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 وألفراد عائلتهريض ملل معلومات -قسم المسالك البولية 

 מידע למטופל ולבני משפחתו - מחלקת אורולוגיה

 تمت صياغة هذا المستند بصيغة المذكر لكنه موجه للنساء والرجال على السواء

 ، تحية وبعد حضرة المريض العزيز

 طاقم قسم المسالك البولية موجود لخدمتك ومن أجل أن يقدم لك أفضل عالج ممكن وأن يخلق لك أفضل بيئة ومحيط لطيفين وداعمين. 

 . ستساعدك المعلومات المتوفرة في هذه الورقة خالل فترة المكوث للعالج، وستسهل عليك التعرف على القسم وعلى أفراد الطاقم وروتين العمل

 نحن هنا من أجل تسهيل مكوثك قدر اإلمكان.  

 

 

 

 مبنى القسم:

 سريرا عالجيا.  28يقع قسم المسالك البولية في الطابق السابع، ويتضمن 

 عند مدخل القسم هنالك غرفة للعائالت فيها جهاز تلفزيون ومقاعد

 1717زاوية تحضير المشروبات الساخنة موجودة مقابل الغرفة رقم 

 1717بارد )الكولير( موجود مقابل الغرفة رقم جهاز الماء ال

 طاقم القسم:

ة، في القسم، هنالك طاقم متعدد التخصصات يشمل أطباء، ممرضات، سكرتيرة، عاملة اجتماعية، معالجة حركية، أخصائية تغذية، قوى عاملة مساعد

 ومتطوعات في الخدمة الوطنية. 

 1777غرفة رقم  -السيدة نافا عسيس  - الممرضة المسؤولة  البروفيسور عوفر شينفلد.  - مدير القسم

 .1777غرفة رقم  - العاملة االجتماعية                 مكتبها وسط القسم. -السيدة حاني المبارت  - السكرتيرة

 برنامج العمل في القسم:

 (.01:00-80:00)(، والليل 80:00-77:00(، المساء )77:00-01:00نحن نعمل في ثالث ورديات: الصباح )

في كل وردية، يتم تخصيص ممرضة شخصية لعدد من المرضى. باإلمكان معرفة الممرضة المسؤولة عن عالجك في الوردية المحددة من خالل 

 التسجيل على اللوحة الموجودة بجانب محطة الممرضة عند مدخل القسم. 

األطباء، فحوص الدم، الفحوص التشخيصية المختلفة، وإجراء العمليات الجراحية الجزء األساسي من النشاط يكون خالل الوردية الصباحية: زيارة 

 بموجب برنامج العمليات الذي تم تحديده سلفا. 

على  يتم تحديد برنامج العمليات سلفا، لكن في بعض األحيان تكون هنالك تغييرات وحاالت غير متوقعة في اللحظة األخيرة. في حال تم أي تغيير

 مليات، سيقوم طبيب القسم بالتحدث إليك وتحديد موعد جديد لك، بأسرع وقت ممكن. برنامج الع

هد من الممكن أن تخضع، خالل فترة المكوث للعالج، إلى عدد من الفحوص/ الفحوص التصويرية. يتم إجراء هذه الفحوص بالتنسيق مع مختلف المعا

 فحص. ، وهم الذين يحددون موعد وساعة إجراء الفي المركز الطبي

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز الطبي. يبقى العالج ضمن مسؤولية الطاقم  فيأحيانا، بسبب امتالء القسم، من الممكن أن يتم عالج بعض مرضى المسالك البولية في أقسام أخرى 

 الطبي التابع لقسم المسالك البولية. 

 أما العالج التمريضي الجاري )اليومي( فستحصل عليه من ممرضات القسم الذي تتواجد فيه. 

 وردية الصباح:

 زيارة األطباء - 01:00-02:00

 توزيع األدوية، وجبة اإلفطار - 02:00-00:00

 توزيع األدوية، وجبة الغداء. - 78:00-71:00

 وردية المساء: 

 توزيع األدوية، وجبة العشاء - 72:00-70:00

 توزيع األدوية -88:00

 وردية الليل:

 الحفاظ على راحة المرضى وإجرء العالجات الضرورية.

 إيقاظ المرضى من أجل إجراء الفحوص والعالجات  - 07:00-01:00

زيارة األطباء، ُيرجى من أفراد العائلة خالل 

المكوث في غرفة االنتظار الموجودة في 

 القسم. 

خالل كل الورديات، يتم إجراء العالجات 

 والمتابعات بموجب ما يجب القيام به. 
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 87:00-00:00 ساعات الزيارة في القسم:

 . من المفضل االمتناع عن الزيارات في ساعات الظهر من أجل الحفاظ على راحة المرضى. شديد على االلتزام بساعات الزيارةالرجاء الت

 يمكن لشخص واحد من أفراد العائلة فقط البقاء إلى جانب المريض.  87:00بعد الساعة 

 المكوث في الليل يكون على مقعد )كنبة( إلى جانب سرير المريض. 

 الرجاء الحفاظ على الهدوء في القسم:

 

 

 خالل العالج:

تعلقة مع وصولك إلى القسم، ستقوم ممرضة باستقبالك وتقديم المعلومات لك حول العالج. إجراءات االستقبال التمريضية مرتبطة ببعض األسئلة الم

 بماضيك الطبي. 

 ار عن التفاصيل غير الواضحة بالنسبة لك. خالل هذا اللقاء سيكون بإمكانك طرح األسئلة واالستفس

أما في في حال وصلت للخضوع لعملية جراحية مخطط لها، فإن اليوم األول سيكون مخصصا لالستقبال في القسم، بينما سيتم إجراء العملية الجراحية 

 يوم االستقبال أو في اليوم التالي. 

تحديده اعتمادا على االعتبارات الطبية والتمريضية، وال تتوفر إمكانية التغيير في كل األوقات. نود أن نشير إلى أن مكانك في غرفة ما في القسم يتم 

 فمنك العذر.

ُيرجى من المرضى ذوي المحدوديات الحركية طلب المساعدة من  أفراد الطاقم عند أي نزول أو صعود إلى السرير، وكذلك عند المشي. جرس 

 السرير، على الكنبة، في المرحاض وفي الحمام.  فييد المريض خالل وجودة استدعاء الممرضة موجود في متناول 

 سيتلقى المرضى المعرضون لمخاطر السقوط بشكل كبير، ورقة تعليمات إضافية من الممرضة مع انتهاء إجراءات االستقبال التمريضية.

 تسريح المرضى:

 منك ترتيب أغراضك الشخصية قبيل الخروج من المركز الطبي. ستحصل على كتاب تسريحك من الطبيب بعد زيارة األطباء. نرجو 

(، ستحصل من الممرضة على كتاب التسريح الذي يتضمن تفاصيل عالجك، التشخيص الطبي، العالجات 77:00في يوم التسريح )غالبا قبل الساعة 

 ة متابعة العالج والمراقبة. ونتائج الفحوص التي خضعت لها خالل مكوثك للعالج. ستقوم الممرضة بإرشادك إلى كيفي

المرضى  عند الحاجة سيتم تزويدك بوصفة لألدوية. نرجو منك أن تطلب من أحد أفراد العائلة أن يشتري لك األدوية أو المستلزمات الطبية من صندوق

 الذي أنت مؤمن به. ليست هنالك صيدلية في المركز الطبي من أجل تزويدك باألدوية الالزمة لمتابعة العالج في المنزل. 

 في غرفتك إلى حين  انتهاء إجراءات التسريح.  يحق لك البقاء

في حال جلبت معك إلى العالج صورا إشعاعية، فحوصا، تلخيصات سابقة للوضع الطبي وكنت ترغب باستردادها، الرجاء طلب ذلك من السكرتارية 

 في يوم التسريح. 

 العاملة االجتماعية:

من أجل مرافقة ودعم المريض وعائلته، ومن أجل تخطيط استكما  71:00-00:77بين الساعات تتواجد العاملة االجتماعية أيام األحد حتى األربعاء 

 من خالل السكرتارية، الممرضة المسؤولة أو الممرضة المسؤولة في الوردية.  -العالج بعد التسريح. باإلمكان التواصل مع العاملة االجتماعية 

 معلومات عامة:

 لمريض من الطبيب في كل يوم بعد زيارة األطباء، بالتنسيق مع سكرتارية القسم أو الممرضة باإلمكان تلقي معلومات حول وضع ا

في ممر غرف  1701المسؤولة. عند الحاجة باإلمكان تحديد موعد لمحادثة مع مدير القسم بالتنسيق مع سكرتيرته الشخصية ) غرفة رقم 

 األطباء(. 

 على معلومات، مع شخص واحد ودائم من أفراد العائلة.  من المفضل أن تكون العالقة مع األطباء للحصول 

  .في المركز الطبي هنالك شبكة إنترنت السلكية 

  هنالك  -المستشفى ليس مسؤوال عن فقدان أو سرقة األغراض الشخصية بما في ذلك الهواتف الخلوية، الحواسيب النقالة والمجوهرات

 ي عهدته دون أي مقابل مالي. الثمينة ف إمكانية لطلب رجل أمن ولوضع األغراض

  .إذا كانت لديك أسنان مستعارة، أجهزة سمع أو ما شابه مما يعتبر حيويا من أجل أدائك اليومي، الرجاء الحفاظ عليها 

  في رمات بيت هكرم، قرب المركز الطبي، هنالك صيدلية.  التجاريفي المركز 

يجب على المريض الراغب بالخروج من القسم طلب اإلذن من الممرضة المعالجة، والتأكد 

 أن معه هاتفا نقاال رقمه مسجل في ملفه الطبي. من
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 يسعدنا أن نجيب على أي سؤال أو طلب في أي وقت.

 نتمنى لك مكوثا لطيفا وشفاًء عاجال، طاقم قسم المسالك البولية

 يهمنا جدا سماع رأيك بالعالج والخدمة في القسم!

 الرجاء تخصيص عدة دقائق لتعبئة استمارة أسئلة )مجهولة الهوية(.

 ل القسم.ن إيجاد استمارات األسئلة عند مدخباإلمكا


