שעות פעילות:
מהן זכויותיך:

לקבל טיפול המכבד אותך ואת ערכיך
לקבל טיפול תוך שמירה על פרטיותך

לבקש נוכחות אדם נוסף במהלך בדיקתך ,בהתאם
לתנאים הקיימים
לקבל את מלוא המידע העדכני לגבי האבחנה והטיפול בך
לקבל פרטים בדבר טיפולים חלופיים
לתת הסכמתך לפני טיפול בך

ימי ראשון בשעות 8:45-13:00

טלפון:

02-5645472

מרפאת

מידע כללי:
כניסות למרכז הרפואי :קומה  ,(24/7) 2קומה  - 4כניסה ראשית
) ,(6:30-21:30קומה (24/7) 6

לקבל סיכום מפורט בכתב של מהלך הביקור/הבדיקה

קומה  - 4מרכז מסחרי :מסעדות )בשרי חלבי( ,חנות נוחות ),(24/6
חנות פרחים וקוסמטיקה ,בית מרקחת ,בנק ,חנות ספרים ועוד

לקבל העתקים של מסמכים שבתיקך הרפואי )חלק
כרוך בתשלום ע"פ נהלי משרד הבריאות(

עמדות קפה :עוגות וכריכים  -קומות .9 ,4 ,2
בקומה  2פתוח  24שעות בימים א׳-ו׳

להיוועץ בכל גורם רפואי בנוסף על הצוות הישיר שמטפל בך

כספומט :קומה  - 2מול עמדת הקפה.
קומה  - 4מרכז מסחרי )מול הבנק(

למנות נציג מטעמך שיהיה מוסמך לקבל במקומך מידע
אודות מצבך הבריאותי

בית כנסת :קומה  .8לוח זמני תפילות תלוי במחלקה

פניות הציבור :מר אורי שורץ ,פקס 02-6522950 :
מיילpr@szmc.org.il :

"יד שרה" :להשאלת ציוד רפואי:
קומה  ,3ימי א׳-ה׳ ,בשעות 10:00-14:00
חניון :בתשלום

מה אנו מצפים ממך:

בברכת איחולי בריאות שלמה
צוות מרפאת גסטרו׳-גנטיקה
המרכז הרפואי שערי צדק – ירושלים

למסור כל מידע רפואי לצוות המטפל
לשמור על כבוד הצוות המטפל בך
להקפיד על ניקיון
לשמור על השקט
לא לעשן בתוך מבנה המרכז הרפואי
להימנע מפגיעה ברכוש המרכז הרפואי
להימנע מהכנסת אוכל מבושל למרכז הרפואי

ברגע האמת.
שערי צדק

ספטמבר 038 2019

גסטרו'-גנטיקה
מידע למטופלים ובני משפחותיהם

המידע מנוסח בלשון זכר
ומיועד לגברים ונשים כאחד

מטופל יקר!

מטופלים מופנים לייעוץ במסגרת
המרפאה הגסטרו-גנטית .הסיבות יכולות להיות סיפור אישי או
משפחתי של גידולים במערכת העיכול )או במערכות אחרות( ,מקרים
של גידולים בגיל צעיר ,פוליפים.
על מנת לקבוע תור למרפאה יש להתקשר למזכירות גנטיקה
בטלפון .02-6666853
יש להביא התחייבות מקופת חולים  -קוד ההתחייבות.L9243 -
בעת קביעת התור ישלח אליך שאלון .אנא מלא אותו והבא אתך לתור
שנקבע במרפאתנו.

אודות המרפאה:

המרפאה נמצאת בקומת הכניסה בסמוך למעליות הבניין
המרכזי ,בתוך מכון גסטרו'.
במרפאתנו תקבל ייעוץ משולב מרופא גסטרואנטרולוג
ומיועצת הגנטית ,הפוגשים אותך יחדיו במטרה לתת מענה
כוללני .שאלות שלך תענינה בברכה על ידי הרופא והיועצת
הגנטית .הביקור במרפאה כולל סקירה של העבר הרפואי
שלך ולפי הצורך של בני משפחתך ,על מנת להעריך אם יש
התוויה לבירור נוסף בשאלה של תסמונת משפחתית.

מהלך הבדיקה והביקור:
בהגיעך למרפאה במועד שנקבע לך ,עליך לגשת למזכירות
גסטרו' ,לתת את ההתחייבות שקיבלת מקופת-חולים ולקבל
מדבקות .המזכירה תפנה אותך לחדר המרפאה.
בהגיע תורך ,תפגוש את צוות המרפאה ,המורכב מרופא
גסטרואנטרולוג ,גנטיקאית ואחות מתאמת.
בעזרת השאלון שהבאת אתך נבנה את העץ המשפחתי שלך
ונסביר את ההיבטים הגנטיים הקשורים אליך .במידת הצורך
נחליט על ביצוע בדיקת דם אצלנו או בקופת החולים שלך )אין
צורך להיות בצום(.
את תוצאות הבדיקות אותן תתבקש לבצע ,נמסור לך בפגישה
הבאה ,על פי התור שיקבע .

תחומי התמחות במרפאה:
תסמונות תורשתיות הגורמות לסיכון מוגבר לסרטן.
תסמונות תורשתיות הגורמות למצבים של ריבוי פוליפים.
התאמת תכניות מעקב ומניעה למטופלים ולקרובי משפחתם.

צוות המרפאה

גנטיקה
פרופ' לוי להד אפרת ,מנהלת היחידה
רופאים :דר׳ ליברמן שרי ,דר׳ ברזילי מיכל
גסטרו
פרופ' גולדין ערן ,מנהל היחידה
דר׳ שכטר מנחם
ראש צוות גנטיקה ,ליאורה ברוכים בראשי ,טל׳.02-6666853 :
אחות מתאמת מניעת גידולים המערכת העיכול  -גב' יפעת לנדאו
 GGC@szmc.org.ilאו בטלפון02-5645472 :
)ניתן להשאיר הודעה(.

קבלה למרפאה:
פקידה תבצע זיהוי שלך לפי תעודה מזהה ותוודא כי בידך
ההתחייבות המתאימה.

יש להביא חומר רפואי
כגון :צילומים ,תוצאות בדיקות ,סיכומי מחלה קודמים ורשימות
תרופות קבועות

תהליך ההמתנה עלול להתארך
בשל המענה הניתן למטופלים נוספים אנו מתנצלים מראש
ומבקשים את הבנתך .אנא הערך בהתאם.

חל איסור עישון בכל רחבי המרכז הרפואי
יש להימנע מהבאת דברי ערך כגון :כסף ,תכשיטים,
מכשירים אלקטרוניים .במקרה והבאת עימך חפצי ערך,
נבקשך למוסרם לבן משפחה/מלווה לשמירתם עד
לסיום הביקור .המרכז הרפואי אינו אחראי לאובדן/נזק
לחפצים.

ביטחון ובטיחות:
אם יש לך הגבלה כלשהיא בתנועה ,אנא בקש עזרה מאנשי הצוות.

לקראת שחרור:
במקרה שקיימים צרכים מיוחדים הקשורים לבדיקה/לטיפול איש
צוות מהמחלקה יצור קשר עם המשפחה ,אחות הקהילה ו/או
היחידה להמשך טיפול שבקופת החולים בה אתה חבר.
אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.
על מנת להקל עליך ככל האפשר ,אנו מבקשים את שיתוף
הפעולה והסבלנות שלך.

