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قسم اجلراحة ب' 
صفحة معلومات وإرشاد للمتعاجلني وأبناء عائالتهم

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
הטכניון, חיפה

متفرقات
التدخني: بحسب قانون تقييد التدخني في االماكن العامة مينع التدخني في 	 

كل مساحة املستشفى.
اشعال الشموع: هنالك زاوية خاصة إلشعال الشموع في مساحة القسم. مينع 	 

اشعال الشموع داخل غرف املرضى خوفا من االشتعال.

                                   في كل توجه وسؤال يسر طاقم القسم تقدمي 
اخلدمة لكم!
نحن نتمنى لكم مكوثا قصيرا، الشفاء والصحة التامة,
طاقم القسم.



اهال وسهال الى قسمنا,
قسم اجلراحة ب هو قسم تابع لكلية الطب في التخنيون، حيفا. 

أطباؤنا يستكملون في اوروبا والواليات املتحدة واكتسبوا خبرة كبيرة لصالح تنفيذ العمليات 
مثل: عمليات التنحيف، الطحال، الغدة الكظرية، املعدة، االمعاء الغليظة والبنكرياس. 
باإلضافة الى ذلك يعمل القسم ايضا في اجلراحة العامة والصدمات. يتم تنفيذ العمليات 

بحسب التكنولوجيا واملعدات االحدث واألكثر قبواًل.
يتكون الطاقم التمريضي التابع لنا من ممرضات مؤهالت، حامالت ألقاب اكادميية وتأهيل 

في اجلراحة. 
النظرة التمريضية تعتمد على فهم شامل ورؤية كلية للمتعالج وعائلته.

هذا التوجه يضع املتعالج وعائلته في مركز العمل ويهدف الى منح عالج نوعي من خالل 
احلفاظ على كرامة االنسان وحقوق املريض.

قسمنا معترف به كمركز لعمليات البنكرياس – االمراض احلميدة واخلبيثة. 
يتم في القسم تنفيذ نشاط بحث واسع ينشر في الصحف الطبية احملترمة في انحاء العالم.

العيادات االستشارية التابعة لنا
يفعل قسمنا عيادات عيادات استشارة ومتابعة تدار من قبل اطباء كبار في املجاالت التالية: 

عيادة للجراحة العامة 	 
عيادة صحة الثدي 	 
عيادة جلراحة االورام اخلبيثة	 
عيادة للسمنة الزائدة 	 
عيادة ألمراض املستقيم 	 
عيادة ألمراض الكبد والبنكرياس 	 

يجب التنويه الى ان اطباء القسم يقدمون اخلدمة في كل صناديق املرضى وهكذا يتم احلفاظ 
على التواصل العالجي حتى بعد تسريح املريض.

جهاز الصدمات
قسمنا مسؤول عن جهاز الصدمات التابع للمركز الطبي اثناء الهدوء وفي ساعات الطوارئ. 

مت االعتراف بنا على اننا مركز منطقي للصدمات من قبل وزارة الصحة.

اجراءات االستقبال والتسريح
عند وصولك الى ألقسم سيتم اخذ معلومات بخصوص وضعك الصحي الذي سيساعدنا 
على بناء برنامج عالج شخصي من اجلك. يتم تقسيم العمل بحسب طريقة التسليم والتي 
مبوجبها، يكون رجل طاقم متريضي مسئوال عن عدة مرضى ومسئول عن معاجلتهم يشمل 
التنسيق مع جهات عالجية مختلفة مثل: اختصاصية تغذية، اختصاصية العالج الطبيعي، 
عامل اجتماعي، مستشارين من االقسام االخرى,  كمواصلة للتتابع العالجي من خالل املبيت 

في املستشفى وبعده.
انت تستحق خالل املبيت وبعده احلصول على معلومات طبية من ملفك الطبي. احلصول 
على املعلومات ليس منوطا بالدفع ويتم بواسطة طاقم القسم. في حال كنت معنيا مبعلومات 
بعد التسريح ميكن احلصول عليها مبساعدة قسم التسجيالت الطبية في املستشفى )منوط 

بالدفع(.

ساعات الزيارة
ساعات الزيارة في القسم هي: 10:00 – 14:00 و- 16:00 – 21:00. نحن نطلب االمتناع 
عن الوصول في ساعات غير هذه الساعات من اجل متكني الطاقم الطبي من العناية بك 

ومباكثني آخرين دون ازعاج ومن اجل احلفاظ على الراحة الالئقة.

زيارة االطباء 
بني الساعات 8:00 – 11:00 ستتم زيارة االطباء. اثناء الزيارة سيطلب منكم اخلروج 	 

من القسم. 
في نهاية جولة االطباء ميكنكم التحدث مع طبيب مسؤول مختص.	 
يتم احلديث مع مدير القسم بتنسيق مسبق مع سكرتارية القسم.	 
نلفت نظركم: املتعاجلني بعد العمليات بحاجة الى الراحة واخلصوصية. باإلضافة الى 	 

انه بعد العملية يهبط جهاز مناعة اجلسم وترتفع احتماالت االصابة بالتلوثات. لذلك، 
نحن نطلب منكم االمتناع عن الزيارات املتواصلة واالستماع الى تعليمات الطاقم.

قائمة طعام شخصية
اعتاد املستشفى على تقدمي قائمة طعام شخصية في وجبة الغذاء بحسب اختيارك وبحسب 
تعليمات اعطيت من قبل اطباء القسم. لذلك، يجب االمتناع عن احضار املأكوالت من 

البيت.

اغراض ثمينة
يجب تسليم املال واألغراض الثمينة ألبناء العائلة او تركها في البيت. عند احلاجة ميكن 
ايداعها في خزنة املستشفى بواسطة ممرضات القسم او في مكتب االستقبال في طابق املدخل 

الى املستشفى. املستشفى ليس مسئوال عن االغراض التي تودع في اخلزنة.


