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מטופל ובני משפחה יקרים,

במסגרת המחלקה יוענק לך טיפול ברמה גבוהה המתבסס על ידע, 
מיומנות, סבלנות ויחס חם. אנו נלווה, נדריך ונסייע לך לאורך כל 

האשפוז, במטרה להנעים ולהקל על שהותך ככל הניתן.

על המחלקה

המחלקה לנוירולוגיה בראשותו של ד"ר ירון ריבר עוסקת באבחון 
וטיפול במגוון המחלות של מערכת העצבים המרכזית והפריפרית 
ובכללן כאבי ראש, סחרחורות, אירועים מוחיים וסקולאריים )שבץ 
מוחי(, הפרעות בזיכרון, מחלת פרקינסון ומחלות ניווניות אחרות 
של המוח, הפרעות בהליכה, דלקות של קרומי המח, דלקות של 
רקמת המוח, אפילפסיה, מחלות ניווניות, טרשת נפוצה, גידולים, 
 מחלות שרירים ועצבים פריפרים, כאבים כרוניים, כאבי ראש ועוד. 
במסגרת האשפוז במחלקתנו מבוצעות בדיקות הנדרשות לאבחון 

תוך היוועצות עם מומחים בבית החולים לפי הצורך.

המחלקה מסונפת לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון, חיפה 
ולבית הספר לסיעוד של אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב.

שירותים נוספים שמפעילה המחלקה

מרפאת כאב - בהנהלת ד"ר ירון ריבר ובהשתתפות מחלקת 	 
הרדמה והתאוששות. אבחון וטיפול של כאבים עמידים לטיפול, 

כאבי גב, ראש, גפיים כרונים או מיוחדים.

מרפאת טרשת נפוצה - אבחון, טיפול, מעקב וטיפול מונע.	 

מרפאה למחלות עצב ושריר – מרפאה למחלות שריר, ניוון שרירים, 	 
מחלות עצב פריפרי.

מרפאת כפיון - מרפאה המתמקדת באבחון וטיפול של חולי אפילפסיה.	 

מרפאת פרקינסון והפרעות בתנועה – טיפול ואבחון בסוגי רעד 	 
שונים, תנועות בלתי רצוניות ומחלת פרקינסון, כולל הזרקות של 

בוטלניום טוקסין לחולים עם תנועות בלתי רצוניות.

מרפאת שבץ מוחי - אבחון וטיפול בסימנים מוקדמים של שבץ, 	 
מעקב לאחר חולים שעברו שבץ ומניעת אירועים מוחיים. מרפאה 
זו כוללת גם מרפאת דופלר טרנס קרניאלי, המאפשרת הדגמה 

של העורקים התוך מוחיים תוך שימוש בציוד אולטרה-סאונד.

מרפאה לרפואה משלימה – פועלת בסמוך למרכז הרפואי ומסייעת 	 
בטיפולים במרפאת הכאב.

מכון E.E.G - אבחון אפילפסיה )כפיון( וכן כאבי ראש, גידולי מוח, 	 
הרעלות, מצבי בלבול ואצל חולים מחוסרי הכרה.

מכון E.M.G - אבחון מחלות שריר, ניוון שרירים, מחלות עצב, 	 
פגיעות לאחר חבלה בעמוד השדרה או גפיים ועוד.

מכון TCD - המשתמש באולטרסאונד דופלר לאבחון הפרעות 	 
שונות בזרימת הדם אל המוח.

מעבדת מחקר - המעבדה משמשת לצרכי אבחון ומחקר של 	 
ביומכניקה של צוואר בחולים כאבי ראש וצוואר.

מרפאת סינקופה - מרפאה משותפת למחלקה הנוירולוגית 	 
והקרדיולוגית המאבחנת ומטפלת בחולים עם אירועים חוזרים 

של עילפון.

לתיאום תורים או בירור תשובות מעבדה בשחרור מאשפוז: 04-6304262



הצוות שלנו

הצוות הפועל במחלקתנו הנו רב מקצועי ובו: רופאים המומחים 
בנוירולוגיה, ושיכוך כאב; צוות סיעודי מנוסה בעל הכשרה קלינית, 

אקדמאית וקורסים על בסיסיים;

צוות פרא רפואי הכולל פיזיותרפיסטים, דיאטניות ועובדת סוציאלית.

תהליך הקבלה למחלקתנו

בהגיעך למחלקה תתקבל על ידי הצוות הסיעודי ותשובץ לחדר 
בהתאם למצבך הרפואי. לאחר מכן תילקח אנמנזה רפואית וכן 
תעבור בדיקה על ידי רופא המחלקה. כל אלו יסייעו לנו לבנות 

עבורך תכנית טיפול אישית להמשך אשפוזך. 

בתחילת כל משמרת יציג עצמו בפניך איש הצוות הסיעודי המופקד 
על חדרך, אליו תוכל לפנות בכל בעיה ובקשה במהלך האשפוז. 

לשם כך, ניתן להשתמש בפעמון הקריאה בצידי המיטה.

שעות ביקור:

שעות הביקור במחלקה הן: 10:00-14:00 ו – 16:00-21:00. אנו מבקשים 
להימנע מהגעה שלא בין שעות אלו על מנת לאפשר לצוות הרפואי 
לטפל בך ובמאושפזים האחרים ללא הפרעה וכדי לשמור על מנוחה 
נאותה. לנוכחות בן משפחה בשעות הלילה נדרש לבקש אישור של 

אחות אחראית. )לא יותר מבן משפחה אחד(.

שעות קבלת מידע וביקור רופאים:

בין השעות 9:00 ל-13:00 ייערך ביקור רופאים במחלקה. בשעות 	 
אלו תהיה הגבלה על הכניסה של המבקרים והמלווים לחדר 
המטופל. אנא שתפו פעולה בכדי להקל על קבלת טיפול יעיל 

ונאות במאושפזים.

רופאי המחלקה יעמדו מידי יום לשירותך ולשירות בני משפחתך 	 
לשם מתן הסבר ומידע רפואי בימים א'-ה' בשעות 13:00 – 15:00, 

ביום ו' בשעות 12:00 – 13:00.

לשיחה עם מנהל המחלקה ורופאים בכירים במחלקה ניתן לפנות 	 
לתיאום מול האחות האחראית.



מה עוד כדאי לדעת?

במחלקה יש חדר לטיפול מוגבר - מונשמים/מורכבים. חל איסור 	 
על בני משפחה לישון בחדר זה וכן חל איסור להכניס כורסאות 

לחדר זה.

לרשות המטופלים טלוויזיה. הצפייה בה עד שעה 22:00 בלבד.	 

במחלקה קיימת ספריה להנאת המטופלים )בשפות שונות(. ניתן 	 
להשאיל ספרים עד תום האשפוז.

שירותי רווחה – עובדת סוציאלית, פיזיותרפיה, ייעוץ פסיכיאטרי, 	 
דיאטנית ועוד. שירותים אלה ניתנים על פי הצורך באמצעות 

האחות האחראית או לפי הוראת הרופאים.

תפריט אישי - בבית החולים נהוג תפריט אישי יומי בארוחת 	 
צהריים לפי בחירת המטופל ובהתאם להוראות הכלכלה 

 שניתנו על ידי צוות המחלקה. שעות הארוחות הן
 8:30 - ארוחת בוקר

 12:30 – ארוחת צהריים
17:30 – ארוחת ערב

שירותי דת – לנוחות המאושפזים קיים בית כנסת בקומה הכניסה 	 
לבניין האשפוז, צמוד למעליות ובית תפילה מוסלמי ליד מכון הלב.

שחרור חולים: מכתבי השחרור יינתנו לאחר הוראת הרופא 	 
המטפל. בימי חול - לאחר השעה 15:00, בימי שישי וערבי חג - 
עד השעה 14:00. רצוי לדעת שהתרופות להמשך הטיפול לאחר 

השחרור לא ניתנות על ידי בית החולים.

במהלך האשפוז ולאחריו הינך זכאי לקבל מידע רפואי מתוך 	 
תיקך הרפואי. קבלת המידע נעשית על ידי מזכירת המחלקה 
במהלך האשפוז. לאחר השחרור ניתן לבצע זאת בעזרת המחלקה 

לרשומות רפואיות בבית החולים והפעולה כרוכה בתשלום.

חל איסור על עישון בתוך בית החולים.	 

הצוות הסיעודי הוא הדואג הבלעדי לטיפול התרופתי הניתן 	 
במהלך האשפוז ולכן אין ליטול תרופות שניתנו קודם להגעה 

לאשפוז על מנת שתימנע כפילות בטיפול.

כדאי להימנע מהבאת חפצי ערך לבית החולים. במידת הצורך 	 
ניתן לאחסן חפצי ערך בכספת בית החולים הנמצאת במשרד 
קבלה הצמוד לחדר המיון. בית החולים  אינו אחראי על חפצי 

ערך שלא מופקדים בכספת.

במחלקה ישנה פינה ייעודית להדלקת נרות שבת, הנמצאת בצמוד 	 
לחדר האוכל. אין להדליק נרות בחדרי האשפוז מחשש לדליקות.

ממונה על זכויות החולה – ניתן לפנות ישירות לממונה על זכויות 	 
החולה במשרדי מנהל בית החולים.

 בכל פניה ושאלה 
צוות המחלקה ישמח לסייע

 אנו מאחלים לך שהות קצרה
 ובריאות שלמה
צוות מחלקה נוירולוגית


