היחידה
לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת

מה עוד כדאי לדעת?
•ביחידה נערכים מחקרים קליניים בנושא מחלת הסוכרת ,אוסאופורוזיס ,תירואיד.
•מטופלים המעוניינים להשתתף במחקרים הקליניים של היחידה מוזמנים ליצור קשר בטלפון
שמספרו .04-6304748 :מחקרי היחידה מפורסמים מעת לעת באתר האינטרנט של בית
החולים שכתובתוhttp://hy.health.gov.il :

חוברת מידע והדרכה
למטופלים ובני משפחותיהם

צוות המרפאה
מאחל לך בריאות שלמה
והחלמה מהירה
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופניה:
טלפון ,04-6304748 :פקס,04-6304289 :
דוא"לendo@hy.health.gov.il :
בין השעות13:00 - 08:30 :

http://hy.health.gov.il

מדינת ישראל  -משרד הבריאות

מנהלת היחידה :ד"ר ענת יפה
אחות אחראית :גב' אירית ארליך
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט
הטכניון ,חיפה

מטופל/ת יקר/ה
היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת הינה יחידה בה נערכים אבחון ,טיפול ומעקב אחר
מחלות הורמונאליות ומטבוליות  -מחלת הסוכרת והשומנים בדם ,מחלות בלוטת המגן,
יותרת המוח [היפופיזה] ואדרנל ,מחלות עצם כמו אוסטיאופורוזיס ,אבנים בדרכי השתן
וליקויים בתפקוד המיני  -שמקורם הורמונאלי.
במסגרת היחידה יוענק לך טיפול ברמה גבוהה המתבסס על ידע ,מיומנות ,סבלנות
ויחס חם.
מהי אנדוקרינולוגיה?
אנדוקרינולוגיה הינה רפואה העוסקת באופן בו מתקשרים תאים ואיברים זה עם זה ליצירת
פעולה הרמונית של הגוף .הרפואה האנדוקרינולוגית משלבת טיפול רפואי עם טיפול מונע,
ומלמדת אופני התנהגות בריאותית הולמת בהקשר המחלה ,מתוך מטרה להקטין את נזקיה
ולשפר את איכות חיי המטופל .בהתאמה לכך – יחידתנו מטפלת בכל היבטי המחלה שממנה
סובל החולה ובכל היבטי השפעתה על חייו ,בניסיון למזער את השפעתה ככל האפשר וליצור
עבור החולה חיים בריאים ונעימים.
הצוות שלנו
צוות היחידה ,אשר כולל את רופאי היחידה ,אחות ודיאטנית ,מגבש את תוכנית הטיפול
עבור כל מטופל באופן יחידני .התוכנית מבוססת על אינטגרציה בין התחומים השונים ,תוך
הסתמכות על ההיכרות האישית של אנשי הצוות עם המטופל ודרך התמודדותו עם המחלה.
בצד הטיפול השוטף מקיים צוות היחידה מערך העשרה ותמיכה לחולים ולבני משפחותיהם,
ומדריך את החולים בדרכי ההתנהגות היום-יומית כדי שיוכלו לחוות רווחה ובריאות מירבית
במסגרת הטיפול במחלתם.

מגוון הפעילויות הרפואיות ביחידה
•ייעוץ רפואי במחלקות המרכז הרפואי הלל יפה לחולים מאושפזים.
•הדרכת מטופלים ובני משפחותיהם בכל הקשור למעקב רמת סוכר ,הזרקת אינסולין ועוד.
•ייעוץ ומעקב תזונתי
•אשפוזי יום לצורך בירור (טסטים אנדוקרינים דינמים) וטיפול (מתן תרופות בעירוי).
•טיפול משולב של ביצוע ניקורים אבחנתיים של בלוטת המגן תחת הדמיית אולטראסאונד
בשיתוף היחידה לאף אוזן גרון ,המכון הפתולוגי (כולל אימות איכות דגימה ציטולוגית במקום)
מכוני הדימות  -אולטראסאונד ורפואה גרעינית.

מרפאות היחידה
•מרפאת אוסטאופורוזיס  -מרפאה המספקת שירותי אבחון ,טיפול ומעקב לסובלים
ממחלת הידלדלות עצם ("בריחת סידן") ומשברים הנגרמים כתוצאה ממחלה זו .המרפאה
גם מפעילה שירות ייחודי לאיתור חולים המאושפזים במחלקות האורטופדיות עם שברים
שהם תוצר של אוסטאופורוזיס ,ומציעה לחולים אלה טיפול למניעה של שברים נוספים.
					
המרפאה מקיימת מחקר בתחום האוסטיאופורוזיס.
שעות פעילות המרפאה :ימים א' ,ד' ,ה' בין השעות  8:30ל.13:00 -
•מרפאת סוכרת  -מרפאת מעקב ,טיפול ואבחון בנושא סוכרת ובתחומי האנדוקרינולוגיה
			
לסוגיהם .המרפאה מקיימת מחקר קליני בתחום הסוכרת והליפידים.
שעות פעילות המרפאה :ימים א'-ה' בין השעות  8:30ל13:00 -
		
•מרפאת תירואיד ואנדוקרינולוגיה  -אבחון ,טיפול (רב  -מקצועי) ומעקב.
מרפאה רב מקצועית  -תירואיד מתקיימת בימי ג' בין השעות  8:30ל13:00 -
•אנדוקרינולוגיה כללית  -מדי יום.
•מרפאת נוירואנדוקרינולוגיה  -מרפאת העוסקת במעקב ובטיפול בחולים הסובלים
מגידולים של המערכת הנוירואנדוקרינית (קרצינואיד ,סרטן מדולרי של בלוטת התריס,
פאוכרומוציטומה ועוד) .שעות פעילות המרפאה ימים א' ו-ג' בין השעות  8:30ל13:00-
ההפניה למרפאות נעשית על ידי:
•הפניית רופאי המשפחה דרך קופות החולים.
•פנייה ישירה של המטפל באמצעות טופס התחייבות של קופת החולים אליה שייך
•הטיפולים ניתנים לחברי כל קופות החולים.
•לקביעת תור לאחת המרפאות יש ליצור קשר בטלפון שמספרו.04-6304748 :

