
מערך ריאות |  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  

פל
טו

מ
ה

ת 
ווי

ח
 ו

ת
רו

שי
ה

ך 
ער

מ
"י 

ע
ק 

פ
הו

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 המחלקה:
פרופ’ דוד שטרית

מנהלת סיעוד:
גב' ואפיה נאסר

תחנת אחיות: 09-7472156
מזכירות מחלקה: 09-7471556 / 09-7471826

Reotmeir@clalit.org.il :מייל

מטופל/ת יקרה
צוות המחלקה רואה במתן מידע למטופלים ולבני משפחתם 
חשיבות עליונה. ברצוננו להביא לידיעתכם את מירב הפרטים 

הנדרשים בעת שהייתכם אצלנו במחלקה מתוך רצון לסייע 
ולהקל עליכם ככל הניתן בתקופה זו. אנו יודעים שלא קל לכם 

ואנחנו כאן כדי לעזור. 

 אודות המחלקה                                   
מחלקת האשפוז מונה 35 מטופלים המאושפזים בשל מגוון 

מחלות ריאה. הטיפול המקצועי ניתן ע"י רופאי ריאות המומחים 
ברפואה פנימית.

 יחידת טיפול נמרץ נשימתי	 
יחידה זו מונה 4-6 מטופלים ומיועדת עבור חולים ריאתיים 

הזקוקים לטיפול והשגחה יותר הדוקה בשל מצב רפואי קשה 
 ו/או מסכן חיים. 

לאחר איזון החולה יועבר לטיפול במחלקת ריאות

 פעולות כירורגיות	 
טורקוסקופיות וניתוחי חזה המבוצעים ע"י כירורג חזה

 יחידת תומכי נשימה	 
בדיקות שינה והתאמת מכשיר להנשמה לא פולשנית

 יחידת אשפוז יום	 
 CT ניקורים פלואורליים ותיאום והשגחה של ניקור תחת

ברונכוסקופיות פולשניות 	 

קבלה למחלקה:

בקבלתך למחלקה תישאל לגבי תרופות שאת/ה נוטלים והרגישות 
להן שאתה נוטל ורגישויות. רצוי להביא חומר רפואי הנמצא 

 ברשותך מידע על טיפול תרופתי, צילומים קודמים, א.ק.ג., 
סיכומי מחלה וחומר רפואי הנמצא ברשותך.

 אין להביא חפצי ערך לבית החולים, בית החולים אינו אחראי 
על חפצי ערך.

 ביקור מטופלים ע"י הצוות הרפואי והסיעודי 
      קבלת מידע ומענה על שאלות

הביקור נועד לדרוש בשלומך, להעריך את מצבך הרפואי ולהוות 
בסיס לבניית תכנית הטיפול. בביקור לוקחים חלק הצוות הרפואי 
האחראי, אח/ות מרכז טיפול ומומחים נוספים לפי צורך, במטרה 

להעניק לך את הטיפול המיטבי. 
חשוב לנו שתיקח חלק פעיל בביקור ושמצבך הרפואי ודרכי 

הטיפול יהיו ברורים לך. זוהי הזדמנות בשבילך לקבל הסברים 
ומענה לנושאים החשובים לך, לכן אנו מעודדים אותך לשוחח עם 

אנשי הצוות.

לקראת הביקור אנו ממליצים לחשוב מראש על שאלות 
המטרידות אותך ולהעלות אותן במהלכו. 

נוכחות מלווה בביקורים - מדיניות המחלקה לאפשר נוכחות 
של מלווה אחד במהלך הביקור בכפוף להסכמתו של המטופל. 

נוכחות מלווה בביקור מחזקת את תחושת הביטחון 
ויכולה לסייע בשיח עם הצוות הרפואי. אנא הזמן מלווה עיקרי 

להיות אתך במהלך הביקור. 

בנוסף, בני משפחה מדרגה ראשונה בלבד מוזמנים לשוחח עם 
הצוות הרפואי המטפל אודות מצב המטופל בשעות הקבלה.

קבלת מידע רפואי מרופא המחלקה, בתיאום מול מזכירת 
המחלקה, כל יום בין השעות 14:00-15:00. 

שיחה עם מנהל המערך, פרופ' שטרית, מתבצעת בתיאום מול 
מזכירת מנהל המחלקה.

מענה טלפוני במזכירות המחלקה בימים א'-ה'
בין השעות 10:00-14:00. 

 

 כאב
חשוב לנו שלא יכאב לכם. אם אתם חשים כאב אנא פנו לצוות 

המטפל כדי שנוכל להקל עליכם

 שמירה על היגיינה
בני משפחה ומלווים יקרים, עזרו לנו למנוע זיהומים, חטאו ידיים 

בעזרת חומרי החיטוי
המוצבים בכניסה לחדר, ורחצו ידיים לפני ואחרי מגע עם 

המטופל.

 מניעת נפילות 
במהלך האשפוז, 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. 

 אחות מרכזת טיפול 
מידי בוקר אחות  תרכז את הטיפול בך ותהווה עבורך כתובת 

לשאילת שאלות ומתן מענה לצרכים העולים במהלך היום.

 הדרכות 
במהלך האשפוז הצוות יעדכן וידריך אותך במצבך הבריאותי  

 ובתוכנית הטיפול המתוכננת. 
אנא עדכן אותנו בנושאים שחשוב לך לקבל בהדרכה בשלבי 

הטיפול השונים, מעורבותך חשובה לנו. 

 שינה בריאה
צוות המחלקה דואג לבריאותכם, שינה טובה ורציפה היא חלק 

מתהליך ההבראה שלכם, נעשה כל שביכולתנו לאפשר לכם 
שינה איכותית ונינוחה. אנו מבקשים להקפיד על סיום הביקור 

בשעה  21:00 ולאפשר מנוחה לכם ולמטופלים האחרים במחלקה

 תזונה
בוקר: 09:15-08:15     צהריים: 13:30-12:30    ערב: 19:30-18:30

 הארוחות מותאמות למצבו הבריאותי של המטופל. 
במידה וקיימת דיאטה מיוחדת – יש ליידע את האחיות

 נוהלי השהייה ליד המטופלים
הצוות הרפואי עורך ביקור בין השעות 12:00-10:00. בני משפחתו 

של המטופל יצטרפו לביקור כשנגיע למטופל שלהם. 
חשוב לנו שבני משפחה וחברים ילוו ויתמכו במטופל בתהליך 

ההחלמה.  ניתן לשהות לצד המטופל עד השעה 21:00.
  

 שחרור מהמחלקה
תתקבל יום לפני השחרור, במידת האפשר, או בבוקר יום 	 

השחרור

לקראת השחרור תינתן הדרכה על ידי אחות ורופא להמשך 	 
טיפול בבית ומול רופא המשפחה 

עם מכתב השחרור יש לפנות לרופא המשפחה על מנת 	 
לשמור על רצף הטיפול הרפואי

שחרור מהמחלקה בשעה 16:00 לערך	 

*נכתב בלשון זכר אך מיועד לכל המגדרים הופק ע"י מערך השירות וחווית המטופל


