
מנהל המחלקה: פרופ' ריקרדו אלפיסי
אחות אחראית: ותד רבאב

טלפון במחלקה: 04-6304429/30
פקס: 6304437 ,04-6304156 http://hy.health.gov.ilמדינת ישראל - משרד הבריאות

מחלקה כירורגית א'
דף מידע והדרכה למטופל ומשפחתו

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט 
הטכניון, חיפה

מה עוד כדאי לדעת?
• נעשית בכל יום לאחר ביקור  מסירת מידע למשפחות:	

רופאים, בחדר הרופאים בין השעות 12:00-11:00.

: בתיאום עם מזכירת המחלקה. • שיחה עם מנהל המחלקה	

. • שעות הביקור במחלקה הן: 14:00-10:00 ו- 21:00-16:00	
אנו מבקשים להימנע מהגעה שלא בשעות אלו על מנת 

לאפשר טיפול רפואי נאות ומנוחה למטופלינו.

• בבית החולים נהוג תפריט אישי, יומי בארוחות  תפריט אישי:	
הצהריים בהתאם לבחירתך ולהוראות הכלכלה שניתנו על 

ידי רופאי המחלקה.

כסף ודברי ערך יש למסור לבני המשפחה או  • דברי ערך: 	
להשאיר בביתכם. במידת הצורך ניתן להפקיד בכספת 
בית החולים הנמצאת במשרד הקבלה בקומת הכניסה 
לבניין אשפוז א'.  בית החולים אינו אחראי לחפצים שלא 

הופקדו בכספת.

על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, חל  • עישון: 	
איסור לעשן בכל שטחי בית החולים.

במחלקה קיימת פינה מיוחדת להדלקת נרית.  • הדלקת נרות: 	
אין להדלק נרות בחדר האשפוז וזאת מחשש לדליקות.

בכל פנייה ושאלה 
צוות המחלקה ישמח 
לעמוד לרשותכם!

אנו מאחלים לכם שהות קצרה, 
החלמה ובריאות שלמה, 
צוות המחלקה.



על המחלקה
מחלקה כירורגית א' נותנת מענה רפואי כולל לפעילות בתחום 
הכירורגיה הכללית, וכוללת 2 יחידות משנה, המספקות שירותים כל 
אחת בתחומה: היחידה לכירורגית כלי דם בהנהלת ד"ר איסק פורטנוי 

והיחידה  לכירורגית ילדים בהנהלת ד"ר צבי שטיינר.

המחלקה מוכרת להתמחות מלאה בכירורגיה כללית, ומסונפת 
לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט של הטכניון, חיפה. רופאי המחלקה 
משמשים מנחים בעבודות גמר של סטודנטים לרפואה, עבודות 
מדעי יסוד ומסטר של רופאים, ומלמדים כירורגיה בביה"ס לאחיות 

הצמוד למרכז הרפואי. 

המחלקה מפעילה מרפאות ייעוץ ומעקב בתחום הכירורגיה הכללית, 
כירורגית ילדים, כירורגית כלי דם, כירורגיה של הקולון והרקטום 

ומרפאת בריאות השד.

 
במחלקה מוצעים שירותי אבחון, ניתוח וטיפול טרום ניתוחי 

בנושאים הבאים:

•גידולים ומחלות דלקתיות של מערכת העיכול כולל ושט תחתון,  	
קיבה, המעי הדק, המעי הגס והרקטום.

•אבנים בכיס המרה ובצינורות המרה, מחלות דלקתיות וגידולי כיס  	
המרה ודרכי המרה.

•דלקות של הלבלב וגידולים של הלבלב. 	
•ניתוחים עקב כיבים של הקיבה והתריסריון. 	

•תיקוני בקעים במפשעות בשיטה פתוחה )עם ובלי רשת( ובשיטה  	
לפרוסקופית, תיקוני בקעים בדופן הבטן ובצלקת ניתוחית.

•טיפול ניתוחי במחלות וגידולים של בלוטת התריס ופרהתירואיד. 	
•כריתת טחול. 	

•מחלות שפירות וגידולים של השד. 	

ניתוחים ופעולות הנעשים בתחום הכירורגיה הלפרוסקופית:
המחלקה מבצעת ניתוחים בשיטה לפרוסקופית: ניתוחים לכריתת 
כיס מרה, תיקון בקע מפשעתי, כריתת התוספתן, ניתוח לפרוסקופי 
לטיפול בהחזר קיבתי-וושטי )רפלוקס, צרבת(, ניתוחים לתיקון בקעים 
בדופן הבטן ובסרעפת, כריתת טחול, ניתוח לטיפול בהזעת יתר 
בידיים, פעולות אנדוסקופיות לצורך ביופסיות בחלל הבטן ולצורך 

סקירת בטן ועוד.

ניתוחים ופעולות הנעשים במערך לניתוחי השמנת יתר: 
בירור מקיף טרום ניתוחי, ניתוחים זעיר פולשני להשמנת יתר 
באמצעות שרוול קיבה, טיפול משלים ומעקב צמוד לאחר הניתוח, 

מעקב מכון הרנטגן ודיאטנית.

פעילות המרפאה לבריאות השד:
מרפאה הנותנת מענה רב מקצועי למחלות השד כולל גידולים 
ממאירים ושפירים, בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד, מעקב 
אחרי נשים בסיכון גבוה ומעקב אחרי נשים אשר חלו בסרטן השד 
בעבר. המרפאה פועלת במשותף עם גורמים מתחום הפתולוגיה, 
האונקולוגיה, הפלסטיקה ומערך ההדמיה על מנת לאפשר מענה 

כוללני למטופליה. 

המרפאה לכירורגיה הקולורקטלית )חולחולת( וממאירות 
המעי הגס:

במרפאה מבוצעים טיפולים שמרניים וניתוחים באזור פי הטבעת 
בטחורים, פיסורות, פיסטולות ועוד. כמו כן, מספקת המרפאה 
שירותי אבחון, בירור וטיפול במחלות באזור פי הטבעת והרקטום, 
מעקב אחרי חולים הסובלים ממחלות דלקתיות של הקולון 
והרקטום, פעולות כגון קשירת טחורים, בדיקה על קולית לפי 

הטבעת והחלחולת ובדיקות פיזיולוגיות ואנדוסקופיות.


