מחלקה פנימית א'
מטופל/ת יקר/ה
צוות המחלקה מאחל לך החלמה מהירה ושהות נעימה במחלקתנו.
דף מידע זה מובא בפניך על מנת להקל עליך את מהלך האשפוז.
רקע כללי

מיקום המחלקה -מיקום זמני .מבנה כירורגי קומה שלישית.
פעילות המחלקה
ביקור רופאים – נערך בשעות הבוקר בין השעות  .12:00-09:00בביקור משתתפים רופאי המחלקה ,אחיות
וצוות פרא-רפואי .פיזיותרפיסטית ,עובדת סוציאלית ,דיאטנית  -בהתאם לצורכי המטופל.
מטרות  -הערכת מצב רפואי כללי וסוציאלי ,איתור בעיות מיוחדות ,קביעת מדיניות ותוכנית טיפול
אישית .בשעות אחה"צ נערך בקור ערב ע"י רופא תורן הדואג להמשך טיפול שוטף ונותן מענה לבעיות
המתעוררות.

בזמן ביקור הרופאים נדרשים המטופלים לשהות בחדריהם.
שיחה עם מנהל המחלקה אפשרית לאחר תאום עם המזכירה.
שיחה עם הרופאים במחלקה מדי יום בשעות .15:00-13:00
שיחה עם עובדת סוציאלית – בימים א–ה בשעות הבוקר.
זמני ארוחות :ארוחת בוקר  ,08:00ארוחת צהרים  ,12:00ארוחת ערב .18:00
בימי שישי בערב מוגשת ארוחה חמה.
במחלקה דיאטנית אשר תתאים את התפריט בהתאם להוראות הרופא המטפל .ניתן לפנות אליה ישירות
או באמצעות האחיות במחלקה.
במחלקה חדר אוכל ולצידו מטבח בו מקרר ,מיקרוגל ,תה וסוכר .מזון פרטי ארוז ומסומן ניתן לשמור
במקרר.
זמני חלוקת תרופות.20:00 ,13:00 ,08:00 :
נא הקפד להיות נוכח במחלקה בשעת חלוקת תרופות ובזמני הארוחות.

אורחים ובני משפחה
שעות הביקור  -שעות הביקור במחלקה מותאמות לצורכי המטופלים ועבודת הצוות והן:
08:30-07:00
21:00-12:00
שהייה של אדם לצד המטופל מעבר לשעות הביקור יאושר על פי שיקול דעת רפואי וסיעודי .יש לפנות לאח
אחראי המחלקה לקבלת אישור.
במהלך ביקור הרופאים ,על האורחים ובני המשפחה להמתין מחוץ למחלקה .יש להימנע ככל האפשר
מביקורים קבוצתיים ,ביקורי ילדים ותינוקות.

בטחון ובטיחות המטופלים
חולים עם הגבלה בתנועה מתבקשים להיעזר באנשי צוות המחלקה בכל ירידה ועליה למיטה וכן בעת
הליכה ,על מנת למנוע ככל הניתן נפילות ופגיעות .פעמון קריאה לאחות נמצא בהישג יד ליד כל מיטה,
ובחדרי המקלחת והשירותים.
למען בטיחות המטופלים ,אנו דואגים להנמיך את המיטות ובהתאם לצורך לסגור המיטה עם דפנות.
מטופל היוצא מתחומי המחלקה מתבקש להודיע על כך לצוות הסיעודי.
העישון בתחומי בית החולים אסור באופן מוחלט ,למעט אזורים המיועדים לכך מחוץ לבניין.
חל איסור מוחלט על הדלקת נרות בחדרי מטופלים .הדלקת נרות אפשרית במקום המיועד לכך במחלקה.

חפצי ערך וחפצים אישיים
רצוי להימנע מהחזקת חפצי ערך וכסף מזומן בתחום המחלקה .החזירו הביתה ציוד שאינו הכרחי עבורכם
באשפוז .ניתן להפקיד חפצי ערך במשרד קבלת חולים בכספת ולקבלם חזרה ביום השחרור מבית החולים.
בית החולים אינו אחראי על אובדן חפצים אישיים.
שיניים תותבות :ניתן לקבל כלי מיוחד לאחסון ועליו רשומים פרטי המטופל .האחריות לשמירת השיניים
התותבות חלה על המטופל.

תקשורת עם המחלקה
טלפון המחלקה בדלפק האחיות .04-6652685/6
ניתן למסור הודעות למטופלים ולקבל מידע כללי בלבד.
אין אפשרות לקרא למטופלים או למשפחות לטלפון.

לא ניתן למסור מידע רפואי על מטופלים בטלפון.
פגישה עם האח האחראי אפשרית מדי יום בשעות .13:30-12:00
שחרור מבית החולים

שחרור מבית החולים נעשה בתאום צוות המחלקה עם המטופל ומשפחתו .ביום השחרור יקבל המטופל
מכתב שחרור רפואי וכן הסברים והמלצות להמשך טיפול מהצוות הרפואי והסיעודי .מכתבי השחרור
ימסרו החל מהשעה .16:00
תהליך השחרור המשרדי יעשה בדרך כלל ע"י הצוות הסיעודי ,למעט מקרים בהם יתבקש המטופל להסדיר
את השחרור במשרד קבלת חולים.
ביקור במרפאה – במידה והר ופא המטפל ימצא לנכון להזמינכם לבדיקה במרפאת בית החולים ,תקבלו
תור למרפאה יחד עם מכתב השחרור .מספר הטלפון של זימון תורים במרפאות.04-6652283/291 :
בעת ביקורך במרפאה עליך להצטייד במכתב השחרור ובתוצאות בדיקות  -בהתאם להנחיות מכתב
השחרור.

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאנשי הצוות
ואנו נשמח לענות ולהיענות
מנהלת המחלקה בפועל – ד"ר קלאודיה סימסולו
אח אחראי המחלקה – מר ריזק סירחאן

בברכת החלמה מהירה
צוות המחלקה

___________________________________________________________________________
* הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

