שיקום נשימתי
מחלקה מ״ד

ד"ר מאיה אלישיב

מנהלת החטיבה לשיקום נשימתי

ד"ר אריה אלטמן
מנהל מחלקה

מרינה חרקטר

אחות אחראית מחלקה

טלפון המחלקה03-6383661 :

כתובת מייל:
מרכז מידע וזימון תורים קול רעות03-5081000 :
dep14@reuth.org.il

ברוכים הבאים למחלקה לשיקום נשימתי
צוות המחלקה מברך אתכם עם הגיעכם ומאחל לכם שהייה נעימה.
החטיבה לשיקום נשימתי בבית החולים רעות כוללת  4מחלקות והינה אחת הגדולות בישראל המעניקה
טיפול לאוכלוסייה הנזקקת לתמיכה נשימתית ולשיקום נשימתי כולל גמילה מהנשמה.
במחלקות מאושפזים מטופלים הסובלים ממחלות ריאה כרוניות ,מחלות לב ,ניוון שרירים ומחלות
הפוגעות במערכת העצבים .כל המטופלים מנוטרים על ידי ציוד משוכלל ומערכות בקרה אלקטרוניות
בכל שעות היממה.
מטרות הטיפול :הערכת תפקודי הנשימה ,אשפוז כרוני ושיקום נשימתי הכולל גמילה מהנשמה.
ההחלטה עליהן תתקבל בשיתוף המטופל ומשפחתו.
הטיפול הינו רב מקצועי וכולל טיפול רפואי וסיעודי צמוד ,לצד טיפולי פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,קלינאות
תקשורת ,ייעוץ תזונתי ,טיפול פסיכולוגי ,ליווי של עובדים סוציאליים ומלווה רוחנית בעת הצורך.
כמו כן קיימת אפשרות לשילוב טיפולי רפואה משלימה (בתשלום).
הצוות פועל במסירות ,אחריות ומקצועיות על מנת להבטיח איכות טיפול ואיכות חיים גבוהה למטופלים
ועומד לרשות המטופל ומשפחתו בכל שאלה ,ייעוץ והכוונה.

תהליך הקליטה במחלקה
קבלה אדמיניסטרטיבית במשרד מנהל חולים וגבייה (בניין הנהלה ,קומה .)1
יש להצטייד בת"ז.
קבלה סיעודית ,הערכה רפואית ראשונית.
היכרות עם המטפלים הרב מקצועיים.
במהלך השבועיים הראשונים מתקיימות שיחות עם צוות המחלקה להיכרות וקביעה
משותפת של תכנית טיפול מותאמת אישית.

שגרת הפעילות במחלקה
בכל שעות היממה (גם בסופי שבוע ובחגים) זוכים המטופלים לטיפול אישי ,סיעוד מלא הכולל כלכלה,
רחצה ,שינויי תנוחה ,מתן תרופות ועוד .רחצת מטופלים נעשית מדי יום בשעות הבוקר.

שעות הביקור:
11:00-10:00
13:45-12:00
17:30-16:30
20:00-18:30

ביקור רופאים :ימים א'-ה׳ בשעות הבוקר.
שעות קבלת רופא :ד״ר אריה אלטמן  -ימים א' ,ג׳ ,בין השעות .11:00-10:00

הנהלים שלנו
•

חל איסור על לינת מבקרים במחלקה.

•

חל איסור על מסירת מידע רפואי בטלפון .מידע יימסר באופן אישי למטופל ולאפוטרופוס חוקי.

•

הנהלת בית החולים אינה אחראית לדברי ערך ולחפצים אישיים של החולים.

•

אין לעשן בשטח המחלקה או בבניין האשפוז .עישון מתאפשר רק בפינות העישון המוגדרות.

•

נא לשמור על כשרות המקרר בחדר ההמתנה.

•

יש להקפיד על חיטוי ידיים בכניסה למחלקה ,במהלך הביקור ולפני כל מגע עם המטופל ולאחריו.

•

אין לצלם בשטח בית החולים .אנא כבדו את פרטיותם של כלל המטופלים.

•

התנהגות אלימה של מטופל או קרוביו וכזו שאינה עומדת בנהלי בית החולים ,עלולה להביא
לסיום האשפוז.

חשוב לדעת!
•
•

•

•

•
•

בזמן הטיפולים במחלקה לא תותר נוכחות
מבקרים ,למעט מלווה.
שעות הטיפול הרב מקצועי אינן קבועות
ונקבעות על ידי המטפלים בכל יום .יש להתעדכן
עם צוות המחלקה.
השיבוץ בחדרים נקבע על ידי המחלקה ,לפי
שיקולים רפואיים ומקצועיים .במהלך האשפוז
ייתכנו מעברים בין החדרים.
יציאה לחופשת סוף שבוע בבית הינה
מומלצת ותתאפשר בהתאם למצבו האישי
של המטופל.
על מנת לאפשר שעות מנוחת צהריים נבקשכם
להימנע מביקורים בין השעות .16:00-13:30
במשרד מנהל חולים וגבייה (בניין ההנהלה ,קומה
 ,)1ניתן לקבל את השירותים הבאים :תשלומים,
חיבור וניתוק של שירותי טלוויזיה ,מידע
ותשלום על טיפולים אמבולטוריים פרטניים,
טיפולי רפואה משלימה ,רשומות רפואיות.

•

•

•

במקרה של צורך בבדיקות או טיפול רפואי
שאינו ניתן במסגרת השיקומית ,יופנה
המטופל לביה"ח כללי.
בעת פינוי של מטופל לבית חולים כללי תוך
כדי אשפוזו ב'רעות' ,יישמר מקומו במחלקה
ל 24 -שעות בלבד או עד לאשפוזו .חזרתו של
המטופל תותנה בקבלת מכתב סיכום אשפוז
מעודכן מקופת החולים ובהתאם לתפוסה
במחלקה ,עם מתן עדיפות כמטופל חוזר.
במקרה של יציאה לבדיקה וחזרה באותו היום,
יישמר מקומו של המטופל.
משך השיקום ותאריך השחרור מאשפוז
נקבעים על ידי הצוות הרב מקצועי ,בתיאום
עם קופת החולים ובהתאם למידת הצורך של
המטופל בשיקום באשפוז .הודעה על תאריך
שחרור תינתן כעשרה ימים לפני השחרור.

עיקרי חוק זכויות המטופל
•

הנך זכאי לקבל טיפול רפואי ללא הבדל

לנהלי משרד הבריאות .כך גם בעת העברתך

דת ,גזע ,מין לאום וארץ מוצא .הטיפול ניתן

להמשך טיפול במוסד רפואי אחר וזאת לשם

בהתאם לחוקים ולהסדרים הנהוגים במערכת

הבטחת הטיפול הנאות בך.

הבריאות בישראל.
•

הנך זכאי לקבל טיפול נאות מבחינת הרמה
המקצועית ,איכות רפואית ויחס אנושי הולם.

•

•

שלבי הטיפול הרפואי.
•

הנך זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של
המטפל.

•

•

הנך זכאי לשמירה על כבודך ופרטיותך בכל

הנך זכאי לבקש נוכחות של אדם נוסף בעת
ביצוע בדיקות /טיפול וכו'.

•

כל סגל העובדים מחויבים בשמירה על

הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת ועל הצוות

סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע למטופל

הרפואי לסייע בידך למימוש זכותך זו.

המאושפז או למטופל שהשתחרר לביתו.

הנך זכאי לקבל לידך במהלך האשפוז

•

מטפל רשאי למסור מידע רפואי לגורם אחר,

מידע מלא ומפורט אודות מצבך הבריאותי,

רק בתנאי שהחולה נתן לכך את הסכמתו

הטיפולים והבדיקות שבוצעו ,כולל העתקים

או שחלה על המטפל חובה למסור מידע

של מסמכים מהתיק הרפואי ,צילומי רנטגן.

בהתאם לחוקים או לפי בקשת הגוף המממן

חלק משכפול המידע כרוך בתשלום בהתאם

או לשם הבטחת המשך טיפול רפואי.

לשירותכם
מגוון מרפאות ומכונים בתחומי השיקום  -אשפוז יום שיקומי ,מכון כאב,
מכון לטיפול בהפרעות אכילה ,מרפאה לטיפול ושיקום מיני ,מרפאת בליעה,
מרפאה לרפואה משלימה שיקומית ,מרפאת קנאביס ומרפאת ספסטיות.
למידע על מגוון הטיפולים יש לפנות למוקד קול רעות:
call@reuth.org.il | 03-5081000

בית חולים שיקומי רעות ,שד' החי"ל  2יד אליהו ,תל אביב
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