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שעות הביקור במחלקה9

משפחות יקרות
אנו פונים אליכם במטרה לסייע לנו לטפל ביקירכם
במהלך האשפוז בביה"ח.

12.44-19.44
ימי א -ה בין השעות
ימי שישי ושבת בין השעות 14.44-19.44

 .1ביקורים במחלקה9
אנו רואים בכם חלק חשוב בטיפול ובשיקום .במחלקה
קיים צוות שתפקידו ללוות אתכם במהלך ביקורכם
במחלקה הסגורה.
איש הצוות המלווה ישאל אתכם על מהות הקשר עם
המטופל וקבלת הסכמתו לביקור .ילווה אתכם לחדר
משפחות תוך הסבר על כללי ההתנהגות במחלקה .ויקשר
ביניכם לבין צוות המחלקה.

 .2ציוד ,חפצים ,ביגוד – מה להביא
ומה לא.
אנו פונים אליכם בבקשה להביא בהקדם את הדברים
הבאים9
א .צרכי הגיינה אישית כגון 9שמפו ,משחת שיניים
ומברשת ,מסרק ודאודורנט.
ב .ביגוד 9בגדים תואמים לעונה ,לבנים ,גרביים ,נעלי בית
במידה והמטופל מסוגל לשמור על חפציו .במידה
וקיים בלבול אין להביא ביגוד היות ואנו מספקים
פיג'מות כל בוקר.
ג .כסף 9יש להפקיד כסף בקופת ביה"ח עבור יקירכם
לצורך קניות בקנטינת בית החולים.
ד .טלכרט 9קיים טלפון ציבורי בתוך המחלקה שמספרו:
40-9444549 ,40-9554549
ה .אין להביא חפצים ממתכת חדים או זכוכית 9אין
להביא מצתים ,מותר להביא כלי פלסטיק או כלים חד
פעמיים.

לקבלת מידע ניתן לקבוע פגישה עם9
שם ותפקיד

טלפון

מנהל המחלקה – ד"ר ג'הג'ה נג'יב
רופאי המחלקה
מנהל יח' משפטית – ד"ר ענת רטנר

8845659
8448485
8448487
8448486

אחות אחראית  -גב' קריסטינה יוגב

8448569

תחנת אחיות

8448458

עו"ס מח'  - 8אסנת

8448445

עו"ס מח'  - 8אמיר

8845596

עו"ס יח' משפטית – רוונד

8845645

 .9ליווי מחוץ למחלקה 9
עפ"י הערכת מצב המטופל נקבעים לו סדרי יציאה
מהמחלקה ומחוץ לשטח ביה"ח (חופשות ,ביקורות
רפואיות וכדו' )...נקבעים ע"פ מצבו של המטופל
יציאה מהמחלקה לשטח המרכז או מחוץ לו תעשה
באישור צוות מטפל בלבד.
ביציאתכם משטח המחלקה הנכם אחראים על
החזרת המטופל למחלקה במועד שנקבע ,אין לצאת
משטח ביה"ח עם המטופל ללא אישור הרופא
המטפל.
הנכם מתבקשים לדווח לצוות המחלקה על כל מצב
חריג.
לרשותכם בשטח ביה"ח קפיטריה "ימ-קפה" ,פינות
מוצלות ,מתקני ספורט .
הצוות מאחל לכם ביקור מהנה מול נוף מרהיב של
הים.

כפי שמקובל בכל מוסד רפואי בארץ לא
תוכלו לקבל מידע רפואי על המטופל
דרך הטלפון מפאת שמירה על סודיות
רפואית.

