כיצד ניתן להגיע ליחידה?
קביעת תור למטופל אונקולוגי חדש נעשית על ידי המזכירה
(גב' חגית פוקסבראונר).
הטפסים הנדרשים
הפניה רפואית ,דו"ח פתולוגי ותוצאות בדיקות דם והדמיה רלבנטיות.
טלפון לקביעת תור04-6188280 :

היחידה
לאונקולוגיה

עלון מידע למטופלים ובני משפחותיהם

היכן ממוקמת היחידה?
היחידה ממוקמת באישפוז-יום כללי  /אונקולוגי ,בניין אשפוז ב',
קומת קרקע.
נשמח לעמוד לרשותכם!
צוות היחידה לאונקולוגיה

http://hy.health.gov.il

מדינת ישראל  -משרד הבריאות

מנהלת היחידה :ד"ר קטרינה שולמן
דוא"לoncolog@hy.health.gov.il :
טלפון מזכירות04-6188280 :
פקס מזכירות04-6188280 :
טלפון תחנת אחיות04-6304947 :

מומחים באנשים

שלום רב,
במסגרת היחידה אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להעניק
את הטיפול הטוב ביותר בהתבסס על הידע ,המיומנות והניסיון הרב
שלנו ,תוך דגש על סבלנות ויחס חם ותומך.
על היחידה
היחידה לאונקולוגיה של המרכז הרפואי הלל יפה פועלת על בסיס
יחידה אמבולטורית .מאפשרת מתן טיפולים משלימים לחולי סרטן,
מתן טיפולים אונקולוגים פליאטיביים וביצוע מעקב מחלה .היחידה
כוללת מרפאה ,אשפוז-יום אמבולטורי ומספר מיטות אשפוז לנוחות
ביצוע טיפולים ,ו/או אם נדרש אשפוז ייעודי.
צוות היחידה כולל רופאים מומחים באונקולוגיה קלינית ,אחיות
מוסמכות עם התמחות וניסיון רב בתחום האונקולוגי ,צוות שירות
סוציאלי ואדמיניסטרטיבי.
עבודת הצוות מתרכזת במתן טיפול מקצועי ואיכותי ,יחס אישי
ושמירת כללי בטיחות לטובת רווחת המטופל ומשפחתו .הצוות מייחס
חשיבות רבה למתן מענה ויעוץ בכל הקשור לבעיות המתעוררות
במהלך הטיפולים האונקולוגים ומעקב .כל הטיפולים נערכים תוך
הקפדה מרבית על פרטיות וסודיות המטופל.
צוות היחידה האונקולוגית עובד בשיתוף פעולה עם המחלקות
והמכונים בבית החולים :צוות כירורגי ,מכון רנטגן ,פתולוגיה ומחלקות
אחרות; מגיע לייעוץ בכל מחלקות האשפוז.
ביחידה האונקולוגית פתוחים מחקרים קליניים ביוזמת צוות
המחלקה ,כמו כן ,היחידה משתתפת בתוכניות מחקר בין-לאומיות
ומחקרים בתחום האונקולוגי בשיתוף עם בתי חולים עמיתים בישראל.

השירותים הניתנים על ידי היחידה
•מעקב אמבולטורי של מטופלים אונקולוגים.
•מתן טיפול כימותרפי משלים במסגרת אמבולטורית (אשפוז-יום).
•מתן טיפול כימותרפי פליאטיבי-מסגרת אמבולטורית (אשפוז-יום).
•יעוץ אונקולוגי ראשוני למטופל מאושפז במחלקות אישפוז
בבית חולים.
•טיפול אונקולוגי  -במסגרת אשפוז יחידה אונקולוגית :מתן טיפול
כימותרפי באשפוז ,אשפוז לצורך השגחה אחרי מתן טיפול
כימותרפי אמבולטורי.
•טיפול תומך ,כגון :איזון כאבים ,מתן נוזלים ,עירויי דם ,ניקורי
מיימת ועוד.
•יעוץ וטיפול פסיכו-סוציאלי.
•סדנאות למטופלים המקבלים טיפול כימותרפי.
ליווי סוציאלי
עובדת סוציאלית של היחידה האונקולוגית נותנת יעוץ וסיוע
בהתמודדות רגשית/נפשית עם המחלה והטיפולים ,ומיצוי זכויותיהם
הסוציאליות מול הגורמים בקהילה.
ניתן לפנות לעובדת סוציאלית (גב' אלינה פישנזון) דרך צוות היחידה
או באמצעות פניה לשירות הסוציאלי בטלפון .04-6304268

