
מחלקת ילדים ב'
מידע להורים

הורים יקרים
 צוות מחלקת ילדים ב', מטפל בילדים עם

 מגוון רחב של בעיות רפואיות. תהליכי האבחון

והטיפול נעשים בשיתוף וייעוץ של צוות רב-מקצועי הכולל רופאים, אחיות, עובדת סוציאלית, 

פיזיותרפיסט, דיאטנית ורוקחת. הצוות משקיע מאמצים רבים ביצירת סביבה נוחה, נעימה 

ובטוחה לילדכם ושמח לענות לכל בקשה או פניה. אנו מקווים כי המידע החיוני שלהלן על 

נהלי המחלקה, יסייע ויקל עליכם את השהייה במחלקה.

פרופיל המחלקה
במחלקה מאושפזים ילדים ובני נוער בגילים 18-0. המחלקה מתמקדת בתחומים הבאים:

הנוגע  בכל  מחלות ריאה - במחלקה מתקיימת הדרכה למשפחות של ילדים אסטמטיים  ÊÊ

לטיפול ולשימוש במשאפים השונים
הפרעות שינה בילדים ÊÊ

ÊÊ מחלות אנדוקריניות
ÊÊמחלות ריאומטיות

מנהלת סיעוד מחלקתי:  גלית בוטבין מנהל המחלקה:  פרופ' אביב גולדברט 

מזכירת המחלקה: אלינה וולוויק

יצירת קשר
עמדת אחיות:  08-6400843           אחות אחראית:  08-6400956   מזכירות: 08-6403400 

קבלה למחלקה
תהליך הקבלה למחלקה כולל רישום משרדי, ראיון בדיקה על ידי האחות ובדיקת רופא  ÊÊ

המחלקה

עם הקבלה למחלקה, הילד מקבל צמיד הנושא את שמו ומספר הזיהוי שלו: ÊÊ

הצמיד מיועד לזיהוי בעת ביצוע פעולות רפואיות וטיפולים שונים  �Ê

אנא הקפידו שלא להסיר את הצמיד עד למועד השחרור הביתה �Ê

אנא  הודיעו לאחות אם הילד הסיר את הצמיד  �Ê

בתום הקבלה מאושפז הילד באחד מחדרי האשפוז במחלקה - בהתאם לגילו ולמצבו  ÊÊ

אין להכניס מכשירים חשמליים לבית החולים. במידת הצורך יש לפנות למנהלת הסיעוד  ÊÊ

או לאחות אחראית משמרת ולבקש אישור מראש ולהציג את המכשיר לבדיקה.

בכל שאלה ובקשה, ניתן לפנות אל צוות המחלקה 

תחומי אחריות של צוות סיעוד 
אמדן צרכי המטופל וטיפול בהתאם ÊÊ

הדרכה והכוונה של המטופל ובני משפחתו במהלך האשפוז ולקראת השחרור  ÊÊ

בכל שאלה יכולים המטופל ובני משפחתו לפנות לאחות המטפלת בו או לאחות האחראית.

ביקור מטופלים 
בשעות ÊÊ11:00-9:00 בודק הרופא המטפל את הילד ומחליט לגבי המשך הטיפול

בשעות 13:00-11:00 מתקיים  ביקור מטופלים בניהולו של רופא בכיר 

לקבלת מידע על מצבו של ילדכם, אנו ממליצים לפנות בזמן ביקור הרופאים אל צוות  ÊÊ

הרופאים הקבוע 

ניתן לשוחח עם מנהל המחלקה או עם האחות האחראית בשעות הבוקר בתאום עימם  ÊÊ

ההורים שותפים לטיפול
לטיפול מוצלח ויעיל חשוב שההורים יהיו שותפים פעילים וישאלו את הצוות:

מה הבעיה הרפואית של הילד שלנו? 1 .
מה עלינו  לעשות כדי לטפל בבעיה? 2 .

למה חשוב שנעשה את זה?. 3

טיפול תרופתי  
טיפול תרופתי ניתן על ידי האחיות בשעות קבועות ÊÊ

למען בטיחות ילדכם, הקפידו שלא לתת תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות ולא להביא  ÊÊ

תרופות מהבית, אלא אם הדבר תואם עם הרופא המטפל
חשוב לדווח לצוות על רגישות לתרופות או למזון ÊÊ

חשוב לדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה לטיפול או לתרופה  ÊÊ

טיפול  בכאב 
הצוות מבצע אומדן כאב כמה פעמים ביום ÊÊ

במקרה והילד חש כאב בכל עוצמה, חשוב לפנות מיד אל הצוות המטפל ÊÊ

סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה 
ההחלטה על השחרור מהמחלקה מתקבלת בביקור הרופאים ÊÊ

עם השחרור, תקבלו מכתב עם פירוט מהלך האשפוז והמלצות רפואיות. את מכתב השחרור  ÊÊ

יש להעביר לרופא המטפל לצורך המשך טיפול בקהילה
הצוות ידריך אתכם להמשך הטיפול ובהתאם לצורך תקבלו מרשמי תרופות ÊÊ

ÊÊ16:00 השחרור מהמחלקה מתבצע לקראת השעה
הקפידו שלא לעזוב את המחלקה ללא מכתב שחרור  ÊÊ

מלווה  עיקרי 
הילד  עם  ישהה   ההורים  שאחד  לכך  נערכים  אנו   - ÊÊ במחלקה "מאושפזים"   ההורים  גם 

במחלקה בכל עת  
אל תשכחו לדאוג גם לעצמכם ÊÊ



בחדרי האשפוז מוצבות כורסאות הנפתחות למיטה ÊÊ

 ÊÊהביאו עמכם בגדי החלפה וכלי רחצה
בני משפחה בוגרים  יכולים להחליף את ההורים - יש להודיע על כך לצוות  ÊÊ

. את המפתח אפשר לקבל מאחות  ÊÊ2 לרשות הורים השומרים שבת ישנו חדר שבת בקומה
המחלקה 

ביקור משפחות  
אין אפשרות לביקור בלילה ÊÊ

המבקרים מתבקשים להימנע משהייה ממושכת במחלקה  ÊÊ

בכניסה למחלקה יש חדר הורים שבו תוכלו לארח את המבקרים ÊÊ

יש להימנע משהיית מבקרים רבים בעת ובעונה אחת בחדרי האשפוז ÊÊ

יש למנוע הגעתם של מבקרים חולים  ÊÊ

  ÊÊ12-יש להימנע מביקור ילדים שגילם פחות מ
המבקרים מתבקשים לרחוץ ידיים בכניסתם ובעזיבתם את בית החולים ÊÊ

לילה טוב ושקט: בהתאם למדיניות הנהלת המרכז הרפואי סורוקה, מחלקות האשפוז נסגרות 

למבקרים בכל ערב מהשעה 21:00 עד למחרת בבוקר.  

פנאי 
שירות חינוכיÊÊ - כדי לשפר את איכות זמן האשפוז של ילדיכם, נותן הצוות החינוכי מענה 
העשרה  פעילויות  מגוון  ומספק  בקהילה,  הלימודים  לתוכנית  בהתאם  וחינוכי  לימודי 
בשעות  א'-ה'  בימי  הפעילות  זמני  ומדעים.  מוזיקה  תקשורת,  כמו:  לימודיות  וחוויות 

19:00-8:30 )למעט שעות מנוחה וחגים(. לרשות הילדים עומדות שלוש כיתות לימוד: 
כיתת גן וחטיבה צעירה המיועדת לילדים עד גיל שמונה - בקומה ג'   �Ê

כיתת מדעים ותקשורת המיועדת לילדים מעל גיל שבע - בקומה ג'   �Ê

כיתה לנוער - המיועדת לילדים מעל גיל שמונה - בקומה ב'  �Ê

סרט לילדים מוקרן בשעה ÊÊ14:00 בבית הקולנוע - בקומה ב'  
ÊÊ08-6403599 השכרת טלוויזיה - ניתן לשכור טלוויזיה בכבלים במהלך האשפוז בטלפון

ארוחות  באשפוז
ילדכם יקבל ארוחות בהתאם לגילו ולצרכיו הרפואיים: 

ÊÊחשוב ליידע את הצוות על רגישות למזון
תינוקות מקבלים ÊÊ8-6 ארוחות ביום בהתאם לצורך 

 , ÊÊ8:30-8:00 :ילדים ומתבגרים מקבלים שלוש ארוחות ביום. זמני הגשת ארוחות: בוקר
צהריים: 12:30-12:00, ערב: 18:00-17:30

התזונה לפני ביצוע בדיקות דם, בדיקות מיוחדות או לפני ניתוח נקבעת על-פי הוראת רופא  ÊÊ

בלבד
דיאטנית מוזמנת אל המחלקה בהתאם לצורך  ÊÊ

חשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או ניתוח ÊÊ

עקב סכנת זיהומים, אין אפשרות לשמור בקירור מזון אישי שהובא מבחוץ  ÊÊ

ÊÊ :כשרות
�Ê במרכז הרפואי מתקיימת שמירה קפדנית

על הכשרות

ניתן להזמין מנות גלאט כושר בתאום עם האחות האחראית במחלקה �Ê

לרשות ההורים מוגש תה וסוכר על דלפק האחות להכנה עצמית  בחדר הורים הנמצא ליד  ÊÊ

המחלקה 

פיזיותרפיה - טיפול פיזיותרפיה מוזמן על פי החלטת רופא.

עובדת סוציאלית - נמצאת במחלקה בשעות הבוקר וניתן לבקש את עזרתה לפי הצורך.

המלצות וכללי בטיחות 
ÊÊאין לעזוב מאושפז ללא השגחה של הורה במהלך השהייה בבית החולים

שמרו על דפנות מיטה מורמות כאשר הילד נמצא במיטה   ÊÊ

הימנעו מללכת יחפים ועל רצפה רטובה  ÊÊ

אין להביא מכשירים חשמליים מהבית  ÊÊ

הימנעו מביקור בחדרי אשפוז אחרים מחשש להעברת זיהומים  ÊÊ

ביטחון - בבית החולים פועל שירות ביטחון ÊÊ24 שעות ביממה. במקרה של שריפה, חבלה או 
גילוי של חפץ חשוד דווחו מיד לצוות המחלקה 

חנייה
החנייה בבית החולים כרוכה בתשלום. המאושפזים ברצף מעל 14 יום זכאים לאישור לרכב אחד 

בלבד. להסדרת האישור, יש לפנות עם רישיון הרכב על שם מקבל האישור אל מחלקת הכנסות, 

בימים א'-ה' בשעות 15:30-8:00, בבניין ההנהלה, חדר 131.  

איסור עישון
החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי ובמרחק של 10 מ' לפחות מהכניסות ומהיציאות 

של המבנים.  אכיפת איסור עישון, מתבצעת במרכז הרפואי סורוקה על-פי חוק, על-ידי הרשות 

המקומית ומשטרת ישראל. 

חפצי ערך
וחפצי ערך מהמחלקות.  ציוד אישי  לגניבת  או  הנהלת המרכז הרפואי אינה אחראית לאובדן 

רצוי להימנע מלהביאם לאשפוז.  

טלפונים שימושיים:    מרכזיה:  08-6400111    פניות הציבור:  08-6400309 
סניף יד שרה השאלת ציוד רפואי:  08-6450747 

מחלקת ביטחון:   08-6400555, 08-6400299           ר"מ 2 )יק"ר סורוקה(:  08-6400389 

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

במרכז הרפואי סורוקה

אפס סובלנות לאלימות
והוא פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים

תאריך עדכון אחרון: ספטמבר 2019


