
ברוכים הבאים



מטופלים יקרים, 
 צוות MEDICA מחכה להגעתכם ביום הניתוח, כפי שתואם אתכם. 

רגע לפני הגעתכם, חשוב לנו לספר לכם קצת על המרכז הרפואי בו תנותחו. 

 MEDICA-ברוכים הבאים ל
אתם אמנם מגיעים לפרוצדורה רפואית, הדבר האחרון שתרגישו כאן הוא שהגעתם למרכז 
רפואי. וזה בדיוק הקסם שמאפיין את MEDICA. מחכים לכם כאן, מרחבים ציבוריים גדולים, 
מוארים, נעימים ומזמינים. ריהוט מעוצב ונוח לישיבה- כמו בבתי המלון עתירי הכוכבים, 

 ריצפת שיש מהממת שנבחרה בקפידה מבריקה עד שכמעט ניתן להשתקף בה,
 ריח של בושם נעים ילווה אתכם בכל פינה, מוסיקת רקע מרגיעה נשמעת מכל עבר,

וגולת הכותרת – יצירות האומנות המפוזרות בכל רחבי המרכז. כל אלה הופכים את השהייה 
במקום לחוויה שתשאיר אתכם עם תחושת התפעלות. 

הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצוינות רפואית ושירותית ילוו אתכם במהלך שהותכם 
ב-MEDICA, כשאתם מטופלים בצוות מקצועי מהשורה הראשונה, הכולל את הרופאים 

הכירורגים המובילים בתחומם, צוות סיעודי מיומן, קשוב, אמפתי ומקצועי  וצוות 
אדמיניסטרטיבי אנושי ותומך. 

 כולם יחד עובדים בשיתוף פעולה ובתאום מלא כדי להעניק לכם חוויה אחרת חשוב לנו
שתרגישו נינוחים, בטוחים ומרוצים.



בבית MEDICA החדש, בן ה-4 קומות ברמת החייל: 

● תשעה חדרי ניתוח מהמתקדמים בישראל המצוידים בטכנולוגיה הרפואית החדישה ביותר	
● ייחודי ל-MEDICA: חדרי קבלה לניתוח אישיים, המבטיחים לכם פרטיות מלאה, כולל טלוויזיה 	

להמתנה נעימה עד הכניסה לחדר הניתוח. 
● חדרי אשפוז פרטיים או זוגיים מרווחים, מוארים ונעימים, שתוכננו בקפידה. בכל חדר, מיטות 	

מתכווננות רחבות ונוחות עם סט מצעים נעימים המעניק תחושה של בית מלון וטלוויזיה 
רב ערוצית. המלווים נהנים מכורסאות נוחות במיוחד, שניתן גם לישון בהן במידת הצורך.  

בכל חדר מקלחון ושירותים פרטיים נקיים ומצוחצחים התורמים לתחושה הכללית הטובה 
ולפרטיות המטופל לאחר הניתוח. יש מצב שלא תרצו לחזור הביתה...

● תקשורת יזומה ועדכונים שוטפים 	

חשוב לנו שתדעו מראש מה התהליך הטיפולי אותו תעברו ביום הניתוח. 

לכן, באמצעות מערכת ניהול תורים מתקדמת, אנו מציידים אתכם בעדכונים יזומים בכל שלב 
בתהליך ודואגים שהמלווים שלכם יהיו  מעודכנים באמצעות מסרוני סטטוס ומידע במסכי 

הפלזמה שבאזורי ההמתנה. 

ביום ההגעה לניתוח  תוכלו לחנות בחניון התת קרקעי  )חניון בתשלום( או בחניונים שבסביבת 
המרכז הרפואי.

צלם: גיא חמוי



כל מה שחשוב לכם לדעת לקראת הניתוח
ביום הניתוח עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

● תעודת זהות של תושב ישראל או דרכון לתושב זר הכוללת תמונה וספח: במידה המטופל 	
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. הצורך בפיקדון נובע מכך שלעיתים יש עלויות נוספות שנובעות 
מהתארכות הניתוח, תוספת אביזרים, פרוצדורה נוספת שבוצעה במהלך הניתוח וכן 

הלאה 
● סיכום רפואי מרופא משפחה המפרט לגבי: תרופות אותן נוטל המטופל באופן קבוע, 	

אלרגיות, רגישויות ועוד
●  בדיקות טרום ניתוח שהתבקשתם לבצע ע"י הרופא המנתח 	

במידה ומדובר בניתוח חוזר בטווח של חצי שנה, יש להצטייד בבדיקות קודמות

צלם: גיא חמוי



הנחיות צום
חובה לבצע במדויק את הנחיות הצום כדי למנוע סיבוכי הרדמה. ניתוח עלול להתבטל 

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:
● 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  דברי ערך.  MEDICA אינה אחראית לשמירה/אובדן של חפצים	

עכשיו, לאחר שעשינו היכרות ראשונה מרחוק, וידענו אתכם בכל הנדרש, מה שנשאר הוא 
להגיע ביום הניתוח, רגועים ובטוחים. אנחנו נעשה את כל השאר.
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ימי ושעות פעילות המוקד: 

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

 200 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...

 הנהלת MEDICA וכל הצוות
מאחלים לכם בריאות טובה והחלמה מהירה.


