
 
 
 
 

 רווחה
 

טלפון ציבורי הפועל קיים במחלקה 
באמצעות טלכרד לשימושך. כמו כן קיימת 

צוות ריפוי בביה"ח קפיטריה ניתן לפנות ל
 אחיות להזמנת מוצרים בעיסוק או ל

 
בב"ח קימת ועדה לפניות  ר:פניות הציבו

הציבור כל אחד יכול לפנות אליה בכתב או 
 כך.בע"פ. במחלקה ישנה תיבה המיועדת ל

המחלקה בתהליך של שיפור מתמיד ולכן 
 דעתך חשובה.

 
 לכל פנייה  הצוות המטפל יענה בהתאם.

 
בהתאם לחוק "איסור עישון  עישון:

במקומות ציבוריים" והנחיות משרד 
הבריאות חל איסור עישון בבית חולים 

 ובמחלקה למעט המקומות המותרים. 
 
 

זכור!   הצלחת  הטיפול תלויה 
כנית  והפעולה שלך בת במידת שיתוף

 הטיפולית שנבנתה יחד עמך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רנאבסקי'ד"ר א. צ: מנהלת המחלקה
04-9559570  

 רעד פדולמר : אח אחראי
04-9559572 

 חדר רופאים:
04-9559571 

 : תות סוציאליועובד
04-9559569 

 תחנת אחות
40-9999949 

 מזכירת מחלקה: 
40-9990549 

 יות הציבור:פנ
04-9559689 

 טלפון ציבורי במחלקה:
04-9550600 

 
 

 שעות ביקור:
 

 00:11עד  00:11משעה ה            -ימים א
 00:11עד  01:11משעה ימים שישי ושבת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עיצוב: אריאל לביא
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פעילה, הממוקמת -הנה מחלקת גברים סגורה 5מחלקה 

בבניין ששופץ ועוצב באופן שיוכל לספק איכות אשפוז 
 מטופלים. 63ית היא גבוהה. תפוסת המחלקה המרב

במחלקה נקלטים מטופלים במצבים פסיכיאטריים 
 חריפים, אשר מצריכים טיפול במחלקה סגורה. 

 
  מטרת הטיפול

 
היא לשפר ולייצב את מצבם הנפשי של המטופל בזמן 
קצר. לאחר השיפור במצב, יכול המטופל להמשיך את 
האשפוז במחלקה פתוחה, או להשתחרר להמשך טיפול 

 בקהילה.ומעקב 
 
 

 .תהליך הקליטה במחלקה
 

חר הקבלה, מתבצעת הערכה ראשונית של מצב נפשי  לא
טיפול לפי הצורך. כל מטופל יבדק על ידי  וגופני ומתן 

מנהל/ת המחלקה או רופא בכיר, בהשתתפות צוות רב 
מקצועי, שיעריך את המצב ויחליט על תוכנית הטיפול 

ע אודות הרפואי והנפשי. המטופל מקבל את המיד
התוכנית הטיפולית עבורו. בהמשך, תימסר למטופל 
זהותו של הרופא המטפל , ותיערך היכרות עם הצוות 

מקצועי: רופאים, צוות סיעודי, עובדות -הרב
 סוציאליות, צוות ריפוי בעיסוק ופסיכולוג.

 
 

 בקבלה
 

עם הקבלה למחלקה, ירואיין המטופל על ידי הצוות 
ודית מקיפה ויינתן הסבר הסיעודי, יעבור בדיקה סיע

מפורט על נהלי המחלקה וסדר היום בה. תיערך היכרות 
עם מבנה המחלקה, וייערך שיבוץ לחדר בו מצויים 
מיטה, שידה אישית וארון. מומלץ להצטייד במנעול 

 קטן על מנת לנעול חפצים שונים בארון.
 

 

 

 

 
 
 

 מסירה ושמירת חפצי ערך:
 

הצוות הסיעודי יבדוק את החפצים שברשות 
המטופל, ויחליט בשיתוף עם המטופל )בהתאם 
לנוהל( איזה חפץ רצוי להפקיד במשרד הקבלה 
בכספת בית החולים ואילו חפצים להשאיר 

 ברשותו. 
 

חשוב: דברי ערך הנשארים ברשות המטופל, הם 
 באחריותו הבלעדית.

 
 קיים איסור מוחלט להכניס לשטח המחלקה
כלים חדים, דברי זכוכית, מצית, מצלמה, טלפון 
סלולרי עם מצלמה, או כל כלי אחר העלול לפגוע 

 בך ובמטופלים אחרים.
 

חל איסור מוחלט על החזקה ושימוש בסמים 
בשטח המחלקה ובית החולים ואלו יטופלו על פי 

 החוק.
 

למרות האשפוז  :חופשיות בשטח המוסד
פל לצאת במחלקה סגורה, יש באפשרות המטו

משטח המחלקה, בהתאם להתקדמות במצב 
 הנפשי ובאישור הרופא. 

 
 

 הטיפול במחלקה
 

הטיפול במחלקה כולל את התחומים השונים של 
בריאות הנפש: טיפול רפואי, סיעודי, סוציאלי, 

 שיקומי. -וטיפול עיסוקי
 
 זמן השכמה קבוע, שיגרת המחלקה :

פעילות הגיינה אישית, חמש ארוחות 
קבלת תרופות, אסיפות בוקר כלל  קבועות,

מחלקתיות, ביקור מיטות חד שבועי. מגוון 
הפעילויות הכולל את התוכנית הטיפולית 

יומית, קבוצות ופעילויות נוספות ה
 על לוח המודעות המחלקתי תפורסמומ

 
 
 

 
 אבחון בעיות נפשיות ורפואיות,  בתחום הרפואי :

 הערכת מצב יומית, מתן טיפול תרופתי, שיחות
 ופסיכותרפיה.

 הערכה סוציאלית מקיפה בתחום הסוציאלי :
הכוללת תפקוד משפחתי, חברתי ותעסוקתי. 
ביצוע התערבויות פסיכוסוציאליות למטופל, 
למשפחתו ובקשר עם הקהילה. מציאת משאבים 
ומקומות להשמה ושיקום. קיימת אפשרות של 
הפניית משפחות לטיפול פרטני וקבוצתי במרכז 

 החולים.  המשפחות בבית
 מרגע הקבלה למחלקה ידאג  : בתחום הסיעודי

הצוות הסיעודי לצרכים הבסיסיים, המיוחדים, 
 שעות ביממה. 02הנפשיים והגופניים במשך 

הצוות הסיעודי ילווה את המטופל לאורך כל 
 האשפוז ויפעל להקלה על מצוקותיו. 

 וזאת תוך מתן הסבר ותמיכה למטופל ומשפחתו.
משלב בעשייתו טיפול קבוצתי, הטיפול הסיעודי 

בנושאים הקשורים לקידום בריאות. כמו כן 
הסיעוד יהיה שותף פעיל בבניית התוכנית 
הטיפולית האישית של המטופל בצוות הרב 

 מקצועי שילווה את המטופל במהלך האשפוז.
 מתן שירותי אבחון בתחום הריפוי בעיסוק :

וייעוץ לבעיות תפקודיות על רקע הפרעה נפשית 
במהלך שעות הפעילות. אימון תעסוקתי 
בעבודות נגרות, לשיפור תחושת היכולת אצל 

 המטופלים.
 ביצוע ייעוצים לגבי המצב בתחום הפסיכולוגי :

הנפשי, אבחון פסיכודיאגנוסטי מקיף, טיפול 
 פסיכותראפי. 

 
 
 
 
 
 
 
 


