
 נגישות לבעלי מוגבלויות

המרכז הרפואי לגליל הציב לו למטרה מרכזית את נושא ההנגשה עבור אנשים עם 

מוגבלויות. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר, בהתקנתם של אמצעים משוכללים ביותר בתוך 

המרכז הרפואי ובדרכי הגישה אליו, כל זאת בכדי לסייע למתקשים בניוד ובהכוונה לקבל 

 טיפול הולם וראוי.

 

 עיוורים וללקויי ראייה:מתקן נחייה ל

אחד הבולטים מבין אותם מכשירים, הוא מתקן נחייה לעיוורים ולקויי ראיה, אשר מוצב 

בכניסה למבנים. המתקן הינו רשמקול, אשר אליו רגיש כל צמיד הנישא על ידי לקוי ראייה 

כאשר מתקרב נושא הצמיד למרחק של כעשרה מטרים ממקום הצבתו של המתקן, רוטט 

וגורם לצפצוף חזק הבוקע מן המתקן. באותו רגע מופעלת מערכת כריזה ומודיעה הצמיד 

לנושא הצמיד על מיקומו, כמו גם על קרבתו למקומות נוספים המצויים בטווח נגיש, מיקום 

מתקן הנחייה נבחר בקפידה, על מנת ליצור מפגש זמין ותכוף במקומות מרכזיים במרכז 

 המתקן ללקוי הראייה. הרפואי )מבנים, קומות וכו'( בין

פונקציות שונות, הכוללות מלבד פונקציית איתור, גם לחצני הרחבת מידע  3לשלט ישנן 

מפורט יותר בנוגע למבנה אליו הגיע לקוי הראייה ולסוג השירותים הניתן בו,  מכשירי הנחייה 

 מוצבים במספר מקומות במרכז הרפואי. 

 

 הנגשת חדרי שירותים:

ויות עומדים תאי שירותים, אשר נועדו להקל את תנאי נוחיותם בעת לרשות בעלי המוגבל

 שהותם.

 

 מתקני שמע בדלפקי המחלקות:

בדלפקי הקבלה במחלקות המרכז הרפואי קיימים מכשירי שמע , המכשירים נועדו לליקוי 

 השמיעה ובאמצעות תדר ייחודי המאפשר למטופל לשמוע את מעניק השרות בדלפק.

 

 : תדרכי גישה וחנויו

בשטח המרכז הרפואי פרוסות חנויות המונגשות לבעלי מוגבלויות, חנויות אלה בולטות, 

 מסומנות ורחבות דבר המאפשר יציאה בטוחה ובעלת מרחב תנועה.

 

 :מכשירי שמע אישיים

המכשיר משמש ומסייע לליקוי שמיעה בשיחה עם הצוות המטפל, המטופל מציב על אוזניו 

המאפשר לו לשמוע את דברי הצוות המטפל, כיום המכשירים מוצבים במערך זוג אוזניות 

האמבולטורי, במחלקה לרפואה דחופה )חדר המיון( ומספרן צפוי לגדול בהמשך לאגפים 

 נוספים.



 : הנגשת אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של המרכז הרפואי לגליל עומד כמתחייב בסטנדרטים הרשומים בחוק שוויון 

 (, האתר מושתת על הנחיות הנגישות.1998 –שים עם מוגבלות )תשנ"ח זכויות לאנ

 

 זימון תורים באמצעות האינטרנט:

בכדי להקל על מלאכת קביעת התורים לבעלי מוגבלויות, ניתן לפנות למוקד זימון התורים של 

המרכז הרפואי לגליל גם במייל ולבקש לתאם תור. נציגי המוקד יקבלו את המייל ויצרו קשר 

 ם השולח.ע

 

 :רכז הנגישות הממונה על שוויון במרכז הרפואי לגליל

 מר עירן חייט, סגן המנהלת האדמיניסטרטיבית, ניתן לפנות אליו בנושאים אלה בטלפון:

 Eranh@gmc.gov.ilאו בכתובת דואר אלקטרוני:  04-9107771 

 


