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השחרור מהמחלקה
אנו מקווים כי ילדכם ישתחרר בהקדם ויחזור לשגרת חיים רגילה. ביום השחרור תקבלו מכתב סיכום 
הרפואי שיימסר לכם על ידי הצוות הסיעודי במחלקה. מטרת המכתב הינה לתאר את שעבר על 
ילדכם בתקופת האשפוז בצירוף המלצות להמשך טיפול בבית ומרשם תרופתי במידת הצורך. אנא 

דאגו למסור מכתב זה לידי רופא הילדים שלכם בקהילה.
השחרור מהמחלקה יתבצע מהשעה 16:00 ואילך. 

למען בריאות ילדינו
היגיינה ובטיחות 

על מנת שתמנעו מהעברת מחלה מילד למשנהו, אנא הקפידו להימנע מכניסה לחדרי האשפוז 
שאינם של ילדכם. כמו כן, מומלץ לרחוץ ידיים לפני ואחרי כל מגע בילד, ולשמור על ניקיון יחידת 

האשפוז בו נמצא. 

תרופות
בית חולים מספק תרופות במהלך האשפוז. אין לתת לילד תרופות שהובאו מהבית ללא אישור. 
במידת הנדרש, יינתן לילדכם מרשם לתרופות עם שחרורו מהמחלקה. את התרופות ניתן לרכוש בבית 

המרקחת הפועל בבית החולים. החזרי התשלום הם על פי נוהלי הקופה בה אתם חברים.
בכל מקרה, את התרופות יש לשמור הרחק מהישג ידם של הילדים.

בגדים וחיתולים
בית החולים מספק לילד פיג'מה. לבישת פיג'מה אינה חובה, אולם יש ללבוש אותה לפני פעולה 

בחדר ניתוח, חדר צנתורים וכדומה. בית החולים אינו מספק חיתולים.
אנא הקפידו להשליך חיתולים לפח בשירותים, ואת הכביסה המלוכלכת במקום המיועד לכך.

אנא סייעו לנו לשמור על הניקיון והיגיינה למען נוחותכם ובריאות ילדכם!

אנו מאחלים לכם החלמה מהירה ושהות קצרה ונעימה,
צוות המחלקה.

מנהלת המחלקה: ד"ר עדי קליין
סגן מנהל המחלקה: ד"ר איאס קאסם
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שלום, הגעתם למחלקת ילדים, מה עכשיו?
קבלה למחלקה

עם הגעתכם למחלקה, תקבל אתכם אחות, אשר תברר פרטים אודות מצבו הרפואי של ילדכם.
חדר האשפוז יקבע לפי שיקולים רפואיים על פי מחלת ילדיכם, תוך התחשבות אופטימלית בגילו 
ובמינו של הילד. בחדר יעמדו לרשותכם מיטה עבור הילד, ארונית וכורסא הנפתחת למיטה עבור 

אחד ההורים.
שהות של אחד ההורים ליד מיטת הילד מקטינה את חרדתו ותורמת להחלמתו. לכן, אנו מבקשים 

שאחד מכם ישהה ליד הילד במשך אשפוזו.
על מנת שניתן יהיה לנקות את החדר ולקיים פעילות רפואית, נודה לכם את תתעוררו עד השעה  

07:00 בבוקר, תקפלו את הכורסא ותסדרו את המצעים.

קצת על הטיפול הרפואי....
ביקור רופא

בכל בוקר החל מהשעה 09:30 מתבצע ביקור רופאים ואחיות ליד מיטת ילדכם, מתקיים דיון לגבי 
מצבו ומתקבלות החלטות על המשך הטיפול. בזמן הביקור, אתם מוזמנים להישאר בחדר ולהעלות 
שאלות המטרידות אתכם. אנו יודעים כי אתם ההורים מכירים את ילדכם טוב מכולם, ולכן חשוב 

שתמסרו לנו מידע על הרגשת ילדכם, מצבו  והתנהגותו.
בתום הביקור, בין השעות 11:00  ל-13:00 תוכלו לקבל הסבר מהצוות הבכיר במחלקה על מצבו 

ועל תוכנית הטיפול עבורו. 
מעבר לשעות אלו, פגישה אישית עם רופא בכיר, ניתן לתאם מול מזכירת המחלקה  הנמצאת 

במחלקה עד לשעה 16:00.

הצוות הסיעודי
צוות האחיות נמצא במחלקה  בכל שעות 
היממה ומתחלף אחת ל-8 שעות. הטיפול 
בילדכם ירוכז במשמרת הבוקר בידי אחות 

אחת.  
בעת החלפת משמרת על ידי האחיות, 
 14:30 בבוקר,   07:00 הבאות:  בשעות 
וילדכם  ו-23:00 בלילה. אתם  בצהריים 

מתבקשים לשהות בחדר.

מה עוד כדאי לדעת?
ארוחות ילדים

אנו משתדלים לספק אוכל טעים מגוון ומזין, 
המותאם לילד על פי גילו, מצבו הרפואי 

וטעמו האישי. זמני הארוחות הינם: 
08:00  - ארוחת בוקר 
 12:00   - ארוחת צהריים  

 17:00  - ארוחת ערב 
לתינוקות, יוגש על פי הצורך ולאורך כל שעות היממה תחליף חלב אם.

מרכז הלמידה במחלקה
בכדי להנעים לילדים את זמנם במחלקת הילדים, פועל מרכז לימוד ומשחקייה אשר בו מגוון פעילויות 
רחב כגון: למידה מרחוק, קריאה, למידה ומשחקי מחשב, פעילויות יצירה ועוד. הפעילויות מועברות 

על ידי מורות מטעם משרד החינוך.
מאושפז המרותק למיטתו יוכל להשאיל מחשב נייד וכל ציוד אחר למשך תקופת אשפוזו.

מספר דגשים:

עילות בכיתה נעשית החל מגיל שלוש שנים ומעלה. • הפ	

•זמני פתיחת וסגירת הכיתה יפורסמו על דלת הכניסה. 	
•מאושפזים מעל חמישה ימים יוכלו להשלים את החסר הלימודי בסיוע המורה. 	

תתבצע  • ההרשמה לכיתות 	
מידי בוקר על ידי המורה 

בעת סיור הבוקר. 
ובני  המאושפזים  לנוחות 
משפחותיהם קיימת במחלקה 
רשת אלחוטית בה ניתן לגלוש 

ללא תשלום.


