
 עלון מידע 
למטופלים ולבני משפחתם 

מרכז לבריאות הנפש שלוותה
מחלקה ג'

www.shalvata.org.il

שעות ביקור ימים א-ה: 16:00-20:00  |  סופ"ש: 10:00-20:00 
מזכירות המחלקה טלפון: 09-7478524  |  פקס: 09-7478648  |  סיעוד: 09-7470355
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›

›

לפניות מיוחדות: 
 מית"ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה: מענה טלפוני )תא קולי(:

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :09-7478611 | פקס: 09-7470375 | דוא"ל
ממונה על פניות הציבור בשלוותה 09-7470356
המחלקה למידע רפואי )רשומות( 09-7478542
אחראית על מניעת הטרדה מינית  09-7478562

לרשותכם, בבית החולים
קפיטריה    מכונה לשתייה קרה וחמה    מכונה לחטיפים
Wi-Fi / בית כנסת    טלפון ציבורי     אינטרנט אלחוטי

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

  www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום
www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש

www.enosh.org.il :אנוש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש
מרכז יה"ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ"ס: 

www.eychut.org.il  | 09-7402223



המחלקה בו מאושפז/ת המטופל/ת:

טלפון מזכירות:

טלפון תחנת אח/ אחות:

פקס המחלקה :

שם מנהל/ת המחלקה:

שם מנהל/ת הסיעוד:

שם מנהל/ת הטיפול:

טלפון וימי עבודה מנהל הטיפול :
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למחלקה ג’ בשלוותה מתקבלים מבוגרים מגיל 18 המתמודדים עם הפרעות ומשברים 
נפשיים. המחלקה מתמחה, בין היתר, בטיפול בפוסט טראומה, בחרדה, בדיכאון, 

בהפרעות פסיכוטיות, בהפרעה דו קוטבית ובהחמרה במצב הנפשי עקב הפרעות אישיות.

מטרת האשפוז לייצב את מצבו הנפשי של המטופל באמצעות אבחון, טיפול וליווי שיקומי 
עד לחזרתו לתפקוד בביתו, בקרב בני משפחתו ובקהילה.

הטיפול במחלקה
תפיסת הטיפול בשלוותה היא רב ־ מקצועית  ורב ־ תחומית. צוות המחלקה מורכב 

מאנשי מקצוע מתחומים שונים האחראים על מרכיבי הטיפול התרופתיים, הפסיכולוגיים, 
הסוציאליים והשיקומיים.

לצד הטיפול הפרטני, מתקיימות במחלקה קבוצות טיפוליות שונות ופעילות הדרכה 
ותמיכה לבני משפחות המטופלים.

לכל מטופל במחלקה יש מטפל אישי המלווה אותו בכל תקופת האשפוז ואחראי על 
שילוב הגורמים האחראים לו במחלקה ומחוצה לה. המטפל האישי מקיים קשר רציף 

עם בני המשפחה ומכין את הקרקע לשחרורו של המטופל ולהמשך שיקומו במשפחה 
ובקהילה. ההמשכיות מאפשרת ליישם גישה שיקומית מדורגת באופן ייחודי לכל 

מטופל. המטופלים יכולים לעבור בין מצבי אשפוז משתנים בתוך אותה מחלקה - ממצב 
של אשפוז מלא עד לשחרור וקליטה במסגרת טיפולית מתאימה.

המחלקה מוקפת מדשאות רחבות ידיים. לרשותכם גם קפיטריה ומגרש כדורסל. כל אלו 
זמינים למטופלים שמצבם מאפשר יציאה מהמחלקה. בתוך המחלקה יש לובי לצפייה 

 בטלוויזיה ובאזור הקפיטריה אפשר להתחבר לאינטרנט אלחוטי ולשמור על קשר עם החוץ. 

צוות המחלקה

ביקורים
אפשר לקבוע פגישה עם המטפלים במחלקה, בשעות הבוקר, על פי תאום טלפוני מראש. 

לרשותכם, שעות הביקור במחלקה מפורטות בגב העלון. 

מזון 
במחלקה מוגשות ארוחות מלאות ומגוונות. התפריט נבנה ומפוקח על ידי דיאטנית. 

מטעמי כשרות והעדר אמצעי אחסנה וקירור, אנו מבקשים לא להביא מזון ולא להשאיר 
מזון אצל המטופלים.

חפצי ערך 
המחלקה אינה אחראית על חפצי ערך שנמצאים ברשות המטופלים. אין להשאיר 

במחלקה חפצי ערך. במקרים מסוימים ניתן להפקיד חפצי ערך בכספת.

בטיחות ופרטיות 

אין להביא למחלקה חפצים מסוכנים )כולל חפצים חדים, כלי זכוכית וכלי נשק(.  ‹

יש להתייעץ עם צוות הסיעוד לגבי הבאת כלי רחצה/ טיפוח. ‹

אין להביא תרופות למטופלים ללא אישור צוות רפואי/ סיעודי. ‹

אסור לצלם/ להקליט בשטח המרכז מחשש לפגיעה בפרטיות המטופלים. ‹

ועדה פסיכיאטרית מחוזית
בכל יום חמישי מתקיימת במרכז לבריאות הנפש שלוותה ישיבת הוועדה הפסיכיאטרית 

המחוזית, שדנה באשפוזים הכפויים. הוועדה היא חיצונית ומתכנסת בהתאם לחוק 
הטיפול בחולי נפש התשנ”א - 1991. משפחות המטופלים מוזמנות להגיע לוועדה החל 

מהשעה 09:00. סדר קבלת המטופלים נקבע על ידי הוועדה עצמה והוא איננו תלוי 
בצוות המחלקה.

ועדת סל שיקום
מטופל שהוכר בביטוח לאומי כזכאי לקצבת נכות רפואית נפשית מעל 40% - זכאי 

לקבל שירותי שיקום )על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש”ס 2000(. צוות המטפלים 
מלווה את הזכאים לסל שיקום בוועדה המתכנסת במרכז לבריאות הנפש שלוותה אחת 

לכמה שבועות. בוועדה מציג המטופל את בקשותיו למסגרות שיקום בתחומי הדיור, 
התעסוקה, השיקום החברתי וההשכלה. לאחר החלטת הוועדה, מקבל המטופל אישור 

והפנייה למסגרות המתאימות שאליהן יוכל לפנות בסיוע צוות המרכז.


