
 
 

  מידע למטופל ומשפחתו

 המטולוגיה - אונקולוגיה

 

 معلومات لمرٌض وعائلته

 األورام السرطانٌة -أمراض الدم

 المعلومات مكتوبة بلغة المذكر ومخصصة للرجال والنساء على حد سواء

 

 عزٌزي المرٌض،

 ٌرحب بك طاقم القسم وٌتمنى لك الشفاء العاجل والتام.

المعلومات فً هذه الصفحات ستساعدك أنت وابناء عائلتك فً إستقبالك فً القسم، خالل فترة مكوثك وفً التخطٌط لتسرٌحك، لكً نسهل 

 علٌك فترة مكوثك فً القسم.

 نحن ننظر إلٌك على أنك مصب إهتمامنا. هدفنا تحسٌن جودة عالجك ورفاهٌتك.

 

 حول القسم:

 لقسم الباطنً.فً ا 7ٌقع القسم فً الطابق الـ 

غرف لمرٌض واحد، والتً تسمح بالعزل التام للذٌن بحاجة  6غرف مخصصة لمرٌضٌن و  9غرفة، منها  52سرٌرا فً  52فً القسم 

 لذلك كجزء من عملٌة العالج.

ل مع طاقم األسرة مفصولة الواحدة عن األخرى بستار وبجوار كل سرٌر خزانة لألغراض الشخصٌة وجرس نداء ٌمكن بواسطته التواص

 القسم. )قد ٌتم خالل مكوثك فً المستشفى نقلك بٌن الغرف وفقا لحالتك الطبٌة ولغٌرها من اإلعتبارات(

 فً مدخل القسم توجد غرفة العائالت وتتخلل مكتبة، تلفاز، كراسً وطاوالت.

شار إلٌه، وجهاز للمٌاه الباردة. . فً المطبخ براد صغٌر لوضع الغذاء الشخصً بشكل مرتب وم25تحت خدمتكم مطبخ مقابل غرفة 

 .66-29محطة لتحضٌر الشراب الساخن توجد مقابل الغرف 

 تسخٌن األكل فً المٌكروٌف مسموح فقط للطعام الذي ٌقدم من قبل المستشفى فقط.

 ال ٌقدم المستشفى األدوات لإلستخدام لمرة واحدة فقط.

 

 مجاالت التخصص فً القسم:

 لعالج وتشخٌص األمراض السرطانٌة:ٌمكث فً القسم مرضى بحاجة 

 .عالجات كٌمٌائٌة، زرع نخاع عظم وعالجات متنوعة أخرى 

 .موازنة العوارض وعالج العوارض التً ترافق العالجات: التقٌؤ، الغثٌان، الحمى، الضعف وما شابه ذلك 

 

 طاقم القسم:

 تغذٌة صحٌة، قوى مساعدة، الخدمة الوطنٌة والمتطوعٌن.طاقم القسم ٌشمل األطباء، الممرضات، سكرتٌرة، عاملة إجتماعٌة، خبٌرة 



 
 

 7886غرفة رقم -دكتور عمٌئٌل سٌغبل مدٌر القسم: 

 7876غرفة رقم  -إٌالنا لٌفشٌتسالممرضة المسؤولة فً القسم: 

 المحطة فً مرطو القسم. -صبرٌنا بن ٌئٌرالسكرتٌرة: 

واٌام  68:66-55:66األحد، اإلثنٌن، الثالثاء والخمٌس ما بٌن الساعات ، اٌام 7885غرفة رقم  -تالٌا دماري العاملة اإلجتماعٌة:

 8:66-55:86االربعاء ما بٌن الساعات 

 7889غرفة -حانا نٌسٌمخبٌرة التغذٌة الصحٌة: 

 سكرتٌرة القسم \ٌمكن اإلتصال مع طاقم القسم عن طرٌق التوجه للمرضات

 

 اإلستقبال فً القسم:

  ،ستقوم الممرضة بإستقبال تمرٌضً ٌشمل إستمارة قصٌرة وقٌاس العالمات الحٌوٌة. بعدها، سٌقوم عند إستقبالك فً القسم

 الطبٌب بإستقبال طبً ٌشمل محادثة وفحص.

  من المستحسن إحضار مواد طبٌة مختلفة مثل: التصوٌر باألشعة، الفحوصات، تلخٌص سابق للمرض وقائمة األدوٌة

 الشخصٌة.

  لإلستحمام، خف للقدمٌن، رداء للحمام، كؤوس للشراب الساخن والبارد وأغراض نوصً بإحضار أغراض شخصٌة

 شخصٌة أخرى ٌمكن أن تحتاجٌها أثناء فترة مكوثك فً القسم.

 

ٌجب اإلمتناع عن إحضار اغراض قٌمة مثل: الذهب، المجوهرات، األجهزة اإللكترونٌة. فً حال أحضرتم معك أغراض قٌمة الثمن، 
المرافق للحفاظ علٌها حتى اإلنتهاء من العالج. بدال من ذلك ٌمكنكم تسلٌم األغراض القٌمة فً قسم  \ألفراد العائلة نطلب منكم تسلٌمها

 األمن. الممرضة المسؤولة ستطلب لك أحد أفراد طاقم األمن لترتٌب عملٌة تسلٌم األغراض الثمٌنة.
 ضرر لألغراص القٌمة. \* المستشفى غٌر مسؤول عن أٌة فقدان

 
 

 خالل المكوث فً المستشفى:

  طرٌقة العمل التمرٌضٌة فً الوحدة تتم بطرٌقة " اإلٌداع". كل ممرضة مسؤولة عن عدد من المرضى خالل الدورٌة. فً كل

موضوع أو طلب ٌرجى التوجه لهذه الممرضة. إسم الممرضة المسؤولة مكتوب على لوح كبٌر فً محطة الممرضات. طبعا، 

 كل من افراد الطاقم سٌكون متوفرا لتقدٌم المساعدة لكل مرٌض.فً الحاالت الطارئة، 

  ٌقوم الطاقم بالعالج وفقا لما هو مطلوب: قٌاس العالمات الحٌوٌة، تقدٌم األدوٌة، فحوصات دم، إعطاء الطعام، متابعة

ة الضرورٌة فً المعاهد وإشراف، إرشادات والقٌام بالعملٌات الطبٌة المختلفة. بحسب الحاجة ٌتم القٌام  بالخطوات الطبٌ

 واألقسام األخرى، مع مرافقة مالئمة.

 ٌحق له القٌام بذلك فوق بموافقتك. ٌحق المكوث لمرافق واحد فقط  المرافق الذي ٌرغب فً المكوث معك خالل ساعات اللٌل

 لكل مرٌض بالتنسٌق مع الممرضة المسؤولة وتتم على الكرسً فقط.

  لك ولعائلتك الشخص الذي سٌقوم بها.عن كل عالج وفحص ٌقدم لك سٌشرح 

 طفلتكم.\فً كل وقت ٌمكن التوجه للطاقم الطبً بأسئلة تتعلق بالعالج وبوضع طفلكم 
 

 ٌمنع الخروج من القسم بدون إعالم والحصول على موافقة من الممرضة المسؤولة عن عالجك فً الدورٌة.
 الخلٌوي المسجل رقمه فً الملف الطبً معك.إذا كنت ستخرجٌن من القسم، تأكدي من إحضار الهاتف 

 
 برنامج ٌوم العمل فً القسم



 
 

 .58:66-67:66 لٌال، 52:66-58:66 مساء، 7:66-52:66 صباحاالطاقم التمرٌضً ٌعمل بثالث دورٌات: 

 .77::0-7:::0، 03:77-7::03، 0:77-7::0 نقل الدورٌات ٌتم بٌن الساعات:

  .55:66-55:86، 58:66-59:86مساء ، 55:66-58:86 ظهرا، 8:66-69:86 صباحاساعات توزٌع األدوٌة: 

 .58:66 -وجبة العشاء، 58:66 -وجبة الغذاء، 8:66 -وجبة اإلفطارأوقات الطعام: 

 

 زٌارة األطباء

 .55:66صباحا وتنتهً عادة حتى الساعة الـ  8:86زٌارة األطباء تبدأ الساعة الـ 

 الزوار اإلنتظار خارجا فً غرفة الٌوم. ٌمكن التحدث مع الطاقم الطبً بعد الزٌارة.أثناء زٌارة األطباء، ٌطلب من 

 مع ذلك، بحسب قانون حقوق المرٌض، ٌحق للمرٌض ان ٌطلب من االطباء مكوث احد افراد العائلة أثناء زٌارة األطباء والفحوصات.

 

 رنامج الثابت لجلة زٌارات كبار االطباء فً القسم:لكً نسهل علٌك تنسٌق المحادثة من األطٌاء، نقدم لك فٌما ٌلً الب

 مدٌر القسم -ٌوم األحد

 مدٌر وحدة العالج الداعم -بروفٌسور تسورانً -ٌوم اإلثنٌن

 بروفٌسور روئو وكل طاقم كبار األطباء -قسم أمراض الدم -ٌوم الثالثاء

 برفٌسور جبٌزون مدٌر قسم االورام السرطانٌة -قسم األورام السرطانٌة 

 طاقم أطباء البٌت فً القسم -ٌوم األربعاء

 كبار أطباء والطاقم الطبً فً القسم -ٌوم الخمٌس

 فً قسم أمراض الدم زٌارة فً ساعات الظهر مع كبار األطباء. 

 أطباء القسم -ٌوم الجمعة

 

 األمن والسالمة

ونزولك من السرٌر وكذلك عند المشً. جرس النداء إذا كانت لدٌك إعاقة معٌنة فً الحركة الرجاء اإلستعانة بالطاقم عند صعودك 

 للمرضة فً متناول ٌدك على السرٌر، الكرسً، فً المراحٌض والحمام.

 إستعدادا للخروج من المستشفى

 ٌتم إعالمك عن موعد خروجك من المستشفى على ٌد الطبٌب بعد ساعات الزٌارة.

 صباحا. 55:66التسرٌحات تتم بدء من الساعة الـ 

بحسب الحاجة. الممرضة  وب التسرٌح ستحصلون على تلخٌص طبً ٌشمل توصٌات إلستمرار العالج، متابعة ووصفات طبٌةفً مكت

 ستشرح كل التوصٌات وستجٌب بسرور على كل األسئلة.

 الهواتف

 6555610-02 -فاكس القسم  65555292-02\6555592-02 -محطة القسم

 ة الممرضات. ٌمكن الحصول على بطاقة زٌارة للقسم من محط

 

 معلومات عامة

 الجمعة( -ساعة اٌام األحد 55مفتوح  5)فً الطابق الـ  5، 5، 9الطابق الـ  -، محطات قهوة، كعك وساندوٌشات5: الطابق الـ كافتٌرٌا

بجوار  5مقابل محطة إستقبال المرضى. صرافة آلٌة أخرى موجودة فً الطابق الـ  5: الطابق الـ فرع بنك وماكٌنة صراف آلً

 الكافٌتٌرٌا.



 
 

 .8: الطابق الـ كنٌس

 الخمٌس-اٌام األحد 56:66-55:66ما بٌن الساعات  8إلستئجار أغراض طبٌة: الطابق الـ "ٌاد ساره" 

 5الطاقم الـ  – دكان هداٌا وأدوات طبٌة

 .5بال المرضى" الطابق الـ . ٌمكن شراء كابونات )قسائم( للوجبات ألفراد العائلة فً مكتب "إستق8الطابق الـ : غرفة الطعام

بالدفع. )فً المكوث ألكثر من أسبوعٌن، ٌمكن التوجه للعاملة اإلجتماعٌة للقسم للحصول على تذكرة مؤقتة إلٌقاف  :موقف السٌارات

 السٌارة(.

 )مجالت، شوكالته، ألعاب وما شابه ذلك( 8الطابق الـ  -יע"ל -دكان منظمة المتطوعٌن "ٌعٌل"

 أو عن طرٌق سكرتٌرة القسم. 8. التسجٌل عن طرٌق قسم التدبٌر المنزلً فً الطابق الـ 2ـ الطابق ال :موتٌل

 

 نحن نحاول تقدٌم أفضل عالج ممكن لك

 وعلى عائلتك، نوصٌكم بالتعاون والصبر من أجل تسهٌل األمور علٌك

 مع التمنٌات بالشفاء السرٌع والتام

 واألورام السرطانٌة-طاقم قسم أمراض الدم

 أورشلٌم -المركز الطبً شعاري تسٌدك

 

 


