מרגישים את ההבדל

צלם :גדעון לוין

ברוכים הבאים לmedica-
את ההבדל בין  medicaלכל מרכז רפואי פרטי אחר ,תרגישו כבר בלובי הבניין
בן ה 4-קומות.
מרגע הכניסה ללובי ובכל קומה אליה תגיעו ,לא תוכלו שלא להתפעל.
הדבר האחרון שתרגישו הוא שהגעתם למרכז רפואי.
זה בדיוק הקסם שמאפיין את .medica
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 .כל אלה הופכים את השהייה
במקום לחוויה שתשאיר אתכם עם תחושת התפעלות.
ב medica-הצליחו לממש את השילוב המרתק בין מקצוענות ואיכות רפואית
לבין נראות ואווירה ייחודית.
הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצוינות רפואית ושירותית ילוו אתכם במהלך
שהותכם ב ,medica-כשאתם מטופלים על ידי הרופאים הכירורגים המובילים
בתחומם ,צוות סיעודי מיומן ,אמפתי ומקצועי וצוות אדמיניסטרטיבי אנושי
ותומך.
ב medica-לא יחסכו מאמץ ויעשו כל מה שנדרש כדי שתרגישו נינוחים,
בטוחים ומרוצים.
או במילים אחרות ,שתרגישו בבית .לפחות בכל מה שקשור לבריאות שלכם.

הנהלת  medicaוכל הצוות מאחלים לכם בריאות טובה והחלמה מהירה.

תחומי הפעילות בmedica-
עיניים

קטרקט ,קטרקט בלייזר ,ניתוחי רשתית ,גלאוקומה ,פטריגיום,
ניתוח דרכי דמעות ,תיקון פזילה ,יאג לייזר ,שדה ראייהOCT ,

עפעפיים
(אקולופלסטיקה)

תיקון עפעפיים עליונים ותחתונים

כלי דם

ניתוחי ורידים בכל השיטות :קיטור ,אנדו לייזר ,גלי רדיו ,דבק,
דופלרים

כירורגיה פלסטית

ניתוחי הגדלת חזה ,הקטנת חזה ,מתיחת פנים ,ניתוח אף,
מתיחת בטן ,שאיבת שומן ,תיקון אוזניים ועוד

גניקולוגיה

היסטרוסקופיה אבחנתית וטיפולית ,הפסקת היריון ,TVT ,מי שפיר,
קולפורפיה ,פלסטיקה וגינלית ,צילומי רחם ,צינתור חצוצרות

כירורגיה של היד

אצבע הדק ,מרפק טניס ,שחרור תעלה קרפלית ,גנגליון,
תיקון שברים ,דיופיטרן

אורתופדיה

ברך :ארתרוסקופיה אבחנתית/טיפולית ,שחזור רצועות
כתף :ארתרוסקופייה ,תיקון אי-יציבות
קרסול :ארתרסקופייה ,הלוקס ולגוס ,אצבע פטיש ,תיקון שברים

מוס

הסרת נגעים

א.א .ג.

כפתורים ,אנדנואידים ,שקדים בקובלציה ,תיקון מחיצה,
ניתוחי סינוסים ,טימפנופלסטי ,קונכיותFESS ,

פרוקטולוגיה

טחורים בלייזר ,פיסטולה ועוד

אורולוגיה

ביופסיה של הערמונית פיוז'ן ,ננו נייף ,וריקוצלה ,ציסטוסקופיות,
אשך טמיר ,הידרוצלה תיקון ברית ועוד

כאב

הזרקות תחת שיקוף ,גלי רדיו ,שאיבת דיסק

אנגיו

צינתור אבחוני/טיפולי ,פורט-א-קאט הכנסה/הוצאה

כירורגיה כללית

בקע מפשעתי ,בקע טבורי ,למפקטומיה

מרפאות מומחים

אנדוקרינולוגיה ,ראומטולוגיה ,מחלות כבד ,נוירולוגיה

צלם :גדעון לוין

הנבחרת של  – medicaעושה את ההבדל

כל אחד מאנשי הצוות והעובדים ב medica-נבחרו בקפידה רבה .כך גובש צוות מקצועי
מהשורה הראשונה .כולם יחד עובדים בשיתוף פעולה ובתאום מלא .המחויבות ,המסירות,
הזמינות ,הנאמנות והאכפתיות ,ואמונתם בחשיבות ובמשמעות של עבודתם – מבדלת
את  ,medicaמכל מרכז רפואי אחר ומעניקה לכם ביטחון ושקט נפשי שאתם בידיים
המקצועיות ביותר.
הרופאים המומחים הטובים בישראל בוחרים medica

כ 200-רופאים מומחים מבין הרופאים המומחים ,מנהלי יחידות מנהלי תחומים ומנהלי
מחלקות בבתי החולים הציבוריים והפרטיים כאחד ,מהווים את הצוות הרפואי האיכותי
והמוביל ב.medica-
כל רופא עובד בשיטת הטיפול או הניתוח המועדפת עליו ,כשלרשותו מיטב הטכנולוגיות
הנדרשות להצלחת הניתוח.
צוות המרדימים של  medicaמקצועי ומנוסה ומיישם את שיטות ההרדמה המתקדמות
ביותר ,לטובת בטיחות המטופלים.
ייחודי ב :medica-מתחם חדרי הכנה לניתוח אישיים ,המבטיחים לכם שמירה מלאה על
פרטיותכם ,כולל מסכי טלוויזיה להמתנה נעימה עד לכניסה לחדר הניתוח.

ליבת המרכז הרפואי – חדרי הניתוח

חדרי הניתוח המתועשים ב medica-נחשבים לדור החדש של חדרי הניתוח בישראל עם
הטכנולוגיה הרפואית העדכנית ביותר .המשמעות :מקסום סיכויי ההצלחה של הפרוצדורה
הניתוחית.
חדרי הניתוח פועלים תחת בקרת איכות מחמירה בכל הנוגע למניעת זיהומים ,בטיחות
המטופל ,ואיכות המכשור הרפואי ,ונמצאים בפיקוח משרד הבריאות.

צלם :גדעון לוין

חדרי אשפוז
מחכים לכם  10חדרי אשפוז פרטיים או זוגיים ,מפנקים במיוחד ,מרווחים ,מוארים ונעימים,
שתוכננו בקפידה רבה במטרה להעניק למנותח ולבני המשפחה חוויית שהייה של מעל
ומעבר .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.
משאבים גדולים הושקעו על מנת ליצור למאושפזים סביבת אשפוז נעימה ומרגיעה,
המסייעת לתהליך ההחלמה.

מרפאות מומחים

במסגרת מרפאות המומחים הפרטיות ב medica-תוכלו לקבל חוות דעת ,ייעוץ בדיקות
וטיפולים במגוון תחומים ,ביניהם :עיניים ,פלסטיקה ,כלי דם וכאב .הכל באווירה
הייחודית והמפנקת של המקום .חדרי הבדיקות החדשניים ,מצוידים בטכנולוגיה הרפואית
המתקדמת בכל תחום ,תוך הקפדה על הנדסת אנוש מותאמת לכל צורך ליצירת נוחות
מקסימלית .במרפאות המומחים נהנה הצוות מסביבת עבודה אופטימלית שמאפשרת
להעניק לכם את המענה הרפואי הטוב ביותר.
לנוחיותכם  -מוקד ייעודי לתאום תורים ותזכורות הגעה ,המעניק שירות זמין ומקצועי,
כולל מעקב אחרי שיחות מוקלטות לבקרת איכות השירות.

צלם :גדעון לוין

איך תרגישו ב?medica-

בולטת ב medica-ההשקעה חסרת התקדים בתכנון ומחשבה רבה ביצירת מתחם רפואי
מהמעלה הראשונה .המרחבים הגדולים ,הצבעוניות השקטה והנוכחת ,איכות החומרים,
רמת הגימור ,סטנדרט הריהוט – הכל יחד הופך את  medicaלמרכז רפואי עם אמירה.
עיצוב אדריכלי מודרני ומוקפד של החללים הפנימיים המוארים מלווה אתכם בכל רחבי
המקום .יצירות אומנות מקשטות את השטחים הציבוריים וקירות חדרי הניתוח ,ומעוררות
השראה תרבותית המוכרת מביקורים בגלריות מובילות בארץ ובעולם או מלונות בוטיק
אומנותיים.
אזורי ההמתנה המרווחים והנעימים נועדו לאפשר לכם נוחות מקסימלית .ואם במהלך
ההמתנה ירצו המלווים שלכם משהו מתוק ומפנק  -סניף רולדין נמצא ממש בכניסה.

אתם לא לבד .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.

שרות
התמצאות קלה ונוחה.
עמדת המודיעין נמצאת בלובי הכניסה לבית  .medicaבכל קומה יש מערכת ניתוב תורים,
וברחבי המרכז הרפואי הקפדנו על שילוט הכוונה ברור וידידותי כולל במעליות .מעברים
מרווחים ופתחים רחבים תוכננו לאפשר נגישות לנכים ובעלי מוגבלויות.

הבחירה של הרופאים ,הבחירה שלך

כ 20,000-ניתוחים
בשנה

סטנדרט רפואה
איכותי ומתקדם

 200רופאים
מומחים

 9חדרי ניתוח מתועשים
מהמתקדמים בעולם

טכנולוגיות רפואיות
משוכללות

חדרי אשפוז מפוארים
 8חדרי אשפוז זוגיים
 2חדרי אשפוז פרטיים

מערך שירות המבוסס
על כבוד המטופל,
פרטיותו ומענה
לכל צרכיו

בטיחות וביטחון
מקסימליים
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