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ברוכה הבאה למחלקתנו,
במסגרת המחלקה יוענק לך טיפול ברמה גבוהה המתבסס על ידע, 

מיומנות, סבלנות ויחס חם. אנו נלווה, נדריך ונסייע לך לאורך כל 

האשפוז, במטרה להנעים את שהותך ולהקל עלייך ככל הניתן.

על המחלקה
הצוות הפועל במחלקתנו הנו רב מקצועי ובו: רופאים המומחים 

בגינקולוגיה ומילדות, כירורגיה גינקולוגית וגינקו-אונקולוגית וכן 

אנדוסקופיה גינקולוגית לכל צורותיה; צוות סיעודי מנוסה בעל הכשרה 

קלינית ואקדמאית, וצוות פרא רפואי הכולל פיזיותרפיסטים, דיאטניות 

וכוח עזר רפואי.

וטיפולי לנושאים רבים בתחום  ניתן מענה אבחוני  במחלקתנו 

הגינקולוגיה הכולל, ביניהם: 

דליפת שתן וליקויים ברצפת האגן.  

גינקו-אונקולוגיה.  

ניתוחים חדשניים העושים שימוש בכירורגיה זעיר-פולשנית   

)לפרוסקופיה והיסטרוסקופיה(. 

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 לבצע את מלאכתו ביעילות ובכדי לשמור על מנוחה 

נאותה של המטופלות במחלקה.

שעות קבלת מידע וביקור רופאים
בכל יום, בין השעות 8:00 ל- 11:00 בבוקר נערך ביקור רופאים   

במחלקה. בשעות אלו תהיה המחלקה סגורה בפני מבקרים. אנא 

שתפו פעולה בכדי להקל על קבלת טיפול יעיל ונאות במאושפזות.

רופאי המחלקה יעמדו מידי יום לשירות המאושפזות ובני משפחתן   

לשם מתן הסבר ומידע רפואי. 

לשיחה עם מנהל המחלקה יש לתאם פגישה מול מזכירות   

המחלקה בטלפונים: 04-6304248, 04-6304515.

שירותי רווחה - עובדת סוציאלית, פיזיותרפיה, ייעוץ פסיכיאטרי,   

דיאטנית ועוד. שירותים אלה ניתנים על פי הצורך באמצעות האחות 

האחראית או לפי הוראת הרופאים.

נהלי קבלה ושחרור
בהגיעך למחלקה/ יחידה תילקח אנמנזה רפואית וסיעודית, אשר 

תעזור לנו לבנות עבורך תכנית טיפול אישית המותאמת לך. 

במהלך האשפוז ולאחריו הינך זכאית לקבל מידע רפואי מתוך תיקך 

באמצעות צוות המחלקה. לאחר השחרור ניתן לבצע זאת בעזרת 

המחלקה לרשומות רפואיות של בית החולים. 

תפריט אישי
בבית החולם נהוג תפריט אישי יומי בארוחת הצהריים בהתאם לבחירתך 

ובהתאם להוראות הכלכלה שניתנו ע"י רופאי המחלקה. לפיכך, יש 

להימנע מהבאת מאכלים מהבית העלולים להזיק לבריאותך.

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.  

שונות
עישון - על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים חל איסור   

לעשן בשטח בית החולים.

הדלקת נרות - בכל פינה קיימת פינה מיוחדת להדלקת נרות.   

אין להדליק נרות בחדרי החולים מחשש לדליקות.  

לנוחיותכם, קיים טלפון ציבורי בכניסה למחלקה.  

בכל פנייה ושאלה
צוות המחלקה ישמח לעמוד לרשותך!
אנו מאחלים לך שהות נעימה במחלקתנו.


