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 نجيوجرافياأل-وحدة اإلشعاع الغزوي لتصوير األوعية الدموية  יחידת אנגיוגרפיה

 تمت كتابة المعلومات بصيغة المذكر لكنها موجهة للرجال والنساء على حد سواء מידע למטופל ומשפחתו
 

 حضرة متلقي العالج العزيز! 

 موجود في خدمتك تصوير األوعية الدموية الغزوي -يانجيوجرافطاقم وحدة األ

 لمنحك العالج األفضل وإلنشاء بيئة لطيفة وداعمة من أجلك.

ستساعدك وأفراد أسرتك المعلومات التي أمامك في استقبالك في الوحدة، أثناء الفحص/اإلجراء وعند التخطيط لتسريحك. سوف نقوم 

 مكوثك. نحن هنا من أجلك. للتسهيل منبقدر استطاعتنا 

 

 عن الوحدة:

 في معهد التصوير. 0تصوير األوعية الدموية الغزوي موجودة في الطابق  - يانجيوجرافوحدة األ

 نجيو في أي وقت بالتنسيق المسبق عن طريق حجز األدوار الخاص بالوحدة.يمكن الوصول إلى وحدة األ

 مطلوب التزام مالئم من صندوق المرضى.

 كرتارية الوحدة.بسلالستفسارات، يمكن االتصال 

 

 التخصص في الوحدة: مجاالت

ومزودة بجميع األجهزة المتطورة المطلوبة لتنفيذ اإلجراءات المعقدة بأدنى  كاملةغرف تصوير األوعية الدموية هي غرف جراحات 

 أشعة.مستوى 

 الوحدة أخصائيو يقومنجيوجرافي( عالج مشاكل كثيرة استدعت إجراء جراحات في الماضي. يتيح تصوير األوعية الدموية )األ

 .واألمراض األعراض من واسعة مجموعة وعالج بتشخيص

 

 يتعامل تصوير األوعية الدموية مع عدة مجاالت:

 (الدوالي، التشوهات الخلقية وأورام األوعية الدموية)قثطرة أوعية دموية لتشخيص وعالج أمراض األوعية الدموية ذاتها  ●

 .أوعية دموية الستخدامها كوسيلة نقل للوصول إلى أي عضو في الجسم من أجل عالجه قثطرة ●

 ، إعطاء عالج كيماوي، مضاد حيوي وتغذية عبر الوريد(دياليزا)إدخال قثاطير لألوعية الدموية المركزية بهدف القيام بغسيل الكلى  ●

 ة والبول التي تتطلب إدخال أنبوب تصريف أو دعامةقثاطير األوعية الدموية لتشخيص وعالج أمراض الكبد، طريق المرار ●

 صيانة اإلتاحة إلجراء غسيل الكلى وفتح غرسة إتاحة مسدودة ●

 إجراء خزعات من أعضاء الجسم المختلفة بهدف التشخيص ●

 

 .تعمل الوحدة بالتعاون الكامل مع معهد األوعية الدموية، وحدة أمراض الكلى وأقسام التسرير

 .ممكن لجعل هذه التجربة لطيفة قدر اإلمكاننحن نبذل كل جهد 

 

 طاقم العيادة:

 عوفر بنيمينوف مدير تصوير. د: مدير معهد التصوير

 آدم فركش. د(: االنجيوجرافي)األوعية الدموية 

 السيدة ايزابيال كيبلر: ممرضة مسؤولة

 الممرضة المسؤولة متاحة للتحدث أثناء ساعات الصباح

 حدادالسيدة دينا : حجز أدوار

 

 :االستقبال في العيادة

ص الذي الفح/نك  حسب الحاجة وطبيعة الزيارةاستتحدث معك ممرضة وطبيب سيفحص. عن طريق بطاقة هوية بالتعّرف عليكستقوم موظفة 

 .يمكنك السؤال واستيضاح تفاصيل غير واضحة لك. ألجلهوصلت 

 

 يجب احضار مادة طبية

 .الحساسية اتجاه األدوية وقائمة األدوية التي تتناولها بانتظام مع ذكر، ملخص طبي حديث يتضمن خلفيتك الطبية

 .نتائج فحوصات الدم المطلوبة
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 قد تستغرق عملية االنتظار وقًتا أطول

 .في حال طرأ تغيير في البرنامج، فسوف تتلقى تحديثًا. خطة اإلجراءات محددة مسبقا، ولكن هناك حاالت غير متوقعة أحيانا

 .مسبقا ونطلب تفهمكنعتذر 

 

 نحاء المركز الطبيأيمنع التدخين في جميع 
 

 :مجرى الزيارة

 .يطلب منك الحضور مع مرافق ●

 .الفحص/ساعات قبل اإلجراء 6ا مدة ن تكون صائمً أيجب  ●

 .ى اإلجراءالموافقة علسيتم تقديم شرح حول أي فحص وعالج لك ولعائلتك من قبل الطبيب المنفذ، وسيُطلب منك بعد ذلك التوقيع على  ●

 .سيطلب منك تبديل مالبسك إلى ثوب مخصص ●

 .يوجد ركن شرب لخدمتك مع جهاز للمياه الساخنة والباردة. الفحص سوف تحصل على وجبة خفيفة من األلبان/عند انتهاء اإلجراء ●

 .لطبيب المعالجالفحص يجب أن تبقى تحت المراقبة لفترة محددة سيتم تحديدها من قبل ا/بعد انتهاء اإلجراء ●

 

 ل التسريح:بيق

أو الوحدة للرعاية /الفحص، سيتصل موظف من القسم بالعائلة أو ممرضة المجتمع و/في حالة وجود احتياجات خاصة تتعلق باإلجراء

 .المستمرة في صندوق المرضى الذي أنت عضو فيه

العالج /الفحص، وتوصيات الستمرار المتابعة/ونتائج اإلجراءعند التسريح من الوحدة، ستتلقى مكتوب موجًزا طبيًا يتضمن ملخص العملية 

 .ووصفة طبية لألدوية حسب الحاجة

 .ستشرح الممرضة التوصيات وتجيب على أسئلتك

 نطلب منك عدم مغادرة الوحدة قبل الحصول على ارشاد وتسريح من الممرضة.
 

 .نحاول منحك العالج األفضل

 .تعاونك وصبركللتخفيف عنك قدر المستطاع، نطلب 

 

حضار أغراض ثمينة مثل: مال، مجوهرات، أجهزة الكترونية. في حال جلبت أغراض ثمينة معك، نطلب منك تسليمها إيجب تجنب 

 ألفراد العائلة/المرافقين ليحفظوها حتى االنتهاء من الزيارة. المركز الطبي غير مسؤول عن فقدان/حصول ضرر لهذه األغراض.

 

 ساعات الدوام:

 وحتى انتهاء الدوام 03:2الخميس من الساعة  –أيام األحد 

 :طرق االتصال

 angio@szmc.org.il: البريد اإللكتروني 20-6666505، الفاكس 20-6555256الهاتف : حجز أدوار

 56322-0322الخميس بين الساعات  –رد هاتفي في أيام األحد  20-6555052 :، الفاكس20-56656:6 :الهاتف: سكرتيرة الوحدة

 20-6555000 :الهاتف: ممرضات

 

 :كما هي حقوق

 تلقي عالج يحترمك أنت ومبادئك 

 تلقي عالج مع الحفاظ على خصوصيتك 

 طلب حضور شخص إضافي خالل الفحص، حسب الشروط الموجودة 

 .تلقي كامل المعلومات المحتلنة بخصوص التشخيص والعالج 

 تلقي تفاصيل بشأن عالجات بديلة 

 قبل معالجتك كتمنح موافق 

  التسرير عند تسريحكملخص خطي وكامل حول مجرى تلقي 

 )تلقي نسخ من المستندات الموجودة في ملفك الطبي )بعضها منوط بدفع حسب أنظمة وزارة الصحة 

  استشارة أي جهة طبية أخرى باإلضافة إلى الطاقم المباشر الذي يعالجك 

  بدال منك معلومات عن حالتك الصحية.تعيين مندوب من قبلك يكون مخوال ألن يتسلم 

 االلكتروني البريد ،62-0522256: فاكس شفارتس، أوري السيد: الجمهور توجهات: pr@szmc.org.il 
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 ماذا نتوقع منك؟

 تقديم أي معلومات طبية للطاقم المعالج 

 الحفاظ على احترام الطاقم الذي يعالجك 

 الحفاظ على النظافة 

 الحفاظ على الهدوء 

 التدخين داخل المركز الطبي عدم 

 تجنب المس بممتلكات المركز الطبي 

 الخروج من المركز الطبي عندما يتم اتخاذ قرار حول نهاية تسريرك 

 تجنب ادخال طعام مطبوخ للمركز الطبي 

 التوضيح لزائريك بشأن ساعات الزيارة في القسم 

 

 معلومات عامة:

 (.24/7) 0(، طابق 6::23-6::0مدخل رئيسي ) - 6طابق  ،(24/7) 2: طابق الطبي المركز مداخل

 6555666-02: مقابل الدفع عبر الهاتف شخصي تلفاز طلب

 (، دكان ورد ومنتجات تجميلية، صيدلية، بنك، دكان كتب وغيرها.24/6: مطاعم )لحوم وألبان(، دكان راحة )تجاري مركز - 4 طابق

 .9، 4، 2كعك وشطائر، طوابق  :القهوة ركن

 الجمعة. -ساعة في أيام األحد  24مفتوح  2 في الطابق

 مقابل ركن القهوة - 2طابق  :آلي صراف

 مركز تجاري )مقابل البنك( - 4طابق                

 ، الجدول الزمني للصلوات معلق في القسم.8: طابق كنيس

 .:الستعارة المعدات الطبية: طابق  -"يد سارة"

 .36:66 -34:66الخميس: في الساعات  - أيام األحد 

، بالنسبة للوجبات أيام السبت، يجب 4، يمكن شراء قسائم للوجبات للمرافق من مكتب "استقبال المرضى" في الطابق :طابق  :طعام غرفة

 شراء القسائم يوم الجمعة.

 

 

 

 

 المركز الطبي شعاري تصيدق

 مع تمنيات الشفاء العاجل

 نجيوجرافي( األوعية الدموية )األ

 القدس -تسيديكالمركز الطبي شعاري  

 

 

 

 


