מידע למשפחות

מחלקות כתר
המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לגברים ונשים כאחד

משפחה/מלווים יקרים,
בן משפחתכם נמצא חיובי לקורונה ובשל מצבו הוחלט על אשפוזו במחלקת "כתר".
אנו יודעים כי אתם דאוגים וחוששים .אנחנו אתכם כאן על מנת להסביר ולתמוך ככל שנוכל.
"כתר" הינה מחלקה ייעודית לחולי קורונה הזקוקים לטיפול משמעותי.
בתוך מחלקת כתר ניתן לשהות רק כאשר עוטים מיגון מלא מתאים (גם בעלי אישור מחלים מקורונה מחויבים
במיגון).
רופאים ואחיות נמצאים במחלקה .7/42
האחיות עובדות ב 3משמרות :בוקר  ,00:11-12:11ערב  73:11-00:11ולילה 12:11-73:11
פעם ביממה בשעות הבוקר ,נערך ביקור רופאים.
הטיפול בבן משפחתכם הינו רצוף ומותאם למצבו הרפואי בכל רגע נתון.
איש צוות (אחות4רופא 4עו"ס) יצרו אתכם קשר פעם ביממה על מנת לשמוע מה שלומכם ולעדכן אתכם במצב בן
משפחתכם .אנא ידעו אותנו מיהו איש הקשר איתו הצוות מדבר .לא נוכל לתת מידע או מענה לבני משפחה
אחרים.
ביקורים במחלקה מתאפשרים בתיאום מראש .הכניסה למחלקה אסורה על אנשים בבידוד ביתי.
ניתן לבקר פעמיים בשבוע למשך כחצי שעה ,מבקר אחד למטופל.
הכניסה למחלקה מלווה באיש צוות :עובדת סוציאלית או אחות.
טרם הכניסה למחלקה תודרכו כיצד להתמגן במיגון ייעודי.
אין להסיר את המיגון ,המסכה או הכפפות עד יציאה מהמחלקה!
על אף הקושי שעלול להתעורר ,זיכרו לא לגעת בפנים ובעיניים.
חטאו את הידיים היטב לאחר היציאה מהמחלקה והסרת המיגון.
אתם יכולים להעביר ציוד ואוכל עבור בן משפחתכם .בן משפחה שאינו בבידוד יכול להגיע אל הכניסה למחלקה
ולהעביר את החבילה עם שם בן המשפחה לאיש הביטחון .מומלץ ביותר לא להביא חפצים יקרי ערך.
חשוב לדעת כי חפצים שנכנסים למחלקה נשארים עם המטופל בתוך המחלקה עד תום האשפוז.
מחלקה
כתר א'
טפול
נמרץ
כתר ב'

מיקום
המחלקה

טלפון

(כניסה מחוץ
לבניין
מהחניה
המקורה)

17-07/0227
17-07/0415

קומה 3

קומה 4

17-07/0400
17-07/040/

מנהל מחלקה

אחות אחראית

ד"ר רמזי קורד

גב' שלומית ברון

פרופ' פיליפ לוין

מר בנימין צעיר

ד"ר גבריאל מונטר

גב' שרה עמיאל

עובדת סוציאלית
דנה מן
מרווה כוזלי
שירה יצהרי
רות מלכא
יעל לוי
אורית בוזנח
אליעזר רוזנר

תיאום ביקורים
זמין בשעות 20:22 – 0:22

רות נח
1014740700

לאה דהן
1014740713

אנו מאחלים לכם ולבן משפחתכם בריאות איתנה והחלמה מהירה
צוות מחלקות כתר
כתיבה :ציפי סיון – מתאמת נהלים והנחיות מקצועיות בסיעוד
אישור :חגית גבירץ – מנהלת הסיעוד באגף האמבולטורי ואחראית אחיות קשר במחלקות כתר ,תמר קינן – מנהלת הסיעוד באגף הפנימי
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