תהליך קבלת ילד במלר"ד הילדים
לצרף כקישור

שלב 1
משרד קבלה
פקידת הקבלה במשרד הקבלה הראשי ,תקרא לכם על פי תורכם .יש להגיע עם תעודה מזהה הכוללת ספח עם פרטי
הילד ואם יש לכם הפניה מהרופא המטפל .פקידת הקבלה תפתח לכם תיק טיפול ותפנה אתכם אל האחות הממיינת
במלר"ד הילדים.

שלב 2
בדיקת אחות
גשו לאחות כשהיא תקרא במספר אותו קיבלתם מפקידת הקבלה (או תיקרא בשימכם) .האחות מבצעת הערכה
ראשונית .היא מודדת סימנים חיוניים כמו דופק ,סטורציה (מדידת ריווי החמצן בדם) ,חום ,משקל ומבצעת הערכת כאב.
אם ילדכם סובל מכאב יוצע לו טיפול כבר בשלב זה .בשלב הקבלה האחיות גם ישימו משחת מאלחשת למקרה ויש צורך
בבדיקות דם או ג'ל מאלחש על חתכים שיש לסגור .האחות מעריכה את מצבו הרפואי של הילד ובהתאם קובעת את
רמת הדחיפות.
זמן ההמתנה המשוער לקבלה ע"י אחות הוא כ 15 -דקות אך תלוי בעומס באותו זמן

שלב 3
בדיקת רופא
הרופא ישאל אתכם שאלות בנוגע לתלונות ילדכם ויברר על הרקע הרפואי שלו .לאחר מכן הוא יבצע בדיקה גופנית
זמן המתנה משוער לבדיקת רופא הוא עד שעתיים.

שלב 4
בדיקות עזר ,בדיקות מעבדה וייעוצים
בסיום ההערכה הרפואית יוחלט על הצורך בהמשך הברור והטיפול שעשוי לכלול :בדיקות דם ,התקנת עירוי לצורך מתן
נוזלים ותרופות ,צילום ,סונר וכו' .לעיתים יש צורך בייעוץ על ידי רופא מתחום אחר (כגון :א.א.ג ,פה ולסת ,פלסטיקה,
עיניים) למטרת יעוצים אלו תישלחו למחלקה המייעצת.
אם נלקחו בדיקות דם זמן המתנה המשוער לתוצאות הבדיקות הוא כשעה וחצי.
במקרים בהם לשם האבחון נדרשת פעולה מכאיבה ,נעשה כל שניתן על מנת להקל ולהפחית את הכאב.

שלב 5
החלטה לגבי המשך הטיפול והבירור
כאשר מגיעות תוצאות הבדיקות ,נשוחח איתכם על התוצאות והמשמעות שלהם .בשלב זה נבצע הערכה חוזרת בה
יוחלט בהתאם לכלל הממצאים אם יש צורך בבדיקות נוספות ,מהו הטיפול הנדרש והאם נדרש המשך בירור או טיפול
באשפוז או שניתן לשחרר אתכם הביתה
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