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: בנין האשפוז. 1
0     קומה 

, מרפאה קרדיולוגית,  לבאקו    
  אלקטרופיזיו לוגיה, מעבדת כלי דם

 :1קומה     
,כירורגית פה ולסת,        אורתופדיה

. ל.ע.קפטריית  י,        אולמי הרצאות
:2    קומה 

,        כירורגיה כללי ת וכלי דם
       טיפול נמרץ כללי 

:3    קומה 
, מחלקה קרדיולוגית',        פנימית א

       מחלקה אורולוגיה
:4    קומה 

עיניים, גרון. א.א',        פנימית ב
 :5קומה     

,  מחלקה המטולוגית',        פנימית ג
טיפול נמרץ לב ,        דיאליזה שוכב ים

חדרי ניתוח וחדר התאוששות.    2
מכון לשיקום :         קומת קרקע

)מחלקת נשים עברה(מבנה בשיפוץ .    3
מחלקת יולדות וחדר יונקים .    4
מכון צנתורים .    5
אספקה סטרילית .    6
 קפיטריה –ל .ע.י.    7
בטחון) מיון(המחלקה לרפואה דחופה.    8
)CT(מכון טומוגרפיה , מכון רנטגן.    9

גמי לה בהרדמה, מכון אורולוגי, מחלקת נשים.  10
יחידה לטיפול מיוחד ביילוד ובפג .  11
חדר לידה.  12
בית כנסת .  13
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק .  14
בית מרקחת.  15
מידענית/ מנהלת קרן מחקרים/ משרד קבלה .  16
מודיעין.  17

מרפאות החוץ   . 33
  

:  מכונים
מכון ריאות 

מכון ממוגרפיה
מכון גסטרו 

מכון לבדיקות תקופתיות 
מכון גנטיקה

דיאליזה 

לשכת הבריאות. 34

 ו יחידת דיאליזהנפרולוגימכון . 35

אולם הרצאות הגדול. 36
מרפאת שיניים  לחולים ב סיכון גב ו ה. 37
מרפאה לבריא ות הנפש. 38
ספריה רפואית . 39
בית ספר לסיעוד. 40
 2ם "ר. 41

מחלקת פסיכיאטריה. 18
 הפריה חוץ גופית-מחלקת  גריאטריה ובצמוד. 19 
נוירולוגיה / ' מחלקת פנימית ד. 20 
טיפול נמרץ ילדים, מחלקת ילדים. 21 

אשפוז יום כירורגי :        קומת  קרקע 
חדר אוכל סג ל . 22
הנהלה אדמיניסטרטי בית, בנין ההנהלה רפואית. 23

:        קומת קרקע
משאבי א נוש  

ספקים
קופה 

מדור שכר
 קרן מחקרים

)כ ניסה מהחצר הפנימית(גבייה

:כביש  שירות פנימי 
ועדים/ מחסן לבנים . 24
ציוד משקי. 25
מחלקה  לעובדה סוציאלית / ציוד רפואי . 26
גן ונוי / בטיחות . 27
תחבורה/ צילום רפואי . 28
יחידה לילד ולמתבגר. 29
התפתחות הילד. 30
מכון אונקולו גי . 31
/מחלקה טכנית. 32

    הנדסה ביו רפואית

מקראה




