
 

 

 2019דין וחשבון שנתי לשנת 

 המרכז הרפואי הלל יפה

 

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים בכירים,  .1

 תאגיד(. העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואי )למשל:

 

 תרשים מבנה ארגוני:

 
 

  



 

 

 הנהלת המרכז הרפואי: 

 שם תפקיד

 ד"ר מיקי דודקביץ מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר בני עבו סגן מנהל המרכז הרפואי

 ד"ר אלון נבט סגן מנהל המרכז הרפואי

 דינה פיינבלט מנהל הסיעוד

 ד"ר אמנון בן משה מנהל אדמיניסטרטיבי

 משעלירו"ח ליז  מנהל כספים

 קרן הורביץ מנהל משאבי אנוש

 

 מחלקות במרכז הרפואי:

 שם מנהל המחלקה שם המחלקה

 פרופ' חלק מרדכי מנהל/ת אגף נשים ומיילדות

 ד"ר אבו ראס חכים מנהל מחלקת הרדמה

 ד"ר אבשוביץ' נינה מנהלת מחלקה פנימית ד'

 ד"ר אשקר גלאל מנהל מחלקה לרפואה דחופה

 ד"ר ברוכים אילן מנהל מחלקת נשים

 ד"ר בקרמן מרינלה מנהל מחלקה פנימית א'

 ד"ר ברבלק איל מנהל מחלקה אורטופדית א'

 ד"ר ברורמן יצחק צוואר –מנהל מחלקה א.א.ג וכירורגית ראש 

 ד"ר ברקוביץ ירון מנהל מחלקה אורטופדית ב'

 ד"ר גבאי בן זיו רינת מנהלת מחלקה להריון בסיכון גבוה

 ד"ר דוד חיים יולדות מנהל מחלקת

 ד"ר הלדנברג איתן מנהל מחלקת כירורגית כלי דם

 ד"ר טיאוסנו ביאטריס מנהלת מחלקת עיניים

 ד"ר ליטמנוביץ מנחם מנהל מחלקה טפול נמרץ כללי

 ד"ר סיטי אפרת מנהלת מחלת פסיכיאטריה

 ד"ר פלדמן מיכאל מנהל מחלקת יילודים ופגים

 קאקיאשווילי דוד ד"ר מנהל מחלקה אורולוגית

 ד"ר קליין קרמר עדי מנהלת מחלקת ילדים

 ד"ר קסל בוריס מנהל מחלקה כירורגיה כללית

 ד"ר רחמילביץ רונית מנהלת מחלקה פנימית ג'

 ד"ר ריבר ירון משה מנהל מחלקה נוירולוגית

 

  



 

 

 : יחידות במרכז הרפואי

 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 מכונים

 ד"ר אברט טטיאנה בריאות הנפש ילדים ונוערמנהלת מרפאה 

 ד"ר ארבוב לאה  מנהלת מכון בנק הדם

 ד"ר ברר ינאי נעה מנהל מכון נפרולוגיה

 פרופ' גרויסמן גבריאל משה מנהל מכון פתולוגי

  ד"ר מחאג'נה מוחמד מנהל מכון לנוירולוגיה פדיאטרית והתפתחות הילד

 אליסיהד"ר נכטיגל  מנהלת מכון דימות

 ד"ר סופוב ולדימיר מנהל מכון לרפואה גרעינית

 ד"ר סופר אורית אסתר מנהלת מכון המטולוגי

 פרופ' קופלמן יעל מנהלת מכון גסטרואנטרולוגי

 פרופ' רוגין אריאל מנהל מכון קרדיולוגי

 יחידות

 ד"ר אבו מוך סייף מנהל יחידה מקצועית לכבד

 ד"ר אסיף איה לקרדיולוגיה לא פולשנימנהלת יחידה מקצועית 

 ד"ר ביקלס יעקב מנהל יחידה מקצועית אורתופדיה אונקולוגית

 ד"ר גולדשמיד נמרוד ברוך מנהל יחידה מקצועית ניהול סיכונים

 ד"ר גרשקוביץ רגינה מנהלת יחידה מקצועית דיאליזה

 דנון אסףד"ר  מנהל יחידה מקצועית לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב

 ד"ר וולף יורם מנהל יחידה מקצועית לכירורגיה פלסטית

 ד"ר זינגר קרלוס גוסטבו מנהל יחידה מקצועית אשפוז יום כללי

 ד"ר זילברמינץ ויאצ'סלב מנהל יחידה מקצועית כיר' לפרוסקופית

 ד"ר חברון דן מנהל יחידה מקצועית לרדיולוגיה פולשנית

 ד"ר יונאי יניב ארטוסקופיהמנהל יחידה מקצועית 

 ד"ר יפה  ענת מנהל יחידה מקצועית אינדוקרינולוגיה

 ד"ר יונס סעיד מנהל יחידה מקצועית ראומטולוגיה

 ד"ר לאופר גיל מנהל יחידה מקצועית כירורגיית כתף

 ד"ר מדבדב מיכאל מנהל יחידה מקצועית לכיר' ילדים

 מנור איילת ד"ר מדברי מנהלת יחידה מקצועית כאב

 ד"ר מיזל שמחה רון מנהל יחידה מקצועית טפול נמרץ לב

 ד"ר סמניסטי ולריה מנהלת יחידה מקצועית לאונקולוגיה

 ד"ר פיינר בנימין מנהל יחידה מקצועית אורוגינקולוגיה

 ד"ר פרימרמן אהרן מנהל יחידה מקצועית לצינטורי לב

 גלאלד"ר פראג  מנהל יחידה מקצועית לכבד

 ד"ר קוצ'וק מיכאל מנהל יחידה מקצועית ריאות מבוגרים



 

 

 שם מנהל היחידה שם היחידה 

 ד"ר קורין אלכסנדר מנהל יחידה מקצועית טראומה

 ד"ר קוחנובסקי נטליה מנהלת יחידה מקצועית לדימות השד

 ד"ר רוטשטיין מרק מנהל יחידה מקצועית להרדמה מילדותית

 נדיר שמואלד"ר ריינדורף  מנהל יחידה מקצועית אולטראסאונד

 ד"ר רייטמן לאוניד מנהל יחידה מקצועית להתעוררות

 ד"ר שבתאי  סרג'יו יונוץ  מנהל יחידה מקצועית שבץ מוחי

 ד"ר שטיין מיכל מנהלת יחידה מקצועית מחלות זיהומית

 ד"ר שלום פז עינת מנהל יחידה מקצועית להפריה חוץ גופית

 רוניד"ר שרטר  MRIמנהל יחידה מקצועית 

 פרופ' שרים אלון יצחק מנהל יחידה מקצועית אולטראסאונד גניקולוגי

מנהלי 

 שירות

 ד"ר אוסטר מיכאל דימות למטופלי דיאליזהמנהל שירות 

 ד"ר איסטומין ולריה מנהלת שירות חולים מדוכאי חיסון

 ד"ר אישך אדיב אורלי מנהלת שירות גסטרו ילדים

 ארנוביץ' דוד דמיטרי ד"ר מנהל שירות ניתוחי כבד

 אורןד"ר גל  מנהל שירות אנדוסקופיה מתקדמת

 ד"ר גזמאוי גלאל מנהל שירות ביאטרי

 ד"ר חיימוביץ שגיא מנהל שירות גינקולוגיה אמבולטורית

 ד"ר יעקובוב רנטה מנהלת שירות נפרולגיית ילדים

 ד"ר כדן יפעת מנהלת שירות אנדוסקופיה גינקולוגית

 ד"ר מצארווה פריד שירות רפואה מונעת השמנה למנה

 ד"ר ניר ורד מנהלת שירות ריאות ילדים

 ד"ר פסצ'יאנסקי פבל מנהל שירות רפואה פנימית

 ד"ר קאסם איאס מנהל שירות קרדיולוגיית ילדים

 ד"ר קזצקר מרק מנהל שירות קוצבים

 ד"ר קירשון מרק מנהל שירות פרוקטולוגיה

 ד"ר רייספלד שרון שירות שימוש מושכל באנטיביוטיקהמנהלת 

 

  



 

 

  :תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי .2

המרכז הרפואי הלל יפה הוא מרכז רפואי מודרני הפועל בסטנדרטים גבוהים ומקצוענות רפואית, 

 בקהילה.אטרקטיבי לחולים ולסגל, ומספק בעיקר את הצרכים האשפוזיים של האוכלוסייה תוך מעורבות 

בבעלות ממשלתית ומספק את ( Secondary Medical Centerבית חולים אזורי )הוא בית החולים הלל יפה 

 מלוא מגוון השירותים הרפואיים למעט נוירוכירורגיה, כירורגיית חזה ולב, וכוויות. 

ערים, מושבים, קיבוצים  -תושבים קבועים, ביישובים יהודיים וערביים  500,000-באזור הניקוז הטבעי כ

 מסך כל התושבים הקבועים.  75%-וכפרים. האוכלוסייה היהודית הקבועה מהווה כ

אוכלוסיית מטופלי בית החולים מגוונת מאוד ומייצגת את הנוף האנושי הישראלי בכללו: אוכלוסייה 

נית ואנשי ההתיישבות העובדת, ותיקים לצד עולים חדשים, יהודים וערבים, אקדמאים ועובדי עירו

תעשייה, חקלאים ואנשי שירותים. הטרוגניות זו באה לידי ביטוי גם בהרכב הדמוגרפי של עובדי בית 

דים קיום בשלום בין יהו-החולים למקצועותיהם השונים. ככזה, משמש המרכז הרפואי דוגמה ומופת לדו

לבין ערבים, המושתת על הבנה הדדית וסובלנות, ומופת לקליטת העלייה של השנים האחרונות ממדינות 

 חבר העמים, מאתיופיה וממדינות אחרות.

עובדים למקצועותיהם השונים: רופאים, אחיות ואחים, עובדי מעבדות, טכנאים,  2,400-בבית החולים כ

ושירותים ועובדי מינהל. כל אלה פועלים בצוותא להענקת  רפואיים, עובדי משק, תחזוקה-עובדים פרא

 מיטב השירותים לנזקקים להם.

מ"ר שטח בנוי. בית החולים  86,000 -דונם, כ 210-, ומתפרס על שטח של כ1957בית החולים נוסד בשנת 

יחידות  47מכונים ומעבדות,   29מרפאות,  75עריסות יונקים,  62מיטות יום,  14מיטות אשפוז,  515כולל: 

 ענפי מינהל ומשק, שבע מעבדות. 29מקצועיות,  

-איש פונים לחדרי המיון וכ 125,000-חולים מאושפזים בבית החולים מדי שנה, למעלה מ  47,000-כ

ניתוחים בתחומים הכירורגיים  13,800-מבקרים במרפאות החוץ. מדי שנה מבוצעים למעלה מ 365,000

נתונים אלה מצויים בקו עלייה מתמיד בשנים האחרונות. עלייה זו  לידות. 4,600-השונים ולמעלה מ 

מבטאת את האמון הגדל וההולך של הציבור ברמתו המקצועית ובאיכות שירותיו של בית החולים, אשר 

 מהווים בבואה לגידול המהיר של אוכלוסיית האזור והזדקנותה. 

הספר למקצועות הבריאות והסיעוד  בית החולים מסונף לבית הספר לרפואה שליד הטכניון ולבית

-שבאוניברסיטת תל אביב, ומוכר להוראה לסטאז'רים לרפואה, למתמחים, לאחיות ולמקצועות הפרא

 רפואיים.

מיקומו של בית החולים בטבורם של עורקי תחבורה מרכזיים והיותו בית חולים יחיד באזור, מעמידים 

 ום הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים.בפניו אתגר מקצועי וארגוני ממדרגה ראשונה בתח

המרכז הרפואי הלל יפה הוכר כמרכז טראומה אזורי וזוכה להערכה רבה בתחום זה בקהילה המקצועית 

 נפגעי טראומה בדרגות חומרה שונות. 90-בארץ ובעולם. מדי יום מטופלים בבית החולים כ

י המהיר בתחום הבריאות, עומד בית לאור כל האמור לעיל, ולאור צרכי האוכלוסייה והקידום הטכנולוג

 החולים בפני אתגר מתמשך לגדילה, פיתוח, קידום, הצטיידות והתחדשות.

. הבניין כולל את אגף 20%-נחנך בניין אשפוז נוסף, אשר הגדיל את מספר מיטות האשפוז בכ 2010בשנת 

ה פריצת דרך בכל תנאי הנשים, אגף הילדים, אגף חדרי הניתוח ומחלקות אשפוז נוספות. הפרויקט היוו



 

 

האשפוז והמלונאות בבית החולים. המעבר לבניין החדש אפשר יישום של תוכניות קיימות להרחבת 

המחלקות שנשארו בבניין האשפוז הישן. התוכניות כוללות שיפוץ יסודי של המבנה ושיפור משמעותי 

 בסביבת החולה, תוך שימת דגש על נוחיות מרבית.

מציין בגאווה את הצטרפותם בשנים האחרונות של רופאים בכירים בעלי שם,  המרכז הרפואי הלל יפה

ממרכזים רפואיים ממרכז הארץ. רופאים אלה, אשר בחרו להצטרף לשורותינו, מכירים ברמה המקצועית 

 הבלתי מתפשרת, שמהווה את ספינת הדגל של המרכז הרפואי הלל יפה.

 

 פריסת מיטות בית החולים לפי מחלקות:  

 4כירורגיית ילדים  146 מיות פני

 *9טיפול נמרץ כללי  שבץ 2+  18 נוירולוגיה 

 10 טיפול נמרץ לב 60 כירורגיה 

 26   פגים 60 אורתופדיה 

 31   ילדים 15 אורולוגיה

 **4 ט.נמרץ ילדים  7  עיניים 

 10 פסיכיאטריה  9 גרון -אוזן-אף

 45  יולדות 12 כיר. כלי דם 

 15 סיכון גבוה 20   נשים

 6  שיקום 6 אונקולוגיה

  14 אשפוז יום  

 מיטות אשפוז יום. 14מיטות +  515סך הכל: 

 

 מיטות בלבד 5* לאור מצוקת תשתית מופעלות 

 ** לאור מצוקת תשתית עוד לא נפתחה המחלקה

 : יחידות סמך

 בית ספר לסיעוד )בשטח בית החולים(. 

 הנשיא, חדרה(. מרפאת בריאות הנפש לילדים )ברחוב

  



 

 

לחוק ושל בעלי  3מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  .3

 תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

אתר אינטרנט של המרכז   04-7744304 3810101חדרה  109ת.ד 

 .הרפואי

 

מענה של המרכז 

 הרפואי

 אימייל טלפון שם בעל התפקיד

הממונה על 

העמדת מידע 

לציבור בחטיבת 

המרכזים 

הרפואיים 

 הממשלתיים 

 cen@MOH.GOV.IL-med-Meida 02-5082522 שטיינברג -טליה בן אבי 

 

דוברת בית 

  החולים

 dafnan@hy.health.gov.il 04-7744888  דפנה נבו

מנהלת חווית 

   השירות

 anatb@hy.health.gov.il 04-7744676  ענת מנחם

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות  –לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח  .4

 עם כל סניפי היחידות: 

 פקס טלפון מען למכתבים אתר

מרפאת בריאות הנפש 

 ילדים

 04-6326410 04-6337099 , חדרה2רח' הנשיא 

 04-7744730 04-7744367 38100חדרה  169ת.ד  בית הספר לסיעוד

 

 :2019-סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת  .5

 :מספר מיטות 

 מיטות אשפוז יום. 14מיטות +  515

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

 פתיחת שירותים חדשים

 מימד הדפסת איברים והשתלה בתלת -

 ניתוחים זעיר פולשני לפריצת דיסק -

 ניתוח רובוטי להחלפת ברך -

https://hy.health.gov.il/
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 הסרת גושים בבלוטת התריס באמצעות גלי רדיו -

 פתיחת מרפאה אורוגינקולוגית ייעודית -

 פתיחת מרפאה לספורטאים ולוחמים -

 פתיחת מרפאת מטיילים -

 רכז:יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במ 

 הקמת פרלמנט מטופלים -

 פיתוח אפליקצית חווית השירות במלר"ד -

 מבני –הטמעת תוכנת ניווט תוך  -

 הטמעת מערכת תזכורות לתורים עם היזון חוזר -

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

 למנהלי מנהל ומשק -קורס פיתוח מיומנויות ניהול אנשים -

 רופאים מנהליםסדנאת  -

  והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים:טיפוח, שימור 

 קורסים וסדנאות: .1

 תזונה נכונה ואורח חיים בריאסדנת  , הפסקת עישון )גמילה(קידום בריאות העובד: סדנאת  -

 סדנת התמודדות עם אתגרים רגשיים -

 התמודדות עם בשורה מרה -

 התמודדות עם אלימות -

 למתקדמים  -

 תכנית פיתוח למחלקת ילדים -

 קורס עברית -

 למתקדמים אקסל -

 מח"ר  –קבלת החלטות  -

 מנהלי –פיתוח זיכרון  -

 מנהלי -פיתוח קריירה -

 מנהלי -מצוינות אישית -

 ימי עיון וכנסים מקצועיים: .2

 כנס מחקר ופרויקטים בסיעוד -

 שבוע האחות הבינלאומי -

 יום האחות -

 כנס ארצי של א.א.ג -



 

 

 יום עיון מחלות זיהומיות -

 יום עיון אלימות במשפחה -

 יום עיון פגיה -

 יום עיון התפתחות הילד -

  IVFיום עיון  -

 יום עיון מומי לב -

 יום עיון פצעי לחץ -

 יום עיון מקצועות הבריאות -

 יום עיון סינקופה לב -

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות 

 סיום שיפוץ המלר"ד הכללי -

 פתיחת המחלקה הנוירולוגית במקומה החדש -

 חדרי צנתור חדשים למערך הלב -

 מערכת קמיליון )תיק קליני( הטמעת -

 MY HY –הטמעת האפליקציה לעובדים  -

 מערכת מימן -

 הטמעת מערכת מז"ור )לוגיסטי ופיננסי( -

 :קידום חדשנות ומחקר  

 פרויקטים בתהליך

 מערכת מימן -

 תשתיות מחקר נתוני עתק –תמנ"ע  -

 אבחון גלאוקומה מתוך צילומים –עיניים  -

 זיהוי אוטומטית מתוך דגימות פתולוגיות –פתולוגיה  -

 (IMEDISבטן ) CTפענוח אוטומטי של  –רדיולוגיה  -

 ממצאים בבדיקות קולונוסקופיה –גסטרו  -

 (    (MILAGRO  ניבוי סיכון לזיהום בצנתר מרכזי  –ניהול זיהומים  -

- SMART ICD – קידוד אבחנות מרשומות רפואיות 

 ניהול שיבוצים בחדרי הניתוח –כנר"ת  -

  



 

 

 :2020 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 :קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי 

 פתיחת פגייה חדשה ממוגנת ומורחבת -

 מיטות 9 –הרחבת טיפול נמרץ כללי ל  -

 העברת מחלקת א.א.ג למקום חדש -

 פתיחת טיפול נמרץ ילדים -

 פתיחת אשפוז יום ילדים -

 טיפול נמרץ ביניים לב -

 כירורגיית פה ולסת -

 כירורגיית חזה -

 שיקום אורתופדי -

 צנתורי מוח -

- PET CT  

 )פלסטיקה( MOHSביצוע ניתוחי  -

 : 2020פעילות  –מערכות מידע 

 ניפוק למקרה בחדר ניתוח –מזור  -

 חיבור מכשירים רפואיים לתיק הקליני  –קמיליון  -

 הטמעת מערכת תזכורות לתורים עם היזון חוזר -

 חווית השירות במלר"דפיתוח אפליקצית  -

 מבני –הטמעת תוכנת ניווט תוך  -

 :פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית 

 מכון אונקולוגי -

 מכון הלב -

- MRI   ממוגן –+ אנגיו 

 חדרי פעולות עיניים -

 חדר לידה טבעית -

 שיפוץ נפרולוגיה -

 מלר"ד ממוגן -

 שיפוץ והוספת חניות  -

 שיפוץ הכניסה לבית החולים )שערים( -

 אוכל סגלשיפוץ חדר  -

  PET CTמצלמות גרעיניות +  -



 

 

 תוכנית רב שנתית –נגישות  -

 המשך יישום תוכנית עבודה רב שנתית –כיבוי אש  -

 מטה הנהלה וחדרי ישיבות -

 שדרוג אגף משרדים -

 :קידום חדשנות ומחקר 

 תשתיות מחקר נתוני עתק –תמנ"ע  -

 אבחון גלאוקומה מתוך צילומים –עיניים  -

 זיהוי אוטומטית מתוך דגימות פתולוגיות –פתולוגיה  -

 (IMEDISבטן ) CTפענוח אוטומטי של  –רדיולוגיה  -

 ממצאים בבדיקות קולונוסקופיה –גסטרו  -

 (    (MILAGRO  ניבוי סיכון לזיהום בצנתר מרכזי  –ניהול זיהומים  -

- SMART ICD – קידוד אבחנות מרשומות רפואיות 

 ניהול שיבוצים בחדרי הניתוח –כנר"ת  -

 .כאן לחץתקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .לחץ כאןתקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית:  .9

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת: .10

 מטרת החוברת קהל היעד החוברת/ העלוןשם 

דף מידע ליולדות לקראת 

 שחרור

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

 במח' יולדות

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים כירורגית א עלון

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים כירורגית ב עלון

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים בית חוליםעלון כללי 

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון זכויות המטופל

הנחיות לפיזיותרפיה ניתוח 

 צוואר

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון ילדים

עלון הנחיות לשחרור 

 בתקופת משכב ליד

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים שאלון שד ערבית

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון יולדות מורחב כללי

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון יולדות לאחר קיסרי

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/government-ministries-budget?skip=0&limit=10&office=23
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
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https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-state-budget
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 מטרת החוברת קהל היעד החוברת/ העלוןשם 

עלון יילודים )הוראות 

 שחרור הביתה(

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

דף מידע ליולדת לקראת 

 שחרור

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון יולדות

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים דף שחרור ערבית

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים דף שחרור רוסית

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון כללי

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון פסיכולוגיה רפואית

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת המטופליםציבור  עלוני אלימות

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון טיפול בילד עם חום

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון אונקולוגי

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים חוברת מטיילים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון אאג

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים שאלון שד ערבית

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון היסטרוסקופיה

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון סוכרת

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון מלרד ילדים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון מצטיינים

עלון משכב לידה קהילת 

 אמהות

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים

 מידע אודות הטיפול הנדרש העברת ציבור המטופלים עלון אשפוז יום

 

בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז הרפואי המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין  .11

 לחוק: 6כאמור בסעיף 

היתר בחוזרי מנכ"ל  בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

לאתר  -הבריאות  משרד של הרשמי האינטרנט אלה מפורסמים באתר וחוזרים משרד הבריאות. נהלים

 .משרד הבריאות לחץ כאן

 

 : 1981 -תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .12

 מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:

 וניהולמבקרים בביה"ח: אשפוז, מיון מרפאות ומכונים, רישום נתוני הביקורים  -א. נמ"ר 

אדמיניסטרטיבי של המבקרים )תאריכים, נתוני העברות, התחשבנות כספית(, רישום ומעקב קליני אחר 

 המאושפזים בביה"ח.
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 מבקרים בביה"ח: אשפוז, מיון מרפאות ומכונים, רישום בדיקות מעבדה -ב. נמ"ר מעבדות 

 ותוצאותיהן. 

 )נמצא במלם(מאגר רישום, ניהול ומעקב נתוני שכר העובדים  –ג. שכר 

 מאגר נתונים כללי של עובדי ביה"ח )נמצא בנש"מ( –ד. כוח אדם 

 במחלקות שונות.דתי על שירותים/פעילויות הנעשות קיימים עוד מאגרי מידע מקומיים המכילים מידע נקו

 

 קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי: .13

 אין.

רבות פירוט שמותיהם של המוסדות תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, ל .14

 והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 אין.

 

 


