
המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( 
שיפוץ ושדרוג חדר המיון והמבואה



המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( במרכז הרפואי הלל 

יפה נושאת באחריות על הטיפול בחולים הפונים עם 

בעיות דחופות כשהם במצוקה גופנית ונפשית ולרוב 

זקוקים לעזרה מיידית. 

המלר"ד, המנוהל ע"י ד"ר ג'לאל אשקר, משרת אוכלוסייה 

רחבה של מטופלים יהודים וערבים כאחד המתגוררים 

באזור בית החולים וכן מטופלים מאזורים שונים בארץ, 

שכן מקרים רבים של נפגעי תאונות דרכים מטופלים 

במיון הלל יפה עקב מיקומו של בית החולים בסמוך 

לעורקי תחבורה ראשיים. 

המלר"ד )המיון( מספק מגוון רחב ומקיף של שירותים 

כגון: רפואה פנימית, כירורגיה, אורתופדיה, טראומה, 

אורולוגיה, נוירולוגיה, עיניים, פסיכיאטריה, נשים 

ויולדות, רפואת אף-אוזן-גרון, רפואת עור, כירורגיה 

פלסטית, גסטרואנטרולוגיה, כירורגיה וסקולרית, 

כירורגיית ילדים, טיפול נמרץ לב וכללי, המטולוגיה 

ואנדוקרינולוגיה. 

המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( מסונפת אקדמית לבית 

הספר לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט שליד הטכניון 

בחיפה והינה מוכרת להתמחות. 

מדי יום מטפלת המחלקה לרפואה דחופה ביותר מ-300 

חולים ופצועים המפונים לבית החולים בדרגות חומרה 

שונות, או המגיעים באופן עצמאי ואלו מטופלים לפי 

דחיפות וחומרת מצבם. המרכז הרפואי הלל יפה משמש 

כמרכז טראומה אזורי. כ-90 נפגעי טראומה מגיעים בכל 

יום למיון בבית החולים הלל יפה, כ-10 מהם מתאשפזים.

במחלקה, המהווה צומת מרכזי לפעילותן של מחלקות 

רבות בבית החולים, ביקרו בשנת 2016 118,271 מטופלים 

והפעילות בה נמצאת בקו עלייה מתמיד, שכן נכון להיום 

האוכלוסייה אותה משרת המרכז הרפואי מונה כ - 450 

אלף תושבים והצפי בשנת 2030 הינו כ- 650,000 תושבים.

מיקומו האסטרטגי של בית החולים בקרבת תחנת הכוח 

בחדרה, המהווה יעד אסטרטגי, מחדד את הצורך להיערכות 

ברמה גבוהה הן ברמה הטיפולית והן ברמת התשתיות. 

המחלקה לרפואה דחופה 
)מלר"ד(



המלר"ד ממוקם בבניין אשפוז א' )הבניין הישן( ולו כניסה 
נפרדת המשמשת בימים אלו גם ככניסה הראשית לבית 
החולים. שטח המבואה משתרע על פני שטח של כ-200 
מ"ר וכולל את דלפק קבלת החולים ואזור המתנת משפחות.  

חדר המיון עצמו מתפרס על שטח של כ-1,100 מ"ר, כולל 
31 מיטות ומורכב ממספר אגפים:

אגף פנימי הכולל  16 מיטות	 
אגף כירורגי הכולל 13 מיטות	 
חדר טראומה הכולל 2 מיטות	 
אגף מהלכים, המיועד לחולים אשר לצורך קבלת הטיפול 	 

אינם זקוקים למיטת טיפול, הכולל: חדר רופא, חדר אחות, 
ופינת המתנה למטופלים.

אגף אורתופדי הכולל שני חדרי רופא ופינת המתנה 	 
למטופלים.

המבנה שבו ממוקם המלר"ד הינו ישן. תשתיותיו זקוקות 
לשדרוג ומראהו בעיקר בתחום מערך המיון והרפואה 
הדחופה, אינו מתאים לשהייה ממושכת, אינו ידידותי 
ובמידת מה גם לוקה בפונקציונליות שכן המקום צפוף מאוד 

הן באזור האשפוז והן באזור אגף המהלכים. 
כתוצאה מכך, ממתינים המטופלים באזור אשר אינו מותאם 
להמתנה, דבר אשר יוצר קושי וצפיפות רבה המקשים מאד 

הן על המטופלים והן על עבודת הצוותים הרפואיים.

מצב קיים



היעד

* התמונות להמחשה בלבד

אנו מעוניינים לשפץ ולשדרג את מערך המלר"ד )המיון( 
במטרה לסייע הן למטופלים ולבני משפחתם ולאפשר להם 
נוחות מירבית וסביבה נעימה בזמן ההמתנה והטיפול במיון 
והן לצוותים הרפואיים, שחשוב שתהא להם סביבת עבודה 

יעילה, נעימה ורגועה.

יש לבצע עבודות ב 2 תחומים:

אזור האשפוז בתוך חדר המיון
)המשתרע על פני שטח של כ-600 מ"ר(

שיפור התשתיות, התקנת חדר בידוד חדש, שיפור עמדות 
השירות, דלפקי עבודה וארונות התרופות, שיפורים ושינויים 
במערכות השונות, השלמת ציוד, ריהוט חדשני ופונקציונלי, 

תאורה, החלפת ריצוף ותקרה ועוד. 

שיפוץ ושדרוג המבואה
)המשתרע על פני שטח של כ-200 מ"ר(

החלפת ריצוף ותקרות, שינויים בקירות ומחיצות, החלפת 
דלתות והחלפת וויטרינה כניסה ראשית, דלפקים חדשים, 
ריהוט חדש , תאורה , חיפויים דקורטיביים לקירות, שינויים 

ושיפורים במערכות השונות, השלמת ציוד וכו. 



מה אנו מבקשים?
המלר"ד הינו "השער לבית החולים" והמקום הראשון אותו פוגשים המטופלים ובני 
משפחתם עם כניסתם לבית החולים. החשיפה לאזור הינה רבה והעובדה כי הוא מיושן 
ו"לא מזמין" פוגעת ביעילות הטיפול ובפרטיות המטופל ומשפיעה גם על תחושת 

המטופל ובני משפחתו.

עמותת הידידים בשיתוף עם הנהלת המרכז הרפואי שמה לה כמטרה לשפץ ולשדרג 
את המלר"ד. 

אנו שואפים לבצע את השיפוץ והשדרוג בחודשים הקרובים לטובת המטופלים ובני 
המשפחה ולשיפור איכות השירות והרפואה במרכז הרפואי. 

את התרומות ניתן להעביר באמצעות:
תרומה באמצעות העברה בנקאית:

בנק לאומי )10( סניף 953 לחשבון 18181/35
תרומה באמצעות המחאה:

נא לרשום לפקודת "קרן מחקרים רפואיים מרכז רפואי הלל 
יפה" ולשלוח לכתובת: עמותת הידידים, המרכז הרפואי הלל 

יפה, ת.ד 169, חדרה 38100
תרומות באמצעות כרטיס אשראי ולפרטים נוספים:

 diklar@hy.health.gov.il ,04-6188317 דקלה רוזנפלד

התרומה מוכרת לצרכי מס עפ"י סעיף 46 א'.

עלות שיפוץ ושדרוג המלר"ד 
והמבואה הינם כ-5 מיליון ₪.

נודה לכם אם תסכימו לקחת חלק בפרויקט חשוב זה ותסייעו 
לנו להעניק למטופלים שלנו ובני משפחתם את הטיפול הרפואי 

האיכותי ביותר לצד תנאים נוחים ונעימים.


