חזרה לשגרה בבתי החולים
הנחיות למטופלים
מטופלים יקרים,

מגיפת הקורונה העמידה את כולנו בפני אתגרים וכללי התנהלות חדשים במרחב הציבורי.
אנו חוזרים לשגרה מבורכת ,המאפשרת לנו יציאה למרחב כולל הגעה לבתי החולים .בריאותכם חשובה
לנו ,לכן אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות על מנת לשמור על סביבה בטוחה בבית החולים.

כללי זהב להתנהגות בבית החולים:

עטיית מסכה כירורגית
(ללא שסתום)

רחצה וחיטוי ידיים
לפני מגע ולאחריו

שמירה על ריחוק פיזי
( 2מטר)

נוכחות מלווה  -על פי הנחיית משרד הבריאות ,במקרים בהם המטופל נזקק לסיוע אדם נוסף ,תתאפשר
כניסתו של מלווה אחד בלבד .כללי הזהב להתנהגות בבית החולים חלים גם על המלווה.
חל איסור להביא ילדים כמבקרים לבית החולים.
לתשומת לבכם ,בית החולים הכשיר את מתקניו ואת הצוותים ,לטיפול בשגרה ובחירום למניעת הדבקה
בוירוס הקורונה כך שיהיה בטוח לזקוקים להגיע לבית החולים.
על מנת שנוכל להמשיך ולתת את השירותים להם אתם נזקקים ,חשוב להישמע להנחיות.
לשאלות והבהרות נוספות ,ניתן לפנות לעמדות המידע והמודיעין ולמחלקה לפניות הציבור בבית החולים.
שימו לב!
אם הנכם סובלים מתסמינים של חום  /שיעול  /קושי בנשימה או הייתם במגע עם אדם שאובחן עם נגיף
הקורונה או הנכם מחויבים לשהות בבידוד בית ,אין להגיע לבית החולים .יש לפנות לרופא המשפחה שלכם
במיידי לקבלת הנחיות מפורטות.

התנהגות נכונה בימים אלו  -שאלות ותשובות:
רופא המשפחה המליץ שאתפנה למיון ,האם כדאי להגיע בימים אלו למיון?
בהחלט כן ,אי הגעה למיון יכולה לסכן חיים .בבית החולים קיימת הפרדה בין מטופלים עם חשד
לקורונה ובין מטופלים אחרים .הצוות המטפל נוקט באמצעי הזהירות הקפדניים ביותר הנדרשים וזאת
על פי הנחיות משרד הבריאות והגורמים המקצועיים למניעת זיהומים בבית החולים.
כמה מלווים יכולים להגיע איתי לבית החולים?
על פי הנחיות משרד הבריאות ,אין להגיע לבית החולים עם מלווים ,אולם אם הנך נזקק לסיוע ובאישור
הנהלת המחלקה  /המרפאה  /היחידה – ניתן להגיע עם מלווה אחד ולפעול בהתאם להנחיות ולכללי
הזהב.
הבת שלי ילדה אתמול ,האם ניתן לבקרה?
מזל טוב! אנו מאפשרים ביקור של אדם אחד בלבד ,תוך שמירה על כללי הזהב.
נולד לי פג .מה מדיניות נוכחות הורים?
על מנת לקבל הנחיות מדויקות ,אנא פנו לצוות המטפל.
הנכד שלי אושפז במחלקת ילדים ,האם אני יכולה לבקרו?
בריאות שלמה! על מנת לשמור על בריאותו של נכדך ,חשוב להמעיט בביקורים .לצערנו ,בימים אלו ,רק
לאחד מההורים מותר לשהות ליד ילדו.
הוזמנתי למכון לאונקולוגיה לתחילת טיפולים ,האם זה לא מסוכן להגיע לבית החולים? חשוב להגיע
לבית החולים ולקבל את הטיפול ,כפי שתוכנן עבורך ,במועד המתאים ותחת הקפדה על כללי הזהב.
הצוות במכון פועל לשמירה על סביבה בטוחה וזמין תמיד למענה לשאלות ולבירורים.
אבי המבוגר מאושפז בבית החולים .האם ניתן לבקרו?
כן ,מבקר אחד (קבוע) בלבד ,באישור המחלקה ,תוך הקפדה על כללי הזהב.
נקבע לי תור לבדיקה בהרדמה /טשטוש ,רשום בהזמנה שיש צורך להגיע עם מלווה .האם יאפשרו
למלווה להיכנס לבית החולים?
בוודאי .במידה וביצוע הבדיקה מותנה בנוכחות מלווה ,חשוב להגיע עמו ,תוך שהוא מקפיד על ההנחיות
וכללי הזהב.
קיבלתי זימון למרפאה בבית החולים ,האם המרפאות עובדות כרגיל?
חלק מהמרפאות בבית החולים ,חוזרות לפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות .חשוב להקפיד
על כללי הזהב גם בביקור במרפאות החוץ .אנו מבקשים ככל שניתן להגיע ללא מלווה ,אלא אם הנך
זקוק לסיוע.
נקבע לי תור לניתוח בבית החולים ,אני חושש להגיע ולהידבק מקורונה .מה עליי לעשות?
ההחלטה שקיבלת עם הרופא על הצורך בניתוח היא למען בריאותך .אנו בבית החולים עושים כל מאמץ
ופועלים על פי כל כללי הזהירות במטרה לשמור על בריאותך .מומלץ שתגיע ותשמור על כללי הזהב.
מאחלים לך בהצלחה.

בשמירה והקפדה משותפת על כללי הזהב,
נשמור על הבריאות של כולנו!

