקומת הכניסה של בית החולים,  

    המסדרון המוביל ליציאה לשער רחוב קפלן. טל': 03-937-6879. 

   שעות פעילות: ימים א‘ - ה‘, בין השעות: 10:00 - 15:00.

   יום  ו‘, בין השעות: 09:00 - 11:00.

• מוקד זימון תורים למרפאות חוץ ולמכונים: 03-937-6666.

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

אנו מאחלים לך אשפוז נעים
ולידה קלה ובטוחה

צוות היחידה לרפואת אם ועובר

בילינסון - מובילים רפואה ישראלית

היחידה לרפואת אם ועובר
עלון מידע למטופלת ולבני משפחתה

מידע כללי

שירותים נוספים

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

www.rmc.org.il :פרטים נוספים באתר האינטרנט שלנו
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הממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל 
גב‘ ריקי גור: 03-937-6363
rmc@clalit.org.il



מטופלת יקרה,

ביחידה לרפואת אם ועובר מאושפזות נשים הרות, 
לשם אבחון וטיפול במצבים רפואיים שונים 

הקשורים להיריון ולקראת הלידה. צוות היחידה 
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 
היחידה ונוהליה. אנו מקווים כי המידע בעלון זה 

ייתן מענה לכל שאלותיך. צוות היחידה ישמח לסייע 
במהלך האשפוז הינך זכאית לקבל מידע מפורט על מצבך הבריאותי. לך ולבני משפחתך ולענות לכל שאלה נוספת.

לשם כך תוכלי לפנות לרופאי היחידה, לאחר ביקור רופאים. נוכחות של 
מלווים תתאפשר על פי הסכמתך ובחירתך.

סיום  לאחר  ה',   - א'  בימים  רפואי:  מידע  למסירת  רופא  עם  שיחה   •
הביקור ובתיאום עם מזכירת היחידה.

• פגישה עם מנהל היחידה: יש לתאם מראש עם מזכירת היחידה.
• שיחה עם אחות אחראית: ימים א' – ה', בין השעות 08:00 – 15:00.

• לקביעת פגישה עם עובדת סוציאלית, דיאטנית , פיזיותרפיסטית - 
יש לפנות באמצעות מזכירת היחידה או אחות.

בין השעות:  08:00 - 14:00,  16:00 - 22:00.  •
אנו מבקשים להקפיד על שעות הביקור.

על מנת לשמור על מנוחת המאושפזות ופרטיותן נבקש להמעיט במספר   •
הביקורים ובכמות המבקרים בו זמנית. 

בעת טיפול במאושפזת עצמה (או במטופלות אחרות באותו החדר), 
יתבקשו  המבקרים לצאת מהחדר ולהמתין בלובי. יש להיאזר בסבלנות

עד שתאושר כניסה מחדש.
אין צורך בהישארות בני משפחה בלילה, אלא במקרים חריגים ובאישור     •
אחות אחראית משמרת. השהייה הינה ליד המטופלת, על כיסא בלבד.
   לא נוכל לאשר שימוש במיטת האשפוז, למי שאינם מאושפזים ביחידה.

לשומרי שבת, המעוניינים לשהות בקרבת בית החולים - נא לפנות   •
לצוות לקבלת פרטים.

קבלה ליחידה

בעת הגעתך תתקבלי על ידי  אח/ות ורופא/ה.  •

נבקשך להביא מסמכים רפואיים קודמים, לשם השלמת המידע על   •

ההיסטוריה הרפואית שלך.

ו/או  רגישות לתרופות  כל  לצוות המטפל על  לדווח  הינך מתבקשת   •

למזון ו/או לדם ולמוצריו.

ידי האחיות. יש ליידע את הצוות  יחולקו על  במהלך האשפוז התרופות   •

המטפל על תרופות אותן הינך נוטלת באופן קבוע. ניתן  לקחת תרופות 

קבועות בנטילה עצמית, אך יש ליידע ולקבל על כך אישור מצוות היחידה.

פי  היחידה, על  צוות  ידי  על  קביעת מיקום האשפוז בחדרים מתבצעת   •

שיקולים מקצועיים וצרכי היחידה (לרבות שינוי מיקום החדרים במהלך 

האשפוז).

מקלחת  בכל  אישית.  וארונית  ארון  שירותים,  מקלחת,  יש  חדר  בכל   •

נמצא אוגר כביסה למצעים ולבגדים משומשים ופח.

בכל חדר וכן במקלחת ובשירותים יש פעמון מצוקה לעת הצורך.  •

לתשומת ליבך, את שותפה להצלחת הטיפול בך. קיימת חשיבות רבה 

והאחיות  הרופאים  להנחיות  שלך  ולהיענות  שלך  הפעולה  לשיתוף 

איסוף  העובר,  תנועות  אחר  מעקב  תזונה,  מנוחה,  היגיינה,  בנושאים: 

שתן, צום, מעקב רמות סוכר ועוד.

הפחתה  דימום,  כאבים,  הכללית,  בהרגשתך  שינוי  כל  על  דווחי  אנא 

בתנועות עובר וכו'.

מסירת מידע רפואי

• מוניטור: במהלך משמרת בוקר ומשמרת ערב - מתבצעת בדיקת מוניטור

   לנשים בהריון מתקדם. ייתכנו חריגות מזמנים אלו, על פי שיקול רפואי. 

• זמני ארוחות:

ארוחת צהריים - 12:30 קפה ומאפה - 06:00   

ארוחת ערב -  18:00 ארוחת בוקר - 08:00   

כל הארוחות הינן לבחירה מתפריט אישי, ועל פי מצבך הבריאותי.   

בנוסף, במחלקתנו תפריטים ייעודיים למאושפזות אשר זקוקות לתזונה   

מיוחדת, כגון סוכרת.  

• במטבחון המחלקתי עומדים לרשותך מיחם להכנת שתיה חמה ומקרר, 

בו תוכלי לאחסן מזון שלך (אנא שימי מדבקה עם שמך). המטבחון נמצא 

בסמוך לדלת הכניסה ליחידה. אנא שמרו על הסדר והניקיון במטבחון.

• אם הינך מעוניינת במנה צמחונית/גלאט, אנא עדכני את צוות חלוקת המזון. 

סדר יום ביחידה

מנהל היחידה: פרופ׳ ערן הדר
אחות אחראית: גב‘ אירית אמבר

צוות היחידה כולל רופאים מומחים ומתמחים, אחיות, 
מזכירות, סטודנטים לרפואה ולסיעוד, עובדי כוח עזר, 
עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסטית, דיאטנית, מרפאה 

בעיסוק ובת שירות לאומי.

צוות היחידה

היחידה ממוקמת בקומה 2
בבניין בית חולים לנשים 

מיקום היחידה

ביקור רופאים מתקיים מדי בוקר, החל מהשעה 8:30 לערך. 
בימי שישי ושבת החל מהשעה 08:00 לערך.

במהלך הביקור תוכלי להתעדכן אודות מצבך הרפואי, להציג שאלות 
לצוות המטפל בך ולהיות מעורבת ושותפה בתהליך הטיפול. 

• ניתנת אפשרות לשתף מלווה בביקור רופאים, לפי בחירתך - נא ידעי 
את הצוות. המלווה יורשה להשתתף רק בעת הביקור שלך, בכדי לשמור 

על פרטיות שאר המטופלות באותו החדר.
• הדרכה פרטנית תינתן לפי צורכי המאושפזת בנושאים שונים: תזונה, 

חשיבות מנוחה, פעילות גופנית, לידה מוקדמת ועוד.
• ניתן להגיע לביקור מודרך בפגיה, להיכרות עם הצוות המטפל. נשים עם סיכון 

ללידה מוקדמת, המעוניינות בכך, יוכלו לפנות לתיאום לאחות המטפלת.

שעות ביקור אורחים

טל' יחידה: 03-937-7400/8
פקס יחידה: 03-937-7402
טל' מרפאה: 03-937-7566

פקס מרפאה: 03-937-7656

יצירת קשר עם היחידה

ביקור רופאים


