אנו מבקשים להשתדל ולהקפיד על שעות הביקור במחלקה:
ימי א' – ה' . 00:11 – 00:11
. 00:11 - 01:11
שבת
לקבלת אינפורמציה ניתן לקבוע פגישה עם:
מנהלת המחלקה ד"ר נטשה אנוך -
בימי א'+ד' בשעות 00:00
טל10 - 0550559 :

–

00:00

בתיאום

טלפוני

מראש.

טל10 - 0550555 :
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט ,טכניון – חיפה

מרפאת אחיות – 10 – 0550519
עובדות סוציאליות:
ימים א,ב,ג,ה בשעות  00:00 – 00:00בתיאום טלפוני מראש ,טל10 - 0550555 :
ימים א,ב,ד,ה בשעות  03:30 – 00:00בתיאום טלפוני מראש ,טל10 - 0550500 :
כפי שמקובל בכל מוסד רפואי בארץ ,לא ניתן לקבל אינפורמציה רפואית על
המטופלת דרך הטלפון מפאת שמירה על סודיות רפואית.

מידע למטופלת ולמשפחתה

תודה על שיתוף הפעולה
צוות מחלקה .9

עריכה ועיצוב  :אריאל לביא

מחלקה

מטופלות ומשפחות יקרות
מחלקה  9הינה מחלקה סגורה לנשים בלבד ומטפלת בחולות שאינן מצליחות
להשתפר תוך זמן קצר.
הצוות מורכב מ 2 -רופאות
 20אנשי צוות סיעודי
 2עובדות סוציאליות
 2פסיכולוגיות
 0דרמה טרפיסטית
 2מרפאות בעיסוק
המטופלות מקבלות טיפול מגוון הכולל טיפולים ביולוגים ופסיכוטרפויטים
פרטניים וקבוצתיים ,כמו כן במחלקה מתקיימות קבוצות רבות:
 .0קבוצות בוקר.
 .0קבוצת דרמה טרפיה.
 .3קבוצת אקטואליה לדוברי עברית ,רוסית וערבית.
 .0חוג אפיה  +חוג בישול.
 .5קבוצת ספורט.
 .9קבוצת "אל אלימות".
 .5חוג טיפוח חן.
 .0קבוצת הדרכה לטיפול תרופתי ותופעות לוואי.
 .0קבוצת הדרכה לגבי יציאה לחופש וקבלת טיפול תרופתי
במהלך החופש.
 .01קבוצת קידום בריאות.

אנו פונים אליכם במטרה לסייע לנו לטפל ביקיריכם במסגרת המחלקה ועל מנת
להקל על שהייתן במחלקה.
ישנם דברים אישיים שקשה לביה"ח לספק אותם ולכן חשוב שנפעל מתוך שיתוף
פעולה להצלחת הטיפול.
על כן אנו פונים אליכם בבקשה להביא בהקדם את הדברים הבאים:
א .צרכי היגיינה אישית
שיניים ,מסרק ,דאודורנט.

–

שמפו,

משחת
לבנים,

ב .ביגוד – בגדים תואמים לעונה,
במידה והמטופלת מסוגלת לשמור על חפציה.
במידה וקיים בלבול ,אין להביא ביגוד
ביגוד נקי בהתאם לעונה מדי בוקר.

שיניים

גרביים
היות

ומברשת

ונעלי

ואנו

בית,

מספקים

ג .סיגריות למעשנות.
כסף – למקרה שהמטופלת תרצה לקנות לעצמה דברי מאכל
ד.
שונים בקנטינת בית החולים.
ה .טלכרט – היות
ומספרו הוא 10 -0001010

וישנו

הטלפון

הציבורי

בתוך

המחלקה

אין להביא חפצים ממתכת או מזכוכית – רק כלי פלסטיק
ו.
או כלים חד פעמיים.

