
ברוכים הבאים



רופאים יקר, 
 אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לנבחרת הרפואית של MEDICA רמת החייל,

השייכת לרשת מרכזים רפואיים רב תחומיים מהגדולים בישראל, בפריסה ארצית. 

Whatever it takes and beyond
זה המוטו שמאפיין את הקשר בין MEDICA ל-200 הרופאים המנתחים והיועצים, מנהלי 
יחידות מנהלי תחומים ומנהלי מחלקות בבתי החולים הציבוריים - בהם רואה הנהלת 

MEDICA את הלקוחות האסטרטגיים שלה. 

 הקסם הייחודי של המרכז הרפואי, נעוץ בכך שהוא ממש לא מרגיש מרכז רפואי.
 המרחבים הציבוריים גדולים, מוארים, נעימים ומזמינים. הריהוט מעוצב ונוח לישיבה -

כמו בבתי המלון עתירי הכוכבים, ריצפת השיש המהממת שנבחרה בקפידה מבריקה עד 
שכמעט ניתן להשתקף בה, ריח של בושם נעים מלווה אתכם בכל פינה, מוסיקת רקע 

מרגיעה נשמעת מכל עבר, וגולת הכותרת – יצירות האומנות המפוזרות בכל רחבי המרכז, 
כולל בחדרי הניתוח.  כל אלה הופכים את השהייה במקום לחוויה מעוררת התפעלות 

לרופאים ולמטופלים כאחד.



כל מה שתרצו לדעת עלינו 

מעטפת מקצועית תומכת 

לרשותכם ב MEDICA תמיכה מלאה של מערך מקצועי:
●  צוות מרדימים מנוסה וקבוע, העובד בשיטות ההרדמה המתקדמות והבטוחות ביותר. 	

לרשותם עומד ציוד ההרדמה ומשוכלל , העונה לכל דרישות משרד הבריאות מבחינת 
.videro laryngoscope בטיחות החולה ואיכות ההרדמה, כמו ציוד לטיפול בדרכי אוויר כולל 

במדיקה אפשרות להרדמה תוך ורידית מלאה, הרדמה אזורית לניתוחי כף יד , כף רגל ושד 
וניתוחי ילדים החל מגיל שנה.

● צוות סיעוד מיומן ומוסמך בעל ניסיון קליני רב. 	

אלפי ניתוחים בשנה במגוון תחומים 

אנו מעניקים ייעוץ , אבחון וטיפול בכל תחומי הכירורגיה האמבולטורית ומקיימים פעולות 
וניתוחים קטנים ובינוניים עד 23 שעות אשפוז בתחומים הבאים:

כירורגית כלי דם / עיניים / פלסטיקה / גניקולוגיה / כירורגיה של כף יד / אורתופדיה / כאב כרוני / 
אורולוגיה / מוז / אנגיו / א.א.ג / פרוקטולוגיה / טיפולי לייזר/ שירותים פרא רפואיים ועוד.

צלם: גדעון לוין



חדרי הניתוח המתקדמים בישראל

הדור החדש והמתקדם בישראל של חדרי ניתוח מתועשים מחכה גם לך  ב- MEDICA ת"א. 

הציוד בחדרי הניתוח הינו מהשורה הראשונה של הטכנולוגיה הרפואית והינו החדיש 
והמתקדם ביותר לביצוע מגוון הפרוצדורות בכירורגיה בינונית.

כל תשעת חדרי הניתוח החדשים תוכננו ע"פ הזמנה כך שיאפשרו לכם כמנתחים, ולצוות חדר 
הניתוח, סביבת עבודה אופטימלית, ויעניקו את המענה הטוב ביותר בכל הקשור לבטיחות 

המטופל והמטפל, מניעת זיהומים והפעלת הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת ביותר. 

נוחות ופונקציונליות היוו את הקו המכוון למערכות שהותקנו בחדר הניתוח ומאפשרות 
לבצע את כלל סוגי הניתוחים האמבולטוריים: 

● הושם דגש על ניצול מקסימלי של גובה המבנה על מנת לייצר חדרים גבוהים ככל שניתן 	
והותקן ציוד תלוי המייצר מינימום הפרעה למנתחים בזמן העבודה

● זרוע ייעודית ומוניטור המותקן בקיר, המאפשרים למנתחים משני צדי שולחן הניתוחים 	
צפייה במהלך הניתוח, ובתמונות שיקוף שמהוות רפרנס למהלך הניתוח

● מותקנים רמקולים בתקרה אשר ניתן להתחבר אליהם מכל טלפון נייד	

העיצוב החדשני והמראה אסתטי והייחודי של חדר הניתוח שקירותיו מלאים ביצירות אומנות 
משרים אווירה נעימה ונינוחה הן על המנותח, ברגעים שלפני ההרדמה והן על המנתח.

אנו פועלים באישור משרד הבריאות ותחת בקרת איכות מחמירה. 

חוויית המטופל שלכם חשובה לנו

כדי למקסם את חוויית המטופל, לשדרג אותה ולגרום לשביעות הרצון הגבוהה ביותר, 
השקענו השקעה חסרת תקדים בתכנון ומחשבה ביצירת מתחם רפואי מהמעלה הראשונה. 

המטופלים שלך ייהנו מאזורי המתנה מרווחים ונעימים, המאפשרים  נוחות מקסימליות. 
מערכת ניהול תורים מתקדמת תסייע למטופלים שלכם לעמוד בלוחות הזמנים וליהנות 

ממערך תקשורת יזומה ועדכונים שוטפים על סטטוס הניתוח ילוו את בני המשפחה.

ייחודי ב-MEDICA: מתחם חדרי הכנה לניתוח אישיים, המבטיחים להם שמירה מלאה על 
פרטיותם כולל מסכי טלוויזיה להמתנה נעימה עד לכניסה לחדר הניתוח. לרשותם 10 חדרי 

אשפוז פרטיים או זוגיים, מפנקים במיוחד, מרווחים, מוארים ונעימים, שתוכננו בקפידה רבה 
במטרה להעניק למנותח ולבני המשפחה חוויית שהייה של מעל ומעבר. 



בקצרה, מה חשוב לכן לדעת עלינו: 

MEDICA שירותים בלעדיים לרופאי
מעטפת מקצועית תומכת 

כרופאים העובדים אתנו בשיתוף פעולה אנו מעניקים לכם מעטפת שירותים ייעודיים 
לבחירתכם:  

● פתיחת הסכמים לרופאים 	
● שירותי שיווק: קידום רופאים במדיות השונות	
● גמישות תפעולית בשריון חדרי ניתוח	
● ניהול תורי מרפאה )כשהמרפאה במדיקה(	
● ניהול תורים לניתוחים	
● ווידוי תורים מול  המטופלים	
● גביית תשלומים המטופלים	
● אפשרות להשכרת קליניקה מאובזרת	
● חניה בחניון התת קרקעי	



נסגר מועד לניתוח - מה חשוב למטופל לדעת?

הנחיות למטופל לפני ניתוח: 
על הרופא המנתח האחריות לעדכן את המטופל לפחות שבוע מראש בהנחיות הבאות:

ביום הניתוח על המנותח להצטייד במסמכים הבאים:
●  תעודת זהות: של תושב ישראל או דרכון לתושב זר הכוללת תמונה וספח.	

במידה והמטופל קטין, יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מוצגים פרטי 
הילד. במידה וההורים גרושים נדרש אישור חתום על ידי 2 ההורים.

● טופס התחייבות: של הגורם המבטח  )קופת חולים ו/או חברת ביטוח(	
● פיקדון: יש צורך להצטייד בכרטיס אשראי לשם השארת פיקדון, אשר יוחזר בעת 	

הסדרת מכלול התשלום. חשוב להסביר למטופל שהצורך בפיקדון נובע מכך שלעיתים 
יש עלויות נוספות שנובעות ממשך הניתוח, תוספת אביזרים, פרוצדורה נוספת 

שבוצעה במהלך הניתוח וכן הלאה.
● סיכום רפואי: מרופא משפחה המפרט לגבי: תרופות אותן נוטל המטופל באופן קבוע, 	

אלרגיות, רגישויות וכן הלאה.
● בדיקות טרום ניתוח שהמטופל התבקש לבצע ע"י הרופא המנתח.	
● במידה ומדובר בניתוח חוזר, בטווח של חצי שנה, יש להצטייד בבדיקות קודמות.	

הנחיות צום
יש להקפיד ליידע את המנותחים כי חובה לבצע במדויק את הנחיות הצום, וכי

ניתוח עלול להתבטל )כדי למנוע סיבוכי הרדמה( במידה ולא בוצעו כראוי הנחיות הצום.

הנחיות צום למבוגרים: 
● אין לאכול מזון מוצק במשך 8 שעות לפני שעת  הניתוח	
● אין לאכול אוכל שומני/בשרי בארוחה לפני הצום	
●  מותר לשתות מים בכמויות קטנות )לא יותר מכוס אחת 200 מ"ל(	

עד 3 שעות אחרונות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
● אין לשתות 3 שעות אחרונות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	
● אין ללעוס מסטיק או סוכריות מציצה 8 שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	
● ניתן לקחת לגימה של מים בעת נטילת התרופות הקבועות	



הנחיות צום ילדים:
● שתיית מים מותרת עד 3 שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	
● חלב אם – עד 4 שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	
● אין לתת תחליפי חלב אם עד 6 שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	
● אין לאכול מזון מוצק במשך 6 שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי	

זמן הגעה:  
 יש להגיע למרכז שעה לפני הניתוח

ניתוחים שמתחילים בשעה 07:00 – יש להגיע בשעה 6:30

כללי:
● 48 שעות טרום הניתוח, יקבל המנותח תזכורת לזמן הגעתו והקומה אליה עליו להגיע.  	
● ערב הניתוח יקבל SMS עם תזכורת נוספת, אחרונה ומעודכנת ביותר. 	
● חובה להגיע עם מלווה מעל גיל 18. 	
● במידה והניתוח הוא של קטין והוריו גרושים, יש לדאוג להביא "הסכמה מדעת חתומה 	

על ידי שני הצדדים עבור הניתוח וההרדמה".
● אין להגיע  עם חפצים/ דברי ערך, MEDICA אינה אחראית לשמירה/אובדן של חפצים.	

תהליך גביית תשלום:  
חשוב ליידע את המטופל בכך שעל מנת לתת שירות מהיר ויעיל במהלך הקבלה ביום 

הניתוח, אנו מבצעים גבייה טלפונית כשבוע לפני הניתוח.

דגשים בנוגע לגביית תשלום:
● ניתן לשלם עבור ההליך הרפואי בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי עד 3 תשלומים.	
●  ע"פ חוק המזומנים שנכנס לתוקף, לא ניתן לשלם במזומן על עסקה שעולה על 	

11,000 ₪ גם לא באופן חלקי.
● במידה ואושר למטופל לשלם בצ'קים, יש ליידע אותו שתיגבה עמלה של 1.2% מסך 	

העסקה .



מסלולמוצא

יש לפנות ימינה לרחוב ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני ולפנות לרחוב הברזל.קניון איילון

יש לפנות שמאלה לרחוב ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני ולפנות לרחוב הברזל.רמת השרון

יש לרדת במחלף רוקח ימינה לכיוון גני התערוכה,לפנות ימינה ברחוב שטרית עד רחוב ראול איילון דרום
וולנברג, להיצמד לימין ולפנות לרחוב הברזל.

יש לרדת במחלף רוקח שמאלה לכיוון גני התערוכה, לפנות ימינה ברחוב שטרית עד רחוב איילון צפון
ראול וולנברג, להיצמד לנתיב הימיני ולפנות לרחוב הברזל.

מסלולמוצא
 מסלול הקו מתחיל בתחנת הרכבת בני ברק ומסתיים בראול ולנברג 24  מתחנת הרכבת בני ברק

)5 דק הליכה מהמרכז הרפואי( הקו פעיל בין הימים א'-ה' ומתוזמן ע"פ זמני הגעה/יציאת 
הרכבות.

מהן דרכי ההגעה? 

תחבורה ציבורית

קווי אוטובוסהאזור ממנו מגיעים

8,12,22,52, 266.תל-אביב

קווים 57, 58 לקניון איילון ולהחליף לקווים 22, 52, 75, 76, 142 המגיעים לרחוב ראול ולנברג. גבעתיים
כמו כן ניתן לנסוע בכל קו לרכבת מרכז או לבורסה ולהחליף ל-75, 76, 141, 142.

מדרך אבא הלל לרמת החייל מגיעים הקווים 75, 76, 142.רמת גן

292,92,7 מבני ברק לקניון איילון. בני ברק
מקניון איילון לראול ולנברג מגיעים הקווים 22,52,75,76,141,142.

40, 42, 141, 142.בת ים

20 אפיקים.פתח תקווה

רכבת

מסלולמתחנה

לאחר המעבר בשער האלקטרוני פונים ימינה ויוצאים לצד של מרכז הירידים. חוצים את תל-אביב אוניברסיטה
הכביש הגדול )שד' רוקח( ומצידו השני לוקחים את הקווים 12, 189 של "דן". קו 12 עובר 

ברחוב הברזל בהלוך וברחוב ולנברג בחזור, אך נוסע רק פעם בחצי שעה. קו 189 עובר ברח' 
ראול ולנברג בשני הכיוונים.

חוצים את רחוב על פרשת דרכים ולוקחים את הקווים 75, 76 )"אגד"(, 141, 142 )"דן"( לרחוב מסוף ארלוזורוב
ראול ולנברג.

יוצאים לרחוב לוינסקי ופונים שמאלה. ברמזור השני פונים שמאלה לשדרות הר ציון. אין צורך תחנה מרכזית
לחצות לא את רחוב לוינסקי ולא את שדרות הר ציון. משדרות הר ציון לוקחים את הקווים 142, 

189 )"דן"( לרחוב ראול ולנברג.

ל-MEDICA גישה נוחה בכל אמצעי התחבורה הציבורית והפרטית כולל קווי הסעה מאורגנים 
)שאטלים( מתחנת רכבת בני ברק.

לנוחיותכם ריכזנו ערוצי הגעה מרכזיים:

רכב פרטי

שאטל )ללא תשלום(

כתובת ל-WAZE: רחוב הברזל 28 תל אביב יפו

*ניתן לרדת בתחנת הרכבת תל אביב האוניברסיטה – מרכז הירידים, או בתחנת הרכבת בני ברק.



מנהל רפואה

סוגי הניתוחים שלא ניתן לבצעסוגי הניתוחים שניתן לבצע

פעולות המוגדרות 
ככירורגיה קטנה ובינונית.

ניתוחים בהם קיימת סבירות להזדקקות עירוי דם או 
צורך בהכנת דם טרום ניתוחית.

ניתוחים ופעולות בהם 
ההרדמה הכללית צפויה 

להימשך עד 5 שעות.

חדירה לחלל הבטן או חלל בית החזה , כולל טיפול או 
PEG והתקנת ERCP ,ניתוח בכיס השתן , ניתוח ערמונית

האיסור אינו חל על ניתוח ראשוני בבקע במפשעה 
שאינו כלוא ואנדוסקופיה אבחנתית לחלל גוף  שיש 

לו פתח חיצוני.

טיפול בכלי דם גדולים.

שאיבת שומן העולה על 5 ליטרים בהרדמה כללית.

 ASA 3 פעולות כירורגיות בחולים המסווגים בדרגת
ומעלה.

 פעולות כירורגיות בינוניות באדם בעל BMI העולה 
על 40.

חדירה לחלל תוך גולגלתי.

 ניתוח ילדים מתחת לגיל שנה ובמשקל מתחת 
ל–10 ק"ג.

הנחיות מקצועיות
על פי הנחיות משרד הבריאות, יש להקפיד לרשום אבחנות ושמות תרופות באותיות . 1

דפוס.

בכל המסמכים הרפואיים נדרשת חתימה וחותמת של הרופא.. 2

במידה ובמהלך הניתוח הוחלט על ביצוע פעולה נוספת, באחריות המנתח לעדכן . 3
בסיום הניתוח את המטופל והצוות הרפואי ולתעד בדו“ח הניתוח. 



הנחיות כלליות 
 דירוג מצב מטופל

*הדירוג עפ"י איגוד המרדימים האמריקאי

ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM (2014)

ASA I A normal healthy 
patient.

Healthy, non-smoking, 
no or minimal alcohol use

ASA II A patient with mild 
systemic disease.

Mild diseases only without substantive 
Functional limitations. Examples include 
(but not limited to): current smoker, 
social alcohol drinker , pregnancy , obesity 
(30<BM<40), Well-controlled DM/HTN, mild lung 
disease.

ASA III A patient with 
severe Systemic 
disease.

Substantive functional limitations; One or more 
moderate to severe diseases.

Examples include (but not limited to): 
Poorly controlled DM or HTN, COPD, Morbid 
obesity (BMI>40), active hepatitis, Alcohol 
dependence or abuse, implanted pacemaker, 
ESRD undergoing regularly scheduled dialysis, 
premature infant PCA < 60 weeks, history 
(> 3 months) of MI, CVA, TIA, OR CAD/stents

ASA IV A patient with 
severe systemic 
disease that is 
a constant threat 
to life.

Examples include (but not limit to): recent 
(< 3 months) MI, CVA, TIA, or CAD/stents, 
ongoing cardiac ischemia or severe valve 
dysfunction, severe reduction of ejection 
fraction, sepsis, DIC, ARD, or ESRD not undergoing 
regularly scheduled dialysis. 
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בדיקות מעבדה טרום הרדמה



אדמיניסטרציה:
 על מנת לקלוט אותך במערכת, נא להעביר
shirley@medica.co.il אל שירלי בן ברוך 

את המסמכים הבאים: 
● רישיון רופא	
● תעודת מומחה 	
● ביטוח אחריות מקצועית בתוקף	
● קורות חיים מתומצתים בעברית 	
● תמונה לאתר האינטרנט 	
● טופס פתיחת ספק מצורף	
● אישור ניכוי מס במקור	
● אישור ניהול ספרים	
● המחאה מבוטלת/אישור ניהול חשבון בנק	
● תבניות ניתוח מבוקשות	
● פנקס חיסונים 	
● 	ACLS תעודת

צלם: גדעון לוין

צלם: גדעון לוין



הברזל 28 רמת החייל | מוקד זימון תורים 2147*

 www.medica.co.il
ימי ושעות פעילות המוקד: 

ימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00
וביום שישי בין השעות 8:00-11:00

 250 רופאים
מומחים

8 חדרי אשפוז זוגיים
2 חדרי אשפוז פרטיים

טכנולוגיות רפואיות 
משוכללות

סטנדרט רפואה
 איכותי ומתקדם

 כ-30,000 ניתוחים
בשנה

מערך שירות המבוסס 
על כבוד המטופל, 
פרטיותו ומענה 

לכל צרכיו

בטיחות וביטחון 
מקסימליים

9 חדרי ניתוח מתועשים 
מהמתקדמים בעולם

6,500 מטר של...


