מחלקת נשים ב'
מידע למטופלת

ÊÊקבלה להפסקת הריון לאחר ועדה תעשה בתאום עם השירות הסוציאלי
ÊÊקבלה אלקטיבית (מתוכננת) נעשית דרך מרפאות נשים
ÊÊאין להכניס מכשירים חשמליים לבית החולים .במידת הצורך יש לבקש אישור מראש ולהציג
את המכשיר לבדיקה .לשם כך יש לפנות למנהלת הסיעוד או לאחות אחראית משמרת
ÊÊמטען לטלפון נייד יש לחבר אך ורק לשקע שחור
בכל שאלה ובקשה ,ניתן לפנות אל צוות המחלקה .לצד המיטה ישנו פעמון קריאה שבאמצעותו
ניתן לקרוא לצוות בעת הצורך.

מטופלת יקרה,
צוות מחלקת נשים ב' מאחל לך החלמה מהירה
ושהות נעימה בבית החולים .הצוות עושה כמיטב יכולתו להעניק את הטיפול המקצועי ואת
השירות הטוב ביותר .שיתוף הפעולה שלך יאפשר לנו להעניק לך את הטיפול המתאים.

פרופיל המחלקה

תחומי אחריות של צוות סיעוד
ÊÊאמדן צרכי המטופלת וטיפול בהתאם
ÊÊהדרכה והכוונה של המטופלת ובני משפחתה במהלך האשפוז ולקראת השחרור
בכל שאלה יכולים המטופלת ובני משפחתה לפנות לאחות המטפלת בה או לאחות האחראית
הנמצאת במחלקה בימים א'-ה' בשעות .15:00-8:00

ביקור מטופלות

מחלקת נשים ב' כוללת שני תתי-יחידות:
ÊÊיחידה גינקולוגית המטפלת בנשים הסובלות מבעיות גינקולוגיות דחופות וכן נשים שנבדקו
במרפאת נשים ומתקבלות לניתוחים השונים המבוצעים במחלקה

מתקיים בכל ימות השבוע בשעות  .12:30-8:30מותרת נוכחות מלווה אחד בעת ביקור
מטופלות או בדיקת רופא.

ÊÊיחידה להריון בסיכון גבוה שבה מאושפזות נשים החל משבוע  22להריונן ,הסובלות מבעיות
חריפות או כרוניות במהלך ההריון

קבלת מידע רפואי ותוצאות הטיפול

הטיפול הסיעודי במחלקה הוא לפי שיטת "ניהול הטיפול" .במחלקה נהוגה שיטת ההפקדה
והעבודה מבוצעת על-פי נהלים מעודכנים .הצוות הסיעודי כולל אחיות מיומנות בכל שיטות
הטיפול הקיימות ובעלות יכולת להתמודד עם מצבים מורכבים ,תוך מתן תשומת-לב
לצרכיה הפיזיים והנפשיים של המטופלת ושל בני משפחתה .במקרה הצורך ,מעורב בטיפול
הצוות הפרה-רפואי :פזיותרפיסטים ,דיאטנית ועובדות סוציאליות.
		
מנהל המחלקה :פרופ' אייל שיינר

מנהלת סיעוד מחלקתית :פלי פרחגרוד

מזכירת המחלקה :מירב לוי

יצירת קשר
		
מזכירות08-6403551 :

עמדת אחיות08-6400215, 08-6400226 :

אחות אחראית08-6400384 :

פקס08-244043 :

קבלה למחלקה
ÊÊקבלה למחלקה במקרים דחופים נעשית דרך מיון נשים או מיון יולדות
ÊÊכל קבלה נעשית לאחר ביצוע רישום וקבלת מדבקות אשפוז למחלקה

בשעת הביקור ,מוסרים הרופאים את מירב המידע הרפואי ,ומומלץ להכין שאלות מבעוד מועד.
אינפורמציה נוספת מרופא ,ניתן לקבל בתאום עימו .ניתן לפגוש את מנהל המחלקה מדי יום בין
השעות  ,13:00-14:00בתאום עם מזכירתו.

המטופלת שותפה בטיפול
לטיפול מוצלח ויעיל חשוב שהמטופלת תהיה שותפה פעילה ותשאל את הצוות:
1 .1מה הבעיה הרפואית שלי?
2 .2מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה?
3 .3למה חשוב שאעשה את זה?

ביקור משפחות ותנאי הביקור במחלקה
שעות ביקור במחלקה .21:00-16:00 :אין ללון ליד החולה אלא באישור האחות האחראית,
או אחראית משמרת .אין לשכב על מיטות המיועדות למטופלות.
לילה טוב ושקט :בהתאם למדיניות הנהלת המרכז הרפואי סורוקה ,מחלקות האשפוז נסגרות
למבקרים בכל ערב מהשעה  21:00עד למחרת בבוקר.

לשמירה על בריאותך ועל בריאות שאר המטופלות והמבקרים ,חשוב:
ÊÊלהימנע ממספר מבקרים רב בעת ובעונה אחת
ÊÊלמנוע הגעתם של מבקרים חולים
ÊÊלהימנע מביקור ילדים שגילם פחות מ12-
ÊÊהמבקרים מתבקשים לרחוץ ידיים בכניסתם ובעזיבתם את בית החולים

אחות מרכזת הטיפול מזמינה עובדת סוציאלית למחלקה
בהתאם לצורך .רצוי לעדכן מוקדם ככל האפשר ,אם קיימת בעיה.

תזונה באשפוז

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה

ÊÊהתזונה במשך האשפוז ולפני ביצוע בדיקות דם ,בדיקות מיוחדות או לפני ניתוח נקבעת
על-פי הוראת רופא בלבד
ÊÊזמני הגשת ארוחות :בוקר  ,8:30-8:00צהריים  ,12:30-12:00ערב 18:00-17:30
ÊÊדיאטנית תוזמן אל המחלקה בהתאם לצורך
ÊÊחשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או ניתוח
ÊÊעקב סכנת זיהומים ,אין אפשרות לשמור בקירור מזון אישי שהובא מבחוץ
ÊÊכשרות:
 במרכז הרפואי מתקיימת שמירה קפדנית על הכשרות
 ניתן להזמין מנות גלאט כושר בתאום עם האחות האחראית במחלקה

ÊÊההחלטה על השחרור מהמחלקה מתקבלת בזמן ביקור הרופאים  -והמטופלת מקבלת על
כך הודעה .מכתב שחרור נמסר לאחר השעה 14:00
ÊÊעם השחרור ,מקבלת המטופלת מכתב שבו פירוט של מהלך האשפוז והמלצות רפואיות.
את מכתב השחרור חשוב להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה
ÊÊהצוות מדריך ומנחה בכתב ובעל-פה להמשך הטיפול ולגבי מצבי חירום המחייבים
פניה מיידית לרופא ובהתאם לצורך ניתנים מרשמי תרופות

חלוקת תרופות  -מתבצעת בשעות קבועות.
ÊÊאין ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות
ÊÊיש להביא פנקס או דו''ח תרופות מעודכן וליידע את הצוות הרפואי על תרופות קבועות
ÊÊיש לדווח לצוות הרפואי על רגישות לתרופות ומזון
ÊÊחשוב לדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה לטיפול או לתרופה

מניעת נפילות

עובדת סוציאלית

איסור עישון
החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי ובמרחק של  10מ' לפחות מהכניסות
ומהיציאות של המבנים .אכיפת איסור עישון ,מתבצעת במרכז הרפואי סורוקה על-פי חוק,
על-ידי הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

חפצי ערך
הנהלת המרכז הרפואי אינה אחראית לאובדן או לגניבת ציוד מהמחלקות .רצוי להימנע
מלהביאם לאשפוז.

השאלת ספרי קריאה

חשוב להישמע להדרכה ולהוראות הצוות בנושא מניעת נפילות.

לרשות המטופלות ,קיימת ספריה במחלקה .להשאלת ספרים נא לפנות לאחות אחראית
משמרת.

טיפול בכאב

טלפונים שימושיים:

הטיפול בכאב במחלקה מנוהל על-פי פרוטוקול מובנה .לאחר ניתוח ניתן לקבל משככי כאבים
מדי ארבע שעות ,ועל-פי שיקול דעתה של האחות מרכזת טיפול ניתנת תוספת טיפול.

סניף יד שרה השאלת ציוד רפואי08-6450747 :

פיזיותרפיה
אחות מרכזת טיפול מזמינה פזיותרפיסט בהמלצת הרופא המטפל ,לצורך ביצוע פזיותרפיה
נשימתית לאחר ניתוחים גדולים או לצורך סיוע בניוד.

מרכזיה08-6400111 :

מחלקת ביטחון08-6400299 ,08-6400555 :

פניות הציבור08-6400309 :

ר"מ ( 2יק"ר סורוקה)08-6400389 :

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז הרפואי סורוקה:
www.soroka.org.il
במרכז הרפואי סורוקה

אפס סובלנות לאלימות
והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים
תאריך עדכון אחרון :ספטמבר 2019

