
 למחלקה נוירולוגיתברוכים הבאים   



 ,מטופל יקר

העצבים המרכזית  מערכת באבחון ובטיפול במכלול מחלות הנוירולוגית עוסק המחלקה צוות 

 .וההיקפית במבוגרים

 אישי וחם  איכותי ובטיחותי ויחס , מקצועילהעניק טיפול הצוות עושה כמיטב יכולתו 

 .  למטופל ולבני משפחתו

 

 

 

 

 

 !נעימה בבית החוליםרפואה טובה ושהות מאחל המחלקה צוות 

 .לפניכם מידע חיוני ושימושי לאשפוז במחלקה

 גל איפרגן' פרופ: המחלקהמנהל 

 סוקולסקי ודיםמר : מנהל הסיעוד

 בדרייפה ' גב: מזכירת המחלקה



 צוות סיעוד

 המאושפזים  במטופלים אחראי לטיפול הסיעודי סיעוד צוות

 להדרכה ולהכוונה באשפוז ולקראת השחרור , במחלקה

 
 בך  בכל משמרת מופקדת אחות על הטיפול 

הנמצא  " ?בך היוםמי מטפל "על לוח ושמה מצויין 

הסיעוד מנהל או אל  ניתן לפנות אליה, בכל נושא. בחדרך

 7:00-15:00בשעות ' ה-'אבימים במחלקה הנמצא 

 לצד המיטה ישנו פעמון קריאה  

 .  בעת הצורך לקרוא לצוותשבאמצעותו ניתן 



 זמנים במחלקה
 מטופלים ביקור 

 .13:00-9:00בכל יום בשעות י צוות המטפל "מתקיים ע

 . הביקורבזמן אחד שישהה לצדך לבחור מלווה הינך רשאי , מטופל יקר

 קבלת מידע רפואי ותוצאות הטיפול

   14:00-16:00בין השעות ' ה-'אשיחות עם המשפחות מתקיימות בחדר רופאים בימים 

 .פגישה עם מנהל המחלקה יש לפנות למזכירת המחלקהלתיאום 

 ביקור משפחות

 .בעת ביקור מטופלים תתאפשר נוכחות של מבקר אחד בלבד. 7:00-20:00 -מחלקה

 17:00-20:00: ערב, 14:00-16:00: צהריים, 7:00-9:00בוקר  -יחידת שבץ

 לילה טוב ושקט
 מחלקות האשפוז נסגרות למבקרים בכל ערב  , כדי לאפשר מנוחה למטופלים
 .עד למחרת בבוקר 21:00משעה 



 המטופל שותף לטיפול

 חשוב שהמטופל  , לטיפול מוצלח ויעיל

 :יהיה שותף פעיל וישאל את הצוות

 ?מה הבעיה הרפואית שלי1.

 ?מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה2.

 ?למה חשוב שאעשה את זה3.

 



 שגרות במחלקה

 חלוקת תרופות

 בשעות קבועותמתבצעת 

  אין ליטול תרופות באופן עצמאי וללא ידיעת הצוות 

חשוב להציג לרופא רשימת תרופות קבועות מעודנת 

 ולמזון  יש לדווח לצוות הרפואי על רגישות לתרופות 

 לטיפול במהלך האשפוזחשוב לדווח לצוות המטפל על כל תגובה חריגה. 

 

 נפילותמניעת 

 חשוב להישמע. מניעת נפילות מהווה אחד מיעדי הבטיחות של צוות המטפל

  .ולהוראות הצוות בנושא מניעת נפילות באשפוזלהדרכה 

 



 עובד סוציאלי במחלקה

 המטופל ובני  האשפוז בבית החולים מפגיש את

הדורשת , עם מציאות חדשה ולא מוכרתמשפחתו 

 המשפחתי והחברתי, האישיבמישור התמודדות 

 עם  בהתמודדות העובד הסוציאלי במחלקה מסייע

 .עם השלכותיו ועם מיצוי זכויות, הרפואיהמצב 

 עובד סוציאלי, גיא ברקן

 מראש  בתיאום  08:00-15:00' ה-'אבימים : קבלהשעות 

 



 ריפוי בעיסוק
 אירוע מוחי  בעקבות בעיסוק במחלקה הנוירולוגית מופנים מאושפזים לריפוי 

 .האקוטי ומטופלים הסובלים ממחלות מערכת העצבים המרכזיתבשלב 

 :  בעיסוקתפקידי המרפאה 

 את מצבו התפקודי של המאושפזלאבחן 

 היום־יום  פעילויות ושיפור הקוגניטיבי , התחושתי, לשיפור המצב המוטוריטיפול 

 .בסיסיות ומורכבות      

 של וההשלכות משפחת המטופל לגבי צרכיו המיוחדים של המטופל הדרכת 

 .הביתהחזרתו העברתו לשיקום או       

 המשך הטיפוללצורך בקביעת מסגרת ההולמת את מצבו התפקודי של המטופל מעורבות. 

 פיזיותרפיה

ביצוע הערכות תפקודיות להתאמת המסגרת לצורך המשך טיפול. 

 של המטופל רפואיעל פי הוראת הרופא ובהתאם לצורך מתבצעת. 

 



 תזונה באשפוז

 18:00-17:30: ערב, 13:00-12:30: צהריים, 8:30-8:00: בוקר : זמני הגשת ארוחות

 באשפוז מותאמת לפי מצבך הבריאותיהתזונה 

 רופאהוראת פי -רק עלבדיקות מיוחדות או לפני ניתוח נקבעת , ביצוע בדיקות דםהתזונה לפני 

להמלצת הצוות הרפואיבהתאם מחלקה דיאטנית מוזמנת ל 

חשוב להישמע להוראות כדי למנוע דחייה של בדיקה או ניתוח 

 : כשרות

 הכשרותבמרכז הרפואי סורוקה מתקיימת שמירה קפדנית על 

 מבחוץמטעמי השרות אין אפשרות לשמור בקירור מזון אישי שהובא 

 מנות גלאט כושר בתאום עם מנהל הסיעוד במחלקהניתן להזמין 



 טיפול בכאב

 :אנו רואים במטופל שותף עיקרי להצלחה בטיפול בכאב ומבקשים

  לדווח לצוות על כל כאב 

 הכאבעוצמת את לעזור לצוות לאמוד 

  להקפיד לקחת את התרופות שניתנות לך 

  לדווח אם הכאב לא הוקל לאחר נטילת תרופה או על כל תחושה לא רצויה הנלוות

 .חזרתהלטיפול כדי שנוכל לטפל בה ולמנוע את 

 .  כאב של מטופליםהרפואי סורוקה נעשים מירב המאמצים להקל על במרכז 

 .  ההחלמה ומניעת סיבוכים, ההתאוששותבתהליך בכאב חשיבות רבה לטיפול 



 מניעת זיהומים

 אחתיש להימנע ממספר מבקרים רב בעת ובעונה 

 מבקרים   2ביחידת שבץ בשעות הביקור מותר עד

 !בו זמנית לכל היותר

 למחלקהיש למנוע הגעתם של מבקרים חולים 

12-יש להימנע מביקור ילדים שגילם פחות מ 

  המבקרים מתבקשים לרחוץ ידיים בכניסתם ובעזיבתם

 .החוליםאת בית 



 סיום האשפוז ושחרור מהמחלקה 

 17:00לא לפני שעה שחרורים מתבצעים 

 , לקראת השחרור מהמחלקה

 .הצוות הרפואי והסיעודי משלים את הבירור ואת איסוף הנתונים ומסכם את האשפוז

 .  יש להמתין לסיום הכנת מסמכי השחרור ולהדרכת הצוות בשחרור הביתה

 .  אנו מודים לך על ההבנה וההתחשבות



 מהמחלקה הנחיות לקראת השחרור 

 פה לקראת השחרור-ובעלומנחה בכתב הצוות המטפל מדריך. 

 האשפוז והמלצות רפואיותמהלך פרטים על מכתב שבו מקבל המטופל , השחרורעם . 

 .משפחה בקהילהמכתב השחרור יש להעביר לרופא את 

 מרשמים לתרופותלצורך ניתנים בהתאם: 

  בית המרקחת בבית החולים מספק כמות ראשונית של טיפול תרופתי בשעות הפעילות ובהצגת מרשם

 .של רופא המחלקה

ניתן לברר עם הצוות הסיעודי היכן לקבל את התרופות בקהילה . 





 עיקרי זכויות המטופל
 :כל מטופל זכאי, 1996 –ו "התשנ, בחוק זכויות החולהכפי שנקבע 

 ככל הניתן, טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירהלקבל  , 

 .על כבודך ועל פרטיותך

 בהתאם לתנאים המקובלים , בעת בדיקה גופניתנוסף אדם לנוכחות 

 .בבית החולים

 בואת מקצועו ואת תפקידו של המטפל , את שמולדעת. 

 על התועלת הצפויה ,על הטיפול המוצע, הסבר על המחלהלקבל, 

 .חלופיעל הסיכונים האפשריים של הטיפול ועל האפשרות לקבל טיפול 

המחלקהיש לפנות למזכירת כדי לקבלו  -לקבל חלק מהרשומה הרפואית.  

 למידע נוסף ניתן לפנות ללשכה לפניות הציבור 

 08-6400309  בטלפון



 יש לצאת מחוץ לכותלי בית החולים לצורך עישון

מטר לפחות מהכניסות   10החוק אוסר על עישון בתוך מבני המרכז הרפואי סורוקה במרחק של 

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

 .המקומית ומשטרת ישראל

 אישייםחפצי ערך של  לאובדןאו המרכז הרפואי סורוקה אינו אחראי לגניבה 

 .  החוליםאישיים ולא להביא חפצי ערך לבית על חפצים לשמור מומלץ 

,  איומים, מילולית ופיזיתאלימות  לקבלכאן כדי לטפל ולא נסכים אנו 

 .התנהגות תוקפנית והפרעות סדר

והוא  אפס סובלנות לאלימות במרכז הרפואי סורוקה 

 .פועל למיגורה בכל האמצעים האפשריים

 חשוב לדעת



 פועלות כמה קפיטריות ומסעדהבמתחם המרכז הרפואי 

.  בבניין המחלקות הפנימיות בקומת הקרקע, המרקחתהכניסה לבית ליד , המיוןלחדר בכניסה : קפיטריות

 .נמצאת בקומת קרקע בבניין הפנימיות" קרנף"מסעדה 

 החנייה בבית החולים כרוכה בתשלום

 ,  האישורלהסדרת . בלבדזכאים לאישור חניה חינם לרכב אחד ,  יום ברצף 14-מאושפזים יותר מ

 ,  על שם מקבל האישור אל מחלקת הכנסות לפנות עם רישיון רכביש 

 .131 בחדר, בבניין ההנהלה, 15:30-8:00בשעות ' ה-'אבימים 

 השכרת מכשירי טלוויזיה

 .3599או טלפון פנימי  08-6650635 :פרטים בטלפון

 שירותים לרווחת המטופלים והמבקרים
 :  כגון, והמבקריםבבית החולים קיים מגוון שירותים לרווחת המטופלים 

 .השכרת מכשירי טלוויזיה וכספומט, מוניות, שירותי הסעדה ובתי עסק, חנייה



 www.soroka.org.il: לקבלת מידע נוסף

 ,טובהבברכת בריאות 

המחלקה  צוות 

 הנוירולוגית


