
 מחלקת ילדים
 

 

 ברוכים הבאים למחלקת ילדים, הורים וילדים יקרים
 

הכולל מידע על הנהלים , מוגש לכם דף מידע זה, על מנת להקל עליכם את תקופת האשפוז, הורים יקרים
 .צוות המחלקה יעשה הכל על מנת להקל עליכם את השהות במקום. והשירותים במחלקתנו

 .הות נעימהאנו מאחלים לכם החלמה מהירה וש

 רקע כללי

 . ראשונהבניין הפנימיות קומה   -מיקום המחלקה

 קבלה למחלקה

 .בהגיעכם למחלקה תקבל את פניכם אחות אשר תסייע לכם בהכרת הסביבה החדשה

לכן אנו מבקשים שאחד ההורים או אדם קרוב . שהיית אחד ההורים ליד הילד מקטינה את חרדתו ותורמת להחלמתו
 .שנה כמשגיחים 51אין להשאיר ילדים מתחת לגיל . שך כל תקופת אשפוזוישהה ליד הילד במ

, כדי לאפשר ניקוי המחלקה 3677אותה יש לקפל בבוקר לפני השעה , ליד כל מיטת ילד ישנה כורסא הנפתחת למיטה
 .טיפול סיעודי וביקור רופאים

ים חשוב להימנע באופן מוחלט למניעת העברת זיהומ. אנו מבקשים להימנע מביקורים של בני משפחה אחרים
 .מהבאת ילדים בריאים למחלקה

ייענד לו צמיד זיהוי הנושא את פרטיו האישיים במטרה לעזור לנו בזיהויו בעת מתן הטיפולים , מיד עם קבלת הילד
 .ח"אין להוריד את הצמיד עד למועד השחרור מביה, על כן. הנדרשים ולשם מניעת טעויות

 צוות המחלקה

בשיטה . במהלך הבוקר נהוגה במחלקה עבודה בשיטת ההפקדה. ודי נמצא במחלקה בכל שעות היממההצוות הסיע
האחות המופקדת על הטיפול בילדכם תציג את עצמה בתחילת . אחות מופקדת על טיפול כוללני של מספר ילדים, זו

 .עליכם לפנות אליה בכל בקשה או בעיה. הבוקר

 .עבודת צוות וכל אחות במשמרת נותנת מענה לכל ילד במחלקה ולהוריו במשמרות ערב ולילה שיטת העבודה היא

 .אום מראשיה לאחר ת-שיחה עם אחות אחראית אפשרית בימים א

בת שרות לאומי ועובדות , מורות וגננות, דיאטנית, עובדת סוציאלית, כוחות עזר, בצוות רופאים, בנוסף לאחיות
 .משק

 ביקור רופאים

, בשעות הצהריים. 75677הביקור יחל בשעה . י רופא המחלקה"ם מדי יום ייבדק ילדכם עבביקור הרופאים המתקיי
 .במהלך הביקור באפשרותכם לשאול שאלות הנוגעות לטיפול בילדכם. 50677-53637ביקור נוסף נערך בין השעות  

ם יעשה באמצעות התיאו. 53677-55677ה בין השעות  -ניתן לתאם שיחה עם מנהל מחלקה או רופא בכיר בימים א
אלא אם מתועד בגיליון הילד כי , מידע לגבי מצבו של הילד יימסר להורים בלבד. האחות האחראית או המזכירה

 . אישרתם אחרת

 .לא ניתן למסור מידע רפואי על מטופלים בטלפון

 שעות ביקור

 .07677-52677צ "אחה  53677-55677שעות הביקור למבקרים במחלקה בבוקר 

 ארוחות
 6ת הגשת הארוחותשעו

 .ארוחת ערב 53637, ארוחת צהרים 50677, ארוחת בוקר 4677

כמו כן ניתן לקבל מזון מיוחד . ו בהתאם לקיים בבית החוליםניתן לקבל כלכלה ז, במידה וילדכם ניזון מתחליפי חלב
 .הדרכה והכוונה בנושא תקבלו מהאחות המטפלת בילדכם. בהתאם למצבו הבריאותי של הילד

 .קרונא מסרו אותם לכוח העזר של המחלקה במהלך הב, במידה ואתם רוצים לעקר את בקבוקי האוכל שברשותכם



 
 אמצעי נוחות לשהייה במחלקה

 6העמדנו לרשותכם, בכדי להקל ולהנעים את שהייתכם במחלקה
 כורסאות הנפתחות למיטות. 
 חדר אוכל להורים עם מטבחון ומקרר. 
 מקלחת. 
 אין לעשן במחלקה ובחדר ההמתנה. ויזיהוחדר המתנה ובו טל. 

 .עזרו לנו לשמור על שלמות וניקיון המקום, למענכם

, טיטולים מתקן להשלכת, ארונית אישית, ביגוד, מגבות, שמפו רחצה, במחלקה כלי מיטה לטיפול בילדכם תקבלו
 .רותים ומקלחות צמודים לחדריםיש, אמבטיה לרחצת תינוקות

 

 :מהביתדברים שעליכם להצטייד 

 טיטולים. 
 ביגוד לתינוקות. 
 הימנעו מהבאת צעצועים , אנא. על מנת לעזור לו להרגיש בטוח בסביבה הזרה, צעצוע האהוב על ילדכם

 .גדולים מאוד

 
 בטיחות ומניעת תאונות

 . השגיחו על ילדיכם בכל שטח המחלקה וסביבותיה
 הקפידו לסגור את דפנות המיטה בכל זמן שהות הילד בתוכה . 
 פידו על שימוש בחגורת הבטיחות כאשר הילד יושב בעגלההק. 
 הקפידו לידע את האחיות כאשר הינכם יוצאים מהמחלקה. 

 

 שחרור ילדים

 .לאחר אישור רופא בכיר 51677שחרור מהמחלקה מתבצע עד שעה 

ה י אחיות המחלקה אשר גם תדריך אתכם לגבי המשך טיפול והשגח"בעת השחרור יימסר לכם מכתב שחרור ע
 .הנדרשים על פי הוראות הרופא

 

 להנאת ילדכם

  והיא ממוקמת בסוף המסדרון ליד חדר , שנים ומעלה 3במחלקה כיתת יצירה המיועדת לילדים מגיל
 .שעות הפעילות מפורטות על דלת הכיתה. י מורות וגננות ממשרד החינוך"הכיתה מופעלת ע. אוכל

 הפעילות במקום משעות הבוקר . ל המחלקהמתקני שעשועים נמצאים בחצר שליד חדר ההמתנה ש
. לכן ננעלת דלת היציאה לחצר עם רדת החשיכה, במקום אין תאורת לילה. ועד רדת החשיכה

 .השימוש במתקנים באחריות ההורים

 תקשורת עם המחלקה

 .04-6652340/255טלפון המחלקה בדלפק האחיות 
 . ניתן למסור הודעות למטופלים ולקבל מידע כללי בלבד

 .ין אפשרות לקרא למטופלים או למשפחות לטלפוןא
 .לא ניתן למסור מידע רפואי על מטופלים בטלפון

 

 בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לאנשי הצוות
 ואנו נשמח לענות ולהיענות

 

 יהושע צרפיןר "ד –מנהל המחלקה

 רינה בן נחום' גב –המחלקה  תאחראי ותאח

 בברכת החלמה מהירה
 צוות המחלקה

___________________________________________________________________________ 
 .הכתוב הוא בלשון זכר אך מיועד לשני המינים* 


