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 דף מידע

 -רקע

בבית חולים לבריאות הנפש נס ציונה נפתחה מחלקה לגברים הסובלים מתחלואה כפולה, האשפוז 

 ללא הגבלת אזור מגורים, כפוף לבדיקת מסמכים והזמנה לבדיקת רופא.

 אופציות להארכה.  2ימים + 30תוכנית האשפוז הינה 

מטופלים שמגעים מאיזור אשפוז אחר ויידרשו להמשך אשפוז לאחר התקופה הזו, על המסגרת 

 השולחת יהיה לקבלם בחזרה.

 המחלקה היא חלק ממערך שלם, שיש בו אשפוז יום ומרפאה ייעודית המתמחה בתחלואה כפולה.

 מענה לסובלים ממחלת נפש וממחלת ההתמכרות.אנו מעוניינים לעזור ולתת 

 -אוכלוסיית היעד

  18-64גברים מגיל 

 אשפוז בהסכמה 

 סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב וריאות בחינת מחלות כרוניות גופניות למשלמאוזנים מ : 

 -מטרת האשפוז במחלקה ושרות שניתן

 איזון המצב הנפשי .א

 גמילה פיזית מסמים ואלכוהול .ב

שיקומי וקשר עם מסגרות להמשך טיפול כמו: מרכזי יום, קהילות טיפוליות התחלת תהליך  .ג

 וכו'.

 אבחון תחלואה כפולה בתנאי אשפוז. .ד

 יעוץ ומעקב אמבולטורי ע"י צוות רב מקצועי. .ה
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 -צוות המחלקה

  -רופאים

  ,מנהל המחלקה.פרופ' פנחס דנון 

  ,סגן מנהל המחלקה.ד"ר סמיון קרצמן 

 ,ום תחלואה כפולה.מרכזת תח ד"ר וולף אביבה 

 -צוות סיעודי

  ,אח אחראי.ודים סיקר 

  סגנית א.א–אלה שריר 

  אחות מתאמת תחלואה כפולה –יעל נשיא 

 -עו"ס

 ד"ר מיכאל קונין. 

 .גב' גיתית שטרן 

 -תהליך ההפניה לאשפוז

 ההפניה מתבצעת ממספר מקורות:

 ממרכזי בריאות הנפש בכל רחבי הארץ, כולל מסגרות אמבולטורית. .א

 ממחלקות שונות במרכזנו ,וממרכזים שונים ברחבי הארץ. .ב

 ע"י קציני מבחן ועובדים סוציאלים. .ג

 מיחידות להתמכרויות ברווחה. .ד

 ת המסמכים הבאים: , יש לצרף א9284164-08את ההפניות יש לפקסס למספר 

 סוציאלי, דוח רפואי כולל אבחנות.דוח 

 לארונות.יש להביא לאשפוז ציוד אישי הכולל מנעול 
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 , ניתן להביא סיגריות רגילות ובחפיסות סגורות בלבד.למעשנים

 -קשר טלפוני

 אין להביא פלאפונים. 

 במהלך האשפוז המשפחה תוכל לשוחח עם המטופל, בטלפון ציבורי שמספרו: 

08-9401700 

 בברכה,

 צוות המחלקה לתחלואה כפולה

 המרכז לבריאות הנפש נס ציונה.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


