מהן זכויותיך:
לקבל טיפול המכבד אותך ואת ערכיך
לקבל טיפול תוך שמירה על פרטיותך
לבקש נוכחות אדם נוסף במהלך בדיקתך ,בהתאם
לתנאים הקיימים
לקבל את מלוא המידע העדכני לגבי האבחנה והטיפול בך
לקבל פרטים בדבר טיפולים חלופיים
לתת הסכמתך לפני טיפול בך
לקבל סיכום מפורט בכתב של מהלך האשפוז עם שחרורך
לקבל העתקים של מסמכים שבתיקך הרפואי )חלק
כרוך בתשלום ע"פ נהלי משרד הבריאות(
להיוועץ בכל גורם רפואי בנוסף על הצוות הישיר שמטפל בך
למנות נציג מטעמך שיהיה מוסמך לקבל במקומך מידע
אודות מצבך הבריאותי
פניות הציבור :טל' :מר אורי שורץ ,פקס02-6522950 :
מיילpr@szmc.org.il :

מה אנו מצפים ממך:
למסור כל מידע רפואי לצוות המטפל

מהלך הביקור:

ע"פ חוק זכויות החולה הנך רשאי לבקש מהרופא כי בן
משפחה אחד יהיה לצידך בזמן בדיקת הרופא.
אין להיכנס ללא בקשת רשות לחדר שדלתו סגורה ,אנו
שומרים על צנעת המטופלים.

לשמור על השקט
לא לעשן בתוך מבנה המרכז הרפואי
להימנע מפגיעה ברכוש המרכז הרפואי
להימנע מהכנסת אוכל מבושל למרכז הרפואי

דלפק המחלקה02-6555676 :
פקס במחלקה02-6555686 :
אתר המכוןhttps://www.szmc.org.il/heb/de- :
/partments/pulmonary-institute/about

מומלץ להביא מהבית חפצים איתם תוכל להנעים את זמנך
בעת שהותך במכון.

מכון

ריאות

על כל בדיקה וטיפול יינתן לך ולמשפחתך הסבר על ידי
מבצע הפעולה.

מידע למטופל
ומשפחתו

המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לגברים ונשים כאחד

במקרים מסוימים תתבקש לחתום על טופס הסכמה
לטיפול/לבדיקה.

מטופל יקר!

ביטחון ובטיחות:

אם יש לך הגבלה כלשהיא בתנועה אנא יידע את אנשי הצוות
על מנת שתוכל להיעזר בהם בעת הצורך בניידות.

לקראת שחרור:

בזמן השחרור תקבל מכתב מהאחות/רופא הכולל סיכום
הטיפול/הבדיקה הכולל המלצות להמשך טיפול ,מעקב
ומרשמים לפי הצורך .האחות תסביר את ההמלצות וכל שאלה
תענה בברכה.
נבקשך לא לצאת מהמכון לפני קבלת הדרכה ושחרור
מאחות/רופא/טכנאית.

לשמור על כבוד הצוות המטפל בך
להקפיד על ניקיון

יצירת קשר:

ברגע האמת.
שערי צדק

אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.
על מנת להקל ככל האפשר עליך ועל משפחתך ,אנו
מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם.
אם יש לך הערות לשיפור השירות
אתה מוזמן לפנות אלינו בכתב.

מידע כללי:

קומה  - 4מרכז מסחרי :מסעדות )בשרי ,חלבי( ,חנות נוחות ),(24/6
חנות פרחים וקוסמטיקה ,בית מרקחת ,בנק ,חנות ספרים ועוד.
עמדות קפה :עוגות וכריכים  -קומות .9 ,4 ,2
בקומה  2פתוח  24שעות בימים א׳-ו׳.
כספומט :קומה  - 2מול עמדת הקפה.
קומה  - 4מרכז מסחרי )מול הבנק(
בית כנסת :קומה .8
"יד שרה" :להשאלת ציוד רפואי :קומה ,3
ימי א׳-ה׳ ,בשעות .10:00-14:00
חניון :בתשלום.

בברכת איחולי הצלחה בטיפול
צוות מכון ריאות
המרכז הרפואי שערי צדק – ירושלים
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צוות מכון ריאות מקדם את פניך
בברכה ,ומאחל לך החלמה מהירה ורפואה שלמה.
המידע שלפנייך נועד לסייע לך ולבני משפחתך בקבלתך
למכון ,במהלך הבדיקה ובתכנון השחרור ,במטרה להקל על זמן
שהותך במכון.
אנו רואים אותך במרכז העשייה שלנו .מטרתנו היא לקדם את
איכות הטיפול בך ואת רווחתך.
בכל זמן ניתן לפנות לאנשי הצוות בשאלות ואנו נענה כמיטב
יכולתנו.

אודות המכון:

המכון נמצא בקומה  4בסמוך למרפאת אף אוזן גרון.
שעות הפעילות :ימים א-ה בשעות  .08:00-15:00בימי שישי,
ערבי חג ושבת  -המכון סגור.
ההגעה למכון בכל עת היא בתיאום תור דרך זימון תורים.
נדרשת התחייבות מתאימה.
לבירורים ניתן להתקשר למזכירות המכון בטלפון:
02-6555676

תחומי התמחות במכון:

המכון משרת מטופלים לצורך טיפול ואבחון במחלות
ריאה ונשימה של מבוגרים וילדים
יחידת ברונכוסקופיה .טלפון02-6666633 :
שירות נשימתי והתאמת  .BPAPטלפון02-6666133 :
שיקום ריאות .טלפון02-6555457 :
מעבדה לתפקודי ריאות .טלפון02-6555685 :
יחידת מחקרים ,טלפון02-6545252 :
מעבדת שינה .טלפון02-6666319 :
מרפאות חוץ .טלפון02-6555999 :
ריאות )מבוגרים וילדים(
מרפאת שינה )מבוגרים וילדים(
יתר ל"ד ריאתי
גמילה מעישון

תהליך הקבלה למכון:
בזמן קבלה למכון:
הקבלה הראשונית מתבצעת בדלפק המזכירות ,שם
תסדיר את נושא הכיסוי הכספי ותמסור מסמכים נוספים
נדרשים.

רצוי להביא חומר רפואי
כגון :צילומים ,בדיקות ,סיכומי מחלה קודמים ותרופות אישיות.

תהליך ההמתנה עלול להתארך
יתכנו עיכובים בשל סדרי קדימויות רפואיים .אנו מבקשים
את הבנתך וסליחתך.

צוות המכון:

בצוות רופאים בכירים ,מתמחים ,אחיות ,טכנאיות תפקודי
ריאה ,מזכירות ומתנדבים.
מנהל מכון ריאות מבוגרים :פרופ' גבריאל איזביצקי
מנהל מכון ריאות ילדים :פרופ' אלי פיקאר
מנהל השירות הנשימתי :ד'ר אריאל רוקח
מנהלת יחידת מחקרים :גב' תמי קסירר
טכנולוגית אחראית :הגב' מיכל שיטרית
מנהל מעבדת שינה :ד"ר ניסים אריש
אחראית :הגב' אדווינה סוויד
אחות אחראית מכון ריאות :תמי בירנצווייג
חדר מספר  4254טלפון02-6545198 :
מזכירות המכון :הגב' מירי אמסלם ,טלפון02-6555676 :
פקס 02-6555686 :הגב׳ שרית כורש .מזכירת ריאות
ילדים02-6666292 .

מעבדת שינה
יחידת ברונכוסקופיה

המזכירה תודיע לאחות על הגעתך .כשיגיע תורך תוזמן לחדר
בדיקות לקבלה ע"י אחות.
יתכנו עיכובים בשל סדרי קדימויות רפואיים .אנו מבקשים את
הבנתך וסליחתך.
האחות תבצע קבלה סיעודית הכוללת שאלון קצר ומדידת
סימנים חיוניים )לחץ דם ,דופק וכדומה(.
האחות תדריך אותך ותיתן הסבר בהתאם לסוג הפעולה עד
השחרור בסיומה.
במקרה של פעולה פולשנית ,תתבקש על ידי הרופא לחתום
על טופס הסכמה לביצוע הפעולה
הרופא יבצע קבלה רפואית אשר כוללת שיחה ובדיקה
גופנית.

התאמת BPAP

חל איסור על עישון בכל רחבי המרכז הרפואי
יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון :כסף ,תכשיטים,
מכשירים אלקטרוניים .במקרה והבאת עימך חפצי ערך,
נבקשך למוסרם לבן משפחה/מלווה לשמירתם עד
לסיום הביקור .המרכז הרפואי אינו אחראי לאובדן/נזק
לחפצים.

אחרי קבלת הפניה מתאימה ייקבע תור על ידי מזכירת המכון
ויינתנו הוראות להמשך התהליך.
התהליך מתבצע ביחידת אשפוז יום פנימי בקומה :6
קבלה משרדית במזכירות
ביצוע בדיקות דם
קבלה רפואית
קבלה על ידי טכנולוגית הנשמה המתאימה לך לחצי
הנשמה ומסכה
לאחר מספר שעות שבהם תנוטר תאשר טכנולוגית
ההנשמה את המשך הטיפול הביתי.
בסיום תקבל הפניה לקופ"ח לקבלת מכשיר עם הלחצים
והמסכה המומלצת ,ולצורך מעקב.

עם ההגעה למעבדת השינה תתבקש למלא טפסים
ושאלונים.
לאחר מכן תתבקש להתכונן לשינה בחדר שהוצע לך.
הטכנאי יכין אותך לבדיקה .הכנות האלה כוללות הצמדה
אלקטרודות וחיישנים לראש ולגוף.
אף חיישן אינו פולשני .תתכן אי נוחות קלה אך ההליך אינו
כואב.
אתה רשאי לגשת לשירותים במהלך הלילה.

תפקודי ריאות

במעבדה לתפקודי ריאות מתבצעות בדיקות נשימה שונות.
לחלק מהבדיקות הנחיות מקדימות חשובות ביחס לשימוש
בתרופות ומשאפים לפני הבדיקה.
יש לברר מראש מה הבדיקה אליה אתה מיועד בכדי להביא
התחייבות מתאימה ובכדי להגיע מוכן לבדיקה.

