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היחידה לפוריות והפריה חוץ גופית
מידע למטופלים ובני משפחותיהם
מטופלים יקרים,
צוות היחידה מקדם את פניכם בברכה ועומד לרשותכם על מנת להעניק לכם את הטיפול הטוב ביותר.
המידע שלפניכם יסייע בהכרות עם היחידה ,עם הצוות ועם שיגרת העבודה.
ביחידה מתבצעים הטיפולים הבאים:
הפריה חוץ גופית
הזרעה תוך רחמית
אבחון טרום השרשתי ()PGD
הפקת זרע מהאשך ()TESE
שימור פוריות מסיבות רפואיות ו /או חברתיות.
מיקום היחידה:
בקמפוס בית וגן  -קומה 4
בשלוחת מרכז העיר  -בתוך מתחם מרפאת נשים
היחידה בבית וגן מכילה בתוכה את כל ה"תחנות" בהן צריכים המטופלים לעבור.
בכך נמנעת טרחה מיותרת ביציאה מהיחידה לבדיקות וטיפולים שונים.
לחלק מהתחנות תתבקשו להגיע במועדים שונים.
לשלוש התחנות הראשונות ניתן להגיע בין השעות .7:00-9:00
 .1תחנה ראשונה – מפגש:
א.

מפגש עם רופא להיכרות ראשונית.

ב.

בחינת המסמכים הרלוונטיים.

ג.

השלמות וייעוצים לפי הצורך.

ד.

קביעת תכנית טיפול.

 .2תחנה שניה – הדרכה:
א.

הדרכה על ידי אחות הכוללת:


התמצאות ביחידה.



הסבר על פרוטוקול הטיפול.



הסבר על הזרקה עצמית.



מתן והסבר על מרשמי הטיפול.



צפייה בסרט הדרכה מסכם.

ב.

קביעת תאריך תחילת הטיפול.

ג.

מפגש היכרות עם עובדת סוציאלית.
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 .3תחנה שלישית – הטיפול:
תחנה זו כוללת כ 5-מפגשים .כל מפגש נקבע באופן ייחודי לאחר שמתקבלות תוצאות בדיקות הדם.
בדיקות דם ואולטרסאונד בין השעות  07:00-09:00בבוקר (חשוב להגיע בטווח זמנים זה).
לאחר כל ביקור תקבלו הוראות טיפול רפואיות ותרופתיות במספר דרכים:

א.

קבלת מסרון המפנה אתכם לאתר האישי לקבלת הוראות.

ב.

כניסה לאתר של היחידה ע"י קוד וסיסמא אישיים שיונפקו עבורכם טרם תחילת הטיפול .

בנוסף לנ"ל ,תתקשר אליכם אחות היחידה  -לאישור ההוראה הרפואית והתרופתית וכן לתיאום
הביקור הבא ביחידה.

 .4תחנה רביעית:
א.

שאיבת הביציות:
פעולה זו נעשית בהרדמה כללית בחדר הניתוח הנמצא בתוך היחידה.
חשוב לדייק להגיע בשעה בה הוזמנתם.
יש להגיע בצום של  6שעות .יש להימנע מעישון ,נוזלים – כולל מים ,ומלעיסת מסטיק.
התהליך מבוצע במסגרת אשפוז יום ואורך כ  6שעות .
יש להגיע עם מלווה .הנהיגה לאחר שאיבת הביציות אסורה.

ב.

מתן זרע:
יש לתת דגימת זרע ביום שאיבת הביציות (פרט למטופלים שיש עבורם זרע מוקפא).

 .5תחנה חמישית  -החזרת עוברים:
למחרת שאיבת הביציות נעדכנכם בטלפון לגבי תאריך ושעה בהם יוחזרו העוברים .לרוב תתבצע ההחזרה
כ 3-ימים לאחר שאיבת הביציות.
החזרת העוברים אינה כרוכה בכאב ולכן מתבצעת ללא הרדמה.
בתום החזרת העוברים מתבצעת הקפאה של עוברים עודפים.
אין צורך במנוחה או המתנה לאחר החזרת העוברים .ניתן לחזור לפעילות מלאה מיד עם תום הפעולה.
בהגיעכם לטיפולים בתחנות הרביעית והחמישית שימו לב:
ייש להימנע מהבאת דברי ערך כגון :כסף ,תכשיטים ,מכשירים אלקטרוניים .במקרה והבאתם חפצי ערך ,נבקשכם למוסרם לבן
משפחה /מלווה לשמירתם עד לסיום הטיפול .לחלופין ,ניתן להפקיד את חפצי הערך במחלקת בטחון .האחות המטפלת תזמין
לבקשתכם איש בטחון על מנת להסדיר הפקדת החפצים * .בית החולים אינו אחראי לאובדן/נזק לחפצי ערך.
צוות היחידה:
מנהל המחלקה בשתי שלוחות המרכז הרפואי (בבית וגן ובמרכז העיר  -ביקור חולים):
פרופ' חננאל הולצר מספר חדר . 4505
מזכירתו :יעל פרידלנדר  -מספר חדר  4512מספרי טלפון052-5403680 ,02-6555122:
מנהלת המעבדה :ד"ר אושרת שונברגר .טלפון במזכירות המעבדה 02-6555121 :
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אחות אחראית :גב' צביה מימוני  ,חדר מספר  4511טלפון 02-6666055
מנהלת היחידה בקמפוס ביקור חולים :ד"ר עירית קפקא טלפון 02-6464130
עובדת סוציאלית :גב' רותי קצבורג קדוש .בימים ראשון ,שני וחמישי .טלפון 050-8685492

השגחה:
לרשות המטופלים מערך השגחה הלכתי ללא תוספת תשלום.
שעות פעילות היחידה:
ימים א-ה' 07:00-15:00
ימי ו' וערבי חג  - 07:00-12:30בקמפוס שערי צדק בלבד.
טלפונים:
קמפוס שערי צדק  02-6666055 :פקס02-6666211 :
קמפוס ביקור חולים 02-6464130 :פקס02-6464362 :

אנו משתדלים להעניק לך טיפול מיטבי.
על מנת להקל עלייך ככל האפשר ,אנו מבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות שלך.

בברכת איחולי הצלחה בטיפול
צוות היחידה להפריה חוץ גופית
המרכז הרפואי שערי צדק – ירושלים

