
מטופל יקר! 
 MRI המידע שלפניך נועד לעזור לך להבין ולהתכונן לביצוע בדיקת

באופן מיטבי.

MRI יחידת

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

לקבל סיכום מפורט בכתב של מהלך הביקור/הבדיקה

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

להיוועץ בכל גורם רפואי בנוסף על הצוות הישיר שמטפל בך 

למנות נציג מטעמך שיהיה מוסמך לקבל במקומך מידע 
אודות מצבך הבריאותי

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

מה אנו מצפים ממך: 
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

שעות פעילות:

יצירת קשר:

שעות עבודה לביצוע  בדיקות אמבולטוריות מתוכננות:
ימי א'-ה': 8:00 בבוקר ועד 5:00 לפנות בוקר.

ימי ו': 8:00 עד 13:00
ביצוע בדיקות דחופות למאושפזים ניתן בכל ימות השבוע 

בכל שעה.

מידע למטופלים 
ובני משפחותיהם

בברכת איחולי בריאות שלמה
MRI צוות יחידת

המרכז הרפואי שערי צדק – ירושלים
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אודות היחידה:
יחידת MRI נמצאת בקומה 3 במרכז הרפואי "שערי צדק". היחידה 
המופנים  ולמטופלים  מאושפזים  למטופלים  שרות  נותנת 

מהקהילה.
MRI - Magnetic Resonance Imaging (הדמיה בתהודה מגנטית) 
שדה  על  המבוססת  מייננת,  קרינה  ללא  אבחנתית  בדיקה  הינה 
מסייעת   MRI-ה בדיקת  ממוחשבות.  וטכניקות  רדיו  גלי  מגנטי, 
לקבל  ניתן   MRI בעזרת  ופציעות.  מחלות  של  רחב  מגוון  באבחון 

תמונה מדויקת של רקמות ואיברים שונים בגוף.
בדיקת ה-MRI אינה בדיקה פולשנית ולא גורמת לאי נעימות או 
כאב במהלכה. עד כה לא התקבלו דיווחים על תופעות לוואי או 
סיכונים כתוצאה מחשיפה לשדות המגנטיים וגלי הרדיו במהלך 

הבדיקה.
חזקים  מגנטיים  כוחות  על  מבוססת  ההדמיה  טכנולוגיית 
במהירות  מתכתיים  חפצים  למשוך  המסוגלים  ביותר 
בסביבת  לנמצא  משמעותי  נזק  לגרום  העלולים  ובעוצמה 
כל  יש להסיר  המכשיר.  אסור לקרב מתכות לחדר הבדיקה. 
למלא  תתבקש  הבדיקה.  לחדר  הכנסך  טרם  מעלייך  מתכת 

שאלון ייעודי בנושא מתכות לפני כניסתך לבדיקה.

טלפון: 02-6555313 | פקס: 02-6555303
faxmri@szmc.org.il  :דואר אלקטרוני

זימון תורים: טלפון: 02-6555999 פקס: 02-6555993

המידע מנוסח בלשון זכר ומיועד לגברים ונשים כאחד

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

(6:30-21:30), קומה 6 (24/7)

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

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

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

בית כנסת: קומה 8. לוח זמני תפילות תלוי במחלקה.

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

חניון: בתשלום.

ברגע האמת. 
שערי צדק



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

לחפצים.

חל איסור עישון בכל רחבי המרכז הרפואי

קבלה למכון: 
בידך  כי  ותוודא  מזהה  תעודה  לפי  שלך  זיהוי  תבצע  פקידה 

ההתחייבות המתאימה.

יש להביא חומר רפואי 
כגון: צילומים, תוצאות בדיקות, סיכומי מחלה קודמים ורשימת 

תרופות קבועות

תהליך ההמתנה עלול להתארך
מראש  מתנצלים  אנו  נוספים  למטופלים  הניתן  המענה  בשל 

ומבקשים את הבנתך. אנא הערך בהתאם.

צוות היחידה: 

ביטחון ובטיחות:
!MRI  חל איסור מוחלט להכניס חפצים מתכתיים  לחדר

אנו מבצעים בדיקות לבעלי קוצב לב. 
אין מניעה לביצוע MRI  בהריון.

נשים עם פאות יתבקשו להוריד אותן ולחבוש כובע בד.

יש להמנע מלהגיע לבדיקה עם ג'ל בשיער או שיער רטוב.

אנו  מאמינים במתן שרות מעולה, אנושי ומקצועי , ומשתדלים 
להעניק לך טיפול מיטבי. לעיתים השהייה במכון אורכת זמן. על 
מנת להקל עליך ככל האפשר, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה 

והסבלנות שלך.

מהלך הביקור:
ביום הבדיקה אנא הגע בזמן מצויד בהתחייבות או אמצעי תשלום 

חלופי.

לפני הבדיקה תתבקש למלא שאלון בטיחות מפורט הכולל תיאור 
הרקע הבריאותי שלך, ניתוחים, פעולות וטיפולים שעברת .

 ,(Claustrophobia) אם אתה סובל מפחד שהייה בחללים סגורים
אנא יידע על כך את צוות היחידה.

בגדים   להוריד  תתבקש  שם  ההכנה,  לחדר  אותך  ילווה  צוות  איש 
ולהסיר את כל החפצים המתכתיים שעלייך וללבוש חלוק ייעודי.

לאחר מכן תוכנס לחדר בדיקה ותתבקש לשכב על שולחן אשר ינוע 
במהלך הבדיקה בחלל דמוי מנהרה בתוך המכשיר. על מנת לקבל 

תמונה חדה וברורה חשוב מאוד להישאר באותה תנוחה ולא לזוז.

במהלך  שלב  בכל  אם  מצוקה.  לחצן  תקבל  הבדיקה  תחילת  טרם 
הבדיקה תחוש במצוקה, לחץ על הלחצן. הטכנאי יעצור את הבדיקה 

ותוכל לשוחח איתו ולהסביר את הבעיה. במידת הצורך תקבל סיוע.

או  אוזניים  ישמיע רעש חזק. תקבל אטמי  בזמן הבדיקה המכשיר 
אוזניות שימנעו נזק לשמיעה.

לעיתים, יש צורך להשתמש בחומר ניגוד, המוזרק דרך הוריד, לצורך 
קבלת תמונה מדויקת  יותר.  לפני ביצוע בדיקה עם חומר ניגוד, רופא 

יכניס לך עירוי.

חומר ניגוד עלול במקרים נדירים לגרום לתגובה אלרגית.  תסמינים 
גרד  הקאה,  או  בחילה  סחרחורת,  הם  אלרגית  תגובה  של  נפוצים 
במידה  נשימה.  וקשיי  רגליים  כפות  ידיים,  בפנים,  נפיחות  ופריחה, 

ותתפתח תגובה אלרגית , הרופא האחראי ייתן טיפול מיידי  כנדרש.

לרוב לא נוצרת תחושת אי נוחות משמעותית בעת הבדיקה. אם בכל 
אופן אתה חש שלא בנוח, נא יידע את הצוות.

משך הבדיקה תלוי במשתנים רבים ואורך בין 10 דקות עד שעה.

כרבע שעה לאחר סיום הבדיקה  תקבל דיסק  עם כל הצלומים.

בתחום,   מומחה  רופא  ידי  על  שייעשה  פענוח   - מפורטת  תשובה 
לאחר  עבודה  ימי   7-10 שלך  המטפל  ולרופא  אליך  בדואר  תשלח 

הבדיקה. אם קיימת דחיפות, אנא ציין זאת בעת הקבלה. 

אל  ישירות  מועברים  מאושפזים  מטופלים  של  בדיקות  פענוח 
המחלקה במערכת הממוחשבת.

קבלת עותק דיסק של הבדיקה בימים א׳-ה׳ בשעות 15:00-8:00, 
ביחידת ה-PACS שבקומה 2, סמוך ליחידת ה-CT. קבלת העותק 

כרוך בתשלום. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

דיאטנית,  קליני,  פסיכולוג  אחיות,  רופאים,  כולל  היחידה  צוות 
ביוטכנאים, מזכירות, כוחות עזר ושירות לאומי. 

מנהל היחידה: דר' יעקב אפלבוים 

מזכירת היחידה: גב' צביה כהן

אחות אחראית: גב׳ איזבלה קיבלר

 MRI-ב מומחיות  בעלי  הדמיה  טכנאי  ידי  על  מבוצעות  הבדיקות 
ומפוענחות על ידי רופא רדיולוג.

 


