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אשפוז יום שיקומי
מטופל(ת) נכבד(ה),
אנו מקדמים את פניך בברכה עם כניסתך למסגרת אשפוז יום שיקומי ומאחלים לך שיקום פורה.
אשפוז יום שיקומי.
היחידה לאשפוז יום שיקומי מעניקה לך טיפול משולב בצורה מרוכזת הדומה לטיפול שמקבלים באשפוז
המלא ,אך בסיום הטיפולים את/ה חוזר/ת לביתך ,דבר המאפשר שילובך בסביבתך הטבעית תוך טיפול
המשכי המשיג עצמאות מרבית.
הטיפול באשפוז יום ניתן ע"י צוות מטפלים רב תחומי ממגוון מקצועות הבריאות.
לכל מטופל נבנית תוכנית טיפול ייחודית המתאימה לצרכיו השיקומיים.
ימים ושעות קבלה
ימים א' – ה' בין השעות 96:00 – 07:30
לוח הטיפולים נקבע מחדש כל שבוע ועליך המטופל /ת להתעדכן בכך כל יום חמישי.
בכל יום טיפולים עליך להגיע למזכירות המחלקה לפני הטיפול הראשון שנקבע ,לצורכי רישום וקבלה.
ייתכנו שינויים במערכת ולכן יש לקחת לו"ז טיפולים לאותו היום.
אם נבצר ממך להגיע נא הודע/י על כך מראש ובהקדם האפשרי.
איחורים והיעדרויות
איחור עד  91דקות – הטיפול יינתן אולם האיחור יחשב על חשבון המטופל/ת (זמן האיחור ייגרע מזמן
הטיפול).
במידה והאיחור יתארך מעבר לרבע שעה ,הטיפול לא יינתן ,אולם יחשב במסגרת כלל הטיפולים אשר
הגורם הממן מאשר.
אם נבצר ממך להגיע נא הודע/י על כך מראש ובהקדם האפשרי.
במידה והיעדרות ידועה מראש ,נא לעדכן את המזכירות.
מטופל שיעדר משני טיפולים ויותר ללא סיבה מוצדקת ,יופסק טיפולו במסגרת אשפוז יום.
אנא דייק/י להגיע בזמן לכל הטיפולים על מנת לשמור על הרצף הטיפולי ,וכן שנוכל לתת מענה מקסימאלי
לכל המאושפזים במחלקת אשפוז יום.
כל הטיפולים המתכוננים עבורך הם בעלי חשיבות גבוהה.
שיתוף הפעולה המצופה ממך דורש הגעה בזמן ,בביגוד מתאים והשתתפות פעילה בכל הטיפולים,
כולל תרגולים עצמאיים ואימון בחדר כושר.

הצלחת השיקום תלויה בך ובנכונותך לשתף פעולה ,אנו כצוות נפעל כמיטב יכולתנו
כדי לסייע לך לחזור לרמת התפקוד הטובה ביותר .אנו מצפים שתיטול חלק פעיל
בתהליך ,דבר שיקדם אותך לקראת המטרה.
נוחיותך מספרי הטלפון הבאים ליצירת קשר עמנו:

03- 6363606
03- 6363672

בהצלחה ,צוות אשפוז יום

