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מטופל/ת יקר/ה, משפחה יקרה,
על מנת להקל על שהותכם באשפוז, ערכנו עבורכם מידע על המחלקה ונהליה. 

אנו מקווים כי המידע  בדפים אלו, ייתן מענה לשאלותיכם ויקל על שהותכם במחלקה.
שיתוף הפעולה מצדכם חיוני להשגת מירב התועלת מהאשפוז.

אנו עומדים לשירותכם בכל פניה

צוות המחלקה

מידע כללי
ולמשפחתו, פגישות משפחתיות לפי הצורך,  לילד  כולל פגישות פרטניות  הטיפול במחלקה 
פעילות במסגרת ביה"ס, טיפול קבוצתי, פגישות עם דיאטנית, ופגישות נוספות עם אנשי הצוות 

עפ"י צרכי הילד. 
לכל מטופל/ת נקבעת רמה טיפולית על פי מצבו ותפקודו/ה )הסבר על הרמות הטיפוליות 
בהמשך(. על פי  הרמה הטיפולית, נקבעות זכויות המטופל/ת: יציאות מבית החולים  וביקורים.

קבלת  ולאחר  ולהורים  לילד  הסבר  לאחר  אותן  יקבלו  בתרופות  לטיפול  הזקוקים  ילדים 
הסכמתם לכך.

לכל ילד מטפל אישי  המרכז את הטיפול בו ונמצא בקשר עם אנשי המקצוע השונים המטפלים 
בילד. לפיכך, רצוי להפנות שאלות שעולות במהלך האשפוז למטפל האישי.  בהעדרו, האחות 

האחראית במשמרת או האחות הראשית ושאר הצוות  יסייעו בידיכם בנושאים דחופים. 

צוות המחלקה
מנהלת היחידה: ד"ר אסתי גלילי

אחראית אשפוז מחלקה: ד"ר אלה קיאנסקי
אחות ראשית: סימה דרור

צוות המחלקה הינו רב מקצועי וכולל רופאים פסיכיאטרים, צוות סיעודי, פסיכולוגים, 
עובדים סוציאליים, דיאטנית, צוות בית ספר הכולל מורים ומטפלים באמנות, ומדריכים.

כיצד מתבצעת הקבלה למחלקה?
עם הגעתכם למחלקה, רופא פסיכיאטר, פסיכולוג ואחות יבצעו למטופל ראיון קבלה. 

לאחר הריאיון תתקבל החלטה על אשפוז.
השיבוץ לחדרים יעשה בהתאם לגיל המטופל, מינו ומצבו הנפשי.

מהו סדר היום במחלקה?
ביום ב', בין השעות 12:30 - 10:30 - ביקור רופאים למטופלים הסובלים מהפרעות אכילה

בימים ד', ה', בין השעות 12:00 -  10:00 - ביקור רופאים לשאר המטופלים
בימים א' ו- ד' -  ישיבת צוות רב מקצועית
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זמני הארוחות 
במחלקה מתקיימות שש ארוחות ביום:

 3 ארוחות עיקריות הנמשכות חצי שעה, ו-3 ארוחות ביניים הנמשכות 20 דקות.
זמני ארוחות:

ארוחת בינייםארוחה עיקריתארוחת בינייםארוחה עיקריתארוחת בינייםארוחה עיקרית
08:00-08:30 10:00-10:20 12:30-13:00 16:00-16:20 19:00-19:30 21:00-21:20 

תכנית הפעילות היומית מפורסמת בלוח מודעות המחלקה

כיצד מתבצע ביקור הרופאים?
הביקור מתבצע בנוכחות רופא , אחות ודיאטנית )במקרה של הפרעות אכילה( בחדר הרופא.

כל מטופל מוזמן באופן אישי. 

מה נמצא בחדרי האשפוז?
חדר האשפוז  מיועד ל- 2 מטופלים. 

בחדר: 
מיטת נוער 	
ארון אישי 	
שולחן אישי ו-2 שידות  לכל מטופל 	
מקלחת ושירותים  	

חלון החדר נעול ולא ניתן לפתיחה

שירותים
השירותים והמקלחות ינעלו ויתאפשרו בהתאם למצב המטופל . 1
הילדים מתבקשים ללכת לשירותים לפני הארוחות ולהימנע מהליכה לשירותים שעתיים . 2

אחרי הארוחות
המקלחות לרשות הילדים בשעות שאינן שעות פעילות ועד 20:30 בלבד! . 3

מטופלים בהשגחה יתקלחו ב- 12:00 או ב- 18:00 בהתאם להחלטת הצוות 
בזמן פעילות בית הספר הליכה לשירותים תתאפשר רק לאחר קבלת  אישור מהמורה . 	

בליווי סייעת 
השירותים ינעלו מהשעה 23:00 עד למחרת ב- 07:00. במידת הצורך, יש לפנות לצוות המטפל. 5

שקילה
ילדים הסובלים מהפרעת אכילה נשקלים פעם בשבוע . 1
שאר הילדים נשקלים בקבלתם ובהמשך לפי הצורך, . 2

בהתאם להוראת הדיאטנית
שקילת הילדים מתבצעת ביום א', החל משעה 6:00 בבוקר. 3
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באילו זמנים מתאפשרת צפייה בטלוויזיה / וידאו / DVD / מחשב?
הצפייה בטלוויזיה מתאפשרת במועדון הילדים, לאחר שעות הפעילות ועד לסגירת . 1

המועדון בשעה 22:30
תתאפשר צפייה רק בתוכניות / קלטות בעלות תכנים התואמים את גיל הילדים. 2
פעילות מחשב בחיבור לאינטרנט תהיה בכיתות הלימוד בלבד ובהשגחת איש צוות. 3

בשבתות וחגים הצפייה בטלוויזיה לא תתאפשר. 
תתאפשר צפייה קבוצתית במחשב נייד 

סמוך לשולחנות האוכל 
בין השעות 10:30-12:30 בלבד.

מתי ניתן לקבל או להוציא שיחות טלפון?
כל מטופל יכול  לקבל: . 1

שתי שיחות נכנסות או שתיים יוצאות 
בין השעות:  20:30 - 16:30 למשך 10 דקות. 

השיחות יתבצעו לטלפון:  02-6778606
בזמן הארוחות לא תתאפשרנה שיחות טלפון. 2
שימוש בנייד אישי יתאפשר בהתאם לרמה הטיפולית . 3

בשעות הבאות: 17:45-18:15, 19:45-20:15 

מהן ההנחיות לגבי כביסה?
השימוש במכונת הכביסה והמייבש יתאפשר במידה וישנו קושי או בעיה מצד המשפחה 

לקחת כביסה. זאת רק לאחר קבלת אישור מהאחות הראשית.
השימוש במכונת  הכביסה יעשה אחה"צ בלבד ויתאפשר רק פעם אחת בשבוע.

מהן ההנחיות לגבי הבאת ציוד מהבית למחלקה?
במחלקה הילדים מתלבשים בדומה ללבוש בבית, לפיכך יש להצטייד בבגדים להחלפה . 1

למשך תקופת האשפוז 
ניתן להביא חפצים אישיים כמו מצעים, תמונות וכד'. במידת הצורך בית החולים מספק . 2

מצעים 

 מומלץ להימנע מהבאת חפצי ערך. 
בית החולים אינו אחראי על שמירת החפצים.
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מתי מתאפשרות יציאות מחוץ למחלקה ?

והרמה הטיפולית  הילד  וזאת בהתאם למצב  וחופשות  יציאות לבית הספר  כוללות  היציאות 
בה הוא נמצא )ראו בהמשך( ובליוויי הורה בלבד. רצוי להודיע מבעוד מועד למטפל האישי על 

בקשות ליציאות מיוחדות כמו לאירועים משפחתיים, טיפולים רפואיים וכד'.

יוצאים לטיול בשטח בית החולים בלווי מדריך. השתתפות בטיול מותנית  פעם ביום הילדים 
במצב הילד ואישור הצוות המטפל.

והחלטת  הילד  למצב  בהתאם  שבוע  לסוף  מטופלים  יציאת  תתאפשר  השני  מהשבוע  החל 
הצוות המטפל.

מהן ההנחיות לגבי ביקורים ?   
הביקורים מתאפשרים בימים ובזמנים הבאים:

יום שבתיום שישיימים א'-ה'
 16:30-18:3013:30-15:30

16:30-18:30
10:30-12:30
16:30-18:30

 19:30-20:45

עד  	 ונמשכים  למחלקה  הכניסה  במתחם  או  בלבד  המחלקה  בשטח  נערכים  הביקורים 
שעתיים

מספר הביקורים והמבקרים בהתאם לרמה הטיפולית בה הילד נמצא או בהתאם להוראה  	
אחרת

ביקורי אחים מתחת לגיל 15 יתואמו עם מדריך ההורים 	
חברים של המאושפזים יוכלו לבקרם מחוץ לבית החולים כשהמאושפזים יוצאים לחופשה 	

מעורבות ההורים
מעורבות ההורים הינה חלק בלתי נפרד מהטיפול במחלקה וחיונית להצלחת הטיפול.

ולא                                                                המטפל  לצוות  ההורה  ידי  על  ישירות  תתבצענה  מיוחדות  בקשות  או  שאלות  בירורים, 
באמצעות ילדיהם.       

כיצד מתבצע השחרור מהמחלקה?

שחרור מהמחלקה
מתקיים ביום ב', בשעה 11:00 

לפני השחרור
המטופל יקבל הדרכה בהתאם למצבו, מכתב שחרור ומרשמים לתרופות 

כמו כן, יקבל מהמחלקה תרופות לשבוע
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מהן רמות טיפוליות?
לכל מטופל/ת נקבעת רמה טיפולית על פי מצבו ותפקודו/ה  	
הרמה קובעת את זכויות המטופל/ת: יציאות מבית החולים  וביקורים 	
הסבר על הזכויות לפי הרמה  הטיפולית תלוי על לוחות המודעות במחלקה או בדלפק  	

האחיות

שיבוץ לרמות טיפוליות
רוב הילדים המתקבלים למחלקה יהיו ברמה א'. נמצאים בהסתכלות מיוחדת 	
הדיון בנוגע למעבר מרמה לרמה מתקיים בצוות, אחת לשבוע בימי א' או  ד', ולפיכך תכנית  	

הביקורים והחופשות נקבעת מיום ד' עד ליום ד' שאחריו

המעבר מרמה לרמה תלוי בשני מרכיבים עיקריים:  	
שיתוף פעולה מצד הילד ומשפחתו . 1
התקדמות ממשית בטיפול. 2

מידי  	 מעבר  יתבצע  הפעולה  בשיתוף  ובעיתיות  מקסימלית  בהשגחה  צורך  של  במקרים 
לרמה א' 

המעבר לרמה א' או היציאה מרמה א' - מתקיים בכל ימות השבוע 	
המעבר בין שאר הרמות מתקיים רק בימי א או ד' לאחר החלטת ישיבה  	
ביקורים במחלקה ויציאות של הילד מחוץ למחלקה נקבעים בהתאם לרמה הטיפולית בה  	

הילד נמצא 
בבקשות חריגות, יש לפנות למטפל האישי 	

סודיות
כל מידע אודות האשפוז, ישמר בסודיות מוחלטת ויימסר לבני המשפחה רק לאחר הסכמת 

המטופל. 

זכויות וחובות למתאשפז
עם קבלתכם, תקבל והסבר על זכויות וחובות המטופל. כמן כן, המידע תלוי על לוח המודעות 

למטופל במחלקה. 

כיצד נשמור על בטיחות המטופלים?
למען בטיחות המטופלים, חל איסור מוחלט על הכנסת תרופות, סמים, אלכוהול או חפצים 
חפצי  לבדיקת  הזכות  את  לעצמו  שומר  החולים  בית  למחלקה.  דוקרים/חותכים/מסוכנים 
המטופלים ולבצע בדיקות חומרים מסוכנים כגון סמים בעת הצורך. נרות שבת יש להדליק 

במתקן הייעודי בלבד .
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מניעת זיהומים
על מנת לצמצם ככל הניתן את החשיפה לזיהומים, מומלץ, כי המבקרים 
במחלקה יהיו בני משפחה קרובים בלבד. בכל כניסה ויציאה מהחדרים יש 

לשטוף ידיים עם תמיסת "הדסול", הנמצא בדלפק האחיות. 

במקרים בהם על הדלת  בכניסה לחדר קיים שלט אדום, בולט 
"בידוד מגע" יש לוודא עם האחות המטפלת,  לעיין, עליו כתוב: 

אילו אמצעי מיגון נדרשים בטרם הכניסה לחדר.

במקרים בהם יידרשו המבקרים ללבוש חלוק / סינר
אין לצאת מהחדר עם החלוק/סינר, אלא להורידו בחדר לפני 

היציאה ולהשליכו לפח.
להסתובב  אין  החדרים,  בתוך  לשהות  יש  הביקור  בזמן 

במסדרונות ולגשת לחדרים אחרים.

תזונה
הילדים אוכלים בחדר האוכל. 

לרוב הילדים יש תפריט הנקבע על ידי דיאטנית.
אין לאכול במחלקה מחוץ לשעות הארוחות. 

הדרישות  את  מספק  החולים  בבית  המוגש  המזון 
לנהלי  ובהתאם  הרפואי  למצבך  בהתאם  התזונתיות 

תברואה מחמירים. 
צוות הדיאטניות במחלקה לתזונה ודיאטה עובד על פי 

נהלים מקצועיים ועל פי הפניות של צוות המחלקה. 
אם קיימת רגישות לסוג מזון כלשהו או שיש בקשות או 

צרכים מיוחדים, עלייכם לדווח לצוות המטפל. 

אין להכניס אוכל או שתייה למחלקה
עישון

העישון מותר רק באישור רופא ובהסכמת הורי המטופל. 
העישון נעשה בזמן ביקור משפחה בשטח בית החולים או באישור רופא במידה והמטופל יכול 

לצאת בכוחות עצמו. 

בידוד מגע
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אילו שירותים נוספים קיימים בבית חולים?
נציב פניות הציבור עו”ד שמעון לזר 

נציב הפניות מטפל בכל תלונה או טענה הנוגעות לטיב השירות בבית החולים. 
lazar@hadassah.org.il :ניתן לפנות אליו בטלפון: 02-6778665 או דוא"ל

קבלת קהל בין השעות: 08:00-14:00. מיקום: קומת 0 ליד בית הכנסת ואולם טננבאום. 

דת וכשרות 
בבית החולים ישנה הקפדה על כשרות על ידי רב בית החולים. בשאלות או בקשות מיוחדות 

ניתן לפנות לצוות או למשרדו של הרב משה קליין: בטלפון 088	050-787. 
בית הכנסת ממוקם בקומה 0 של בניין האשפוז. היציאה כפופה לאישור רופא מטפל. 

יד שרה
סניף של יד שרה ממוקם בקומה 2- לשם השאלת ציוד במידת הצורך.

פרטים חשובים נוספים
בעת האשפוז אין להשתמש בטלפונים סלולאריים, מחשבים  ניידים ומצלמות. הדבר יינתן  	

בשעות המותרות לפי הרמה הטיפולית בה הילד משובץ
אין לאחסן בחדרים דברי אוכל ושתייה, תרופות, חפצים חדים, כסף וסיגריות. הנ"ל יופקדו  	

בידי הצוות
חל איסור לצלם או להקליט בשטח המחלקה 	

בקשה לחריגה מכללי המחלקה תאושר במקרים מיוחדים בלבד על ידי הצוות המטפל.

צוות המחלקה מאחל לכם אשפוז קל

נכתב על ידי: 
ד"ר קיאנסקי אלה,  אחראית אשפוז, פסיכיאטריה של הילד

דרור סימה,  אחות ראשית, פסיכיאטריה של הילד



פסיכיאטריה של הילד והמתבגר  9

הורים יקרים,
עם אשפוז ילדכם במחלקתנו, ברצוננו למסור לכם מידע אודות הפעילות הבית ספרית כחלק 

מהמארג הטיפולי במחלקה. 
אנו מקווים כי הסבר זה, יסייע לכם, ההורים, להיות מעורבים בטיפול בילדכם.

מידע כללי
בית ספרנו נמצא תחת פיקוח משרד החינוך ומשוייך לאגף החינוך המיוחד.

צוות ההוראה
מעיין דבוש בורשטיין, רכזת בית הספר 

צוות ההוראה מורכב ממורים מחנכים, מטפלים, מורים 
מקצועיים, יועצת וסייעות.

ימים ושעות הפעילות
פעילות בית הספר מתקיימת מיום: 

ראשון עד חמישי, בין השעות: 8:40-15:30 
יום שישי, בין השעות: 8:40-12:00

במחלקהבית הספר 
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מה לומדים?
במערכת הלימודית שלנו נלמדים מקצועות ליבה, מקצועות העשרה ומפגשים טיפוליים שונים.

לעיסוק  במחלקה  הבוקר  בין  הדרגתי  מעבר  המאפשר  קצר  במפגש  מתחיל  הלימודים  יום 
בתוכן לימודי.

עיקר הלמידה הם מקצועות הליבה: אנגלית, מתמטיקה ולשון. 
מקצועות אלה נלמדים בקבוצות קטנות, בכדי לאפשר לכל ילד התאמת רמת הלמידה באופן 

המיטבי ביותר. 

במידה ונוצר קשר עם בית הספר בקהילה, ניתנים שיעורים בהם עובדים על החומר הלימודי 
במקביל לכיתתם. 

מקצועות נוספים הנלמדים בבית הספר הם: היסטוריה, תנך, ספרות, ביולוגיה, כימיה, פיזיקה 
ותולדות האמנות, הנלמדים באופן שוטף בהתאמה לקבוצה ולתלמידים. 

בוטניקה  תיאטרון,  נגרות,  בריא,  חיים  אורח  גוף-ונפש,  כגון:  נוספים  העשרה  תחומי  קיימים 
וכישורי חיים. 

שיעורים טיפוליים שהילדים מקבלים במהלך שבוע לימודים: 
טיפול באמנות, טיפול במוזיקה, אילוף כלבים 

DBT )טיפול דיאלקטי -התנהגותי - מועבר ע"י צוות רפואי וטיפולי מהמחלקה(

בזמן בית הספר
אין אפשרות ליציאות מוקדמות

ואין ביקורים על מנת לשמור על למידה סדירה

מה תפקידו של המורה המחנך?
לכל מטופל מצוות מורה מחנך, אשר תפקיד להיות אחראי על 

הקשר עם בית הספר בקהילה ומול המטפלים במחלקה. 
מבית הספר בקהילה אנו מקבלים מידע אודות מצבו התפקודי-

לימודי של ילדכם וחומרי למידה. 

כיצד מתבצע הקשר הראשוני עם בית הספר בקהילה?
בעת  אתכם.  מקבל  הסיעודי  הצוות  למחלקה,  הגעתכם  עם 
"ויתור  מסמך  ובתוכם  מסמכים  מספר  מקבלים  אתם  הקבלה 
סודיות חינוכית". רק לאחר חתימה על המסמך נוכל ליצור קשר 
עם בית הספר. חתימתכם על ויתור הסודיות חשובה מאוד על 

מנת שנוכל לדייק את המענה לילדכם.
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כיצד ניגשים לבחינות בגרות? 
במידה וילדכם צריך לגשת לבחינת בגרות ניתן לגשת לבחינה במחלקה, בליווי חינוכי ולימודי. 
עליכם לדווח למורה המחנך במחלקה על הצורך בבחינת בגרות והוא יצור קשר עם בית הספר 

בקהילה בכדי לתאם הגשה לבחינה.

מהי וועדת אפיון וזכאות?
ועדת זכאות ואפיון היא ועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד אליו בית הספר שלנו משתייך. 
בוועדה  להשתתף  זכאי  ילדכם  ספרנו,  בבית  והשתתפותו  במחלקה  ילדכם  אשפוז  מתוקף 

ולבחון את זכאותו לסל עזרה בבית הספר בקהילה בעת השחרור. 
הוועדה יכולה להחליט כי ילדכם יהיה זכאי לשיעורים פרטניים, טיפוליים ולשעות סיוע 

נוספות. צוות בית ספרנו יכול לסייע לקדם את קיום הוועדה ולהמליץ על העזרה נדרשת.

חשוב לציין!
התהליך החינוכי נעשה בהלימה לתהליך הטיפולי ובשיתוף עם הצוות הרפואי. 

במידה ותרצו להתעדכן על מצבו הלימודי של ילדכם תוכלו לפנות למטפל שלכם ואנחנו נדאג 
להעביר אליו את המידע או להגיע ולהשתתף ביחד אתכם בפגישה ולעדכן.

בהצלחה,

צוות בית הספר וצוות המחלקה

נכתב על ידי: 
מעיין בורשטיין דבוש, רכזת בית הספר 



המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי. 
כל הזכויות שמורות להדסה © אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה. 

החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 2022
ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט: www.hadassah.org.il באתר: "דפי מידע למטופל/ת".

עריכת תוכן: 
טל עצמון, מרכזת תחום הדרכת מטופלים המערך לאיכות ובטיחות
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