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 Funktion Name Datum Unterschrift 
Erstellt  HFK Andrea Wagner 11.10.2011 e.h. 
Geprüft QB Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 
Freigegeben Stv. IL Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 

 

ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
Dieses Informationsblatt in hebräischer Sprache richtet sich an Patienten/innen die an einer 
Durchfallerkrankung leiden und im Krankenhaus aufgenommen sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 

(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 
 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

AKH  Allgemeines Krankenhaus Wien 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
ST  Desinfektionspläne 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
שלשול בבית חולים  

 
AKHדף מחשבה לחולי ומבקרי 

 
.אדון וגברת נכבדים  

 
נגרמת לעיתים קרובות בגלל וירוס אבל אין כל ) ה החמיםבמיוחד בעונות השנ(מגיפת השלשול 

.סכנה בכך  
נגרמות לו בעיות חמורות ,אולם בבית החולים כשאדם עם מערכת חיסונית נמוכה נדבק במגיפה 

. 
.בבקשה עזרו לנו שלא יווצרו מקרים כאלו  

 
 לשתוף לכן חשוב מאד.אצל אדם החולה בשלשול הוירוסים יכולים לצאת דרך הצואה או השתן

.ביסודיות את הידיים אחרי היציאה מבית שימוש  
 

:החולה  
עליו להקפיד מאד על היגיינה אחרי כל יציאה מבית ,אדם חולה בבית חולים ויש לו שלשול 

. שימוש  
הם יעזרו לכם בכל מצב , רופאות בקשר לנושא /רופאים, אחים /אל תתבישו לפנות לאחיות 

.ויתנו מידע על הנושא  
כי למרות שניקיתם , שלכם פגעו לא במקום המיועד נא להודיע לצוות בית החולים אם הצרכים 

.עובדי בית החולים מוכרחים לחטא אחריכם.אחריכם  
 

:המבקר  
אדם המבקר בבית חולים והינו חולה בשלשול או שהמבקר הולך לבקר חולה בבית חולים 

כדי שצוות בית החולים יוכל . ורנא להודיע לצוות בית החולים לפני הביק, והחולה חולה בשלשול
.ליעץ לכם איך להתנהג עם החולה  

.המבקר צריך להתנהג בבית השימוש בדיוק כמו החולה  
 

ל ובגלל סיבות רפואיות מבקשים אנו מכם לא להביא עמכם אוכל מבחוץ "בגלל הסיבות הנ
.במיוחד אוכל שבשלתם בביתכם, לחולה  

 
.תודה על ההבנה והתמיכה  

.מחלקת ההיגיינה בבית החולים  
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

11.10.2011 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 008 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


