
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידע למטופל ומשפחתו - אורטופדיתמחלקה 

 وألفراد عائلتهللمريض  معلومات -قسم العظام 
 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 حضرة المريض العزيز،

 طاقم قسم العظام يرحب بك ويتواجد في خدمتك من أجل أن يقدم لك أفضل عالج ممكن.  

 بالتعرف على القسم، الطاقم وروتين العمل اليومي فيه.   تكمساعدالواردة في هذه الورقة من أجل  تأتي المعلومات

 لك إقامة ممتعة وشفاًء عاجال وتاما.  نتمنى
 

 حول القسم:
 يتواجد القسم في الطابق الثامن. 

ب كل سرير هنالك خزانة صغيرة غرفة. يتم الفصل بين األسرة بواسطة ستائر، وإلى جان 21سريرا في  03في القسم هنالك 

 للمستلزمات الشخصية وجرس استدعاء باإلمكان بواسطته التواصل مع طاقم القسم.

 تلفزيون.جهاز عند مدخل القسم هنالك غرفة للعائالت فيها 

أحيانا، وبسبب الضغط الزائد على األسرة، يتم تسرير مرضى قسم العظام في أقسام أخرى.، لكنهم يستمرون بتلقي العالج من الطاقم 

 الطبي التابع لقسم العظام. 

 . 6218لخدمة المرضى وعائالتهم، هنالك مطبخ صغير مقابل الغرفة رقم 

 لف والمشار إليه، زاوية إلعداد المشروبات الساخنة وجهاز للمياه الباردة.في المطبخ ثالجة باإلمكان وضع الطعام الشخصي المغ

 باإلمكان تسخين الطعام الذي يوفره المستشفى فقط.

 ال يقوم المستشفى بتوفير األدوات واألواني أحادية االستخدام. 

 :القسمطاقم 

طاقم اختصاصات طبية مساعدة، عاملة اجتماعية، في القسم هنالك طاقم متعدد التخصصات، يشمل أطباء، ممرضات، سكرتيرات، و

 أخصائية عالج حركي، أخصائية عالج بالتشغيل، أخصائية تغذية، قوى عاملة مساعدة، ومتطوعات الخدمة المدنية. 

القسم ُملحق بكلية الطب في الجامعة العبرية، ومن الممكن أحيانا أن يرافق الطاقم الطبي والتمريضي طالب الطب، التمريض 

 والعالج الحركي. 

 بروفيسور عاموس فايزر مدير القسم:

 .6260غرفة رقم  -السيدة طاليا سلوتكي  الممرضة المسؤولة في القسم:

 الكاونتر في وسط القسم. -السيدة ليمور فعاكنين  السكرتيرة:

 6218غرفة رقم  -السيدة تسهاينش تداسا  العاملة االجتماعية:

 المهنيين من خالل سكرتارية القسم. باإلمكان التواصل مع المختصين

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 أرقام الهاتف: 

 31-8111188السكرتارية الطبية: 

 31-888613 31-8111113كاونتر محطة الممرضات وسكرتارية القسم: 

 31-8111116فاكس القسم: 

 31-8111222البدالة المركزية: 

 باإلمكان الحصول على بطاقة تعريف وأرقام هواتف القسم من الكاونتر. 

 :القسماالستقبال في 

 تقدم لك المعلومات المتعلقة بالمكوث في القسم، ثم ستقوم بإجراءات االستقبال سستقوم ممرضة القسم باستقبالك و

التمريضية التي تشمل أسئلة وتفاصيل حول ماضيك الطبي. خالل هذا اللقاء، بإمكانك االستفسار حول األمور 

ة إلة أن إدراجك في غرفة في القسم يتم وفقا لالعتبارات الطبية غير الواضحة بالنسبة لك. بودنا اإلشار

 والتمريضية وليس باإلمكان دائما إجراء التغييرات. 

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

 المرض السابقة وقائمة األدوية الشخصية. 

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

 نعتذر سلفا عن اإلزعاج ونرجو تفهمكم. 
لب معك من البيت مستلزمات االستحمام، الحالقة، حذاء منزليا، عباءة، أدوات أحادية االستخدام وأغراضا شخصية من المحبذ أن تج

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

 

 
 

 

 :روتين العمل في القسم

  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 

فرد من أفراد لطاقم في خدمة سيكون أي  -على لوح كبير موجود في كاونتر الممرضات. في حاالت الطوارئ 

 أي مريض.   

  يحق للمرافق الراغب بالبقاء خالل ساعات الليل، أن يقوم بذلك بعد موافقتك. مسموح مكوث مرافق واحد لكل

 مريض، وذلك بالتنسيق مع الممرضة المسؤولة، وهو متاح على األريكة بجانب السرير فقط. 

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

  وهي تقوم بالتوجه 08:00-03:80تتواجد المعالجة الحركية في القسم أيام األحد حتى الخميس، بين الساعات ،

بحسب نوع العملية الجراحية ووفقا لتعليمات مجري  إلى المرضى بناء على توجيهات الطبيب. تتم مالءمة العالج

 الجراحة. 

 د المعالجة بالتشغيل في القسم أيام األحد حتى الخميس في ساعات الصباح. يتمحور العالج حول التدرب تتواج

على النشاطات اليومية واإلرشاد على سبيل االستعداد للتسريح. كل ذلك من أجل إتاحة إمكانية استمرار أدائك في 

 إطار االلتزام بالتعليمات الطبية. 

في حال جلبت معك أغراضا ثمينة،  يجب االمتناع عن جلب األغراض الثمينة مثل النقود، المجوهرات واألجهزة اإللكترونية.

بدال من ذلك، بإمكانك إيداع األغراض الثمينة  أفراد العائلة/ المرافق إلى حين تسريحك من العالج. نرجو منك تسليمها ألحد

 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.



 
 
 
 
 
 
 
 

 اقم في أي وقت لالستفسار، ونحن سنقوم باإلجابة قدر المستطاع.باإلمكان التوجه ألفراد الط 
 

 

 

 العمل في القسم:  برنامج

 . 31033-10033 والليل، 10033-21033 مساء، 21033-1033 صباح ورديات: 0يعمل الطاقم التمريضي وفق 

يتم العمل األساسي في القسم خالل وردية الصباح: زيارة األطباء، فحوص الدم، مختلف الفحوص التشخيصية، النقل إلى غرفة 

العمليات بموجب برنامج العمليات الذي تم تحديده سلفا. تجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج قابل للتغيير وفقا للمستجدات الضرورية 

 المختلفة. 

 توزيع أدوية، استحمام، وجبة الفطور.  - 36033-36033 :وردية الصباح

 زيارة األطباء، تبديل الضمادات. - 36033-21033

 توزيع أدوية، وجبة الغداء.  - 21033-20033

 توزيع أدوية، وجبة العشاء. - 26033-26033 وردية المساء:

 توزيع أدوية. - 11033

 العالجات الضرورية. الحفاظ على راحة المرضى وإجراء  وردية الليل:

 إيقاظ المرضى من أجل الفحوص والعالجات. - 31033-31033

 ساعات الزيارة:

 12033-36033ُيسمح بدخول الزوار إلى القسم بين الساعات 

 الرجاء التقيد بساعات الزيارة، ومحاولة تفادي الزيارات خالل ساعات الظهيرة قدر اإلمكان، من أجل الحفاظ على راحة المرضى. 

 تقديم المعلومات بشأن وضع المريض:

باإلمكان تلقي المعلومات الطبية من أطباء القسم في كل يوم بعد زيارة األطباء، وذلك بالتنسيق مع سكرتيرة القسم أو الممرضة. عند 

(. من المحبذ أن 6266اإلمكان تنسيق محادثة مع مدير القسم من خالل سكرتيرته الشخصية )السيدة دافنا كرمل، غرفة رقم بالحاجة 

 مندوب واحد ودائم عن العائلة.  عبريكون التواصل مع أطباء القسم لتلقي المعلومات، 

من أجل مرافقة ودعم المريض  28033-36033ساعات العاملة االجتماعية التابعة للقسم موجودة أيام األحد حتى الخميس بين ال

 وعائلته، ومن أجل تخطيط استمرارية العالج بعد التسريح. 

 األمن واألمان:

إذا كانت لديك أية محدودية في الحركة، الرجاء االستعانة بأفراد الطاقم خالل المشي، وفي كل مرة تنزل فيها من السرير أو تصعد 

 ة موجود في متناول يدك في السرير، على األريكة، في المراحيض وفي الحمام. إليه. جرس استدعاء الممرض

 الخروج من القسم دون إبالغ الممرضة المسؤولة عن عالجك خالل الوردية، والحصول على موافقتها ممنوع

 هاتفا خلويا يكون رقمه موجودا مع سكرتيرة القسم. فالرجاء التأكد من أنك تحمل معكمن القسم  إذا خرجت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 التسريح:توجيهات ما قُبل 

 بعد زيارة األطباء الصباحية، واتخاذ قرار بشأن تسريحك، يجب عليك االستعداد للخروج من المستشفى.

حين بإمكانك البقاء في غرفتك. ستتلقى توجيهات في يوم التسريح ستتلقى كتاب تسريح يقوم بكتابته طبيب القسم. حتى ذلك ال

العيادات الخارجية التابعة  يفومراجعة العالج من قبل الطبيب والممرضة، وسيتم استدعاؤك لزيارة متابعة  تتمةوإرشادات بشأن 

 للمستشفى. 

دوية من صندوق المرضى الذي أنت عند الحاجة، سيتم تزويدك بوصفة لألدوية. رجاًء، اطلب من أحد أفراد عائلتك أن يجلب لك األ

 مؤمن فيه. ليس بإمكان المستشفى تزويدك باألدوية الالزمة لمتابعة العالج في المنزل. 

إذا أحضرت معك صور أشعة، فحوصا و/أو مستندات تلخيص الحاالت المرضية السابقة، وكنت ترغب باستردادها، الرجاء القيام 

 بذلك في يوم التسريح من المستشفى.

 :عامةمعلومات 

 :)في الطابق 9و  4،2في الطوابق  -الطابق الرابع. زوايا لبيع القهوة، المعجنات والشطائر  كافيتيريا )مقصف( .

 ساعة من األحد إلى الخميس(. 42الثاني، مفتوح لمدة 

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

 :في الطابق الثامن.  كنيس 

 "02:00-00:00)إلعارة المستلزمات الطبية(: الطابق الثالث بين الساعات  "يد سارة. 

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

 الطابق الرابع. 

 سم من أجل الحصول على : مقابل دفع رسوم )باإلمكان التوجه إلى العاملة االجتماعية في القموقف السيارات

 بطاقة وقوف عند المكوث في المستشفى لفترة أطول من أسبوعين(. 

 :الطابق الرابع. دكان هدايا ومستلزمات طبية 

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

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

 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

 طاقم قسم العظام 

 القدس -المركز الطبي شعاري تصيدق 

 

 


