רווחה
במחלקה טלפון ציבורי הפועל באמצעות טלכרד
לשימושך .כמו כן קיימת בביה"ח קפיטריה ניתן
לפנות לצוות ריפוי בעיסוק או לאחיות להזמנת
מוצרים
פניות הציבור :בב"ח קימת ועדה לפניות הציבור
כל אחד יכול לפנות אליה בכתב או בע"פ.
במחלקה ישנה תיבה המיועדת לכך.
המחלקה בתהליך של שיפור מתמיד ולכן דעתך
חשובה.
לכל פנייה

מנהלת המחלקה :ד"ר הלנה כנעני
04-9559566
אח אחראי :מר סלמאן עבס
04-9559504
רופאה במחלקה :ד"ר גרשקוביץ אירנה
04-9559574
עובדת סוציאלית :גב' ליפשיץ ורדית
04-9559567
בימים :א' ,ג' ,ו-ה'
פניות הציבור:
04-9559689
טלפון ציבורי במחלקה:
04-9550400

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט ,טכניון-חיפה

מידע למטופל ולמשפחתו
על קבלה ואשפוז
במחלקה

הצוות המטפל יענה בהתאם.

זכור! הצלחת הטיפול תלויה במידת
שיתוף הפעולה שלך בתכנית הטיפולית
שנבנתה יחד עמך.

עיצוב :אריאל לביא

אתר ביה"ח-

http://mazorhealth.co.il

הצוות הסיעודי
מידע למטופל ולמשפחתו
על קבלה ובדיקה לאשפוז.
מח'  4הינה מחלקת גברים סגורה כרונית.
במחלקה  44מיטות.
מטרתה לאזן את המטופל בטיפולו התרופתי ולבנות
עמו דרך לשיקום ושחרורו.

תהליך הקליטה במחלקה.
בימים הראשונים לשהותך במחלקה תיבדק ע"י צוות
רב מקצועי המורכב :רופאים ,אחים ואחיות ,עו"ס,
מרפא בעיסוק ופסיכולוג וביחד נחליט על תכנית
טיפול.

עם קבלתך למחלקה תרואיין ע"י הצוות
הסיעודי ,תקבל הסבר על נהלי המחלקה
ותעבור בדיקה סיעודית מקיפה.
הצוות הסיעודי יכיר לך את מבנה המחלקה
על כל מרכיביו ותפקודיו.
.
מסירה ושמירת דברי ערך.
הצוות יבדוק את כל החפצים שברשותך
ויחליט אתך (על פי הנוהל) איזה חפץ רצוי
להפקיד במשרד קבלה בכספת בית החולים
ואילו חפצים נשארים ברשותך.
דברי ערך הנשארים ברשותך הן על
אחריותך הבלעדית.
עליך לדעת שקיים איסור מוחלט להכניס
לשטח המחלקה כלים חדים ,דברי זכוכית,
מצית ,מצלמה או כל כלי אחר העלול לפגוע
בך ובמטופלים אחרים.

הטיפול במחלקה
במחלקה מגוון פעולות :ישיבות בוקר ,קבוצות
והפעלות טיפוליות ,טיפול אישי ,ריפוי בעיסוק.
אמנם התקבלת למחלקה סגורה אך האפשרות
להיות חופשי בשטח ביה"ח תלויה במצבך ואישור
רופא.
ניתן לבקר במחלקתנו עד השעה  02:22בערב
זמן הביקור אינו מוגבל ולכן מותר ורצוי לבקר את
יקירכם ,ברשותכם חדר ביקורים ומומלץ להגיע
אחה"צ.
פגישה עם מנהלת המחלקה ,הרופאה המטפלת
ועו"ס בתיאום טלפוני מראש.

עישון :בהתאם לחוק "איסור עישון במקומות
ציבוריים" והנחיות משרד הבריאות חל איסור
עישון בבית חולים ובמחלקה למעט המקומות
המותרים.

