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דין וחשבון שנתי לשנת 2017
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המרכז הרפואי יצחק שמיר
(קמפוס אסף הרופא)

.1

בעלי תפקידים בכירים ,מבנה המרכז הרפואי:
בעלי תפקידים בכירים:

מנהלת המרכז הרפואי – ד"ר אסנת לבציון-קורח
סגן מנהל המרכז הרפואי – ד"ר שרף יצחק
סגנית מנהל המרכז הרפואי – ד"ר אורנה טל
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר אילן יפתח
מנהלת שירותי הסיעוד – הגב' תמי קנטי
מנהלת הכספים – גב' הניה קמינר
היועץ המשפטי -עו"ד שובל רם אספיס
דובר המרכז הרפואי – מר ליעד אביאל

 .2תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי וכן בעלי תפקיד עיקריים בו:
המרכז הרפואי שמיר(ע"ש אסף הרופא) ,בית חולים אוניברסיטאי הרביעי בגודלו מבתי החולים
הממשלתיים בישראל ,והוא מעניק שירות רפואי לכמיליון וחצי תושבים ,מהערים ראשון לציון,
לוד ,רמלה ,מודיעין ,באר יעקב ושאר ערי ויישובי המרכז והשפלה .המרכז הרפואי כולל חדר מיון,
מחלקות אשפוז ,מרפאות מכונים ,מעבדות ועוד.
אוכלוסיית המטופלים במרכז הרפואי רבה ומגוונת מכלל הערים ,וכוללת את בני כלל הגילאים
ממגזרים שונים ומעדות שונות .המרכז הרפואי מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר בתל
אביב .המרכז מחויב לאיכות בטיחות ושירות למטופל למבקר ולצוות .המרכז הרפואי מציב את
המטופל במרכז ,ומספק מגוון שירותים רפואיים ,כלליים וייחודיים ,תוך מתן דגש על יחס אישי
ומסור.

1

לפי סעיף  5לחוק חופש המידע התשנ"ח ( 1998להלן – חוק חופש המידע)
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במרכז הרפואי כ 4000 -עובדים המאיישים סקטורים שונים רופאים ,אחיות וכוחות עזר,
עובדים פארא רפואיים ,עובדי משק ,תחזוקה ,שירותים ועובדי מנהל ומשק ,ובנוסף קרוב
ל–מתנדבים .
יצוין ,כי המרכז הרפואי זכה לפני כשנה ,שוב ,לעמוד בתקן המחמיר של ה JCI-בדבר
איכות ובטיחות הטיפול ,לאחר שעבר בהצטיינות מבדק קפדני שנערך במהלך חודש
מאי .2017

א.

רשימת מקצועות ותחומיים רפואיים עיקריים שהמרכז הרפואי עוסק בהם:
 .1אולטרסאונד גניקולוגי ומילדותי
 .2אולטרסאונד שד
 .3אונקולוגיה
 .4אורולוגיה
 .5אורולוגיה אנדוסקופית
 .6אורתופדיה
 .7אורתופדיה ילדים
 .8אימונולוגיה קלינית
 .9אלקטרופיזיולוגיה
 .10אנטומיה פתולוגית
 .11אנדוקרינולוגיה
 .12אנדוקרינולוגית ילדים
 .13ארתרופסקופיה
 .14גינקואונקולוגיה
 .15גנטיקה רפואית
 .16גניקולוגיה אנדוסקופית
 .17גסטרואנטרולוגיה
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 .18גסטרואנטרולוגיה פולשנית
 .19גסטרואנטרולוגיה ילדים
 .20גריאטריה
 .21המטולוגיה
 .22המטו-אונקולוגיה
 .23הפרעות אכילה ילדים
 .24הפריה חוץ גופית
 .25הרדמה
 .26הריון בר סיכון
 .27כירורגיה אורולוגית
 .28כירורגיה אורטופדית
 .29כירורגיה כללית
 .30כירורגיה פלסטית
 .31כירורגיה לב וחזה
 .32כירורגית כלי דם
 .33כירורגיה של כף היד
 .34כירורגית ילדים
 .35כירורגיה אונקולוגית
 .36כירורגית עמוד שדרה
 .37כירורגיה ראש וצוואר
 .38כף רגל סכרתית
 .39המטולוגיה
 .40המטואונקולוגיה
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 .41טומוגרפיה ממוחשבת CT
 .42טיפול נמרץ ילדים
 .43טיפול נמרץ כללי
 .44מחלות אף אוזן גרון וכירורגית ראש צוואר
 .45מחלות זיהומיות
 .46מחלות עור ומין
 .47מחלות ריאה
 .48מחלות ריאה ילדים
 .49מחלות עיניים
 .50נאונטולוגיה
 .51נוירולוגיה
 .52נוירולוגית ילדים
 .53נוירוכירורגיה
 .54נוירורדיולוגיה פולשנית
 .55פסיכיאטריה
 .56נפרולוגיה
 .57נפרולוגיית ילדים
 .58נשים ויולדות
 .59רדיולוגיה אבחנתית
 .60רפואה גרעינית
 .61רפואה דחופה
 .62רפואה דחופה בילדים
 .63קרדיולוגיה
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 .64קרדיולוגיה פולשנית
 .65ריאות
 .66ריאומטולוגיה
 .67רדיולוגיה
 .68רפואה פנימית
 .69רפואה לשיכוך כאב
 .70רפואה פליאטיבית
 .71רפואת ילדים
 .72רשתית וזגוגית העין
 .73שבץ מוחי
 .74שיקום לב
 .75תהודה מגנטית MRI



יתכן וישנם מקצועות/תחומים נוספים שלא נכללו במסגרת הרשימה לעיל.

ב .מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי אסף הרופא נכון ל*( 03.07.2017רשימה של בעלי
מקצועות עיקריים)
חטיבת הילדים  /יו"ר :ד"ר רייזלר גד
מחלקת ילדים – פרופ' גולדמן מיכאל
טיפול נמרץ ילדים – ד"ר אבו כישק איברהים
טיפול מיוחד ביילוד – ד"ר אלי היימן
מנת שירות יילודים – ד"ר בטש דוד
כירורגיית ילדים – ד"ר אוסנת זמורה
אורתופדית ילדים – ד"ר שיטרית ראובן
אורולוגית ילדים – ד"ר עמוס נאמן
נוירולוג ילדים – ד"ר היימן אלי
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גסטרו אנטרולוגית ילדים – פרופ' אפרת ברוידא


רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים וניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת
פרטים בנוגע לבעלי תפקידים נוספים.

החטיבה הפנימית(א-ו,ח) ,מנהל החטיבה ד"ר אנדריאס בוקס:
פנימית א – ד"ר רונית זידנשטיין
פנימית ב – פרופ' משה טישלר
פנימית ג – פרופ' מיכאל רפפורט
פנימית ד – ד"ר בוקס אנדריאס
פנימית ה – ד"ר אלי שילוח
פנימית ו -ד"ר אולג גורליק
פנימית ח – ד"ר שמואל עובדיה
החטיבה הכירורגית – מנהל החטיבה פרופ' עודד זמורה:
כירורגית א – פרופ' עודד זמורה
כירורגית ב – ד"ר לביא רון
המכון לבריאות השד – ד"ר תמי קרני


רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים וניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת
פרטים בנוגע לבעלי תפקידים נוספים.

החטיבה האורתופדיה:
מחלקה אורתופדית א' – ד"ר גבריאל אגר
מחלקה אורתופדית ב' – פרופ' יגאל מירובסקי
כירורגיה של היד – ד"ר ארז אבישר
עמוד שידרה -ד"ר אהקשטיין יורם


רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים וניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת
פרטים בנוגע לבעלי תפקידים נוספים.

חטיבת נשים ויולדות – מנהל החטיבה פרופ' אריה הרמן
מנהל מחלקת נשים יולדות – פרופ' אריה הרמן
מנהל חדרי לידה – ד"ר משה בצר
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אולטרסאונד מילדותי – פרופ' רוני מימון
הריון בר סיכון – ד"ר יפעת וינר
פוריות והפריה חוץ גופית – פרופ' אריאל רבל
מנהל יחידת גניקואונקולוגיה – פרופ' דוד שנידר
* רשימה זו הינה רשימה חלקית של בעלי התפקידים וניתן לפנות למרכז הרפואי לשם קבלת
פרטים בנוגע לבעלי תפקידים נוספים.
בעלי תפקידים במחלקות/יחידות בולטות נוספות:
מנהלת חטיבת הדימות – ד"ר טל סיגל
כירורגיה פלסטית – פרופ' ליאור הלר
היחידה לניתוחי ראש וצוואר – ד"ר מועלם קלמנוביץ לימור
כירורגיה של כלי הדם – ד"ר הלדנברג איתן
כירורגיית חזה – ד"ר פאר מיכאל
המחלקה לאורולוגיה – פרופ' זיסמן אמנון
מחלקה לריאות – פרופ' פוקס בנימין
המחלקה לנוירולוגיה – פרופ' כרמל ערמון
המחלקה לנפרולוגיה – פרופ' שי אפרתי
גסטרו אנטרולוגיה – פרופ' חיים שירין
מחלקת עיניים – ד"ר ערן פרס
מחלקת הרדמה וחדרי ניתוח – ד"ר זויה חאיטוב
המחלקה לרפואה דחופה(מלר"ד) – ד"ר שמואל בר-חיים
המחלקה לטיפול נמרץ כללי – ד"ר אדוארד אלגאייב
המחלקה לאף אוזן וגרון – פרופ' גבריאל חיים
לקבלת פרטים נוספים ,ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של המרכז הרפואי בכתובת:
http://www.assafh.org/Pages/default.aspx
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 .3דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי:
מרכזיה – 08-9779999
ד"ר אסנת לבציון-קורח מנהלת בית החולים וסגני המנהל – 08-9779500
מר אילן יפתח – מנהל אדמיניסטרטיבי – 08-9779530
הגב' תמי קנטי ,מנהלת שירותי הסיעוד – 08-9779550
גב' הניה קמינר – מנהלת הכספים – 08-9779510
עו"ד רם שובל – יועץ משפטי והממונה על חופש המידע– 08-9779544
מר ליעד אביאל– דובר בית החולים – 08-9779978
פניות הציבור – ד"ר יגאל הלפרין – 08-9778372
גב' שולי שר – מנהלת קבלת חולים ומרפאות חוץ 08-9779600
גב' טלי פרנק– מנהלת השירות הסוציאלי 08-9779072
מר אסף ויסלר– קצין בטחון 08-9779253-
רשומות רפואיות – 08-9779580

 .4סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי לשנת :2017
מס' מיטות פעילות ברישיון 848 :בנוסף על  110מיטות אשפוז.
ימי אשפוז בסך הכל 248,448 :ימי אשפוז.

אחוז תפוסה בתקן במחלקות הכלליות – בממוצע .81%
שהייה ממוצעת באשפוז במחלקות הכלליות – ארבעה ימים.
סה"כ ביקורים במיון162,024 :
לידות חי – 9,108

סה"כ ניתוחים – 21,792
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תקציב המרכז הרפואי לשנת :2017
לפרטים נוספים בנושא יש לפנות למשרד הבריאות.

 .5המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז הרפואי פועל,
כאמור בסעיף  6לחוק חופש המידע:
המרכז הרפואי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי
מנכ"ל .נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות:
http://www.health.gov.il

 .6תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי ,הרשומים פי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – :1981
מאגרי המידע המרכזיים של המרכז הרפואי:
א .נמ"ר – מערכת לניהול מידע על מטופלים :אדמניסטרטיבי פיננסי וקליני.
ב .קמיליון – ניהול מידע רפואי במערך המילדות.
ג – )picture archiving and communication system( – PACS .מערכת המידע של
מחלקת הדימות.
ד -PACS-C .מערכת מידע של מערך הקרדיולוגי
ה – METAVISION .מערכת מידע בשימוש המחלקות לטיפול נמרץ כללי.
ו .אביב  -מערכת בוחן פיננסית – לתכנון משאבי הארגון .נמצאת בשימוש אגף הכספים
ז .תפנית – מערכת לוגיסטית מופעלת ברכש ואפסנאות.

 .7דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט – :1999
במהלך שנת  2017נתקבלו במרכז הרפואי אסף הרופא  11בקשות על בסיס החוק:
שמונה בקשות נענו בהתאם לדרישת הפונה.
בקשה אחת נענתה באופן חלקי עקב חשש לפגיעה בתפקוד הרשות ,וזאת בהתאם לאופי הבקשה.
בקשה אחת נדחתה ,מפאת חיסיון המידע המבוקש.
בבקשה אחת הופסק הטיפול עקב סיבות הקשורות בפונה.
לפניות נוספות ניתן לפנות לממונה על חופש המידע באמצעות פקס08-9779545 :

