
מרפאת אוסטאופורוזיס
היחידה לאנדוקרינולוגיה
חוברת מידע והדרכה למטופלים ובני משפחותיהם

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
הטכניון, חיפה

מנהלת היחידה: ד"ר ענת יפה
אחראית המרפאה: ד"ר ליאנה טריפטו-שקולניק

לתשומת ליבך!

מומלץ להצטייד בקוד הכניסה והסיסמא האישיים של המטופל לאתר האינטרנט של קופת 
החולים בה מבוטח )ניתן לקבל במזכירות הקופה(, על מנת שיתאפשר לצפות בתוצאות בדיקות 

מעבדה ובדיקות עזר, במידת הצורך. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופניה:
endo@hy.health.gov.il :טלפון: 04-6304748, פקס: 04-6304289, דוא"ל

בין השעות: 08:30 - 13:00

אחות אחראית: אירית ארליך
מזכירה: אלה ליסר

מתאמת שירות מרפאה: הניה בייטל

צוות המרפאה
מאחל לך בריאות שלמה
והחלמה מהירה

מדינת ישראל - משרד הבריאות http://hy.health.gov.il



מטופל/ת יקר/ה,
במסגרת היחידה לאנדוקרינולוגיה של המרכז הרפואי פועלת מרפאת אוסטאופורוזיס, 
המספקת שירותי אבחון, טיפול ומעקב לסובלים ממחלת הידלדלות עצם )"בריחת סידן"( 
ומשברים הנגרמים שתוצאה ממחלה זו. בנוסף, במסגרת המרפאה מטופלים חולים עם 

הפרעות במאזן הסידן ומינרלים נוספים בדם ומחלות עצם אחרות. 

מה זה אוסטיאופורוזיס?
אוסטאופורוזיס היא פגיעה ברקמת העצם המביאה להיחלשותה ומעמידה את הלוקה בה 

בסיכון מוגבר לשבר, גם כתוצאה מטראומה קלה )כגון נפילה מגובה עמידה(. 
מדובר במחלה שכיחה ביותר. כל אישה שנייה וכל גבר חמישי עלולים לחוות שבר כתוצאה 

מאוסטיאופורוזיס במהלך חייהם. 
המחלה ניתנת לאבחון וקיים מגוון של אפשרויות טיפול. 

מטרת הטיפול הינה שיפור חוזק העצם ומניעת שברים עתידיים.

שירות ייחודי למטופלים בסיכון גבוה
המרפאה מפעילה שירות ייחודי לאיתור חולים המאושפזים במחלקות האורטופדיות עם 
שברים שהם תוצר של אוסטאופורוזיס, ומציעה לחולים אלה טיפול למניעה של שברים 
נוספים. מדובר באוכלוסייה בסיכון גבוה במיוחד לשברים חוזרים, ולרוב אינה זוכה לטיפול 
מניעתי מסוג זה בשל כשלים לוגיסטיים וחוסר מודעות הן מצד המערכת הרפואית והן מצד 

המטופלים עצמם.

איך מגיעים אלינו?
קביעת תור בטלפון 04-6304748. על המטופל להביא:

 .) • טופס הפניה מרופא המטפל וכן טופס התחייבות כספית מקופת החולים אליה שייך )טופס 17	

•תוצאות בדיקות דם ובדיקת צפיפות עצם עדכניות.  	
•רשימת תרופות בהן משתמש באופן קבוע.  	

•מסמכים הנוגעים למצב רפואי.  	

למטופלים לאחר אשפוז בגין שבר במחלקה אורטופדית, 
ניתנת האפשרות להגיע למרפאה ללא תיאום מוקדם 

ביום בו הם מבקרים במרפאה אורטופדית. 
מטופלים אלו אינם נדרשים להביא 

טופס התחייבות כספית 
בביקורם הראשון.

בריא אוסטיאופורוזיס


