שחרור מהמחלקה

בעת השחרור תקבלו מכתב שחרור והנחיות לגבי המשך הטיפול
התרופתי והמשך המעקב במרפאת הקהילה או במרפאות החוץ של בית
החולים .במסגרת הפעילות במחלקה ניתנים מכתבי השחרור בין השעות
 ,16:00-14:00והדבר עשוי להשתנות בהתאם לצרכי המחלקה.
אנא קבלו זאת בהבנה.
אנו מאחלים לכם ולילדכם שהות נעימה במחלקה והחלמה מהירה.
צוות מחלקת הילדים.

מחלקת

למידע נוסף

מזכירות המחלקה04-6828900 ,04-6828712 :
קביעת תור להמשך מעקב במרפאות החוץ של בית החולים
ניתן לתאם ביום יציאתכם הביתה,
במשרדי המרפאות שבקומת הכניסה
או בטלפון 04-6828880
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:30
אתר המרכז הרפואי

www.ziv.org.il
חפשו אותנו גם בפייסבוק

עלון מידע

הורים יקרים,

שלום ,וברוכים הבאים למחלקת הילדים של המרכז הרפואי “זיו” בצפת,
המחלקה נמצאת בקומה הראשונה של הבניין המרכזי ,ומטפלת בילדים
מבני כמה ימים ועד גיל שמונה-עשרה ,עם מגוון גדול של מצבים ומחלות.
למחלקה מתקבלים ילדים לאשפוז דחוף מחדר המיון ,או לאשפוז מתוכנן
ממרפאות קופות החולים.
צוות המחלקה כולל רופאי ילדים בעלי ניסיון ומוניטין ,אחיות מקצועיות
ובעלות הכשרה לטיפול בילדים ,שחלקן בוגרות קורס לטיפול נמרץ
בילדים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,ליצנים רפואיים ,פיזיותרפיסטים,
תזונאים קליניים ומזכירה .כל אלה ילוו אתכם לאורך תקופת האשפוז
ויעניקו לילדכם את הטיפול הטוב ביותר.
אנו יודעים שאשפוז בבית-חולים אינו חוויה פשוטה ,ונעשה כל שביכולתנו
כדי שתקופת האשפוז תהיה מועילה ,נוחה ונעימה ,ובעיקר  -קצרה ככל
שניתן.
כדי להקל עליכם ערכנו עלון זה ,המציג בפניכם את פעילות המחלקה.
העלון אינו תחליף לקשר האישי עם צוות המחלקה ,שישמח לשמוע
אתכם ,לספק לכם מידע נוסף ולסייע לכם בכל פנייה .מספרי הטלפון
במחלקה הם .04-6828900/1/3

מבנה המחלקה

בכניסה למחלקה נמצא חדר מיון ילדים .מחלקת הילדים כוללת  30מיטות
אשפוז .שיבוץ הילדים לחדרים נקבע משיקולים מקצועיים בלבד :ילדים
הנזקקים להשגחה מיוחדת ישובצו בחדרים הקרובים לתחנת האחיות,
ונערים ונערות ימוקמו בחדרים נפרדים .יתכן שבמהלך האשפוז יתעורר
צורך לשנות את חדר האשפוז בשל המצב הרפואי של ילדכם או של ילדים
אחרים ,אנא קבלו זאת בהבנה.

חדרי האשפוז

המחלקה מצוידת בציוד רפואי משוכלל המאפשר ניטור של מצב הילד
במהלך אשפוזו .ליד כל מיטה יש ארונית לאכסון חפצים אישיים וכורסא
נפתחת למלווה ,ולכל חדר יש שירותים ומקלחת צמודים .במטבחון
עומדים לרשותכם מיחם ומקרר .יש להקפיד שהורה אחד ישהה בלילה
לצד הילד המאושפז.

מי מטפל בילדכם?

במהלך הקבלה לאשפוז במחלקה חשובות מאד נוכחות ההורה
והשתתפותו .במחלקה עובדים מומחים ויועצים במקצועות שונים,
המתמחים בטיפול בילדים ומסייעים למיצוי תהליכי האבחון והטיפול
ולקיצור משך האשפוז .בית החולים מחויב גם למתן חינוך והדרכה
לסטודנטים לרפואה ולסיעוד ,ואלה יהיו חלק מהצוות המטפל בילדכם,
תחת השגחתם של מנהל המחלקה והאחות האחראית .מזכירת המחלקה
מתאמת בדיקות ,ייעוצים והדמיות.

ביקור רופאים

מדי בוקר עוברים רופאי המחלקה בין החדרים לבירור מקרים דחופים
ולהכרת הילדים החדשים .בסביבות השעה  10:00מתקיים ביקור רופאים,
הכולל בדיקה מקיפה של הילד .בין השעות  14:00-13:00מתקיים ביקור
נוסף המנוהל על ידי מנהל המחלקה או רופא בכיר .בהזדמנות זו ניתן לברר
פרטים על מצב הילד ,תוכנית שחרור מבית החולים והמשך המעקב.

ההתארגנות בחדרים בבוקר

אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלכם כדי לסייע לאחיות לטפל בילדכם
ולהתכונן לביקור הרופאים .אנא ערכו את התארגנות הבוקר בין השעות
 ,08:00-07:30כולל קיפול כורסאות השינה וכלי המיטה ואיסוף חפצים
אישיים .כך אפשר יהיה לנקות את החדר באופן יסודי ,האחיות תוכלנה
לתת את טיפול הבוקר וביקור הרופאים יתנהל בצורה הטובה ביותר.

אחיות המחלקה

בכל אגף נמצאת אחות הנקראת “אחות הפקדה” .היא אחראית על
הטיפול בילד ותשמח לעמוד לרשותכם במהלך המשמרת ולענות
לשאלותיכם .אתם מוזמנים גם לפנות לאחות האחראית במשמרת או
לאחראית המחלקה ,האחות רבקה סופר ,שתשמח לסייע לכם בכל עניין.

החלפת משמרות

החלפות משמרות של האחיות מתקיימות בשעות 15:00- ,07:30-07:00
 .23:30-23:00 ,14:30מהשעה  08:00מבצעות האחיות בדיקות חיוניות
במחלקה ,ואתם תוכלו לסייע להן ולהקל על הטיפול בילדכם אם תמתינו
להן בחדר ותהיו מוכנים לתחילת הטיפול .אנא דווחו לאחות האחראית או
לאחראית משמרת על כל יציאה מהמחלקה .אין להשאיר ילד במחלקה
ללא השגחת הורה או מבוגר מטעם המשפחה.

שמירה על ניקיון והיגיינה אישית

אנו זקוקים לעזרתכם במניעת זיהומים במחלקה .אנא הקפידו לרחוץ
ידיים לעיתים תכופות ,או לחטא אותן בחומר החיטוי העומד לרשותכם.
הקפידו על ניקיון החדר ועל שימוש בפחי האשפה שמחוץ לחדר .ודאו גם
שהצוות המטפל יקפיד על רחיצת ידיים לפני הטיפול בילדכם.
הארוחות במחלקה
הארוחות מוגשות בחדר האוכל ,או מובאות למיטות הילדים שאינם יכולים
לקום.
09:00-08:00
ארוחת הבוקר מוגשת בשעות
ארוחת הצהרים מוגשת בשעות 13:00-12:00
19:00-18:00
ארוחת הערב מוגשת בשעות
אם יש לילדכם מגבלות מזון ,אנא הודיעו לנו על כך ,ונזמין לו מזון חליפי
במידת האפשר .שימו לב שהארוחות במחלקה מיועדות לילד המאושפז
בלבד וההורים מוזמנים לסעוד בקפטריה.

מסירת מידע רפואי

ניתן לשוחח עם הרופאים הבכירים בכל יום מהשעה  .13:00לתיאום שיחה
אנא פנו למזכירת המחלקה .ניתן לתאם פגישה עם מנהל המחלקה ,ד”ר
אנתוני לודר ,באמצעות מזכירתו חנה אלקבץ.

מנוחה וביקורים

למרות ששהותכם לצד הילד המאושפז חשובה ,יש גם למנוחה תפקיד
חשוב בהחלמתו .שעות הביקור מפורסמות על גבי לוח המודעות
המחלקתי ,ואנו מבקשים מאד שתקפידו עליהן .אנא שמרו על השקט
והעבירו את הטלפונים למצב שקט .מומלץ מאד להימנע מביקורי ילדים
קטנים במחלקה.

למידה ,משחק והנאה

בבית החולים פועל בית הספר “זיו” ,בפיקוח משרד החינוך ,שתפקידו
להעניק תוכן חינוכי ,לימודי ,רגשי וחברתי לילדים המאושפזים ,ולסייע
להם להשלים פערי למידה .בצוות ההוראה יש גם מטפלת באומנות.
כיתת הלימוד נמצאת בקצה המחלקה.
בית הספר פועל בשנת הלימודים בימים א’  -ה’ ,בין השעות ,15:00-08:00
ובימי ו’ בין השעות  .13:00-08:00בזמני החופשות של בתי הספר יש
שינויים בזמני הפעילות.

