דברי ערך
כסף ודברי ערך יש למסור לבני המשפחה או להשאיר בבית .במידת
הצורך ניתן להפקידם בכספת בית החולים באמצעות אחיות המחלקה
או במשרד הקבלה שבקומת הכניסה לבית החולים .בית החולים אינו
אחראי לחפצים שלא הופקדו בכספת.

א'
אורטופדית
מחלקה
דף מידע והדרכה למטופלים ובני משפחותיהם

שונות
•עישון  -על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים חל איסור
לעשן בשטח בית החולים..
•הדלקת נרות  -קיימת פינה מיוחדת להדלקת נרות בשטח
המחלקה .אין להדליק נרות בחדרי החולים מחשש לדליקות.

אנו מאחלים לך שהות קצרה ונעימה,
החלמה ובריאות שלמה
צוות מחלקה אורטופדית א'

http://hy.health.gov.il

מדינת ישראל  -משרד הבריאות

מנהל המחלקה :ד"ר סבי רוג'ר
אחות אחראית :גב' דבורה (דובי) פאול
טלפונים במחלקה04-6304450/1 :
04-6304179
פקס מחלקה:
04-6304454
טלפון מזכירות:

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט
הטכניון ,חיפה

ברוך/ה הבא/ה למחלקותינו.
במסגרת המחלקה יוענק לך טיפול ברמה גבוהה ויחס חם .אנו נלווה,
נדריך ונסייע לך לאורך כל האשפוז במטרה להקל על שהותך ככל
הניתן .מחלקתנו נותנת מענה בתחומים אורטופדיים מגוונים :ניתוחי
טראומה ,החלפת מפרקים (ברך ומפרק ירך) ,שירות ארתרוסקופיה של
מפרקי הברך והקרסול ,ניתוחי כף רגל ,ניתוחים אורתופדים בילדים.
שירות אורתופדי הכולל ניתוחים ומעקב של ילדים עם מוגבלויות.
מרפאה אורתופדית כללית.
במחלקה תפגוש סטודנטים ,סטז'רים ומתמחים ,בשל היות המחלקה
מוכרת להתמחות מלאה.
שעות קבלת מידע וביקור רופאים
שעות הביקור הן 14:00-10:00 :ו.21:00-16:00-
אנו מבקשים להימנע מהגעה שלא בשעות אלו על מנת לאפשר
לצוות הרפואי לתפקד ללא הפרעה וכדי לשמור על מנוחת המטופלים.
רופאי המחלקה יהיו זמינים בשבילך ולבני משפחתך לשם מתן הסבר
ומידע רפואי .שעות הקבלה הן :ימים א'-ה'.14:00-13:00 :
נהלי קבלה ושחרור
בהגיעך למחלקה/יחידה תילקח ממך אנמנזה רפואית וסיעודית אשר
תעזור לנו לבנות עבורך תכנית טיפול אישית.
במהלך האשפוז ולאחריו הינך זכאי לקבל מידע רפואי מתוך תיקך
הרפואי .קבלת המידע אינה כרוכה בתשלום ונעשית באמצעות
צוות המחלקה .במידה שתהיה מעוניין במידע לאחר השחרור ניתן
לקבלו בעזרת המחלקה לרשומות רפואיות בבית החולים (מותנה
בתשלום).
המחלקה אינה מספקת ציוד עזר למטופלים (הליכונים וכו') .לשם
כך ,ניתן להיעזר בשרותי "יד שרה" או "עזר מציון" .לחלופין ,ניתן
לרכוש ציוד אורטופדי בחנות בקומת קרקע של בניין אשפוז א'
בבית החולים.
בסיכום אשפוז יינתנו הנחיות לגבי המשך טיפול  /מעקב ותצורף
הזמנה לביקורת במרפאתנו.

שירותי רווחה
שירותים אלה ניתנים על פי הצורך באמצעות האחות האחראית.
שירותי פיזיותרפיה ושיקום
מחלקתנו מספקת שירותי פיזיותרפיה למטופלים השוהים בה על
יד מומחים מתחום זה על מנת לסייע בחזרה לתפקוד אופטימאלי.
תפריט אישי
בבית החולים נהוג תפריט אישי בארוחת הצהריים בהתאם לבחירתך
ובהתאם להוראות שניתנו על ידי רופאי מחלקה .לפיכך ,יש להימנע
מהבאת מאכלים מהבית.

