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מה עוד כדאי לדעת?
הצוות הסיעודי הוא הדואג הבלעדי לטיפול התרופתי הניתן בזמן האשפוז ולכן אין ליטול תרופות שניתנו   #

קודם להגעה לאשפוז באופן עצמוני, על מנת שתימנע כפילות בטיפול.

קיימת אפשרות שאשפוז ילד המטופל ביחידה יהיה פיזית במחלקת ילדים. עם זאת, הטיפול והמעקב  	#

הרפואי יינתנו על ידי רופאי העיניים ובתיאום הצוות הסיעודי.

עישון: על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים חל איסור לעשן בשטח בית החולים. 	#

הדלקת נרות: קיימת פינה מיוחדת להדלקת נרות בשטח המחלקה. אין להדליק נרות בחדרי החולים  	#

מחשש לדליקות.

טלפון ציבורי: ממוקם בכניסה למחלקה. 	#

ממונה על זכויות החולה: ניתן לפנות לממונה על זכויות החולה ישירות במשרדי מנהל בית החולים. 	#

בכל פנייה ושאלה צוות היחידה ישמח 
לעמוד לרשותכם!

 אנו מאחלים לכם שהות קצרה ונעימה, 
החלמה ובריאות שלמה, 
צוות היחידה.

מנהלת : ד"ר ביאטריס טיאוסנו
אחות אחראית ביחידת האשפוז:  גב' ענת גזית 

טל' מזכירות והזמנת תורים: 04-6304499
NiniB@hy.health.gov.il פקס:04-6304922 |



יחידת העיניים של המרכז הרפואי הלל יפה הינה יחידה המסונפת לבית ספר לרפואה של הטכניון 
ונותנת שירותים בתחומים השונים של רפואת העיניים כולל מקטע קדמי, קטרקט, גלאוקומה, רשתית, 
אוקולופלסטיקה ואורטופטיקה, היחידה כוללת את יחידת האשפוז, מרפאות חוץ וחדרי ניתוח חדשניים.

צוות היחידה
ביחידתנו פועל צוות רב-מקצועי הכולל: רופאים מומחים ברפואת עיניים, רופאים מתמחים, צוות סיעודי 
מנוסה בעל הכשרה קלינית, אקדמאית וקורסים על בסיסיים; אורטופטיסטית, צוות פרא-רפואי הכולל 
טכנאיות, עובדת סוציאלית, צלם רפואי וכוח עזר רפואי. אנו נלווה, נדריך ונסייע לך לאורך כל האשפוז 

והביקור במרפאתנו במטרה להקל על שהותך ככל הניתן.

בין השירותים אותה מעניקה יחידתנו

יחידת אשפוז ואשפוז יום 

יחידת האשפוז כוללת 7 מיטות אשפוז וממוקמת בקומה הרביעית בכניסה הדרומית.האשפוז במחלקה הינו 
לחולים אשר סובלים ממחלות עיניים המצריכות אשפוז, חולים לאחר חבלות עיניים או טראומה ומטופלים 
לפני או אחרי ניתוחים. יש לציין, שחלק גדול מהניתוחים מתבצע במסגרת אשפוז יום ללא צורך באשפוז 

במחלקה.

מרפאות חוץ 
המרפאות מחולקות לתחומים שונים לפי מומחיות:

מרפאת קרנית ומחלות חיצוניות של העין: אבחון וטיפול במחלות הקרנית בילדים ומבוגרים, כולל 	 
מחלות מולדות ונרכשות של הקרנית, זיהומים שונים, ועין יבשה.

תחום הקטרקט: הניתוחים מבוצעים בהרדמה מקומית בלבד תוך שימוש במכשיר ייחודי בשיטת 	 
אולטרא-סאונד לפירוק הירוד והשתלת עדשה תוך עינית. במחלקה ציוד מתקדם לחישוב העדשה 

המושתלת בזמן הניתוח. הניתוחים מבוצעים במסגרת אשפוז יום וללא צורך באשפוז.

בדיקה 	  ידי  על  אבחון  כולל  גלאוקומה  לחולי  מלא  שירות  נותנת  היחידה  גלאוקומה:  מרפאת 
במרפאה ובדיקות עזר כולל שדה ראיה ו-OCT, הטיפולים כוללים טיפולים תרופתיים, טיפולי 
לייזר וטיפול ניתוחי. הניתוחים המבוצעים הינם מהמתקדמים בעולם ומבוצעים לרוב בהרדמה 
מקומית. היחידה מבצעת ניתוחי טרבקולקטומיה וכן עושה שימוש בטכניקה של ניתוחי פילטרציה 
.)Ex-Press( אקספרס    - עיני  התוך  הנוזל  לניקוז  זעיר  עיני  תוך  שתל  החדרת  הכוללת 

מרפאת רשתית: מטפלת בחולים שסובלים מסכרת,  ניוון מרכז הראיה הקשור לגיל, חסימות כלי 	 
דם, קרעים או היפרדות רשתית. היחידה נותנת דגש על אבחנה מוקדמת ואיזון גורמי הסיכון, בדיקות 
תקופתיות וטיפול מרבי, ומצוידת בציוד מתקדם כולל OCT, צילומי פלורסצאין ובדיקות אולטרא סאונד.

מרפאת פלסטיקה של העין, עפעפיים, ארובה ודרכי הדמעות: אבחון וטיפול במחלות ארובה, דרכי 	 
דמעות ועפעפיים, וכולל טיפול ניתוחי במידת הצורך. הניתוחים המבוצעים כוללים תיקון כירורגי של 
מנח העפעפיים, צניחת עפעפיים, תיקון בעיות ריסים בעזרת לייזר או כירורגיה, טיפול בבעיות יובש 

של העיניים ותיקון סתימת דרכי הדמעות.

מרפאה טרום ניתוחית: בדיקת המטופלים המופנים לצורך ניתוח. מטרת הבדיקה הינה הכנת החולה 	 
לניתוח כוללת מתן הסבר והדרכה מלאים למטופלים, ההפניות מבוצעות על ידי רופאי עיניים בקהילה 

או על ידי רופאי המחלקה.

אורטופטיקה: כוללת בדיקת ראיה לתינוקות וילדים, מניעת היווצרות עין עצלה, ומעקב אחרי בעיות 	 
מולדות של ילדים ופגים.

שעות קבלה מידע וזמני ביקור בזמן האשפוז
הרופאים יהיו זמינים לשם מתן הסבר ומידע רפואי. שעות הקבלה הן לאחר ביקור הבוקר וביקור הערב, וכן 
בימים א'-ה', בשעות 14:00-13:00. לשיחה עם מנהל היחידה ניתן לפנות למזכירת היחידה בטלפון 04-6304499.

שעות הביקור אצל המאושפזים הן: 14:00-10:00, 20:00-16:00. אנו מבקשים להימנע מהגעה שלא בשעות 
אלו על מנת לאפשר לצוות הרפואי לתפקד ללא הפרעה וכדי לשמור על מנוחת המטופלים.

בזמן האשפוז יש להקפיד כי דברי ערך וכסף יימסרו לבני המשפחה או יושארו בבית. במידת הצורך ניתן 
יהיה להפקידם בכספת בית החולים  באמצעות האחיות או במשרד הקבלה שבקומת הכניסה לבית החולים. 

בית החולים אינו אחראי לחפצים שלא הופקדו בכספת.


