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 מרפאת נשים

 מידע למטופלת

 מטופלת יקרה

 שלימה. בריאותך בברכה, ומאחל לך יצוות מרפאת נשים מקדם את פני

  ולייצר עבורך סביבה נעימה ותומכת.צוות המרפאה עומד לרשותך על מנת להעניק לך את הטיפול הטוב ביותר, 

 אודות המרפאה

 כז הרפואי  "שערי צדק".בבניין "הדור הבא" של המר 9בקומה ממוקמת מרפאת נשים 

 .המרפאה מתמחה במעקבים וטיפולים גינקולוגיים ומיילדותיים המותאמים לשלבים השונים במעגל חייך

 סיעודי מקצועי תוך שימת לב אישית וגילוי רגישות גבוהה לצרכייך.ובמרפאה ניתן שרות רפואי 

ת מגוונות, בשילוב מכשור רפואי מתקדם חדרי רופאים אשר משמשים גם כחדרי ביצוע פעולו 9במרפאה קיימים 

 ביותר. 

 בחדרי האחיות מתבצעת קבלה סיעודית ראשונית, בדיקות דם, מעקבים וטיפולים שונים, ייעוצים והדרכות.

 תחומי התמחות במרפאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוחות במרפאה

משוכללות טיפול ובדיקה נגישות ומיטות  האבמרפלרווחתך ולרווחת מלווייך, דאגנו ליצור אווירה נעימה ונגישה. 

 2 –ו , רשת אלחוטית לגלישה חופשית עמדת שתייה קרהאזורי המתנה/ישיבה נוחים ומרווחים במיוחד ,  ,ביותר

 מרפסות מרווחות הפונות אל נוף פנורמי מדהים של ירושלים. 

 .9ו  2, ועמדות קפה ומאפה בקומות 4קפיטריה ממוקמת בקומה ה

 טיחותביטחון וב

 אם יש לך הגבלה כלשהיא בתנועה אנא היעזרי באנשי הצוות.

 אנחנו כאן בשבילך.

 צוות המרפאה

 צוות המרפאה כולל רופאים, אחיות, מזכירות, עובדות סוציאליות, טכנאיות, שרות לאומי.

 02/6666656 יעל פרג'ימזכירתו האישית גב'   ארנון סמואלובפרופ' :  מנהל אגף נשים ויולדות

 ד"ר פאיז חטיב:  הל היחידה האמבולטוריתמנ

 ד"ר רון רבינוביץ: מנהל יחידת האולטרסאונד

 02/5645758– טליה סלוטקיגב' :  מרפאה אחות אחראית

 02/6666461- הגב' נעמי לוי: אולטרסאונדטכנאיות   אחראית

 

 אגן ורצפת גניקולוגיהואור מרפאה גבוה הריון בסיכוןמרפאה ל   פאה אונקולוגיתמר

   נשים מאושפזותל - מעקבים מרפאת

 בהריון סוכרת  מרפאת ניתוחים קיסריים טרום מרפאת

 המעבר גיל  מרפאת

 הרחם מרפאת צוואר

 מרפאה למחלות שפירות של העריה

  –והלדן 

 

 מיילדותית רינולוגיהלאנדוק מרפאה ה"נג מרפאת
 וגינקולוגית

 מרפאה למעקבי הריון

 מיילדותית הרדמה מרפאת

 פרינאום מרפאת

 לידתי טרום אבחוןל מרפאת
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 קבלה למרפאה

 או תיק אשפוז. באמצעות תיק מרפאה הקבלה למרפאה הינה 

 ת מתבצעת ע"י המזכירות, אצלן תסדירי את נושא הכיסוי הכספי ועדכון הגעתך למרפאה.קבלה ראשוני

  . מספר התור אותו קיבלת ילווה אותך בתחנות המרפאה במרפאה קיימת מערכת תורים ממוחשבת לנוחותך

 השונות: אחות, רופא ואולטרסאונד.

 ו יעוכב מעט. ופא, תורך יוקדם ארהשיקול דעת במקרים מסוימים, ולפי         

     להיקרא לטיפול / ניתוח דחוף. במקרה כזה שהייתך  שויהרופא המקבל אותך במרפאה ע לתשומת לבך,       

 במרפאה עלולה להתארך. אנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע מקרים אילו.

 לגלות סובלנות.לשתף פעולה ו ךנבקש       

  ,אנא הכיני את כל מסמכים הרפואיים הרלוונטיים : הפניה מגורם מקצועי, תוצאות של בדיקות  דם

 אולטרסאונד וכדומה.

 במקרה הצורך  .שאלון קצר ומדידת סימנים חיונייםהאחות תבצע קבלה סיעודית הכוללת : קבלה ע"י אחות

 קח בדיקות דם .יהאחות ת

 בדיקה ולהישקל.אם את בהריון, תתבקשי לתת דגימת שתן ל 

  במגוון נושאים ע"פ האבחנה.   תדריך אותך ותיתן הסברהאחות 

 הרופא ישאל שאלות רלוונטיות להשלמת התמונה. : קבלה ע"י רופא 

  בן זוגך, או מלווה  מהרופא המבצע אודות הבדיקה. טיפול או פעולה רפואית, תקבלי הסבר בדיקה,לפני כל

 אחר מוזמן לקבל את ההסבר ביחד אתך.

  .במקרה של פעולה פולשנית, תתבקשי בתום ההסבר לחתום על טופס הסכמה מדעת ייעודי 

 

               

 

 

 

 

 

 צוות המרפאה ישמח לענות על כל שאלה ובקשה בכל עת

 אנו מאחלים לך שהות נעימה

 צוות מרפאת נשים

 
 העישון ברחבי המרכז הרפואי אסור

 
 שימי לב

 ות במרפאה ואל תשאירי את תיקך אוא שמרי על חפציך במהלך השהאנ

 חפצי ערך ללא השגחה.

 המרכז הרפואי אינו אחראי על חפצים של מטופלים ומבקרים.

 

 טלפונים 

 02-6555182   02-6666660: מזכירות המרפאה

 02-6666860  02-6555371: אחיות יחדר

 02-6666461: יחידת האולטרסאונד

 02-6555953: פקס מזכירות

 02-5645309 פקס חדר אחיות )לברור תשובה פתולוגית(:

 ?מטופלת במרפאת מעקבים

 :חזור לאשפוזלבמקרה שעלה צורך 

 למרפאת נשים  8-15עליך להגיע בשעות  ה-בימים א
 )לא כולל ערב חג וחג( 

 7גיע למחלקת נשים בקומה עליך לה בזמנים אחרים 


