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قسم اجلراحة أ
صفحة معلومات وارشادات للمعاَلج وأهله

وجبة شخصية: في املستشفى يقدم الطعام كل يوم بشكل شخصي لوجبة الغداء, 
حسب طلب املريض وحسب ما يسمح له الطبيب.

املمتلكات اخلاصة: النقود واملمتلكات اخلاصة يجب ايداعها عند افراد العائلة او 
في البيت او حتى في خزينة املستشفى املوجودة في مكتب االستقبال في بناية 

"أ" )בניין אשפוז א(.
املستشفى غير مسؤول عن املمتلكات اخلاصة التي لم يتم ايداعها في خزينته. 

التدخني: حسب قانون عدم التدخني في االماكن العامه , مينع التدخني  في كل 
املستشفى.

                                                    طاقم القسم يسعد لالجابه على اسئلتكم                                 
                                                   واستفسارتكم  ونبذل جهدنا لنلبي 
طلباتكم  نتمنى 
لكم املكوث القصير، الصحة و الشفاء العاجل .

                                             قسم جراحة "أ" 

מומחים באנשים



نبذة عن القسم:
يقّدم قسم اجلراحة أ كل ما هو مطلوب من ناحية طبية مبا يخص النشاطات املختلفة في 
مجاالت اجلراحة العامة، ويضم القسم وحدة اجلراحة املختصة باألوعية الدموية حتت 

إدارة الدكتور عوفر جليلي.
يصلح هذا القسم لالختصاص الكامل في اجلراحة العامة وهو فرع من كلية الطب على 
اسم ربابورط التابعة للتخنيون، حيفا. يشغل أطباء القسم مناصب مرشدين في الوظائف 
النهائية لطالب الطب، وظائف العلوم األساسية واللقب الثاني لألطباء، ويقومون بتعليم 

اجلراحة في مدارس املمرضات التابع للمركز الطبي.
يقوم القسم بتفعيل عيادات لالستشارة واملتابعة في مجاالت اجلراحة العامة، جراحة االوالد, 

جراحة األوعية الدموية، جراحة الكولون والشرج وعيادة صحة الثدي.

يتم في القسم عرض خدمات التشخيص، العمليات اجلراحية واملعاجلة في مرحلة ما 
قبل العمليات اجلراحية في املواضيع التالية:

األورام واألمراض االلتهابية في جهاز الهضم مبا في ذلك املريء األسفل، املعدة، األمعاء 	 
الدقيقة، األمعاء الغليظة والشرج.

احلجارة في كيس املرارة وفي قنواتها، األمراض االلتهابية وأورام كيس املرارة ومساراتها.	 
التهابات في البنكرياس وأورام البنكرياس. 	 
عمليات جراحية جّراء قرحات في املعدة واملعي االثنا عشر. 	 
تعديل الفتوق في الكشح )מפשעה(  بطريقة مفتوحة )مع أو بدون شبكة( وبطريقة 	 

لبروسكوبية )بواسطة املنظار(، تعديل فتوق في جدار البطن والندبات اجلراحية 
)آثار اجلروح بعد العملية(. 

معاجلة جراحية في األمراض واألورام في الغدة الدرقية ) תירואיד ופרה-תירואיד(	 
بتر الطحال.	 
أمراض وأورام الثدي احلميدة واخلبيثة.	 

عمليات جراحية ونشاطات التي يتم إجرائها في مجال اجلراحة اللبروسكوبيه:
يقوم القسم بإجراء عمليات جراحية في الطريقة اللبروسكوبيه: عمليات جراحية لبتر 
كيس املرارة، تعديل الفتق في الكشح )מפשעה(، بتر املعي الزائد، عملية لبروسكوبيه 
ملعاجلة استرجاع املعدة – املريء )رفلوكس، حموضة(، عمليات تعديل الفتوق في 
جدار البطن واحلجاب احلاجز، بتر الطحال، عملية ملعاجلة التعرق الزائد في اليدين، 
عمليات بواسطة املجواف )אנדוסקופיה( من اجل اخذ عينات من اعضاء مختلفة 

داخل البطن,  ومن أجل استعراض البطن وغيره.

عمليات ونشاطات التي تتم في قسم اجلراحة للسمنة الزائدة: 
فحص شامل ما قبل العملية، عمليات مصغرة اقتحاميه )פולשנית(  للسمنة الزائدة 
بواسطة عملية שרוול املعدة, عملية جراحية للشرج، معاجلة مكّملة ومتابعة ما بعد 

العملية، متابعة معهد صور األشعة  ومستشارة احلمية والتغذية السليمة.

نشاطات العيادة لصحة الثدي:
العيادة تقدم اجابات مهنية شاملة ألمراض الثدي مبا في ذلك األورام اخلبيثة وأكياس 
السلى، فحوصات لكشف مسبق لسرطان الثدي، متابعة نساء املوجودات في احتمال 

عال لوجود سرطان الثدي ومتابعة للنساء التي مرضن في سرطان الثدي في املاضي. 
تعمل العيادة بالتعاون مع أطراف مختصة في مجال علم األمراض פתולוגיה، علم 
األمراض السرطانية، علم اجلراحة التجميلية وجهاز االشعة على مختلف انواعه 

من أجل متكني رّد شامل للمتعاجلني.

عيادة جراحة الشرج واألورام اخلبيثة في األمعاء الغليظة: 
في العيادة يتم تنفيذ عالجات محافظة وعمليات جراحية في منطقة الشرج، 
البسور، جروح، قنوات )פיסטולות( وأخرى. توفر العيادة خدمات تشخيص، 
توضيحات ومعاجلة لألمراض في الشرج، متابعة للمرضى الذين يعانون من 
أمراض التهابية في االمعاء الغليظة و الشرج، وأيضًا نشاطات مثل ربط البسور 
، فحص فوق صوتي للشرج، فحوصات جسمانية وفحوصات بواسطة املجواف 

)אנדוסקופיה(.

ماذا ايضًا مفضل ان تعرف؟
ادالء معلومات للعائالت:

تتم كل يوم بعد فحص االطباء للمرضى, في غرفة األطباء بني الساعات 11:00 
.12:00 –

محادثة مع مدير القسم- بالتنسيق مع سكرتارية القسم. 

ساعات الزيارة في القسم: 14:00-10:00 ו- 21:00-16:00.
نطلب من اجلميع عدم الوصول في ساعات غير الساعات املذكورة من أجل متكيننا 

من توفير العالج املالئم والراحة للمتعاجلني


