
יחידת טיפול נמרץ לב
 מידע והדרכה למטופלים ומלוויהם

בכניסה לבניין סטולברג מרכז קניות, הכולל מבחר מסעדות וחנויות:	!

! בית מרקחת – מכבדים מרשמים של כל קופות החולים	
! ברחבי בית החולים פזורות עגלות קפה לשירותכם	
! כספומט – בתוך המרכז המסחרי, בסמוך לצומת ספרים	

 בית הכנסת ממוקם בקומה 1 בבניין האשפוז	!
זמני התפילה: תפילת שחרית בשעה 6:40 בבוקר,    

תפילת מנחה בשעה  13:30 בצהרים    
ותפילת ערבית בצאת הכוכבים  

חדר תפילה מוסלמי – יורדים במדרגות החיצוניות לצד בניין סטולברג  	!
ופונים שמאלה לחדר התפילה המוסלמי  

בסמוך למיטתך מותקן מסך מולטימדיה הכולל: טלוויזיה, רדיו    	!
ואינטרנט בתשלום. ניתן להזמין את השירות בהתאם להנחיות במסך    

או בטלפון 03-5379000  

לידיעת מטופלים בעלי מוגבלות פיזית – בבית החולים שני מסלולים   	!
מונגשים המובילים למעליות בשני בנייני האשפוז. נא לעקוב אחרי     

שילוט ההכוונה הרלוונטי  

בית החולים מונגש לכבדי ראייה ולכבדי שמיעה – בבית החולים מותקנים   	!
מכשירים המסייעים בהתמצאות ובקבלת השירות  
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מרכז השירות והמידע 

צוות המרכז כאן עבורכם לכל עזרה, שאלה והכוונה – אנא פנו אלינו. 
אנו נמצאים בבניין האשפוז, בקומת הכניסה

ימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00, מס' טלפון: 09-7472000. 

meirsherut@clalit.org.il  :כתבו לנו

פניות הציבור

טלפון: 09-7471543
פקס: 09-7471443

pniotmeir@clalit.org.il

מתנדבי הביטוח הלאומי

בימים ב', ד' 
בין השעות 12:30-09:00 

מתן הסבר על זכויות, עזרה 
במילוי טפסים, הדרכה 

בתהליך הוועדות הרפואיות 
ומענה על שאלות

יחידת סגולה
המשרד לשוויון חברתי

מתן הסבר בנושא זכויות 
לאזרחים ותיקים

טל': 09-7472426

מרכז רפואי מאיר, רח' טשרניחובסקי 59, כפר סבא 448281
www.mmc.org.il 

מערך השירות וחווית המטופל
DNA

הופק ע"י מערך השירות וחווית המטופל

מנהל הסיעוד: 
כץ דמיטרי

מנהל היחידה לט.נ. לב:
פרופ' פרג דוד

מנהל מערך הלב: 
פרופ' עסלי עבד

מידע כללי
היחידה לטיפול נמרץ לב נותנת מענה למטופלים הסובלים מאוטם שריר 

הלב, מהפרעות בקצב הלב, מאי ספיקת לב וממצבים לבביים חריפים 
הדורשים טיפול, מעקב וניטור רציף.                 

היחידה כוללת שמונה חדרי אשפוז בהם מתאשפזים מטופלים במצבים 
חריפים.

בנוסף, קיימת יחידת ביניים המורכבת משני חדרי אשפוז ומיועדת 
לארבעה מטופלים במצב יציב הדורשים מעקב והמשך טיפול.

לכל אורך האשפוז ביחידה יש צורך בניטור רציף. ביחידה קיימת מערכת 
ניטור אלחוטית המצויידת באנטנות הקולטות בתחומי היחידה בלבד. 

עזיבה את שטח היחידה קוטעת את הניטור ומונעת מאיתנו להגיש סיוע 
במצב חירום.

 צוות היחידה
צוות היחידה מורכב מקרדיולוגים בכירים בעלי מומחיות במגוון רחב של 

תחומי הקרדיולוגיה המודרנית וכן מתמחים בקרדיולוגיה, צוות סיעוד 
בעל הכשרה בטיפול נמרץ, שירות סוציאלי, שירותי דיאטה, פיזיותרפיה 

וצוות רב מקצועי ככל הנדרש.

 הטכנולוגיה ביחידה
לרשות הצוות עומדת טכנולוגיה מתקדמת ביותר. כל המטופלים 

מנוטרים והמידע משודר לתחנת האחיות באופן רציף וכן 
מופיע על גבי מסכים במספר מוקדים ביחידה כדי לאפשר 

תגובה מהירה של הצוות לכל בעיה. כמו כן קיים שיתוף פעולה 
מלא עם מכון אקו בו קיים ציוד מתקדם, חדרי צנתור חדישים 

ומתקני הדמיה כמו CT, MRI ורפואה גרעינית בהתאם לצורך.                                                                                                                                           

 שעות ביקור 
מתוך מודעות לחשיבות תמיכת המשפחה במטופל אנו מעודדים 	 

ביקורים ביחידה

היחידה פתוחה לביקורים מ 7:00 ועד 21:00 בכפוף לפעילות ביחידה	 

ניתן לשהות עד שני מבקרים בחדר באותה עת	 

המתנה תעשה מחוץ ליחידה ולא במסדרונות	 

בשעות הלילה לא תותר שהיית מלווים ביחידה	 

במצבים דחופים או בעת קבלת מטופל חדש ליחידה יתבקשו 	 
המלווים להמתין באזור ההמתנה שמחוץ ליחידה עד שהצוות יסיים 

את תהליך קליטת המטופל

מנוחה ורגיעה חשובים להחלמת המטופל. אנו מבקשים לשמור על 	 
השקט במרחב הציבורי                                                             

ביקור מטופלים על ידי הצוות הרפואי ומסירת מידע 
רפואי

אנו מעודדים שיתוף של בן משפחה/ מלווה בביקור מטופלים.                                             	 
הביקור מתקיים מידי יום החל מהשעה 9:00. 

בזמן הביקור יימסר מידע על מצבו 	 
הרפואי של המטופל ועל תוכנית הטיפול.                                                                                                                                        

מידי יום, לאחר ביקור מטופלים ועד השעה 15:00 ניתן לקיים שיחה 
עם הרופא הבכיר ביחידה, בתאום מול מנהל הסיעוד במשמרת.

מטעמי חסיון רפואי ועל פי חוק זכויות החולה מידע רפואי יימסר 	 
לבני משפחה מקרבה ראשונה או לאפוטרופוס חוקי בלבד.

חפצי ערך
 צוות היחידה אינו אחראי על חפצים אישיים. עם הקבלה ליחידה

 מומלץ  להסיר תכשיטים, כסף וחפצי ערך ולמסור אותם לבן משפחה
או להפקידם בכספת  בית החולים.  

 תזונה
 הארוחות במחלקה מותאמות למצבו הבריאותי של המטופל. 

נא ליידע את צוות האחיות במידה וקיימות מגבלות דיאטטיות.
בנוסף, במחלקה ניתנים שירותי דיאטה, ניתן להיעזר בשירות זה 

באמצעות צוות הסיעוד.

 שחרור מטופל מהיחידה
במהלך האשפוז ביחידה המטופל נתון תחת השגחה רציפה של צוות 

 היחידה. 
הטיפול הרפואי והסיעודי הינו פרטני ונקבע בהתאם למצבו הרפואי של 

 כל מטופל. 
עם התייצבות המצב הרפואי ובהתאם להחלטת הצוות הרפואי, יפחת 

הצורך בהשגה צמודה והמטופל יהיה מועמד לעבור להמשך טיפול 
באחת המחלקות הפנימיות.

העברת מטופל למחלקה אחרת יכולה להתבצע בכל שעות היממה.
צוות היחידה יעדכן את המטופל אודות העברה אפשרית, אך לעיתים 

מסיבות אובייקטיביות, שאינן תלויות בצוות, יהיה צורך בהעברה בהתראה 
קצרה. אנו מודים לכם על ההבנה.

תחנת אחיות יח' ט.נ: 09-7472120  |  09-7472813
מזכירות מערך לב: 09-7472587
מזכירות הצנתורים: 09-7472573

meircardio@clalit.org.il :פקס: 09-7472812  |  מייל


