
מחלקה פנימית ד'
דף מידע והדרכה למטופל ומשפחתו

מנהלת המחלקה: ד"ר נינה אבשוביץ'
אחות אחראית: גב' פנינה ביטון

טלפון במחלקה: 04-6188350/1
פקס: 04-6188352

מה עוד כדאי לדעת?
נוכחות המטופל בחדר בעת זמני חלוקת התרופות והחלפת 	 

המשמרות חיונית לשם מעקב תקין, הכרות עימו והימנעות 
מביצוע כפילויות בטיפול. הצוות הסיעודי עובד ב-3 משמרות 
שזמני המעבר ביניהן: 07:00-07:30, 14:30-15:00, 23:00-23:30

הצוות הסיעודי הוא הדואג הבלעדי לטיפול התרופתי 	 
שניתנו  תרופות  ליטול  אין  ולכן  האשפוז  בזמן  הניתן 
קודם להגעה לאשפוז על מנת שתימנע כפילות בטיפול.

במהלך האשפוז עובר כל מטופל בדיקות שונות. הכנות 	 
לבדיקה או הדרכה תעשנה, במידת הצורך, על ידי אחיות 
המחלקה בשיחה ישירה עם המטופל ובעזרת דפי הדרכה 
ייעודיים. את תוצאות הבדיקות ניתן לברר מול רופא המחלקה.

במידה שהמטופל אינו בחדרו או יוצא משטח המחלקה, עליו 	 
לדווח על כך לאחות האחראית.

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

במחלקה ישנה פינה ייעודית להדלקת נרות הנמצאת 	 
בצמוד לחדר האוכל. אין להדליק נרות בחדרי האשפוז 

מחשש לדליקות.

בכל פנייה ושאלה
צוות המחלקה ישמח לסייע.
אנו מאחלים לך שהות קצרה
ובריאות שלמה!

http://hy.health.gov.ilמסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט מדינת ישראל - משרד הבריאות
הטכניון, חיפה

מומחים באנשים



על המחלקה

מחלקה פנימית ד' מטפלת במחלות פנימיות. תחום ההתמחות הייחודי של 
המחלקה הוא מחלות ריאומטולוגיות והמטואונקולוגיות. המחלקה מסונפת 
לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון, חיפה ולבית הספר לסיעוד של 
אוניברסיטת תל-אביב, בהתאם משמשת בסיס לימודים והתמחות לסטודנטים 

לרפואה ולסיעוד.

הצוות שלנו
הצוות הפועל במחלקתנו הנו רב מקצועי ובו: רופאים מומחים ברפואה פנימית 
ומחלות ריאומטולוגיות, צוות רופאים מתמחים, צוות סיעודי מנוסה ובעל 
הכשרה קלינית, אקדמאית וקורסי על-בסיסיים, צוות פרא-רפואי הכולל: 

דיאטניות, כוח עזר ופיזיותרפיסטים.

הקבלה למחלקתנו
עם הגעת המטופל לאשפוז במחלקה יתבצע תהליך קבלה שתחילתו, 
בליווי אח/ות לחדר המיועד. במסגרת הקבלה למחלקה, תתבצענה 
בדיקות כגון: מדידת לחץ דם, מדידת דופק, מדידת חום ובדיקת משקל.

בהמשך, יוחלט מהו הטיפול הנדרש ע"י רופא המחלקה.
במידת הצורך, תתבצענה בדיקות וצילומי הדמייה, תוך התייעצות בגורמים 
כגון: רופאים מומחים מתחומים שונים: פיזיותרפיסטית, דיאטנית, עובד 

סוציאלי ועוד.

האשפוז בחדרים יעשה בהתאם לשיקול הדעת של הצוות הסיעודי 	 
במחלקה. לרוב, בכל חדר ישהו בין 4-3 מטופלים. לכל חדרי האשפוז 

ישנם שירותים ומקלחת צמודים.

לכל מטופל תתואם תזונה אישית בשיתוף דיאטנית. בבית החולים נהוג 	 
תפריט אישי יומי בארוחת הצהריים לפי בחירת המטופל ובהתאם להוראות 

הכלכלה שניתנו על ידי צוות המחלקה.

 שעות הארוחות:
 08:30 - ארוחת בוקר

 12:30 - ארוחת צהריים
17:30 - ארוחת ערב

שירותי דת: לנוחות המאושפזים קיים בית כנסת בקומת הכניסה לבניין 	 
האשפוז, צמוד למעליות.

שחרור חולים: מכתבי השחרור יינתנו לאחר הוראת הרופא המטפל 	 
והסבר של אחות.

 בימי חול: עד השעה 13:00 
בימי שישי וערבי חג: עד השעה 14:00

רצוי לדעת שהתרופות להמשך הטיפול לאחר השחרור לא ניתנות על 
ידי בית החולים.

 	12:00-11:00 ו'  יום   ,14:00-12:00 א'-ה'  ימים  שעות שיחה עם רופא: 

חל איסור על עישון בתוך בית החולים.	 


