
מחלקה אורתופדית א' |  מידע והדרכה למטופלים ומלוויהם

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

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

מנהל המערך האורתופדימנהל המערך האורתופדי
ד"ר נסים אוחנה   ד"ר נסים אוחנה   

מנהלת סיעוד מחלקתיתמנהלת סיעוד מחלקתית
גב' טובה פרג’ון גב' טובה פרג’ון 

עמדת אחיות:עמדת אחיות:  09-747211909-7472119  מזכירות:מזכירות:  09-747114009-7471140    פקספקס: : 09-747174609-7471746

מערך השירות וחווית המטופל * כתוב בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים

meirorthopedA@clalit.org.ilmeirorthopedA@clalit.org.il

מטופל.ת יקר.ה!
צוות המחלקה רואה במתן מידע למטופלים ולבני משפחותיהם חשיבות עליונה. ברצוננו להביא 

לידיעתכם את מירב הפרטים הנדרשים בעת שהייתכם אצלנו במחלקה מתוך רצון לסייע ולהקל 
עליכם ככל האפשר בתקופה זו. אנו יודעים שלא קל לכם ואנחנו כאן כדי לעזור.

  אודות המחלקה
המחלקה האורתופדית היא מחלקה כירורגית העוסקת באבחון, טיפול ומעקב של מחלות ופגיעות 
במערכת השלד והשרירים. המחלקה מתמחה במתן שירות ניתוחי - כף רגל, כף רגל סוכרתית, כף 

יד, כתף, כירורגיה ארטרוסקופית וניתוחי מפרק גדולים. המחלקה האורתופדית מיומנת ומתמחה 
גם בתחום טיפול בטראומה בגיל השלישי והיא מהמובילות בארץ בתחום זה.

קבלה למחלקה
! בקבלתך למחלקה תישאל לגבי תרופות שהנך נוטל ורגישויות	

! יש להביא את כל החומר הרפואי הנמצא ברשותך- מידע על טיפול תרופתי, סיכומי   	
מחלה מאשפוזים קודמים, מידע על טיפול תרופתי, א.ק.ג וסיכומי מחלה    

! חפצי ערך ימסרו לבן משפחה קרוב או יופקדו בכספת ביה״ח. ביה״ח אינו    	
אחראי על החפצים שלא הופקדו  

! בקבלה לאשפוז במחלקה, יש להשאיר מספר טלפון להודעות למקרי חרום. בכל יציאה  	
מהמחלקה במהלך האשפוז יש לעדכן את הצוות הרפואי – סיעודי  

 ביקור מטופלים ע"י הצוות הרפואי והסיעודי
הביקור נועד לדרוש בשלומך, להעריך את מצבך הרפואי ומהווה בסיס לבניית תכנית הטיפול. 

בביקור לוקחים חלק הצוות הרפואי, הסיעודי, שירותי הפיזיותרפיה והשירות הסוציאלי במטרה 
להעניק לך את הטיפול המיטבי. חשוב לנו שתיקח חלק פעיל בביקור, זוהי הזדמנות לקבל 

הסברים ומענה לנושאים החשובים לך. לדיאלוג במהלך הביקור חשיבות עליונה בהצלחת הטיפול 
ולכן אנו מעודדים שיחה ושאלות בינך לבין הצוות. תוכל לחשוב מראש על השאלות שברצונך 
לשאול במהלך הביקור )שאלות אודות הטיפול הצפוי, כאב, בדיקות, שחרור ועוד(. נוכחות בן 

משפחה או מלווה בביקור מחזקת את תחושת הביטחון ויכולה לסייע בשיח עם הצוות 
הרפואי. אנא הזמן מלווה עיקרי להיות אתך במהלך הביקור.

 קבלת מידע ומענה על שאלות
חשוב לנו שתבין את הסיבה בגינה התאשפזת ואת תכנית הטיפול המתוכננת לך.

מידע מהצוות הרפואי של המחלקה ניתן לקבל מידי יום בזמן ביקור מטופלים או לאחר מכן 	 
בתיאום מול הצוות הסיעודי

הצוות הרפואי מוסר פרטים לבני משפחה קרובים. אנו ממליצים שהקשר יהיה עם בן 	 
משפחה אחד

במידת הצורך ניתן לתאם שיחה עם מנהל המחלקה בתיאום מראש עם מזכירת המחלקה	 
המטופל ובני משפחתו יכולים לפנות בכל עת למנהלת הסיעוד 	 
יצירת קשר עם שירותי העבודה הסוציאלית, הדיאטה והפיזיותרפיה- ניתן לקבל דרך מנהלת 	 

הסיעוד 
שיחה עם משפחות בנושא בירורים רפואיים, יש לפנות לאח.ות מרכז.ת טיפול. במידת 	 

הצורך תתואם שיחה עם הצוות הרפואי

 תזונה
זמני ארוחות: בוקר: 8:00 צהריים: 12:30 ערב: 18:30 
 הארוחות מותאמות למצבו הבריאותי של המטופל. 

במידה וקיימת דיאטה / רגישות מיוחדת - אנא ידעו את הצוות הסיעודי.

 הכנה לקראת ניתוח
ביום הניתוח יינתן הסבר מהצוות הרפואי על הניתוח המתוכנן ותתבקש לחתום על טופס 	 

הסכמה
הרופא המרדים יבדוק אותך ויקבע את סוג ההרדמה – עפ"י הוראת הרופא המרדים, יינתנו 	 

תרופות ערב ובוקר הניתוח
הצוות הסיעודי ידריך אותך לגבי תהליך ההכנה לניתוח, השהות בחדר ההתאוששות, 	 

המכשור שתחובר אליו לאחר הניתוח ומדיניות הטיפול בכאבים 
הצום לקראת הניתוח הוא מינימום 6 שעות	 

 כאב
חשוב לנו שלא יכאב לך. אם הנך חש כאב אנא פנה לצוות המטפל על-מנת שנוכל להקל עליך.

 שמירה על היגיינה
עזרו לנו לצמצם זיהומים, חטאו ידיים בעזרת חומרי החיטוי המוצבים בכניסה לחדר ורחצו ידיים 

לפני ואחרי מגע עם המטופל.

 מניעת נפילות 
מצבך הרפואי בשילוב טיפול תרופתי, אשר יתכן ותקבל, עלולים לפגוע ביציבותך והתמצאותך 

במרחב. במהלך אשפוז, חשוב לנו להקפיד על שמירת בטיחותך הפיזית:

אם התבקשת שלא לרדת מהמיטה ללא עזרה, אנא המתן לעזרה ואל תקום לבדך!	 
בדוק שפעמון הקריאה לעזרה נמצא בהישג ידך ומעצורי המיטה תמיד נעולים 	 

 אח.ות מרכזת טיפול 
מידי בוקר אח.ות תרכז את הטיפול בך ותהווה עבורך כתובת לשאילת שאלות ומתן מענה 

לצרכים העולים במהלך האשפוז.

 שינה בריאה
צוות המחלקה דואג לבריאותכם. שינה טובה ורציפה היא חלק מתהליך ההחלמה שלכם, נעשה 

כל שביכולתנו לאפשר לכם שינה איכותית ונינוחה. אנו מבקשים להקפיד על סיום הביקור בשעה 
21:00 על מנת לאפשר מנוחה לכם ולמטופלים האחרים במחלקה.

 שחרור מהמחלקה
נשתדל להודיע על המועד המתוכנן לשחרור מראש, אך לעיתים הדבר אינו אפשרי ונאלץ 	 

להודיעכם באותו היום

ההחלטה הסופית על שחרור מאשפוז מתקבלת בביקור המטופלים	 

ביום השחרור תקבלו מכתב רפואי מסכם בנוסף להדרכה והנחיות להמשך טיפול ע״י הצוות 	 
הרופואי והסיעודי. )איזור הניתוח, תרופות, כלכלה, פעילות, מנוחה וכדומה( 

השחרור במחלקתנו הוא החל מהשעה 15:00	 

באם הבאתם אתכם לאשפוז צילומים, בדיקות, סיכומי מחלה ואתם מעוניינים לקבלם חזרה 	 
- עשו זאת ביום השחרור

meirorthopedA@clalit.org.il

