
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

 עלון מידע 
למטופלים ולבני משפחתם 

מרכז לבריאות הנפש שלוותה
מחלקת יום

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

www.shalvata.org.il

לרשותכם, בבית החולים:

› ›

› ›

קפיטריה    מכונה לשתייה קרה וחמה    מכונה לחטיפים‹

בית כנסת    טלפון ציבורי

מזכירות המחלקה
טלפון: 09-7478571 | פקס: 09-7478674 | סיעוד: 09-7478607



למחלקת יום בשלוותה מתקבלים מבוגרים מגיל 18 המתמודדים עם הפרעות ומשברים 
נפשיים.

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

הטיפול במחלקה מורכב מטיפול תרופתי, פסיכותרפיה )פרטנית וקבוצתית( טיפול 
שיקומי וטיפולים בהבעה ויצירה.

תהליך הקליטה במחלקה 

עם קבלתך למחלקה תיקלט ע"י צוות הסיעוד והמטפל האישי. כחלק מתהליך הקבלה  ‹
תקבל הסבר על מצבך,משך וסוג הטיפול הצפוי.

כדי לאפשר לך לקבל טיפול מיטבי תתבקש להמציא מסמכים רפואיים ואחרים המעידים  ‹
על מצבך ועל טיפולים שקיבלת בעבר.

במהלך תקופת האשפוז הראשונה נקיים פגישות עם בני המשפחה/גורמי תמיכה. ‹

חלה חובת נוכחות של 5 ימים בשבוע. ‹

נדרשת השתתפות מלאה בכל פעילות המחלקה בהתאם לתכנית שנתקבלה עבורך. ‹

במקרה של צורך להעדר מהמחלקה,יש לתאם זאת עם המטפל האישי. במקרה של  ‹
היעדרות בלתי צפויה יש לעדכן את צוות הסיעוד בטלפון 09-7478607.

אחת לשבוע נערך ביקור רופאים,בו תתבקש לשתף במצבך ובהתאם לכך תותאם  ‹
ותעודכן עבורך תכנית הטיפול.

במהלך האשפוז תעשה הערכה מתמדת בנוגע לתוכנית הטיפול שלך הכוללת לרוב, דיון  ‹
בפורום כלל צוות המחלקה. בפורום זה תרואיין ויתקיים דיון לגבי המשך הטיפול ומטרתו.

באפשרותך לאכול ארוחת צהריים בחדר האוכל,התפריט נבנה ומפוקח על ידי דיאטנית.  ‹
הטיפול במחלקה

הטיפול במחלקה

תפיסת הטיפול בשלוותה היא רב- מקצועית ורב- תחומית. צוות המחלקה מורכב מאנשי מקצוע 
מתחומים שונים האחראים על מרכיבי הטיפול התרופתיים, הפסיכולוגים,  הסוציאליים והשיקומיים.

לכל מטופל במחלקה יש מטפל אישי המלווה אותו בכל תקופת האשפוז ואחראי על שילוב 
הגורמים האחראיים לו במחלקה ומחוצה לה. המטפל האישי מקיים קשר רציף עם בני משפחתו 
וגורמים רלוונטיים בקהילה ומכין את הקרקע לשחרורו של המטופל להמשך שיקומו במשפחה 

ובקהילה. ההמשכיות מאפשרת ליישם גישה שיקומית מדורגת באופן ייחודי לכל מטופל.

 המחלקה מוקפת מדשאות רחבות ידיים. לרשותכם בית כנסת, קפיטריה ומגרש כדורסל. 
כל אלו זמינים למטופלים. בנוסף ישנה רשת ווי פיי )WIFI( לרשותכם באזור הקפיטריה.

ועדת סל שיקום

מטופל שהוכר בביטוח לאומי כזכאי לקצבת נכות רפואית נפשית מעל 40% - זכאי לקבל שירותי 
שיקום )על פי חוק 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, ההשכלה 
וטיפולי שיניים. לאחר החלטת הועדה, מקבל המטופל אישור והפנייה למסגרות המתאימות 

שאליהן יוכל לפנות בסיוע צוות המרכז.

צוות המחלקה

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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