דף מידע למטופלת

דרכי הגעה ושעות פעילות
לצורך הגעה למרפאה נדרשת הפניה
מרופא משפחה  /רופא נשים  /אורולוג /
גסטרואנטרולוג
יש להצטייד בטופס התחייבות
לבדיקת רופא
שעות פעילות המרפאה
ימי א'  ,15:00-9:00ימי ד' 15:00-12:00

מומחים באנשים

היחידה
לאורוגינקולוגיה
ורצפת אגן
מחלקת נשים ויולדות

נשמח לעמוד לרשותך!
צוות היחידה

מדינת ישראל  -משרד הבריאות

מנהל מחלקת נשים ויולדות :פרופ' מוטי חלק
מנהל היחידה :ד"ר בני פיינר
אחות אורוגינקולוגיה :רומי גילת
פיזיותרפיסטית רצפת האגן :עדי סער לוקר
טלפון לזימון תורים – מוקד זימון תורים04-6304252 :
טלפון מזכירה לברורים04-6304515 :
דוא"לUroGyn@hymc.gov.il :

היחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן  -מחלקת נשים ויולדות

על היחידה
תחום האורוגינקולוגיה הינו תחום מומחיות ספציפי וחדש
יחסית ברפואת נשים ,אשר עוסק בבעיות נפוצות המסבות
סבל רב לנשים בכל קבוצות הגיל .מדובר בבעיות הקשורות
במבנה ובתפקוד רצפת האגן ביניהן :צניחת אברי האגן ,בעיות
שליטה בסוגרים (דליפת שתן לסוגיה השונים ,דליפת צואה
וגזים) ,תסמונת השלפוחית הרגיזה (תכיפות ודחיפות במתן
השתן) ,תסמונות כאב בשלפוחית השתן ,הפרעות בריקון
השלפוחית ועוד.
מחקרים מראים כי אחת מכל שלוש נשים עלולה לסבול
במהלך חייה מבעיה אחת לפחות בתחום רצפת האגן.
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת במספר הנשים
הפונות לקבלת עזרה גם בגיל צעיר עקב בעיות (כגון דליפת
שתן) הפוגעות ביכולתן לנהל אורח חיים פעיל וליטול חלק
בפעילויות ספורט שונות.
היחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת האגן הינה יחידה מקצועית
רשמית (המוכרת ע"י משרד הבריאות) ופועלת במסגרת אגף
נשים ויולדות.
את היחידה מנהל ד"ר בני פיינר ,רופא מומחה ברפואת נשים
ומיילדות ובוגר התמחות-על באורוגינקולוגיה וכירורגיה
משקמת לרצפת האגן באוסטרליה.
במסגרת פעילות היחידה מכונס פורום מקצועי רב תחומי
הכולל רופאים מתחום האורולוגיה ,גסטרואנטרולוגיה,
כירורגיה של המעי הגס והרקטום ומרפאת כאב לדיון וטיפול
במצבים מורכבים המצריכים שיתוף פעולה מעין זה.
השירותים הניתנים ביחידה
היחידה מפעילה מרפאה לטיפול בבעיות רצפת האגן ,וכן
מבוצעות במסגרתה בדיקות האורודינמיקה לנשים עם
הפרעות בתפקוד שלפוחית השתן והשופכה (בעיות שליטה
במתן השתן ,אגירה ו/או התרוקנות) על ידי מערכת חדישה.

במרפאה מבוצעת הערכה קלינית ,בדיקות עזר רלוונטיות
ואבחון .בהתאם לסוג הבעיה ,מידת החומרה והעדפותיה של
המטופלת מוצעת תכנית טיפול אישית.
היחידה נותנת מענה טיפולי רחב הכולל פיזיותרפיה ייעודית
לרצפת האגן ,מגוון טיפולים תרופתיים ,התאמת תומכן (פסרי)
נרתיקי ,טיפולים זעיר פולשניים שאינם מצריכים ניתוח כגון
הזרקת בוטוקס לשלפוחית השתן ,הזלפת תרופות לשלפוחית
(בתסמונת השלפוחית הכאובה) וכן מגוון רחב של שיטות
ניתוחיות מתקדמות בגישה וגינאלית ולפרוסקופית ובעתיד
הקרוב גם השתלת קוצב סוגרים.
לאלו נשים מומלץ לפנות למרפאה?
נשים הסובלות מ...
•צניחת רחם ונרתיק  /צניחת שלפוחית.
•עיוותים במבנה הפות והנרתיק (בעקבות צלקת לאחר לידה).
•דליפת שתן לסוגיה (במאמץ ,מתוך דחיפות ,משולבת).
•תכיפות ודחיפות במתן שתן (תסמונת השלפוחית הרגיזה).
•דלקות חוזרות בדרכי השתן.
•דליפת צואה ו/או גזים.
•לאחר לידה בה אובחן קרע המערב את סוגרי פי הטבעת
(קרע בדרגה )3-4
•כאב כרוני בנרתיק או בשלפוחית השתן.
•כאב בקיום יחסי מין.

