
 عٌادة األمراض النسائٌة

 معلومات لمتلقٌة العالج

מידע למטופלת - מרפאת נשים  

 

 حضرة متلقٌة العالج العزٌزة

 طاقم عٌادة األمراض النسائٌة ٌرحب بك وٌتمنى لك تمام الصحة. 

 طاقم العٌادة موجود لخدمتك لٌقدم لك أفضل عالج، ولٌوفر لك بٌئة لطٌفة وداعمة. 

 

 حول العٌادة

 تقع عٌادة األمراض النسائٌة فً الطابق التاسع، فً بناٌة "الجٌل القادم" فً المركز الطبً "شعاري تصٌدق". 

 تختص العٌادة بمتابعة وعالج حاالت األمراض النسائٌة والتولٌدٌة التً تتم مالءمتها لمختلف مراحل حٌاتك. 

 ، مع إٌالء اهتمام شخصً وإبداء حساسٌة كبٌرة الحتٌاجاتك. فً العٌادة، ٌتم تقدٌم الخدمات الطبٌة والتمرٌضٌة المهنٌة

 غرف أطباء ٌتم استخدامها أٌضا كغرف للقٌام بمختلف اإلجراءات، مع وجود أجهزة طبٌة متطورة جدا.  ;هنالك فً العٌادة 

تلف العالجات، االستشارات فً غرفة الممرضات، ٌتم القٌام بإجراءات االستقبال التمرٌضٌة األولٌة، فحوص الدم، المتابعة ومخ

 واإلرشادات. 

 مجاالت تخصص العٌادة

 عٌادة السلس البولً وأسفل الحوض حاالت الحمل شدٌدة الخطورةعٌادة  عٌادة األورام السرطانٌة

 عٌادة ما قبل الجراحة القٌصرٌة عٌادة سكري الحمل عٌادة عنق الرحم

 راتللنساء المسر   -المتابعة عٌادة  عٌادة العجان عٌادة سن انقطاع الطمث

 عٌادة الغدد الصماء التولٌدٌة عٌادة التخدٌر التولٌدٌة BRCAالنساء حامالت طفرة عٌادة 

 عٌادة أمراض األعضاء التناسلٌة الحمٌدة  عٌادة التشخٌص ما قبل الوالدة عٌادة متابعة الحمل

 

 الراحة فً العٌادة

لراحتك وراحة مرافقاتك، اهتممنا بأن نوفر جوا لطٌفا ومتاحا. فً العٌادة هنالك أسرة عالجٌة وأسرة فحص متاحة ومتطورة جدا، مناطق 

انتظار/ جلوس مرٌحة وواسعة جدا، زاوٌة للمشروبات الباردة، شبكة السلكٌة للتصفح الحر وشرفتٌن واسعتٌن تطالن على منظر طبٌعً 

 ورشلٌم القدس. بانورامً خالب أل

 . ;و  2تتواجد الكافٌتٌرٌا )المقصف( فً الطابق الرابع، وزاوٌة قهوة وكعك فً الطوابق 

 األمن واألمان

 إذا كانت لدٌك أٌة محدودٌة حركٌة، الرجاء االستعانة بأفراد الطاقم. 



 من أجلك.  انحن هن

 طاقم العٌادة

 ت اجتماعٌات، فنٌات، وخدمة وطنٌة. ، عامالراتٌقم العٌادة أطباء، ممرضات، سكرتٌشمل طا

 8777586/22، وسكرتٌرته الشخصٌة السٌدة جٌال لٌفً البروفٌسور عوزي بلٌر مدٌر قسم النساء والتولٌد:

 د. فاٌز خطٌب مدٌر القسم اإلسعافً:

  د. رون رافٌنوفٌتش. مدٌر وحدة األولتراساوند:

 22/:786797 - نالسٌدة تامار فاٌتسما الممرضة المسؤولة فً العٌادة:

 8888685/22 السٌد نوعمً لٌفً مسؤولة فنٌات األمواج فوق الصوتٌة )األولتراساوند(:

 

 االستقبال فً العٌادة

  .ٌتم االستقبال فً العٌادة بواسطة ملف العٌادة أو ملف التسرٌر 

، حٌث تقومٌن لدٌهن بترتٌب موضوع التغطٌة المالٌة وحتلنة اتراالستقبال األولٌة من قبل السكرتٌٌتم القٌام بإجراءات 

 حضورك إلى العٌادة. 

  :فً العٌادة هنالك منظومة أدوار محوسبة ألجل راحتك. سٌرافقك رقم الدور الذي حصلت علٌه فً مختلف محطات العٌادة

 الممرضة، الطبٌب واألولتراساوند. 

 بٌب، سٌتم تقدٌم أو تأخٌر دورك قلٌال. فً بعض الحاالت المحددة، وبحسب اعتبارات الط

نرجو االنتباه، من الممكن أن ٌتم استدعاء الطبٌب الذي ٌستقبلك فً العٌادة إلجراء عالج/ جراحة مستعجل/ة. فً مثل هذه 

 الحالة من الممكن أن ٌطول وقت مكوثك فً العٌادة. نحن نبذل كل ما فً وسعنا من أجل تفادي مثل هذه الحاالت. 

 نرجو منك التعاون وإبداء التسامح. 

  .الرجاء تجهٌز كافة المستندات الطبٌة ذات العالقة: توجٌه من الجهة المهنٌة، نتائج فحوص الدم، األولتراساوند وما شابه 

 :ات ستقوم الممرضة بإجراءات االستقبال التمرٌضٌة التً تشمل استمارة أسئلة قصٌرة وقٌاس العالم االستقبال لدى الممرضة

 الحٌوٌة. عند الحاجة، ستقوم الممرضة بإجراء فحص دم. 

 إذا كنت حامال، سٌطلب منك إعطاء عٌنة من البول للفحص، وسٌتم قٌاس وزنك. 

 ستقوم الممرضة بإرشادك وتقدٌم الشرح لك حول مختلف المواضٌع، بحسب التشخٌص. 

 :لعالقة من أجل إكمال الصورة. سٌقوم الطبٌب بسؤالك بعض األسئلة ذات ا االستقبال لدى الطبٌب 

  قبل أي فحص، عالج أو إجراء طبً، ستتلقٌن شرحا من الطبٌب الذي ٌقوم باإلجراء حول الفحص. ندعو زوجك أو أي مرافق

 آخر لالستماع إلى الشرح معك. 

  نٌرة الخاصة. التوقٌع على استمارة الموافقة المست -مع انتهاء الشرح  -فً حاالت اإلجراءات الغزوٌة، سٌطلب منك 

 أرقام الهواتف: 

 22-87775:2 22-8888882 سكرتارٌة العٌادة:

 22-8777595، 22-8888:82 غرف الممرضات:

 22-8888685 وحدة األولتراساوند:

 22-75;8777 فاكس السكرتارٌة:



 22-;786752 فاكس غرفة الممرضات )بما فً ذلك النتائج السرٌرٌة(:

 

 أي استفسار أو طلب فً أي وقت كان ٌسر طاقم العٌادة أن ٌجٌب على

 نحن نتمنى لك مكوثا طٌبا

 طاقم عٌادة األمراض النسائٌة

 

 

 

 

 

 

 

 التدخٌن ممنوع فً مختلف أنحاء المركز الطبً

 انتبهً رجاء  

الرجاء الحفاظ على أغراضك خالل مكوثك فً العٌادة وعدم ترك حقٌبتك أو األغراض 

 الثمٌنة دون مراقبة.

 لٌس مسؤوال عن أغراض متلقً العالج والزوار. المركز الطبً


