
 עלון מידע 
למטופלים ולבני משפחתם 

מרכז לבריאות הנפש שלוותה

היחידה לפסיכיאטריה דחופה

  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

www.shalvata.org.il

שעות ביקור במשך כל השבוע ובסוף השבוע 10:00-20:00

מזכירות המחלקה טלפון: 09-7478689  |  פקס: 09-7478623  |  סיעוד: 09-7478553/4

› ›

› ›

קפיטריה    מכונה לשתייה קרה וחמה    מכונה לחטיפים‹

בית כנסת    טלפון ציבורי

לרשותכם, בבית החולים: 

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

09-7470356 ממונה על פניות הציבור בשלוותה 
09-7478542 המחלקה למידע רפואי )רשומות( 
אחראית על מניעת הטרדה מינית  09-7478562

לפניות מיוחדות

 מית״ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה: מענה טלפוני )תא קולי(:
meitalfamilysuppp@clalit.org.il :09-7478611 | פקס: 09-7470375 | דוא"ל 



חדר המיון 
חדר המיון קולט פונים מעל גיל 18 בכל שעות היממה, המתמודדים עם הפרעות נפשיות 

שונות ומשברי חיים. שלבי הטיפול במיון:

הרשמה. ‹

שיחה ראשונית והערכת מצב ע"י איש צוות סיעודי בכיר. ‹

בדיקה מקיפה ע"י אחד מהמטפלים במיון – פסיכיאטר, עו"ס או פסיכולוג. במידה שהבדיקה  ‹
נערכת ע"י עו"ס או פסיכולוג תיערך בנוסף התייעצות עם פסיכיאטר. מטרות הבדיקה: 

הערכה אבחנתית.	 
הערכת סיכון.	 
התאמת טיפול והפנייה למסגרת הטיפול המתאימה:	 

במידה שיש צורך באשפוז, המטופל יקבל הסבר על כללי האשפוז בבית החולים 	 
ויוחלט על מחלקת האשפוז המתאימה על פי המצב הקליני והתפוסה בבית החולים. 

במידה שהמטופל משוחרר מבית החולים ובמידה שקיים צורך על פי השיקול 	 
הרפואי, המטופל יופנה למסגרת מרפאתית להמשך מעקב וטיפול. 

 זמן הטיפול הממוצע בחדר המיון הינו כשעתיים )מהקליטה ועד השחרור(, ומשתנה ‹
כתלות בעומס, בשעת היום ובדחיפות המצב הקליני. 

מחלקת השהייה
למחלקת השהיה מתקבלים מבוגרים מעל גיל 18 לצורך אשפוז קצר )עד 10 ימים( בעל 
אופי ממוקד של התערבות במשבר. תפיסת הטיפול הינה רב מקצועית ורב תחומית. צוות 
 המחלקה מורכב מאנשי מקצוע מתחומים שונים האחראים על מרכיבי הטיפול התרופתיים, 

הפסיכולוגיים והסוציאליים. 

לכל מטופל במחלקה יש מטפל אישי האחראי על תוכנית הטיפול והתיאום בין הגורמים המעורבים 
השונים. במידה שהמטפל העיקרי אינו רופא, את הטיפול הרפואי מרכז אחד מרופאי המחלקה. 
לצורך ניצול אופטימלי של זמן האשפוז והתאמה הדוקה של הטיפול, המטפל העיקרי נפגש 
עם המטופל מדי יום, כאשר בימי שישי המטופל נפגש עם מנהל המחלקה או סגנו, ובימי שבת 
נבדק ע"י רופא תורן. בנוסף, הצוות הסיעודי, אשר נמצא 24 שעות ביממה במחלקה, עורך ניטור 

רציף של מצב המטופל. 

הצוות המטפל מקיים קשר רציף עם בני המשפחה ומכין את הקרקע לשחרורו של המטופל 
ולהמשך הטיפול והשיקום בקהילה. במידה שבמהלך האשפוז עולה כי המטופל נזקק לאשפוז 

ממושך, יתואם מעבר לאחת ממחלקות בית החולים. 

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 ניתן להתחבר לאינטרנט אלחוטי ולשמור על תקשורת עם החוץ. 

ביקורים
אפשר לקבוע פגישה עם המטפלים במחלקה, בשעות היום, 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 הנמצאים ברשות המטופלים. אין להשאיר חפצי 

ערך ללא השגחה. 

בטיחות ופרטיות 

אין להכניס 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 המחלקה מחשש לפגיעה בפרטיות המטופלים. ‹

המחלקה מקדמת צמצום ומניעת עישון. אנא התחשבותכם. ‹

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 :

ם י ר ו ק י ב  ' ה   ' ד   ' ג   ' ב   ' א                                              
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