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 מידע למשפחה 

 ב'לודים יטיפול נמרץ יל יחידהה – פגייה

 שלוחת מרכז העיר

 

 ,הורים יקרים

 כם החלמה מהירה ורפואה שלמה.ם את פניכם בברכה ומאחל לתינוקמקד פגייההצוות 

שהותו של  תקופתהמידע כולל פרטים חשובים לגבי  .דע כללי שיסייע לכם במהלך האשפוזדף זה נועד לספק מי

 הכנה לשחרורו.ודגשים כ פגייהבהתינוק 

 בתינוקכם, את שותפים לטיפול בתינוק במהלך היום יום, במטרה לקדם את איכות הטיפולבכם אנו רואים 

 .ורווחתכם ורווחת

 

 פגייהאודות ה

להיכנס על מנת ית הנעולה למבקרים חיצוניים, חשמל הכניסה היא דרך דלת בקומת הקרקע.ממוקמת  פגייהה

 דלת.לימין הנמצא מזמזם יש ללחוץ על ה

ארון חלוקים כן קרה וו חמה יהישתפינת בכניסה תמצאו . להורים ישיבהכאזור מסדרון הכניסה משמש 

 למשפחות.

 נמצאים שירותי משפחות וחדר הנקה.המסדרון בקצה 

 

 ללבוש חלוק )הדרכה תינתן במקום(.היטב ו לרחוץ ידייםחובה  פגייהלפני הכניסה ל

 

 !להורים, סבים וסבתות בלבד מותרת פגייהלהכניסה 

 

 !פגייהאסור ב –השימוש בטלפון נייד 

 

 

 

 

 תחומי התמחות

 מטופלים יילודים הזקוקים לטיפול נמרץ או השגחה צמודה במהלך הימים הראשונים לחייהם. פגייהב

 לודים בהתאם למצבם הרפואי.ימחדר לידה או ממחלקת י מתקבליםיילודים 

 

 :פגייהצוות ה

 ומתנדבים. עזרח וכמזכירה,  עובדות סוציאליות,אחיות, כולל רופאים,  פגייהת הצוו

  ירון נוה ד"ר: ויילודים פגייהמנהל ה

 רזי פלדמןגב' אחות אחראית: 

 שיטרית מיריגב' מזכירה: 

 יעל לויגב'  ,מוריה דיבוןגב'  עובדות סוציאליות:

 .פגייהמזכירת הל/  לאחיותפניה ניתן ליצור קשר עם אנשי המקצוע באמצעות 

 

 

 .מכשירים אלקטרונייםו באת דברי ערך כגון: כסף, תכשיטיםיש להימנע מה
 נזק לחפצי ערך. / אינו אחראי לאובדן המרכז הרפואי
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 :טלפונים

  מזכירות.ב – 20-3434046: מס' פקס   20-3434046, 20-3434446: פגייהדלפק הטלפונים ב

 

 :פגייהיילוד ל קבלת

תבקשו ת. עבורכםר הכוללת שאלון קצומשרדית סיעודית קבלה רפואית, מתבצעת  פגייהלקבלת תינוקכם בזמן 

 , וטופס טיפול ביילוד.רפואיהלצורך  מתן דם בהתאםללחתום על טופס אישור 

 

 :מהלך האשפוז

  עליהם היא יילודים לכל אחות מספר  .מתבצעת בשיטת "הפקדה" פגייהבהסיעודית שיטת העבודה

שם האחות המופקדת על  בקשה מומלץ לפנות לאחות זו.במהלך המשמרת. בכל נושא או  אחראית

 .יילודכל אחד מאנשי הצוות זמין לכל  ,במקרים דחופיםכמובן,  .ועל מיטתמוצג הטיפול בתינוקכם 

 מעקב , הזנהמתן תרופות, בדיקות דם, מתן  מדידת סימנים חיוניים,לנדרש:  הצוות מטפל בהתאם

ומחלקות ים נפעולות במכולפי הצורך מתבצעות  .שונותרפואיות הדרכות וביצוע פעולות ,וניטור

 , בליווי מתאים.אחרות

 ות לאנשי הצוות בשאלות הקשורות לטיפול ומצב תינוקכם.בכל זמן ניתן לפנ 

 

 :סדר יום

 04:22-26:22לילה  64:22-04:22ערב  ,26:22-64:22הצוות הסיעודי עובד בשלוש משמרות: בוקר 

  .04:22-04:42, 64:22-64:42, 26:22-26:42העברת משמרות בין השעות: 

 

 :ביקור רופאים

 .62:22וקר ומסתיים לרוב עד השעה בב 26:22בשעה ביקור רופאים מתחיל 

 הביקור.לאחר . ניתן לשוחח עם הרופאים פגייהבזמן ביקור רופאים, המבקרים מתבקשים להמתין מחוץ ל

 בעת ביקור הרופאים והבדיקות. היילודרשאי לבקש לשהות ליד  הורה  עם זאת, על פי חוק זכויות החולה,

 

 

עם אחות זאת לתאם מוזמנות  ,מעבר לשעות אלו פגייהות באו לשהלהאכיל  ,ניקאימהות המעוניינות לה

 משמרת.האחראית 

 

 :קראת השחרורל

  .במהלך ביקור הבוקר של הרופאים נקבעתהיילוד שחרור ההחלטה על 

 מראש.איתכם תואם מכל שחרור 

 בבוקר. 66:22מהשעה  השחרורים מתבצעים החל

ך טיפול, מעקב ומרשמים לפי הצורך. האחות הכולל המלצות להמשמכתב סיכום רפואי  תקבלובשחרור 

 .בכל הנוגע לטיפול ומעקב בהמשך מפורטאתכם באופן תדריך  תינוקכם,המטפלת ב

 

 .לכםע לסייתינוקכם ומחויב לתת את הטיפול המיטבי ל פגייההצוות 
 את שיתוף הפעולה והסבלנות שלכם. םיאנו מבקש

 
 בברכת איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה

 ילודים ילטיפול נמרץ  יחידהה - פגייההוות צ
 שלוחת מרכז העיר –המרכז הרפואי שערי צדק 

 00:11 -01:11  פגייהשעות הביקור ב


