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 מידע למשפחה

 מיוחד ביילודטיפול טיפול נמרץ ול מחלקהה – פגייה

 הורים יקרים,

 צוות הפגייה מקדם את פניכם בברכת מזל טוב, ומאחל לתינוקכם החלמה מהירה ורפואה שלמה.

 בדף זה תמצאו מידע לגבי תקופת שהותו של התינוק בפגייה ודגשים כהכנה לשחרורו.

בתינוק במהלך היום יום, במטרה לקדם את איכות הטיפול בתינוקכם, את רווחתו אנו רואים בכם שותפים לטיפול 

 ורווחתכם.

 אודות הפגייה

. 4"הדור הבא". הכניסה היא דרך המעליות הסמוכות לכניסה הראשית בקומה  בבניין 9בקומה ממוקמת המחלקה 

 .'פול בינייםט' –'טפול נמרץ' , ומשמאל   -מפוצלת לשני אגפים: מימין לכניסה  ,המחלקה

 תוכל לעזור לכם במציאת מיקומו של תינוקכם.המזכירה בכניסה למחלקה 

חדר משפחות מרווח מול הכניסה לפגייה. בחדר תמצאו כורסאות נוחות בהן תוכלו להתרווח, מלתחות,  םרותכילש

 פעמיים(.הרפואי אינו מספק כלים חד המרכז ) תאים אישיים, מטבחון בו מקרר ומתקן למים חמים וקרים.

 

 

  

 

 !הכניסה לפגייה מותרת להורים, סבים וסבתות בלבד

  .ביקור של אחים ואחיות בוגריםיש לתאם עם האחות המטפלת 

 אנשים לכל היותר בצד התינוק. 2מותרת שהיית 

 

 

 

 תחומי התמחות

 ייהם.בפגייה מטופלים יילודים הזקוקים לטיפול נמרץ או השגחה צמודה במהלך הימים הראשונים לח

 יילודים מתקבלים מחדר לידה או ממחלקת יילודים בהתאם למצבם הרפואי.

  פגייההצוות 

מרפאה בעיסוק,  דיאטנית, ,עזר ותת, מזכירה, כוחעובדת סוציאלי יועצת הנקה, צוות הפגייה כולל רופאים, אחיות,

 :ומתנדבים פיזיותרפיסטית

 רופאיםחדרי אזור  פרופ' פרנסיס מימוני מנהל אגף יילודים

 רופאיםחדרי אזור  פרופ' מיכאל שימל מנהל הפגייה

 9728חדר מס'  נלי קומקאם אחות אחראית מחלקה

  נטע וייס אחות אחראית סגנית

 דלפק מרכזי שושי צברי פקידת מחלקה

  8-15 בשעות  ג, ה, ב ,ימים א 9705חדר מס'  נעמי באן עובדת סוציאלית

 9:00-15:00א, ג, ה  ימים  דינה מירקין יועצת הנקה

 ות פניה לאחיות / למזכירת הפגייהיתן ליצור קשר עם אנשי המקצוע באמצענ                             

 

 )ארון חלוקים בצמוד לכיור בכניסה(היטב וללבוש חלוק  חובה לרחוץ ידיים לפני הכניסה לפגייה

 הביאו אתכם את צמיד הזיהוי שקיבלתם בחדר הלידה בכל כניסה לפגייה לאורך כל תקופת האשפוז

 .םמכשירים אלקטרונייו באת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטיםיש להימנע מה
 נזק לחפצי ערך. / אינו אחראי לאובדן המרכז הרפואי
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 טלפונים

 02 5645160מזכירה  דלפק

 0256666761: פקס

 בחדרי טפול ביניים מספרי טלפון בחדרי טפול נמרץמספרי טלפון 

 02-5645279 8חדר  02-5645290 1חדר 

 02-5645278 9חדר  02-5645289 2חדר 

 02-5645280 10חדר  02-5645287 3חדר 

 02-5645282 11חדר  02-5645288 4חדר 

 02-5645281 12חדר  02-5645284 5חדר 

 02-5645283 13חדר  02-5645285 6חדר 

 02-5645314 14חדר  02-5645286 7חדר 

 

 סדר יום

 23:00-07:00לילה  15:00-23:00, ערב 07:00-15:00רות: בוקר הצוות הסיעודי עובד בשלוש משמ

  .23:00-23:30, 15:00-15:30, 07:00-07:30העברת משמרות בין השעות: 

 ביקור רופאים

 .13:00 ומסתיים לרוב עד השעה  10:00 ביקור רופאים מתחיל בשעה 

 חח עם הרופאים לאחר הביקור.בזמן ביקור רופאים, המבקרים מתבקשים להמתין מחוץ לפגייה. ניתן לשו

 עם זאת, על פי חוק זכויות החולה, הורה  רשאי לבקש לשהות ליד היילוד בעת ביקור הרופאים והבדיקות.

 

 

 

  ארוחות

  על פי תוכנית אישית.שעות  3פגים אוכלים כל יילודים ו

 ה או האכלה מבקבוק.השתתפותכם בהאכלת תינוקכם בעלת ערך רב לתינוק ולכם, במיוחד בשלב המאפשר הנק

 

 לך האשפוזהמ

  הצוות המקצועי הרפואי כאשר לפגייה מתבצעת קבלה רפואית, סיעודית ומשרדית. בזמן קבלת התינוק

ויענה לשאלותיכם לפי תינוק השל  ומידע על מצבימסור לכם  הראשוני, איש צוותטיפול קבלה ואת המסיים 

 הצורך.

  שיטת העבודה הסיעודית בפגייה מתבצעת בשיטת "הפקדה". לכל אחות מספר יילודים עליהם היא אחראית

במהלך המשמרת. בכל נושא או בקשה מומלץ לפנות לאחות זו. שם האחות המופקדת על הטיפול בתינוקכם 

 מוצג על מיטתו. כמובן, במקרים דחופים, כל אחד מאנשי הצוות זמין לכל יילוד.

 מטפל בהתאם לנדרש: מדידת סימנים חיוניים, מתן תרופות, בדיקות דם, מתן הזנה, מעקב  אחיותה צוות

 וניטור, הדרכות וביצוע פעולות רפואיות שונות. 

 .בכל זמן ניתן לפנות לאנשי הצוות בשאלות הקשורות לטיפול ומצב תינוקכם 

 .מידע לגבי תינוקכם מועבר אליכם בלבד 

 המזכירהבאמצעות  פגישה יש לתאם. ם מרופא בכירכמצב תינוק זכות לקבל מידע על יש לכם.  

 שהותכם בפגייה לצד תינוקכם חשובה ביותר! 

 זמן העברת משמרותבהיממה, למעט  השהות מתאפשרת בכל שעות
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  התעדכנו בתאריכי  אאנות בנושאים שונים. וקבוצתיהדרכות אישיות  , אשפוזההצוות ידריך אתכם במהלך

   באמצעות מזכירת המחלקה.ות הקבוצתיות ושעות ההדרכ

  ,ערכה לשאיבת חלב והדרכה לת מקבאימא כל אנו מעודדים מאוד הזנה בחלב אם ככל האפשר. בהתאם

 שאוב מהבית לפגייה. 'אם – חלב'לשינוע  צידנית בנוסף תקבלו  בה על ידי אחות או יועצת הנקה. לשימוש

  ניתן לתאם זמן רחצה עם בבוקר  7:00עד בערב ובמהלך הלילה  19:00באזור ביניים משעה רחצת תינוקות (

 (.ת לקבל הדרכה מסודר אפשר לכםבכדי להאחות מטפלת 

  יולדת / אמא: את רשאית ומוזמנת לסעוד שלוש ארוחות בחדרי האוכל של מחלקות יולדות. תזוהי על יד

   צמיד הזיהוי שקיבלת בזמן האשפוז לאחר הלידה.

 

 :חלב אם

 מכונות שאיבה בחדר כורסאות נוחות (. 9703 חדר) ייעודי לשאיבת חלב אזור פול ביניים קייםיבאגף ט ,

 מקררי אחסון.מתקדמות, כיור ו

 תדריך אתכם בכל הנודע  אחותה אחסון החלב. למכליזיהוי להצמדה  מדבקות האחות תמסור בידיכם

 חסונו.לים הנוגעים למתן חלב לתינוק ולאלנה

  אכן  שבבקבוק (תרכובת מזון לתינוק – תמ"ל פורמולה )האם או ה חלבאחות בלבד רשאית לזהות כי

 .כםתינוקלמיועדות 

 

 

 

 

 

 :חרורלקראת הש

, ועל מנת שתוכלו , על מנת שתוכלו להיערך בהתאםככל הניתן אתכם על  כל שחרור מראש שתדלים ליידעאנו מ

 לקבל הדרכות מתאימות.

בבוקר. הודעה על כך  7:30  בסביבותביום השחרור על ידי רופאים על שחרור היילוד נקבעת  הסופית ההחלטה

 .תקבלו דרך המזכירה

 משעות הצהריים המוקדמות. השחרורים מתבצעים החל

מעקב, פנקס חיסונים ומרשמים לפי פואי הכולל המלצות להמשך טיפול ובשחרור תקבלו מהאחות מכתב סיכום ר

הצורך. האחות המטפלת בתינוקכם, תדריך אתכם באופן מפורט בכל הנוגע לטיפול ומעקב בהמשך, ותמסור בידכם 

 אישור להוצאת התינוק מתחום המחלקה.

 

 ישמח לענות על כל שאלה ובקשה בכל עתפגייה הצוות 

 לתת את הטיפול המיטבי לתינוקכם ולסייע לכם. מחויבים אנו

 אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם.

 

 בברכת איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה

 צוות הפגייה 

 המרכז הרפואי שערי צדק

 :שימו לב

 אין  להכניס אוכל או שתיה לתחום הפגייה.

 . אין להסתובב בין העריסות בחדר.בצד תינוקכם בלבדשהייתכם מותרת 


