
מרפאות ילדים
מחלקת הילדים

פרסום

˜¯„È‚ÂÏÂÈ‰ (לב)
מרפאה המופעלת על ידי  רופא מומחה ברפואת לב 
של ילדים ועוסקת בבעיות ומחלות לבביות כגון מומי 
לב מלידה, בעיות לבביות נרכשות בילדים, הפרעות 
ילדים  הכנת  ועוד.  חזה  כאבי  התעלפויות,  קצב, 
לצינתור וא/ו ניתוחים עם הסבר לילד ולמשפחתו על 

הפעולה הדרושה, והמשך מעקב אחרי פעולות אלו.
המרפאה מאובזרת במכשיר אקו לב המותאם לילדים 

ובמכשיר לביצוע מבחני מאמץ.

‰Ë‡È„ È˙Â¯È˘
בתחום  המומחית  דיאטנית  על–ידי  הניתן  שירות 
הילדים. במסגרת השירות ניתן טיפול פרטני הכולל 
יעוץ והדרכה המותאמים למצבו הבריאותי של הילד 
תת  יתר,  השמנת  כולל  מיוחדות,  מחלות  לרבות 
דיאטה  התאמת  הדורשות  אחרות  ומחלות  משקל 

כחלק מהטיפול במחלה.

מנהלת מחלקת ילדים: ד“ר עדי קליין

מנהל מרפאות ילדים: ד“ר איאס קאסם

אחות אחראית מרפאות: רותי סגל

טלפון לקביעת תורים: 458\6304528–04

דף מידע והדרכה למטופלים ובני משפחותיהם
ø˙Ú„Ï È‡„Î „ÂÚ ‰Ó

• המרפאה פועלת בשיתוף עם מכון הדימות של 
המרכז הרפואי בה קיים מכשור מתקדם וחדיש 

ביותר המותאם לילדים. 
החולים  בית  של  החוץ  למרפאות  • ההפניה 
אפשרית באמצעות טופס הפניה מרופא הילדים 
החולים  ומקופת  המטפל  המשפחה  מרופא  או 

אליה שייך המטופל.
• לבירורים נוספים ניתן להתקשר לאחות המרפאה 

או לד“ר איאס קאסם בטלפון: 6304116–04

  נשמח לעמוד לשירותיכם בכל    
  שאלה ובעיה,

צוות מרפאות הילדים                         

ÌÈ„ÏÈÏ ‡È¯· ÌÏÂÚ ÌÈ¯ˆÂÈ



ברוכים הבאים למרפאות הילדים,
במסגרת מרפאות הילדים מוענקים טיפולים וייעוצים 
על  מאוישות  המרפאות  ילדים.  ברפואת  המתמחים 
וסיעודי המומחים בתחומים השונים  רפואי  צוות  ידי 
של רפואת הילדים ומקפידים על מתן טיפול מקצועי, 
אווירה  השריית  תוך  לילד,  ובטוח  מסור  אחראי, 
כבוד  יחסי  על  המושתת  ותומכת  אכפתית  נעימה, 

ואמון הדדיים.

מרפאות המומחים שלנו:

 ·˜ÚÓ ˙‡Ù¯ÓÂ È̇ÏÏÎ ‰‡Ù¯Ó
כללית  ילדים  ברפואת  שירות  הנותנת  מרפאה 
בקהילה.  הילדים/המשפחה  רופא  להפניית  בהתאם 
כמו כן, מבצעת המרפאה פגישות מעקב אחר ילדים 
טיפול,  השלמת  לשם  הילדים  במחלקת  שאושפזו 
דימות  ובדיקות  מעבדה  תשובות  מתן  ו/או  בירור 

שבוצעו בבית החולים. 

‡È‚ÂÏÂ¯Â‰ (דרכי השתן)
מרפאה המופעלת על ידי מומחה בתחום אורולוגית 
ילדים, המטפלת במחלות ובעיות של דרכי השתן כגון: 

דלקות בדרכי השתן, הרטבת לילה ועוד. 
המרפאה מבצעת פעולות הכנה והסבר לפני ניתוחים 
כגון:  הרפואי  במרכז  המתבצעים  לילדים  אורולוגים 
מורכבים  ניתוחים  אבנים,  ריסוק  צר,  שופכה  פתח 

בדרכי השתן ועוד. 
מול  ובתיאום  פעולה  בשיתוף  פועלת  המרפאה 

המרפאה הנפרולוגית לילדים בהתאם לצורך.

‰È„ÙÂË¯Â‡
מרפאה המופעלת על ידי רופאי המערך האורטופדי 
של המרכז הרפואי. המרפאה מספקת מענה לבעיות 
מחלות  כגון:  ילדים  באורטופדית  וייחודיות  כלליות 
חבלות,  שברים,  פרקים,  בעיות  זיהומיות,  מולדות, 
ועוד. כמו כן, מבצעת המרפאה פעולות הכנה והסבר 
לפני ניתוחים אורטופדים לילדים המבוצעים במרכז 

הרפואי.

מתמשכים, אי עלייה במשקל, מחלות והפרעות בתפקודי 
הכבד, איתור ומעקב אחר מחלות כרוניות מסוג צליאק, 
הליכים  מבוצעים  המרפאה  במסגרת  וקרון.  קוליטיס 
טיפוליים כגון אנדוסקופיה וגסטרוסקופיה, כולל נטילת 

ביופסיות בהתאם לנדרש.

‰È‚ÂÏÂËÓ‰
מרפאה בה ניתנים שירותי 

ייעוץ, אבחון וטיפול על 
ידי מומחה בתחום רפואת 
הדם (המטולוגיה) בילדים. 
במרפאה מטופלים ילדים 

הסובלים מבעיות של 
אנמיה על כל סוגיה, 

תלסמיה, המוגלובינופטיות 
אחרות, ברור נויטרופניות 

וטרומבוציטופניות.

‰È‚¯Â¯ÈÎ
של  הרפואי  הצוות  ידי  על  המופעלת  מרפאה 

היחידה לכירורגיית ילדים של המרכז הרפואי.
המרפאה מבצעת מעקב אחר ילדים שעברו הליכים 
היחידה  רופאי  ידי  על  שבוצעו  שונים  ניתוחיים 
הכירורגית. כמו כן, נעשית במרפאה פעולת ההכנה 
הצעיר  למטופל  הסבר  מתן  כולל  הניתוח,  לפני 
ובני משפחתו על ההתנהגות הרצויה לפני הניתוח 
ולאחריו. הניתוחים המבוצעים על ידי היחידה נעשים 

על ידי רופא מומחה בכירורגית ילדים.
היחידה עושה שימוש במכשור חדיש ועדכני במהלך 
פולשנית  זעיר  בשיטה  מבוצע  שחלקם  הניתוחים, 

(לפרוסקופיה)

ÂÈ‚ÂÏÂ¯ÈÂ ˙ÂÏÁÓ˙ (עצבים)
ידי  על  וטיפול  ייעוץ  שירותי  ניתנים  בה  מרפאה 
רופא מומחה בתחום מחלות העצבים (נוירולוגיה) 
בילדים. במרפאה נעשים בירורים וייעוצים במחלות 
עצבים כגון: אפילפסיה, כאבי ראש, מחלות אגירה 
נעשים  מהבירורים  חלק  ועוד.  נוירו–דגנרטיביות 

בשיתוף עם מכון ה– EEG של בית החולים. 

‰‡È¯ ˙ÂÏÁÓ
ידי  על  וטיפול  ייעוץ  שירותי  ניתנים  בה  מרפאה 

רופא מומחה בתחום מחלות הריאה בילדים. 
במרפאה נעשים בירורים עבור כל מחלות הריאה 
מחלות  אסטמה,  ריאה,  דלקות  כגון  הכרוניות 
גם  המרפאה  ועוד.  ריאתיים  ממומים  הנגרמות 
עם  שנולדו  פגים  אחרי  מעקב  שירות  מקיימת 
המרפאה  של  הבירורים  במסגרת  ריאה.  מחלות 
מבוצעות בדיקות כגון תפקודי ריאה לילדים. כמו 
אופן  לגבי  והוריהם  לילדים  הדרכות  נעשות  כן, 

השימוש בתכשירים השונים לטיפול מונע. 

È‚ÂÏÂ¯Ù‰ (תפקודי כליה)
מרפאה המופעלת על ידי רופאה מומחית ברפואת 

תפקודי כליה (נפרולוגיה) בילדים.
במסגרת המרפאה נעשים בירורים, ייעוצים וטיפולים 
במחלות בדרכי השתן, מחלות כליה כרוניות, בעיות 
מקיימת  כן   – כמו  והכליות.  השתן  בדרכי  מבניות 
המרפאה שירות ייחודי לטיפול ביתר לחץ דם אצל 

ילדים.

ÔÂ¯‚Â ÔÊÂ‡ Û‡
מהיחידה  הרפואי  הצוות  ידי  על  המופעלת  מרפאה 
לאף אוזן גרון וכירורגית של ראש צוואר.  במסגרת 
המרפאה נעשים טיפולים, ייעוצים ובירורים במחלות 
מכל  בילדים  וצוואר  גרון  אוזניים,  והסינוסים,  אף 
המרפאה  במסגרת  היחידה.  מומחי  ידי  על  הגילים, 
מטפלים במחלות ובעיות כגון: דלקות אוזניים חוזרות, 
הפסקות  חוזרות,  שקדים  דלקות  שמיעה,  בעיות 
נשימה בשינה ושקדים\שקד שלישי מוגדלים, בעיות 
בליעה,  בעיות  אלרגית,  נזלת  בילדים,  וסינוסים  אף 

כמו כן גידולים מולדים וציסטות בצוואר, ועוד.
כמו כן, המרפאה מטפלת ועוקבת אחרי ילדים לפני

ואחרי הניתוחים השונים שמבוצעים ביחידה.
יש לציין כי ליחידה יש מכון שמיעה ודיבור המסייע 

באבחון וטיפול בעיות אלו בילדים. 

‚È‚ÂÏÂ¯Ë‡Â¯ËÒ‰ (מערכת העיכול)
מרפאה בה ניתנים שירותי ייעוץ וטיפול על ידי רופא 
(מחלות  הגסטרואנטרולוגיה  מומחה בתחום מחלות 
בירורים,  נעשים  במרפאה  בילדים.  העיכול)  בדרכי 
בטן  כאבי  כגון:  ובעיות  במחלות  וטיפולים  ייעוצים 


