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  ת ילדיםמחלק

 להורים ולמשפחה  מידע

 המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לגברים ונשים כאחד

     

 הורים יקרים,

 החלמה מהירה ורפואה שלימה.לילדכם בברכה, ומאחל  מקדם את פניכם ילדים  תחלקמצוות 

להקל במטרה  ובתכנון השחרור, מהלך האשפוזלמחלקה, ב הקבלבשיסייע  כללילספק מידע המידע בדף זה נועד 

 .במחלקה שהותהתקופת על 

 .רווחתוואת בו מטרתנו היא לקדם את איכות הטיפול :  במרכז העשייה שלנו ילדכםאת אנו רואים 

 

 המחלקה:  אודות

  .בבניין "הדור הבא"  ילדיםבאגף ה  7 המחלקה נמצאת בקומה 

ציוד אישי ל ת על ידי וילון וליד כל מיטה ארונית. המיטות מופרדוחדרים  17 מיטות ב  34 במחלקה 

  המחלקה.צוות  לתקשר עםבאמצעותו ניתן קריאה ופעמון 

 עמדה להכנת שתייה חמה ומתקן מים קרים. . במטבחון תמצאו 7714 מטבחון מול חדר  לרשותכם

 .ניתן לאכסן אוכל פרטי : אנא ציינו תאריך ושם על גבי האוכלכניסה למחלקה  מקרר שבב

 .המרכז הרפואיאפשרי רק עבור אוכל המסופק על ידי במיקרוגל המחלקתי חימום אוכל  

 אינו מספק כלים חד פעמיים. המרכז הרפואי

 

 תחומי התמחות במחלקה :

 :לצורך שנים 0-18בגלאי  במחלקה מאושפזים מטופלים 

  ועוד , דם, כבד, ריאותמערכת העצבים, מערכת העיכול, כליה ,זיהומיותטיפול ואבחון מחלות.  

  ועוד נוירולוגיות מחלותכרת, מחלות מעי דלקתיות, וסעם במטופלים איזון וטיפול.  

  הכנסת צנתרים(ביופסיותדגימות רקמה )כגון לפני ואחרי  פעולות פולשניות והשגחה טיפול , 

  .מרכזיים, ועוד

 ולאחר פעולות הדורשות הרדמה או טשטושלב ונשימה  מחלות  השגחה וניטור עקב . 

 

 צוות המחלקה: 

 .שירות לאומי ומתנדבים , עזר ותת סוציאלית, דיאטנית, כוחוכולל רופאים, אחיות, מזכירות, עובדהמחלקה צוות 

 7873בחדר מספר   סגל גב' טליו מזכירת - פרופ' יחיאל שלזינגר  :המחלקהמנהל 

 7727  חדר מספר - אפרת אבן  מחלקה: תאחראי ותאח

  בדלפק במרכז המחלקה - מלי שמעוןמזכירה: 

 .9:00-14:00ה בשעות -א , בימים 7870 בחדר  מספר - סג'ה   רבקה עובדת סוציאלית : 

 אחיות / מזכירת המחלקה.עם אנשי המקצוע באמצעות פניה ל ניתן ליצור קשר

 

 טלפונים:

 02-6555542  02-6666642  -אחיותדלפק 

 02-5645317  02-6555542  -פקס 

 ניתן לקבל כרטיס ביקור של המחלקה מהמזכירה בדלפק.
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 קבלה למחלקה : 

  ומדידת סימנים חיוניים. קצר כוללת שאלון הלמחלקה, אחות תבצע קבלה סיעודית  הקבלהבזמן

 כוללת שיחה ובדיקה.ה רפואית אשר בצע קבלמהרופא  ,בהמשך

 כומי מחלה קודמים צילומים, בדיקות , סיפנקס חיסונים, כגון : מתאים להביא חומר רפואי  חשוב

 .ותרופות אישיות

  ארך בשל המענה הניתן למטופלים המאושפזים במחלקה. אנו להתתהליך הקבלה למחלקה עלול

 .הבנתכםמתנצלים מראש ומבקשים את 

  חפצים פרטיים ו כלים חד פעמיים, מטען לטלפוןכלי רחצה, נעלי בית, חיתולים, מומלץ להביא מהבית

  שהות במחלקה.הצורך בעת שיהיה בהם ייתכן שנוספים 

 

חפצי  םוהבאת יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטים, מכשירים אלקטרוניים. במקרה

להפקיד את חפצי הערך במחלקת בטחון. האחות  ו. לחלופין, תוכללקחתם עמכם הביתהערך, נבקשך 

 איש בטחון על מנת להסדיר הפקדת החפצים.  כםהמטפלת תזמין לבקשת

 אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך. המרכז הרפואי* 

 

 מהלך האשפוז: 

  עליהם היא אחראית  ילדיםשיטת העבודה במחלקה מתבצעת בשיטת "הפקדה" : לכל אחות מספר

על לוח גדול  תמוצגת האחיות הפקדבמהלך המשמרת. בכל עניין ובקשה מומלץ לפנות לאחות זו. 

 . ילדכל אחד מאנשי הצוות זמין לכל  –כמובן כי במקרים דחופים  בדלפק האחיות.

  ביצוע וניטור מעקב ומתן תרופות, בדיקות דם, מדידת סימנים חיוניים,  :בהתאם לנדרש טפלמהצוות

 שליחה לפעולות במכונים ומחלקות אחרות לפי הצורך. במחלקה ו פעולות שונות

 ילדלכל  למלווה אחדהשהיה מותרת בלילה .  אנו ממליצים להשאיר מלווה לילד במהלך היממה כולה 

 .נפתחת למיטהה על גבי כורסה תתאפשרומ

  מבצע הפעולה.על ידי   וטיפול יינתן הסברעל כל בדיקה 

   כמיטב יכולתנו. ענהניתן לפנות לאנשי הצוות בשאלות ואנו נ זמןבכל 

  

 

 

 

 

 

 : סדר יום במחלקה

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

 23:00-23:30, 15:00-15:30, 7:00-7:30העברת משמרות אחיות בין השעות : 

 06:00 -ו 24:00, לילה 21:00-22:00ערב  ,13:00-14:00, צהרים 8:00-9:00בוקר שעות חלוקת תרופות: 

 18:00, ערב  13:00, צהריים  8:30בוקר ארוחות : הגשת 

 

 

 

 אין לצאת עם הילד מהמחלקה ללא הודעה וקבלת אישור מהאחות המופקדת על הטיפול בילד במהלך המשמרת.

 ביציאתכם מהמחלקה, אנא וודאו כי בידכם טלפון נייד שמספרו נמצא בתיק הרפואי.

 

 שימו לב

 ללא השגחת מבוגר בכל עתאין להשאיר ילד 
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 יקור רופאים: ב

 .14:00 ומסתיים לרוב עדבבוקר  9:00 שעהביקור רופאים מתחיל ב

 .ואחריבמהלך הביקור או ניתן לשוחח עם הרופאים 

 

 :ובטיחות   ביטחון

כאשר אין  בכדי שיוכלו לספק עזרהאנשי הצוות את  יידעואנא  ,בתנועה ידועההגבלה  כםלילד אם יש

מיטה, צד הבכל ירידה ועליה למיטה. פעמון קריאה לאחות נמצא בהישג יד בבהליכה ו מלווה בצד הילד,

 כורסא, בשירותים ובמקלחת.צד הב

 

 שחרור:לקראת 

 .החלטה על שחרור מתקבלת במהלך ביקור הבוקר של הרופאים

 .14:00החל משעה השחרורים מתבצעים 

ומרשמים לפי מכתב סיכום מהרופא הכולל המלצות להמשך טיפול , מעקב  ותקבל שחרורזמן הב

 הצורך. האחות תסביר את ההמלצות וכל שאלה תענה בברכה. 

 

 מידע כללי:

 .   02-6555666: תמורת תשלום בטלפון  אישית טלוויזיההזמנת 

  .ו-שעות בימים א 24פתוח  2בקומה .  2,4,9 ותקומ –כריכים ועוגות : עמדות קפה

   .7:30-19:00בשעות  4קומה  -ארוחות חמות, סלטים, כריכים  קפיטריה:

 ."קבלת חוליםמשרד "מול  -4קומה .  מול עמדת הקפה -2קומה  כספומט:

 לוח זמני תפילות תלוי במחלקה. .8קומה  בית כנסת:

 .10:00-14:00ה בשעות -ימי א 3קומה  רפואי:להשאלת ציוד  –"יד שרה" 

 .4. ניתן לרכוש תלושים לארוחות עבור בן משפחה במשרד "קבלת חולים" בקומה 3קומה  חדר אוכל:

 עבור ארוחות שבת יש לרכוש תלושים ביום שישי.

  .אשפוז ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית לקבלת תו חנייה מעל שבועיים בתשלום. חניון:

 , צעצועים וכדומה.דיםעת, שוקול כתבי ,3קומה  "יע"ל": ביםארגון המתנדשל  חנות

 .1מחלקת משק בית בקומה ב . הרשמה5 קומה :מלונית

/ בן משפחה. פנה לאחות המטפלת אשר תנחה  עבור מלווה םקיימים הסדרי  לינה וארוחות בשבת:

 .אותך לחדרי הלינה הייעודים

 

 רחבי בניין המרכז הרפואי.לידיעתך: חל איסור עישון בכל 

 

 אנו משתדלים להעניק טיפול מיטבי.

 אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם. ילדכם ועליכם,על על מנת להקל ככל האפשר 

 

 

 בברכת איחולי החלמה מהירה

 ילדיםמחלקת צוות 

 ירושלים –המרכז הרפואי שערי צדק 


