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טלפון מחלקה ט׳: 03-6383618 פקס: 03-6893760 

 dep9@reuth.org.il :כתובת מייל מחלקה ט׳

טלפון מחלקה טנ״י: 03-6383619 פקס: 03-6893702 

 dep10@reuth.org.il :כתובת מייל מחלקה טנ״י

מרכז מידע וזימון תורים קול רעות: 03-5081000



צוות המערך מקדם אתכם בברכה. 

מערך אשפוז הילדים בבית החולים השיקומי רעות הינו חלוץ בתחומו  ופועל להעניק איכות חיים מיטבית 
לילדים מגילאי חודש עד 18 שנים, הזקוקים למעטפת אשפוזית רפואית במשך 24 שעות ביממה. במערך 

מאושפזים ילדים ברמות הכרה שונות ובגילאים משתנים. 

המערך מחולק לשתי מחלקות: סיעוד מורכב )מחלקה ט'( וטיפול נמרץ לילדים )טנ"י(. רבים מהמאושפזים 
בשתי המחלקות זקוקים להזנה מיוחדת ולטיפול תרופתי מותאם לאורך זמן. 

צוות המחלקות עומד לשירותכם בכל עת ומתחייב להקפיד על טיפול בטוח, איכותי ואנושי, להקשיב ולתת 
מענה מיטבי לצרכי הילדים ולספק מידע מלא לגבי מצבם.

הצוותים במחלקות מספקים תמיכה וליווי מתמיד להורים. האמון הרב שהצוותים זוכים לו מצד המשפחות 
בבני  ולטפל  חייהן  שגרת  על  ולשמור  להמשיך  למשפחות  ומאפשר  עמן  בקשר  מרכזי  מאוד  חלק  הוא 

המשפחה הנוספים.

הטיפול במחלקות הינו רב מקצועי וכולל טיפול רפואי וסיעודי, טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות 
תקשורת, ייעוץ תזונתי, ליווי של עובדים סוציאליים ומלווה רוחנית. זאת לצד טיפולי איכות חיים הכוללים 
טיפולים במוסיקה ובאמנות וכן טיפול בעזרת בעלי חיים. בנוסף קיימת אפשרות לטיפולי רפואה משלימה 

שיקומית )בתשלום(.

עבור הילדים פועלת גם מסגרת של בית ספר לחינוך מיוחד ששמה למטרה לשפר את איכות חיי הילדים 
ובני משפחותיהם. הצוות מונה מורות ומטפלות המעשירות את עולמם של הילדים בפעילות יומית, בהתאם 

למצבם וליכולותיהם. הפעילות מגוונת וכוללת ציון החגים וימי כיף בשיתוף בני המשפחה.

לטובת הילדים פועל בצמידות למחלקה גן משחקים ייחודי מסוגו בישראל, הכולל מתקני משחק יעודים, 
עמדות חמצן ובכך מאפשר גם לילדים מונשמים הפוגה ופעילות פנאי.

הצוות עומד לרשותכם בכל שאלה, ייעוץ והכוונה.

ברוכים הבאים למערך אשפוז הילדים

תהליך הקליטה וההסתגלות במחלקה
קבלה אדמיניסטרטיבית במשרד מנהל חולים וגבייה )בניין הנהלה, קומה 1(. 

יש להצטייד בת"ז.

קבלה סיעודית ובדיקה גופנית ע"י אחות.

קבלה על ידי רופא ומתן הוראות טיפול.

זמן שהייה של המשפחה עם הילד.

פגישות היכרות עם רופא המחלקה ו/או אחות אחראית ועובד סוציאלי.



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.

שגרת הפעילות  במחלקה
בכל שעות היממה )כולל סופי שבוע וחגים( זוכים הילדים לטיפול אישי, רפואי וסיעודי מלא.

במהלך היום דואג הצוות לגירוי שמיעתי או ויזואלי בחדרים. 

צוות המחלקה מבצע מעקב שוטף ורציף אחר מצבם הרפואי והתפקודי של הילדים.

שעות הביקור: 

מחלקה ט׳ - 20:00-09:00.

מחלקה טנ״י - 21:00-10:30.

*בהתאם למדיניות הביקורים של בית החולים באותה העת.

פעילותשעה
טיפול אישי08:00-07:00

פעילות חינוכית מותאמת אישית14:45-07:15

טיפולים רב מקצועיים13:00-10:30

מנוחת צהריים16:00-13:00

טיפול אישי20:00-18:00

מנוחת לילה20:00

ביקור רופאים: ימים א', ה׳ בין השעות 12:00-09:00.

שעות קבלה רופא: ד"ר גדעון בנימין - ימים ב' וד' בין השעות 15:00-14:00.



נוכחות  תותר  לא  במחלקה  הטיפולים  בזמן   •

מבקרים, למעט מלווה.

קבועות  אינן  מקצועי  הרב  הטיפול  שעות   •

יש  יום.  בכל  המטפלים  ידי  על  ונקבעות 

להתעדכן עם צוות המחלקה.

לפי  ידי המחלקה,  על  נקבע  בחדרים  השיבוץ   •

שיקולים רפואיים ומקצועיים. במהלך האשפוז 

ייתכנו מעברים בין החדרים.

הינה  בבית  שבוע  סוף  לחופשת  יציאה   •

האישי  למצבו  בהתאם  ותתאפשר  מומלצת 

של המטופל.

על מנת לאפשר שעות מנוחת צהריים נבקשכם   •

להימנע מביקורים בין השעות 16:00-13:30 .

חשוב לדעת!
)בניין ההנהלה,  וגבייה  חולים  במשרד מנהל   •

1(, ניתן לקבל את השירותים הבאים:  קומה 

תשלומים, חיבור וניתוק של שירותי טלוויזיה, 

אמבולטוריים  טיפולים  על  ותשלום  מידע 

רשומות  משלימה,  רפואה  טיפולי  פרטניים 

רפואיות.

או טיפול רפואי  צורך בבדיקות  במקרה של   •

יופנה  השיקומית,  במסגרת  ניתן  שאינו 

המטופל לביה"ח כללי.

בעת פינוי של מטופל לבית חולים כללי תוך   •

כדי אשפוזו ב'רעות', יישמר מקומו במחלקה 

לזמן מוגבל. נבקשכם להיות בקשר רציף עם 

המחלקה ולעדכן במועד החזרה.

ציוד אישי שנותר במחלקה ישמר ל- 7 ימים   •

הציוד  משלוח  לביצוע  אפשרות  יש  בלבד. 

עד הבית. המשלוח כרוך בתשלום.

כל  המחלקה  צוות  עם  מראש  לתאם  יש   •

מחוץ  בדיקות  ביצוע  לצורך  רפואית  הסעה 

לבית החולים.



הבדל  ללא  רפואי  טיפול  לקבל  זכאי  הנך   •

ניתן  וארץ מוצא. הטיפול  מין לאום  גזע,  דת, 

בהתאם לחוקים ולהסדרים הנהוגים במערכת 

הבריאות בישראל. 

הרמה  מבחינת  נאות  טיפול  לקבל  זכאי  הנך   •

המקצועית, איכות רפואית ויחס אנושי הולם.

של  ותפקידו  זהותו  בדבר  למידע  זכאי  הנך   •

המטפל.

הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת ועל הצוות   •

הרפואי לסייע בידך למימוש זכותך זו.

האשפוז  במהלך  לידך  לקבל  זכאי  הנך   •

הבריאותי,  מצבך  אודות  ומפורט  מלא  מידע 

כולל העתקים  והבדיקות שבוצעו,  הטיפולים 

רנטגן.  צילומי  הרפואי,  מהתיק  מסמכים  של 

חלק משכפול המידע כרוך בתשלום בהתאם 

לנהלי משרד הבריאות. כך גם בעת העברתך 

להמשך טיפול במוסד רפואי אחר וזאת לשם 

הבטחת הטיפול הנאות בך.

בכל  ופרטיותך  כבודך  על  לשמירה  זכאי  הנך   •

שלבי הטיפול הרפואי.

בעת  נוסף  אדם  של  נוכחות  לבקש  זכאי  הנך   •

ביצוע בדיקות/ טיפול וכו'.

על  בשמירה  מחויבים  העובדים  סגל  כל   •

סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע למטופל 

המאושפז או למטופל שהשתחרר לביתו.

לגורם אחר,  מטפל רשאי למסור מידע רפואי   •

רק בתנאי שהחולה נתן לכך את הסכמתו או 

שחלה על המטפל חובה למסור מידע בהתאם 

לחוקים או לפי בקשת הגוף המממן או לשם 

הבטחת המשך טיפול רפואי. 

עיקרי חוק זכויות המטופל



שירותים נוספים:
בבית החולים בית כנסת הממוקם בקומת הכניסה בבניין 6.  •

הקפיטריה ממוקמת בקומת הקרקע בבניין 7, שעות פעילותה: 07:30 - 18:00.  •

ארוחת צהריים למלווה ניתן להזמין בעלות סמלית במשרד קבלת חולים וגבייה.  •

בבית החולים חדרי אירוח )בתשלום( לבני המשפחה, לפרטים נוספים: 03-6383660.  •

פניות הציבור:
Tomer.Eliyahu@reuth.org.il | 03-6893752 ,תומר אליהו

לשירותך 
בבית החולים מגוון מרפאות ומכונים בתחומי השיקום:

אשפוז יום שיקומי  •

מכון כאב  •

מכון לטיפול בהפרעות אכילה  •

מרפאה לשיקום וטיפול מיני  •

מרפאת בליעה  •

מרפאה לרפואה משלימה שיקומית  •

מרפאת קנביס  •

מרפאת ספסטיות  •

מכוני פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק   •

חדר כושר שיקומי   •

ביופידבק  •

אבחון קוגניטיבי תפקודי  •

למידע על מגוון הטיפולים יש לפנות למוקד קול רעות:
call@reuth.org.il | 03-5081000

דרכי הגעה בקווי תחבורה ציבורית:
תחנת רכבת ״ההגנה״ בתל-אביב ממוקמת במרחק הליכה )כ- 10 דקות( מביה״ח.

.717 ,452 ,475 ,31 ,52 ,37 ,35 ,34 ,16 ,15 ,46 ,2 ,59 ,54 ,104 ,7



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

reuth_hospital  | בית חולים שיקומי רעות | www.reuth.org.il


