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 معلومات للمريض ولعائلته -القثطرة وحدة 
  ומשפחתו למטופל מידע - חידת צנתוריםי

 

 بلغة المذكر لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء االستمارةتمت صياغة هذه 

 

 حضرة المريض العزيز، 

 يرحب بك ويتمنى لك الشفاء العاجل والتام. القثطرة وحدة طاقم 

  مكوثك بها. خالل فترة من أجل المساعدة باستقبالك في الوحدة، و المعلومات الواردة في هذه الورقةتأتي 

 نحن نضعك في مركز اهتمامنا العملي اليومي. هدفنا هو النهوض بمستوى جودة عالجك ورفاهيتك.

 

 

 : القسمحول 

 جناح أقسام القلب. كجزء من بق العاشر الوحدة في الطاقع ت

يصل المرضى إلينا من أجل القيام بإجراءات طبية متنوعة، ومن عدة أقسام في المركز الطبي، من غرفة 

 الطوارئ أو من البيت. 

. يتم التواصل مع الوحدة من خالل جهاز اإلنتركوم للعائالت انتظارمنطقة هنالك ، القثطرة وحدةعند مدخل 

 ، المعلق على الجدار بالقرب من الباب. 829)منظومة اتصال داخلية( على الرقم 

الستمرار نقلك/ إعادتك لقسم أمراض القلبمن أجل امع انتهاء اإلجراء الذي ستخضع له وبعد االنتعاش سيتم 

 بالمتابعة والعالج. 

 خالل فترة االنتعاش، وعندما ُيسمح لك بتناول الطعام، سيتم تقديم وجبة لك. 

 باإلمكان تسخين الطعام الذي يوفره المستشفى فقط.

 ال يقوم المستشفى بتوفير األدوات واألواني أحادية االستخدام.

 

 

 مجاالت االختصاص في الوحدة:

 لب. قثطرة القلب: عالج للذبحة الصدرية وانسداد عضلة الق 

 ( النزعAblation.عالج الضطرابات نبض القلب :)  

 زرع منظم دقات القلب: عالج الضطرابات التوصيل الكهربائي في القلب . 

 عالج مشاكل صمامات القلب . 

 بين األذينين والبطينين في القلب.  الج المشاكل في الجدرانع 

 من خالل زرع "مظالت" ة،ل قلبيومعالجة ومنع االنصمامات من أص. 

  .أخذ عينات من األنسجة )خزعة( من عضلة القلب 

 

 

 :الوحدةطاقم 

  .مدنيةالدمة فنيات مساندة طبية، فنيو تصوير باألشعة ومتطوعة في الخأطباء، ممرضات،  الوحدةيشمل طاقم 

 . رون ألمجورايد. : عالج القلب الغزوية وحدةمدير 

  .مريان نوريئيلالسيدة : الوحدةالممرضة المسؤولة في 

 

 

 أرقام الهاتف: 

 22-5666949: الوحدة فاكس 22-5666696: ونتر الوحدةاك

 

 

 

 

 يجب االمتناع عن جلب األغراض الثمينة مثل النقود، المجوهرات واألجهزة اإللكترونية.

 في حال جلبت معك أغراضا ثمينة، نرجو منك تسليمها ألحد أفراد العائلة/ المرافق إلى حين تسريحك من العالج.

بدال من ذلك، بإمكانك إيداع األغراض الثمينة في قسم األمن. ستستدعي الممرضة المسؤولة، بناء على طلبك، رجل 

 أمن من أجل ترتيب موضوع تسليم األغراض.

 المستشفى ليس مسؤوال عن ضياع/ تضرر األغراض الثمينة.
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 : خالل المكوث في الوحدة

  يتم العمل في الوحدة وفق نظام "اإليداع": ممرضة واحدة ترافقك منذ استقبالك في الوحدة وحتى

 إعادتك إلى القسم. 

  .سيتم تقديم الشرح لك وألفراد العائلة حول أي فحص أو عالج، من قبل من يقوم باإلجراء 

 بة قدر المستطاع. باإلمكان التوجه ألفراد الطاقم في أي وقت لالستفسار، ونحن سنقوم باإلجا 

 

 

 

 

 

 

 

 األمن والسالمة:

إذا كنت تعاني من محدودية أو إعاقة حركية أيا كانت، الرجاء االستعانة بأفراد الطاقم في كل مرة تنزل فيها من 

 مشي. أو تصعد إليه، وكذلك عند الالسرير 

 

 :عامةمعلومات 

)في الطابق . 8و  2،4الطوابق  في -والشطائر المعجنات لبيع القهوة،  اياوز .الطابق الرابع كافيتيريا )مقصف(:

 (.من األحد إلى الخميسساعة  24الثاني، مفتوح لمدة 

 الطابق الرابع. مقابل مكتب "استقبال المرضى". صّراف آلي:

 في الطابق الثامن.  كنيس:

 .04:22-02:22)إلعارة المستلزمات الطبية(: الطابق الثالث بين الساعات  "يد سارة"

قسائم للوجبات ألفراد العائلة في مكتب "استقبال المرضى" في  الطابق الثالث. باإلمكان شراء غرفة طعام:

 الطابق الرابع.

  : مقابل دفع رسومموقف السيارات

 الطابق الرابع. دكان هدايا:

 الطابق الثالث. )مجالت، شوكوالطة، ألعاب وما شابه(.  دكان منظمة المتطوعين "ياعيل":

  الطابق الخامس. التسجيل من خالل قسم اإلدارة المنزلية في الطابق الثالث. غرف استضافة:

 

 

 نحن نحاول تقديم أفضل عالج ممكن.

 من أجل التخفيف قدر اإلمكان عنك وعن أفراد عائلتك، نرجو منكم التعاون والصبر قدر اإلمكان.

 

 

 

 مع تمنياتنا بالشفاء العاجل 

 القثطرةوحدة طاقم 

 القدس -شعاري تصيدق المركز الطبي 

 

 

 

 ممنوع الخروج من القسم دون إبالغ الممرضة المسؤولة عن عالجك خالل الوردية، والحصول على موافقتها
 هاتفا خلويا يكون رقمه موجودا مع سكرتيرة القسم. فالرجاء التأكد من أنك تحمل معكمن القسم  إذا خرجت


