
 

 

 מידע למטופל ומשפחתו
 ב'פנימית  המחלק

 
 معلومات للمريض ولعائلته
 قسم األمراض الباطنية "ب"

 

 تمت صياغة هذه االستمارة بلغة المذكر لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء

 

 حضرة المريض العزيز، 

 طاقم قسم األمراض الباطنية "ب" يرحب بك ويتمنى لك الشفاء العاجل والتام. 

ستساعدك المعلومات الواردة في هذه الورقة أنت وعائلتك، خالل فترة المكوث، التشخيص، العالج، واالستعداد 

 للتسريح، من أجل التخفيف من وطأة مكوثك في القسم.  

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

 

 حول القسم: 

 في الطابق الثامن، وهو واحد من أربعة أقسام باطنية في المركز الطبي. يقع القسم

يتم الفصل بينها بواسطة ستائر وبجانب كل سرير هنالك خزانة  غرفة، في كل منها حتى ثالثة أسرة 41في القسم 

 صغيرة لحفظ األغراض الشخصية وجرس باإلمكان بواسطته استدعاء طاقم القسم.

ك غرفة للعائالت باإلمكان الجلوس فيها مع الزوار )في المكان هنالك جهاز تلفزيون، عند مدخل القسم، هنال

 كتب، وماكنات للمشروبات(. 

(. في المطبخ هنالك ثالجة باإلمكان وضع الطعام الشخصي 3838لخدمتكم، هنالك مطبخ صغير )غرفة رقم  

 المغلف والمشار إليه فيها. 

 إلعداد المشروبات الساخنة. لخدمتكم فيها شاي وسكر.تتواجد زاوية  55-55مقابل الغرف 

 . 3858جهاز المياه الباردة موجود في الممر مقابل الغرفة رقم 

باإلمكان تسخين الطعام في فرن المايكروويف التابع للقسم، فقط عند الحديث عن الطعام الذي يوفره المستشفى 

 فقط.

 حادية االستخدام.ال يقوم المستشفى بتوفير األدوات واألواني أ 

 

 :القسممجاالت االختصاص في 

عاما وما فوق، بهدف تلقي العالج وتشخيص األمراض في مجاري 43يمكث في القسم المرضى من جيل 

 التنفس، القلب، الجهاز الهضمي، الكبد، المسالك البولية، األوعية الدموية ومختلف التلوثات.

 ( والتي فيها خمسة أسرة عالجية. 3858غرفة رقم  -ة في القسم هنالك غرفة قياس )العناية المكثف

 

 

 طاقم القسم:

يشمل طاقم القسم أطباء مختصين، متخصصين، متدربين، ممرضات مؤهالت، قوى مساندة، سكرتيرة طبية، 

 معالجة حركية، أخصائية تغذية، عاملة اجتماعية، متطوعات الخدمة المدنية ومتطوعين.

 

 الطاقم الطبي

 .نيفاشوشانا زد. : مديرة القسم

 ينقسم أطباء القسم إلى طاقمين مسؤولين عن مجموعتين ثابتتين من الغرف:

عند استقبالك في القسم، سيتم إدراجك في أحد الطاقمين. هذا الطاقم يعرفك ويهتم بك. في حال وجود أي استفسار 

 طبي، من المحبذ التوجه للطاقم الذي يعرفك من خالل اإلشارة إلى رقم الغرفة التي تمكث بها. 

 أيام في األسبوع. 7ساعة يوميا،  81هنالك طبيب موجود في القسم، 

ان تلقي المعلومات الطبية حول الوضع والعالج من خالل محادثة شخصية مع األطباء المعالجين، كل يوم، باإلمك

 . 45:11-41:11( أيام األحد حتى الخميس بين الساعات 3831في غرف األطباء )غرفة رقم 

 

 الطاقم التمريضي:

 .3875غرفة رقم  - تانيا مور الممرضة المسؤولة في القسم:

 لتقاء بالممرضة المسؤولة في غرفتها خالل ساعات الصباحزباإلمكان اال

 . رنانا شليزنجرالسيدة  النائبة:



 

 

 السيدة راحيل زعفراني.  السكرتيرة:

 

 

 

 الطاقم اإلضافي: 

، تتواجد أيام األحد، االثنين، الثالثاء والخميس بين 3838السيدة دينا أشكنازس، غرفة رقم  العاملة االجتماعية:

 .45:11-13:11الساعات 

 . 3831غرفة رقم  -السيدة موريا يانون  أخصائية التغذية:

 

 االستقبال في القسم:

  عند استقبالك في القسم، ستقوم الممرضة بإجراءات االستقبال التمريضية التي تشمل استمارة أسئلة

تشمل محادثة قصيرة وقياس المؤشرات الحيوية. الحقا، سيقوم الطبيب بإجراءات االستقبال الطبية التي 

 وفحصا. 

  ،من المفضل إحضار المواد والمستندات الطبية التي بحوزتك مثل: الصور اإلشعاعية، الفحوص

 تلخيصات المرض السابقة وقائمة األدوية الشخصية. 

  من الممكن أن تمتد فترة إجراءات االستقبال في القسم بسبب تلبية احتياجات المرضى الموجودين في

 القسم. نحن نعتذر سلفا عن اإلزعاج ونرجو تفهمكم. 

  من المحبذ أن تجلب معك من البيت مستلزمات االستحمام، الحالقة، حذاء منزليا، عباءة، أدوات أحادية

 االستخدام وأغراضا شخصية إضافية من الممكن أن تحتاج إليها خالل فترة مكوثك في القسم. 

  .من المهم الحفاظ على النظام والنظافة في القسم من أجل المساعدة في تفادي التلوث 

 لتدخين ممنوع في كل أرجاء المركز الطبي. ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيرورة العالج:

  .يتم العمل في القسم وفق طريقة "اإليداع": كل ممرضة مسؤولة عن عدد من المرضى خالل الوردية

في حال وجود أي أمر أو طلب، من المفضل التوجه لهذه الممرضة. يتم إعالن تقسيم "إيداع" المرضى 

لدى الممرضات على لوح كبير موجود في كاونتر الممرضات وعلى لوحة صغيرة عند مدخل كل 

 رفة. غ

خالل الوردية، تقوم قوى المساندة بمساعدة الممرضة، في كل ما يتعلق باألمور األساسية المرتبطة 

 بعالجك. 

  سيكون أي فرد من أفراد لطاقم في خدمة أي مريض.  -من الواضح أنه في حاالت الطوارئ 

 مؤشرات الحيوية، تبديل يقوم الطاقم بالعالج وفقا لما هو مطلوب: تقديم األدوية، فحوص الدم، قياس ال

الضمادات، المتابعة والقياس، القيام بمختلف اإلجراءات في القسم واإلرسال للقيام بإجراءات في 

 المعاهد األخرى وفقا للحاجة. 

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

 ي وقت لالستفسار، ونحن سنقوم باإلجابة قدر المستطاع. باإلمكان التوجه ألفراد الطاقم في أ 

 

 

 

 

 

 العمل في القسم:  برنامج

-88:11) والليل(، 88:11-45:11) مساء(، 45:11-7:11) صباح ورديات: 8يعمل الطاقم التمريضي وفق 

17:11 .) 

 . 20:02-20:22، 00:02-00:22، 00:02-00:22 يتم تبديل الورديات بين الممرضات عند الساعات:

 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.

راض الثمينة في قسم األمن. ستستدعي الممرضة المسؤولة، بدال من ذلك، بإمكانك إيداع األغ

 بناء على طلبك، رجل أمن من أجل ترتيب موضوع تسليم األغراض.

 المستشفى ليس مسؤوال عن ضياع/ تضرر األغراض الثمينة.

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



 

 

  .00:22، الليل 00:22. المساء 00:22. الظهيرة 20:22، 20:22 صباحا ساعات توزيع األدوية:

 

 

 ممنوع تناول الدواء بشكل شخصي دون علم الممرضة

 

يتم تحديد التركيبة الغذائية الخاصة بك من  .00:22، والعشاء 00:22، الغداء 20:22 الفطور: توزيع الوجبات

 قبل أخصائية التغذية.

 النشاطات األساسية خالل اليوم:

أخذ عينات لفحوص الدم، االهتمام الشخصي )إلباس المالبس، االستحمام، النقل(، زيارة األطباء، العالجات 

الطبية المساندة، فحوص واستشارات وفقا للحاجة، إرشادات للمرضى وللعائالت، تجهيز المرضى لالستراحة/ 

 النوم وغيرها... 

 ات الشخصية، تغيير الوضعية، المتابعة والمراقبة. إعطاء العالجات واألدوية وفقا لالحتياج في الليل:

 

 الزيارة: ساعات

 يحترم طاقم القسم رغبة األقارب واألصدقاء بزيارة أعزائهم.

  لكل  8. ومع ذلك فإننا نقيد عدد الزوار بـ 84:11مسموح دخول الزوار إلى القسم حتى الساعة

، 84:11المرضى في الغرفة. بعد الساعة مريض، من أجل الحفاظ على الهدوء وعلى خصوصية بقية 

وث إلى جانبك بعد موافقة الممرضة. يحق للمرافق الراغب بالبقاء مع يحق لمرافق واحد فقط المك

ممكن قريبه خالل ساعات الليل القيام بذلك، لكن البقاء مسموح لمرافق واحد فقط لكل مريض، وهو 

 على أريكة بجانب السرير فقط.

 48:11صباحا وتنتهي في الغالب الساعة  3:81ء الساعة تبدأ زيارة األطبا. 

  .خالل زيارة األطباء وخالل تقديم العالجات، يرجى من أفراد الزوار االنتظار في غرفة النهار

باإلمكان التحدث إلى األطباء بعد الزيارة. مع ذلك، ويموجب قانون حقوق المريض، يحق لك أن تطلب 

 أفراد العائلة خالل الوقت الذي يقوم األطباء فيه بفحصك. من الطبيب بقاء مرافق واحد من

 .ممنوع الدخول إلى غرفة بابها مغلق دون أخذ إذن بذلك. نحن نحافظ على حرمة المرضى في القسم 

 

 : في القسم أرقام الهاتف

 18-5555513: كاونتر القسم 

 :18-5555374 فاكس القسم 

 اتف من السكرتيرة الموجودة عند الكاونتر. باإلمكان الحصول على بطاقة تعريف وأرقام هو 

 

 :عامةمعلومات 

 18-5555555مقابل دفع رسوم، عبر الهاتف رقم:  طلب تلفزيون:

. )في 3و  8،1في الطوابق  -الطابق الرابع. زوايا لبيع القهوة، المعجنات والشطائر  كافيتيريا )مقصف(:

 ساعة من األحد إلى الجمعة(. 81الطابق الثاني، مفتوح لمدة 

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

 في الطابق الثامن.  كنيس:

 الخميس. -أيام األحد  41:11-41:11ابق الثالث بين الساعات )إلعارة المستلزمات الطبية(: الط "يد سارة"

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

 الطابق الرابع.

وقف في : مقابل دفع رسوم )باإلمكان التوجه إلى العاملة االجتماعية للحصول على ملصقة تموقف السيارات

 حال المكوث ألكثر من أسبوعين(.

 الطابق الرابع. دكان الهدايا والمستلزمات الطبية:

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

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

 

 التسريح: قُبيل

يتم اتخاذ قرار بتسريح المريض خالل زيارة األطباء الصباحية. أحيانا باإلمكان البدء باالستعداد للتسريح منذ 

 اليوم الذي يسبقه.

التسريح من القسم مشروط بتلقي كتاب من الطبيب. تتم إجراءات التسريح ابتداء من ساعات الصباح وغالبا ما 

 ب حالتك ووفقا الحتياجات القسم. ، بحس45:11تنتهي حتى الساعة 



 

 

قبل تسريحك من القسم، ستتلقى كتاب تلخيص للحالة المرضية والعالج موقع من قبل الطبيب، يشمل التوصيات 

بشأن متابعة العالج، المراقبة والوصفات الدوائية وفقا للحاجة. ستقوم الممرضة بشرح التوصيات والتأكد من أنه 

 ية. يسرنا أن نجيب على أي سؤال بترحاب. قد تم إخراج الحقنة الوريد

 

 

 

فسيقوم أحد أفراد طاقم القسم باالتصال مع العائلة،  -في حال كانت هنالك احتياجات خاصة تتعلق بتسريحك 

 الممرضة في العيادة الجماهيرية و/أو وحدة متابعة العالج في صندوق المرضى الذي أنت عضو فيه. 

 

 

 نحن نحاول تقديم أفضل عالج ممكن. 

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

 

 

 

 

 مع تمنياتنا لك بالشفاء العاجل

 "بطاقم قسم األمراض الباطنية "

 القدس -المركز الطبي شعاري تصيدق 

 

 

 

 نرجو منك عدم الخروج من القسم قبل تلقي اإلرشاد من الممرضة


