הקמת מרכז אשפוז יום
אונקולוגי והמטולוגי חדש ומודרני
במרכז הרפואי הלל יפה
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אשפוז יום אונקולוגי – מצב קיים
היחידה לאונקולוגיה במרכז הרפואי הלל יפה נפתחה בדצמבר
 ,2012לאור הביקוש העצום לקבלת טיפול אונקולוגי בבית החולים.
היחידה ,המנוהלת על ידי ד"ר ולריה סמניסטי ,כוללת  6מיטות
אשפוז (במחלקה) ו 13-עמדות אשפוז יום בלבד.
עיקר פעילותה של היחידה לאונקולוגיה מתבצעת באמצעות
היחידה לאשפוז יום אונקולוגי .צוות היחידה כולל רופאים
מומחים באונקולוגיה קלינית ,אחיות מוסמכות עם התמחות
וניסיון רב בתחום האונקולוגי ,צוות שירות סוציאלי ואדמיניסטרטיבי,
פסיכולוג ודיאטנית.
היחידה מעניקה שירותים מגוונים הכוללים :מעקב ויעוץ ,מתן
טיפול כימותרפי ,טיפול ביולוגי ואימונותרפיה ,טיפול פליאטיבי
(טיפול תומך לשיפור איכות החיים לחולים סופניים) ,מתן דם
ונוזלים ,טיפול בכאב ובתופעות לוואי ,טיפולים חדשניים בתרופות
מתקדמות (במסגרת מחקרים וניסויים קליניים המבוצעים
ביחידה) ,ליווי פסיכולוגי ותמיכה בחולה ובני משפחתו ,פעילויות
לרווחת המטופלים כגון פעילות גופנית ,טיפולים משלימים ועוד.

מאז פתיחתה של היחידה מספר המטופלים הפונים לקבלת
טיפול גדל בהתמדה מידי שנה .המודעות הגדלה למחלת הסרטן,
הגידול במספר החולים הנובע בין השאר מהגידול באוכלוסייה
אותה משרת בית החולים והחיפוש אחר קבלת טיפול הקרוב
לאזור המגורים ,הביא לגידול של כ 40%-במספר המטופלים
מאז פתיחת היחידה .בשנת  2020טופלו ביחידה כ 5,000-חולי
סרטן במגוון רחב של טיפולים.
למרות הגידול העצום במספר המטופלים והצפי לגידול
נוסף ,מספר עמדות הטיפול וגודל המתחם לא השתנה
מאז פתיחתו .מתחם אשפוז יום אונקולוגי ,כולל כיום 13
עמדות טיפול בלבד ,הינו צפוף מאוד (משתרע על פני שטח
של כ 200-מ"ר בלבד ללא חלונות) ואינו הולם את הצרכים
הקיימים ,הן בכמות העמדות והן בתנאי האשפוז למטופלים
ולבני משפחתם .המטופלים יושבים כיום בצפיפות רבה
מאד וללא מקום ראוי ונוח למלווה ,אשר נדרש מאד לסיוע
למטופלים אונקולוגיים.

תנאים אלו והעדר יחידה אונקולוגית גדולה ומקיפה במרחק של חמישים ק"מ הן מצפון והן מדרום לבית
החולים ,מחייבים הקמתה של יחידת אשפוז יום אונקולוגי חדשה ,מרווחת ומודרנית אשר תאפשר לתושבי
האזור החולים בסרטן והמתקשים להתנייד ,לקבל טיפול רפואי מתקדם ומציל חיים ,בתנאים הנוחים ביותר
ובקרבת מקום מגוריהם.

מכון המטולוגי– מצב קיים
המכון ההמטולוגי (כולל המטואונקולוגיה) מנוהל על ידי ד"ר
אורית סופר .המכון מעניק טיפולים מגוונים לחולים בעיקר
במסגרת אשפוז יום וכן מעניק תמיכה וייעוץ לכלל מחלקות בית
החולים ולמחלקה לרפואה דחופה .צוות היחידה כולל רופאים
מומחים ואחיות מוסמכות עם התמחות וניסיון רב בתחום
ההמטולוגיה וההמטואונקולוגיה.

בשנת  2020טופלו במכון כ 8,200-חולים ,מתוכם ניתנו כ2,300-
עירויי כימותרפיה לחולי סרטן .למרות הגידול המתמשך
במספר המטופלים ,התנאים הקיימים כיום במכון ההמטולוגי
אינם מותאמים לצרכים הנדרשים הן של המטופלים ובני
המשפחה והן של הצוותים הרפואיים .המכון כולל כיום 21
עמדות טיפול ומתפרס על פני שטח של כ 400-מ"ר בלבד.

המכון ההמטולוגי מעניק שירותים מגוונים הכוללים :טיפול
ומעקב אחר חולים כרוניים במחלות דם כגון אנמיה וקרישה
וכן חולים המטופלים במסגרת אשפוז יום באמצעות עירויי דם,
טיפולים כימותרפיים ותרופות אחרות הניתנות דרך הווריד.
במסגרת פעילות המכון ניתנים טיפולים המטואונקולוגיים
לחולי סרטן במגוון מחלות ממאירות כולל לוקמיה ,מיאלומה
ולימפומה.

המכון צפוף מאד ,אינו כולל חדרי בידוד למטופלים בעלי
מערכת חיסונית ירודה (חשיפה לזיהומים מסכני חיים) ,קיים
מחסור בחדרי בדיקה ולפיכך חלק מהבדיקות מתבצעות
בחלל טיפולים מרכזי תוך הפרדת וילון בלבד .בנוסף ,אין
חדרים ייעודיים לשירותי פסיכולוגית ,עובדת סוציאלית ,ליווי
רוחני ועוד עבור המטופלים ומשפחותיהם.

מספר המטופלים הפונים לקבלת טיפול במכון ההמטולוגי
גדל בהתמדה מידי שנה .איכות הטיפול ומגוון הבעיות בהן הוא
מטפל ,הגידול במספר החולים ,הגידול באוכלוסיית האזור והצורך
בקבלת טיפול הקרוב לאזור המגורים ,הביאו לגידול של כ20%-
בכמות המטופלים בשנת  2020לעומת .2019

תנאים אלו מקשים מאוד הן על המטופלים ובני המשפחה והן
על הצוותים הרפואיים העושים ככל שביכולתם להעניק את
הטיפול הרפואי המקצועי והמתקדם ביותר.

המכון ההמטולוגי מהווה מכון מרכזי עבור תושבי האזור .התנאים הקיימים כיום אינם הולמים את הצרכים
הנדרשים ומחייבים את הקמתו של מכון המטולוגי חדש ,מרווח ומודרני לרווחת המטופלים ,בני המשפחה
והצוותים הרפואיים.
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היעד – הקמת מרכז אשפוז יום אונקולוגי
והמטולוגי חדש ,מרווח ומודרני
אנו מעוניינים להקים מרכז חדש ,מרווח ומודרני אשר ירכז
תחת קורת גג אחת את הטיפולים האונקולוגיים וההמטולוגיים.
המרכז יאפשר לנו להעניק למטופלים את הטיפול הרפואי
האיכותי ביותר ,בתנאי אשפוז מודרניים ובנוחות מרבית התואמת
את מצבם הרפואי .במהלך שנת  2021הסתיימה בבית החולים
בנייתו של בניין חדש ומודרני .המבנה החדש ,כולל  2קומות
כאשר הקומה הראשונה מיועדת למרכז לאשפוז יום אונקולוגי
והמטולוגי.
המרכז החדש ישתרע על פני קומה אחת בשטח של כ1,800-
מ"ר (פי  3מהמצב הקיים) ויחולק לשני אזורים – אונקולוגיה
והמטולוגיה .המרכז תוכנן במטרה לתת מענה מיטבי לצרכים
הרפואיים ,לשירותים הנלווים לטיפול ,לנגישות ונוחות המטופלים,
המשפחות המלוות והצוותים הרפואיים

אשפוז יום אונקולוגי

ישתרע על פני שטח של כ 670-מ״ר ויכלול:
•  26עמדות טיפול מרווחות ומודרניות  19 -עמדות
ישיבה ו 7-עמדות שכיבה
•  2חדרי בידוד
•  6חדרי בדיקה
• דלפק קבלה ,תחנת אחיות ,חדר עובדת סוציאלית ,חדר
פסיכולוגית ,חדר תרופות ,חדר צוות ועוד.

מכון המטולוגי

ישתרע על פני שטח של כ 830-מ״ר ויכלול:
•  25עמדות טיפול מרווחות ומודרניות  18 -עמדות ישיבה
ו 7-עמדות שכיבה
•  2חדרי בידוד
•  4חדרי בדיקה
• תחנת אחיות ,חדר עובדת סוציאלית ,חדר תרופות ועוד.
המרכז יצוייד במכשור הרפואי המתקדם ביותר ,בעמדות
טיפול נוחות ואישיות המותאמות לטיפול ממושך (בישיבה
ובשכיבה) ,בחדרי בדיקה מתקדמים ובכל הנדרש הן לטיפול
הרפואי והן לנוחות החולה והמשפחה.
שני המתחמים יכללו אזורים משותפים שישתרעו על פני שטח
של כ 250-מ"ר הכוללים אזור המתנה נעים ונוח למשפחות
המלוות ,פטיו ירוק ונעים אשר יאפשר למטופלים ובני המשפחה
להמתין ברוגע ועוד.

מרכז אשפוז יום אונקולוגי
והמטולוגי חדש  -הדמיות

*התמונות להמחשה בלבד

עלויות
במטרה לפתוח את המרכז החדש בהקדם האפשרי יש לבצע בינוי פנימי ולהתאימו
לצרכים ולגידול במספר עמדות הטיפול.

סך העלות לבינוי והצטיידות הינה כ:₪ 8,000,000-
• עלות הבינוי כ₪ 4,500,000-
• עלות המכשור הרפואי והריהוט כ₪ 3,500,000-

מימון

בית החולים יממן כ 4.5-מיליון  ₪והיתרה בסך כ 3.5-מיליון  ₪צפויה להיות ממומנת
באמצעות עמותת הידידים.

לוח זמנים

לוח הזמנים הצפוי לפתיחת המרכז (כולל התאמת בינוי והצטיידות) הינו עד סוף שנת .2022

הבקשה
חולים אונקולוגים וחולים במחלות המטולוגיות הנדרשים לקבלת טיפול מתמשך ומציל חיים,
זקוקים לקבלו בזמינות הגבוהה ביותר ,בקרבת מקום מגוריהם ובתנאים הנוחים ביותר הן
עבורם והן עבור משפחתם המלווה .אנו מעוניינים להעניק למטופלים הרבים באזורנו את
הטיפול הרפואי המתקדם ביותר ולהעניק להם את סיכויי ההחלמה הגבוהים ביותר.
אנו פונים אליכם בתקווה כי תכירו בחשיבות הצורך ובהכרח לתת לו מענה ותסייעו לנו
במתן תרומה.

לתרומה בהעברה בנקאית

עמותת ידידי המרכז הרפואי הלל יפה
בנק לאומי ,סניף  953חדרה
מספר חשבון 48590094

לתרומות באשראי

יש לסרוק את הברקוד

כל התרומות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.
לפרטים נוספים:
דקלה רוזנפלד  ,052-6157221 ,04-7748317מיילdiklar@hymc.gov.il :

