
قسم عالج الطوارئ 
ترممي وتطوير غرفة الطوارئ 

واملدخل لغرفة الطوارئ



القسم لعالج الطوارئ يف املركز الطيب هيلل يافيه مسؤول 
عن عالج  املرىض الذين يتوجهون مع مشالك مستعجلة 
,حيث يكونوا متواجدين بضائقة جسديه ونفسيه ,ويف غالبية 

األحيان مه حباجه ملساعدة فوريه. 
القسم لعالج الطوارئ, الذي يقع حتت إدارة الدكتور جالل 
أشقر ,خيدم تعداد ساكين  كبري من  الهيود والعرب الذين 
يقطنون باملنطقة القريبة من املستشىف وأيضًا متعاجلني 
من مناطق خمتلفة بالبالد, حيث أن حاالت عديدة ملصايب 
حوادث الطرق تعاجل يف طوارئ هيلل يافيه وذلك بسبب 

موقع املستشىف القريب  من طرق وشوارع رئيسية. 
قسم عالج الطوارئ يقوم بتقدمي خدمات شاملة ومتنوعة: 
عالج باطين, جراحة, جراحة عظام, امراض املسالك البولية, 
األعصاب, العيون, النساء والوالدة, عالج األنف واألذن 
واحلنجرة, عالج اجللد, جراحة التجميل, أمراض اجلهاز 
اهلضمي, جراحة األوعية الدموية, جراحة األوالد وكف اليد, 

قسم عالج مكثف للقلب وعام, مباحث الدم والغدد. 

القسم لعالج الطوارئ تابع أاكدمييًا ملدرسة الطب عىل 
امس روت وباروخ رببورت يف التخنيون حبيفا ومعرتف 

هبا للتخصص.

يف لك يوم يقوم قسم عالج الطوارئ مبعاجلة أكرث من 
300 مريض ومصاب الذين ينقلون لملستشىف بدرجات 

وحباالت متفاوتة, أو الذين يصلون بأنفهسم والذين يعاجلون 
حسب شدة حالهتم ووضعهم. املركز الطيب هيلل يافيه 

يستخدم مكركز عالج الصدمات اجلسدية يف املنطقة.
يوم  يصلون لك  مصاب صدمات   90 يقارب  ما 
للطوارئ مبستشىف هيلل يافيه, ما يقارب 10 مهنم 

يرقدون للعالج.

يف القسم الذي يعترب نقطه مركزيه لعمل أقسام عديدة يف 
املستشىف, زار يف سنة -2016 118,271 متعاجل, اليشء 
املسمتر بشلك تصاعدي متواصل, حبيث أن املركز الطيب 
خيدم اليوم تعداد ساكين الذي يصل اىل 450 ألف مواطن 
واملتوقع أن يصل يف سنة - 2030 إىل 650 ألف مواطن.

املوقع اإلسرتاتيجي لملشىف بالقرب من حمطة الطاقة يف 
اخلضرية,  الذي يعترب هدف اسرتاتيجي يزيد من احلاجة 
لتجهزيه بأرفع مستوى من الناحية الطبية ومن ناحية البىن 

التحتية.

القسم لعالج الطوارئ



يتواجد قسم عالج الطوارئ يف بناية العالج )أ( البناية القدمية, 
ذو مدخل منفصل والذي يستخدم يف هذه األيام أيضًا مكدخل 
رئييس لملستشىف. منطقة املدخل متتد ملساحة 200 مرت مربع 

ويمشل مكتب استقبال املرىض وماكن انتظار للعائالت.  

غرفة الطوارئ متتد ملساحة 1100 مرت مربع وتمشل 31 رسير 
وتتكون من عدة أقسام: 

قسم داخيل وبداخله 16 رسير
قسم جرايح وبداخلة 13 رسير.  
قسم صدمات وبداخلة 3 أرسة. 

قسم املشاة, املخصص لملرىض السائرين الذين ليسوا 
حباجه لرسير, يمشل غرفة طبيب, غرفة ممرضة ومنطقه 

انتظار لملتعاجلني.
قسم لعالج العظام وبداخله غرفتني للطبيب ومنطقه انتظار 

لملتعاجلني.

املبىن الذي يتواجد به القسم لعالج الطوارئ قدمي. بناه التحتية 
حباجة للتطوير ومنظره مبا يتعلق باألخص مبجال منظومة 
الطوارئ والعالج املستعجل ,غري مالمئ لملكوث , غري ودي 
وبشلك ما يعاين بنقص توظييف حيث أن املاكن مكتظ جدُا 
ان اكن ذلك يف منطقة العالج أو يف منطقة قسم املشاة. نتيجًة 
لذلك ,ينتظر املتعاجلني مبنطقة غري مالمئة لالنتظار, اليشء الذي 
ينتج صعوبة واكتظاظ كبريين األمر الذي يصعب عىل املرىض 

وعىل معل الطوامق الطبية.

الوضع القامئ



اهلدف 

* الصور للتوضيح فقط.

حنن معنيون برتممي وتطوير منظومة القسم لعالج الطوارئ 
من أجل مساعدة املرىض وأفراد عائالهتم وأن مينح الراحة 
القصوى وحميط جيد يف وقت االنتظار والعالج بالطوارئ 
وكذلك أيضا للطوامق الطبية, حيث أن من املهم أن تكون بيئة 

ناجعه, جيدة وهادئة.

منطقة العالج بداخل غرفة الطوارئ 
)املمتد عىل مساحة 600 مرت مربع(

ترممي البىن التحتية, بناية غرفة عزل جديدة ,حتسني مواقع 
اخلدمة ,طاوالت العمل وخزانات األدوية ,حتسينات وتغيريات 
باألجهزة املختلفة ,امتام أجهزة, أثاث جديد وتوظييف, إضاءة,  

تبديل األرضية والسقف وغري ذلك.

ترممي وتطوير املدخل
)املمتد عىل مساحة 200 مرت مربع(

تغيري األرضية والسقوف', تغيريات باجلدران والقسامات, 
تغيري أبواب وتبديل الواجهه لملدخل الرئييس, طاوالت وأثاث  
حديثه, اضاءة, تغيريات وحتسينات يف أجهزة خمتلفة, امتام 

أجهزة وغري ذلك.

ألجل ذلك جيب تنفيذ أمعال يف جمالني:



املطلوب?
قسم عالج الطوارئ هو "البوابة لملشىف״ وهو أول ماكن يقابله املتعاجلني وأفراد 
عائالهتم عند دخوهلم لملشىف. هذه املنطقة تستعمل بشلك كبري, الواقع  أنه قدمي وغري 
مجشع لإلستعامل, ترض بنجاعة العالج وخبصوصيات املتعاجل وتؤثر عىل رىض املتعاجل  

وأفراد عائلته.
مجعية األصدقاء بالتعاون مع ادارة املركز الطيب حددت هلا كهدف تطوير وترممي القسم لعالج 
الطوارئ. مضن برناجمنا تنفيذ الرتممي والتطوير باألهشر القريبة املقبلة لصاحل 

املتعاجلني وأفراد عائالهتم ولتحسني جودة اخلدمة والعالج باملركز الطيب. 

ممكن ارسال التربعات بواسطة:
تربع بواسطة حوالة بنكية:

بنك لؤويم )10( فرع 953 حلساب 18181/35
التربع بواسطة شيك:

جيب تجسيل ألمر" صندوق األحباث الطبية املركز الطيب هيلل يافيه 
" وأن يمت االرسال لعنوان: مجعية األصدقاء, املركز الطيب هيلل يافيه, 

صندوق بريد 169, اخلضرية 38100.
تربعات بواسطة بطاقات االعمتاد ولتفاصيل اضافية:

diklar@hy.health.gov.il ,04-6188317 ديكال روزنفلد

التربع  معرتف هبا ألغراض الرضيبة حبسب البند 46 أ.

تلكفة تطوير وترممي القسم لعالج 
الطوارئ يه 5 مليون ₪

نشكرمك أن وافقمت عىل املسامهة يف هذا املرشوع املهم ومبساعدتنا 
بتقدمي العالج األكرث جودة اضافًة اىل توفري ظروف مرحية وجيدة 

لملتعاجلني وأفراد عائلتك.


