
 

 معلومات للمريض ولعائلته
 غرفة المراقبة )قسم األمراض الباطنية "ب"(

  )פנימית ב'( חדר ניטור - מידע למטופל ומשפחתו

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

 

 حضرة المريض العزيز، 

 طاقم غرفة المراقبة يرحب بك ويتمنى لك الشفاء العاجل والتام. 

عامة حول النشاطات في غرفة المراقبة، من أجل التخفيف من وطأة مكوثك والنهوض  تهدف هذه الورقة لتزويدك بمعلومات

 بمستوى رفاهيتك.

غرفة المراقبة مخصصة لتقديم العالج المكثف داخل قسم األمراض الباطنية، من أجل استقرار حالتك الصحية وإلى حين نقلك 

 إلى القسم العادي. 

 

 ُبنية ومميزات غرفة المراقبة:

. في الغرفة هنالك خمسة أسرة 8358ة المراقبة في الطابق الثامن، داخل قسم األمراض الباطنية "ب"، في الغرفة رقم تقع غرف

مفصولة عن بعضها البعض بواسطة ستائر. غرفة المراقبة مخصصة للمرضى الذين يحتاجون إلى المتابعة والعالج المكثف 

 ، القلب، الكبد، الكلى، وغيرها. بشأن مشاكل مجاري التنفس، البول، الجهاز الهضمي

حول كل سرير، هنالك متسع يكفي لوحدة عالج شخصية، فيها خزانة صغيرة لحفظ األغراض الشخصية وكرسي للزائر بجانب 

 السرير. 

نحن نقوم بمتابعة حالتك الصحية بصورة متواصلة من خالل شاشة المراقبة )المونيتور(، التي تزودنا بمعلومات حول 

يتواجد المونيتور فوق سريرك ت الحيوية لديك )ضغط الدم، النبض، وتيرة التنفس، إشباع الدم باألوكسجين وغيرها(. المؤشرا

 . وله شاشة إضافية في محطة الممرضة

 في غرفة المراقبة، تتواجد طوال الوقت ممرضة مختصة تقوم باالهتمام بالمرضى الموجودين في هذه الغرفة فقط. 

 

 المراقبة:طاقم غرفة 

يشمل طاقم القسم أطباء، ممرضات، قوى مساندة، عاملة اجتماعية، أخصائية تغذية، معالج اتصال، معالجة حركية، سكرتيرة، 

 خدمة مدنية وعمال نظافة. 

 

 الطاقم الطبي:

 .د. شوشانا زفاين مديرة القسم وغرفة المراقبة:

المراقبة هم جزء من الطاقم الطبي الموكل بمجموعة من الغرف في  األطباء الموكلون بالعناية بالمرضى الموجودين في غرفة

 قسم األمراض الباطنية "ب". 

 منفذ)تثبيت  Tracheostomyشارات و/أو للقيام باإلجراء مثل الـ توفقا للحاجة، يتم استدعاء أطباء أخصائيين لمختلف االس

 للهواء في القصبة الهوائية( وغيرها. 

 .00:11-08:11، بين الساعات 8538باألطباء في غرفة األطباء الموجودة في مدخل القسم، في الغرف رقم باإلمكان االلتقاء 

 هنالك طبيب مناوب يتواجد خالل كل ساعات المساء والليل، وكذلك أيام السبت واألعياد. 

 

 الطاقم التمريضي:

 . 8530غرفة رقم  - السيدة تانيا مور الممرضة المسؤولة في القسم وفي غرفة المراقبة:

 باإلمكان االلتقاء مع الممرضة المسؤولة في غرفتها خالل ساعات الصباح. 

 . شلزينجير السيدة رينانا: النائبة

 : السيدة راحيل زعفراني. السكرتيرة

 

 الطاقم اإلضافي:



 

، الثالثاء، والخميس بين الساعات: تتواجد أيام االحد، االثنين - 8585غرفة رقم  -السيدة دينا أشكنازي  العاملة االجتماعية:

8:11-00:11 . 

 في حال وجود أية مشكلة، باإلمكان التوجه إلى الممرضة المسؤولة والعاملة االجتماعية في القسم. 

 . 8588غرفة رقم:  -السيدة موريا يانون  أخصائية التغذية:

 تم مالءمة الطعام الحتياجاتك الشخصية. يتم تحديد التركيبة الغذائية المقدمة لك من قبل أخصائية التغذية. ت

 

 إجراءات االستقبال في غرفة المراقبة:

يأتي المرضى الذين يتعالجون في غرفة المراقبة من مختلف أقسام األمراض الباطنية، أو من غرفة الطوارئ مباشرة، من أجل 

أجل الخضوع إلجراء طبي يستدعي المراقبة الخضوع للمراقبة )قيد المتابعة والرقابة(، بصورة متواصلة ودقيقة و/أو من 

والعالج المشددين. عند استقبالك، ستقوم الممرضة بإجراءات االستقبال التمريضية التي تشمل استمارة أسئلة قصيرة وقياس 

 المؤشرات الحيوية. الحقا، سيقوم الطبيب بإجراءات االستقبال الطبية التي تشمل محادثة وفحصا. عند وصولك، سيطلب من

العائلة االنتظار خارج غرفة المراقبة، مع انتهاء العالج الطبي والتمريضي األولي المقدم لك. بعد ذلك سيتم القيام بإجراءات 

استقبال تمريضية بمرافقة أحد أفراد العائلة، القادر على تزويدنا بالمعلومات الحيوية. من المهم تزويدنا بالمستندات الطبية، قائمة 

من أجل أ ن تستطيع تزويدنا بأكبر قدر من المعلومات الالزمة بشأن  ،، وما شابه(CTاإلشعاعية )رنتجن،  األدوية، الصور

 خلفيتك الطبية والصحية. 

 

 روتين العمل في غرفة المراقبة، وساعات الزيارة:

 . 13:11-05:11، والليل 05:11-03:11، المساء 03:11-13:11يعمل الطاقم التمريضي ضمن ثالث ورديات: الصباح 

 خالل كل وردية، تقوم القوى المساندة بمساعدة الممرضة في عملها. 

 و طلب.في كل وردية، يتم إيكال العمل في غرفة المراقبة إلى ممرضة مؤهلة، باإلمكان التوجه إليها بأي سؤال أ

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

 المتابعة والقياس، والقيام بمختلف اإلجراءات الطبية.  

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

  .في أي وقت، باإلمكان التوجه للممرضة/ الطبيب المعالج من أجل االستفسار، ونحن سنقوم باإلجابة قدر المستطاع 

 

 : تبديل الوردية.3:11-3:51

 : دخول الزوار.7-0:77::0

 : وجبة اإلفطار، توزيع األدوية، أخذ عينات الدم للفحص، العالج الصباحي، زيارة األطباء. 8:11-00:51

 : دخول الزوار. 7:::7-3::33

 : وجبة الغداء، توزيع األدوية، عالج الظهيرة وتبديل الوردية. 05:51-03:51

 : دخول الزوار. 7-30:77::33

 : العالج المسائي. 00:11-08:11

 : دخول الزوار ووجبة العشاء. 30:77-07:77

 : توزيع األدوية. 01:11-00:11

 : دخول الزوار. 77::00:77-0

 

نحن نقوم بأقصى ما يمكننا من أجل إتاحة دخول الزوار ن عائلتك وأعزاءك يشكلون جزءا ال يتجزأ من شفائك. نحن نعلم أ

خالل الساعات المحددة وحتى بعدها. ولكن بسبب الطابع الخاص الذي يميز العالج في غرفة المراقبة، فأن التعاون والتفهم من 

 طرف الزوار، سيسهالن األمر عليك وعلى الطاقم. 

نحن نسمح لزائرين اثنين، على األكثر، بالمكوث إلى جانب كل مريض، وذلك لكي نستطيع الحفاظ على الهدوء والنظام في 

 القسم، من أجل راحة المرضى ومن أجل تقديم أفضل عالج ممكن. 

 خالل الليل، يسمح بمكوث مرافق واحد، على أريكة الجلوس، إلى جانب المريض. 

 ُيرجى االنتباه:

  من مسؤولية الممرضة الموكلة بعالجك فقط.  وتوزيع األدوية بناء على تعليمات الطبيب، وهيتم 

 .ممنوع تناول الدواء بشكل شخصي ودون علم الممرضة 



 

  ممنوع النزول من السرير أو تناول الطعام المجلوب من المنزل/ من خارج المستشفى، دون استشارة الممرضة

 المسؤولة.

  حالتك الصحية وبقرار تسريحك أو نقلك من غرفة المراقبة إلى قسم آخر في المركز الطبي، باعتبارات طبية يرتبط

 والمعطيات األخرى.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهواتف:أرقام 

 10-0333383كاونتر القسم: 

 10-0000330فاكس القسم: 

 باإلمكان الحصول على بطاقة تعريف وأرقام هواتف من السكرتيرة في مكتبها. 

 

 

 :عامةمعلومات 

 :)في الطابق 3و  0،8في الطوابق  -الطابق الرابع. زوايا لبيع القهوة، المعجنات والشطائر  كافيتيريا )مقصف( .

 ساعة من األحد إلى الجمعة(. 08الثاني، مفتوح لمدة 

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

 :في الطابق الثامن.  كنيس 

 "الخميس. -أيام األحد  08:11-01:11ابق الثالث بين الساعات )إلعارة المستلزمات الطبية(: الط "يد سارة 

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

 الرابع.

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

 المكوث ألكثر من أسبوعين(.

  الطابق الرابع. هدايا:الدكان 

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

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

 

 

 أفضل عالج ممكن.نحن نحاول أن نقدم لك 

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

 

 على أي استفسار كانكان يسعدنا أن نجيب في أي وقت 

 مع تمنياتنا بالشفاء العاجل

 "بقسم األمراض الباطنية " -غرفة المراقبة طاقم 

 

 

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

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

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.


