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 אם כבר ניתוח, 
אז במקום הכי בטוח

כל הסיבות לבצע ניתוח אסתטי במסגרת של בית חולים  //  נירה מיכאל

לעצמה א להעניק  החליטה  עובד  ורנה 
ליום הולדת 70, מראה פנים של בת 50. 
"ההזדקנות נתנה את אותותיה בפניי וזה 
יותר  צעירה  להיראות  רציתי  לי.  הפריע  מאוד 
אראה  שאני  ישתנו,  שלי  שהפנים  פחדתי  אבל 
היא  מעוותת",  או  קפואה  הבעה  עם  מתוחה, 
אעשה  שלא  החלטתי  מראש  "לכן,  מספרת. 
נראית  התוצאה  כך  כי  ניתוח,  רק  אלא  זריקות 
טבעית. בד בבד עם ההחלטה לעבור ניתוח היה 
לי ברור שאני עושה את זה בבית חולים. ניתוח 
לעבור  לי  חשוב  היה  ולכן  דבר  לכל  ניתוח  הוא 
את ההליך במקום שבו אני ארגיש בטחון שבית 
חולים נותן, כך שאם חלילה הניתוח יסתבך כל 
הכלים  כל  עם  מראש  ערוכה  סביבי  המערכת 
לאסתטיקה  למרכז  כשהגעתי  במצב.  לשליטה 
של איכילוב נפגשתי עם ד"ר זרצקי, שדיבר איתי 
בגובה העיניים, הסביר לי בדיוק מה הולך לקרות 

בסי לי.  שהיו  החששות  כל  את  והסיר  תבניתוח 
ואני  מוצלח  מאוד  היה  הניתוח  דבר,  של  כומו 
מאוד מרוצה, בדיוק כפי שרציתי. התוצאה מאוד 
נותרו  ולא  מאוד  מהר  נרפאו  התפרים  טבעית, 

לי סימנים". 

הישראלים מוציאים, על פי הערכות עדכניות, 
ניתוחים אסתת על  מיליון שקלים בשנה   200 -כ

כמעט  אין  כי  לשמוע  תופתעו  זאת,  עם  טיים. 
הפלסטיים  הניתוחים  מספר  על  נתונים  בנמצא 

הניתוחים מתב רוב  שכן  בישראל,  תהמתבצעים 
צעים במרפאות פרטיות שאינן מחויבות בדיווח 

למשרד הבריאות ואינן מפוקחות. 

היא שמאחר  הציבור  בקרב  הסברה השלטת 
למטרות  ושגרתיים  פשוטים  בהליכים  ומדובר 
אסתטיות בלבד, במימון פרטי, אין סיבה לבצע 

אותם בבית חולים. 
במרכז הרפואי ת"א, שם הוקם לפני כ-3 שנים 
מרכז לכירורגיה אסתטית המבצע את הניתוחים 
הדומים  במחירים  הללו בשעות אחר הצהריים, 
למחירי השוק, סבורים אחרת: "המרכז לכירורגיה 
אסתטית באיכילוב הוא שירות לטובת הציבור", 
מסביר פרופ' אייל גור, מנהל המערך לכירורגיה 
עבור  "במיוחד  ת"א,  הרפואי  במרכז  פלסטית 

תאותן נשים מבוגרות המתעניינות בניתוחים הג
דולים והארוכים יותר, כמו מתיחות פנים וצוואר 
סובלות,  הללו  הנשים  גדולות.  בטן  מתיחות  או 
פעמים רבות, ממצבים קליניים או מחלות רקע 
המחייבים זהירות יתרה. גם מעשנות כבדות או 
נשים בעלות רקע המטולוגי, נשים בעלות קוצב 
לב, סכרת או רגישויות אחרות – צריכות להיות 
מודעות להיבטים ההיקפיים של מקום הניתוח. 
מערך  זמין,  דם  בנק  יש  חולים  לעובדה שבבית 
טיפול נמרץ ומיון 24/7 יש משמעות רבה בתכנון 

הניתוח".
"כאשר מגיעה אלי מטופלת הסובלת ממחלת 
רקע – אני מרגיש בר מזל שאני יכול להמליץ לה 
אריק  ד"ר  אומר  בטוח",  הכי  במקום  ניתוח  על 

תזרצקי, כירורג פלסטי בכיר באיכילוב, מנהל יחי
דת מיקרוכירורגיה והמנהל של המרכז לניתוחים 
אסתטיים. "מטופלת בת 18 שבאה לעשות ניתוח 
אף או הגדלת חזה לא דומה בצרכים למטופלת 
בת 73 עם רקע לבבי שמעוניינת במתיחת פנים. 

ניתוח כזה אמליץ לה לבצע בבית החולים".
"מטופלים רבים שמגיעים לבצע ניתוח רפואי 
של מתיחת גוף לאחר הרזייה, מעוניינים להימנע 
מהצורך להיכנס לניתוח נוסף בהרדמה בעתיד", 

תמוסיפה דר' שרון מנהיים, רופאה שמתמחה בני
כזה,  "מטופל  הרזיה.  לאחר  הגוף  עיצוב  תוחי 
שקיבל טופס 17 למתיחת בטן ומעוניין לבצע גם 
ניתוח אף, אנחנו מאפשרים לו לבצע את החלק 
נמוכה  האסתטי אחר הצהריים בתוספת שולית 

מאשר היה מבצע ניתוח מלא בנפרד".

אסתטיים  פלסטיים  ניתוחים  של  "המטרה 
תהיא לתקן פגמים מסוגים שונים באמצעות הת
תערבות כירורגית – מעטה ככל שניתן, כך שהמ

ראה ישתפר אך עדיין יישאר טבעי", אומר ד"ר 
זה עתה לארץ לאחר מספר  אמיר ענבל, שחזר 
וארצות הברית  שנים של התמחות באוסטרליה 
בטכניקות חדשניות לניתוחי אף, הגדלת שדיים 
באמצעות שומן עצמי ומתיחות פנים מורכבות. 

האירו בגישה  דוגלות  בארץ  המטופלות  ת"רוב 
הוא  מוגזם",  בובתי  מראה  אוהבות  ואינן  פאית 
מותאמת  הכירורגית  ההתערבות  "כאשר  מציין. 
ומתבצעת  ומדויק,  שקול  שילוב  כוללת  אישית, 
לאחר תכנון, הכנה פיזית ונפשית ותיאום ציפיות 

המק במרבית  המתקבלות  התוצאות  תמציאותי, 
רים הן מצוינות והלקוחות מרוצות".
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תאספקט נוסף, המתווסף לכל ההליכים הפשו
טים לכאורה, שמבוצעים על מנת לתקן פגמים 
בו  להקל  שאין  ההרדמה  הליך  הוא  אסתטיים, 
מפגש  מתבצע  הפרטיות  המרפאות  ברוב  ראש. 

טרום הניתוח בבוקר הניתוח.
המפ באיכילוב  אסתטית  לכירורגיה  תבמרכז 

ולא בכדי.  ימים לפני הניתוח  גש מתבצע 5-10 
ימים  כמה  המטופלים  את  לראות  לנו  "חשוב 
את  שביצעו  מצוננים,  שאינם  ולוודא  מראש 

תההנחיות שקיבלו לקראת הניתוח ואם הם מע
שנים, שהפסיקו את העישון כ-3 שבועות לפחות 
מרדים  בולגוב,  יורי  ד"ר  מסביר  הניתוח",  לפני 
תחום  על  והאחראי  ת"א  הרפואי  במרכז  בכיר 
החולים.  בבית  האסתטית  בכירורגיה  ההרדמה 
שהם  העדכניות  הדם  בדיקות  על  עוברים  "אנו 
להכין  נוכל  הצורך  שבמידת  כך  איתם  מביאים 
לבעלי  פלזמה  או  דם  מנות  כגון  לניתוח,  גיבוי 
בעיה המטולוגית, תיאום עם מח' קוצבים וכד'. 

תרק ככה אנחנו יכולים להבטיח שהניתוח האס
תטי הפשוט – יישאר אסתטי ופשוט".

המר צוות  חברי  איתם,  הריאיון  כל  תלאורך 
לש יש  פלסטי  ניתוח  כי  ומדגישים  חוזרים  תכז 

מלא  מידע  קבלת  לאחר  רק  ראש,  בכובד  קול 
בין  מלא  ציפיות  ותיאום  והסמכתו,  המנתח  על 
נוספים  יתרונות  יש  אבל  למטופל/ת.  המנתח 
בחשבון.  לוקחים  לא  פוטנציאליים  שמטופלים 
"לסביבת הטיפול של המרכז הרפואי ת"א יתרון 
נוסף בשל היותו חלק ממערך שיתוף ידע רפואי 
בין-לאומי של מרכזים אסתטיים מובילים ברחבי 
העולם", מסביר פרופ' גור. "דיאלוג והתייעצויות 
מאפשרים  בינלאומיים  מומחים  עם  שוטפות 
ליישם את  למומחי המרכז להוביל את התחום, 
ניסיונם הרפואי גם בתחום האסתטי וכך להעניק 

למה לי בית חולים עכשיו?
איריס לייכטמן, קוסמטיקאית עצמאית DMD, מוסמכת באימון אישי והנחיית 

קבוצות, מסבירה את החשיבות של מערך ת החולים

תלפני כשלוש שנים למדתי בקורס "מאבחנת רב מערכתית" באיכילוב, שנבנה תוך ראיית הקו
סמטיקאית כסוכנת ידע ומקדמת בריאות לקהל הרחב. הקורס המקיף חשף אותי לפתרונות 
רפואיים מתקדמים וחדשניים בתחומי האבחון, הניתוחים, הטיפולים והבדיקות שבאופן רגיל 
לא ידעתי עליהם, והיום אני מנגישה מידע זה ללקוחותיי – בעצה, בתקווה ובהפנייה לגורם 

המטפל הנכון )או למישהו שידע מי הוא הגורם הנכון( לכל מחלה, כאב או בעיה. 
ידע רפואי, אני היום מטפלת  בזכות הפתיחות של איכילוב והרצון של בית החולים להנגיש 
יותר. אני מסתכלת ומתכננת את הטיפול הקוסמטי תוך בחינה רב מערכתית  טובה וקשובה 

של מחלות הרקע, התרופות הכרוניות, הליכים רפואיים בעבר ועוד.
תבמסגרת תכנית הלימודים נחשפתי בשמחה לתחום הקרוב לליבי של הניתוחים הפלסטיים וטי

פולי העור הלא פולשניים, מה שנקרא היום "דרמו-אסתטיקה", והבנתי כמה מועט הידע שיש 
לרובנו על התחום. גם אני, כמו רוב לקוחותיי, נטיתי להתרכז בבחירת הרופא המטפל/המנתח 
ולא ידעתי כמה חשוב וקריטי המערך הרפואי המקיף את הרופא: כמה חשוב שתהיה אפשרות 
למתן מנת דם אחרי ניתוח שכולל שאיבת שומן, מדוע חשוב לבצע ניתוח ארוך יחסית כמו 
מתיחת פנים )שמבצעות בדרך כלל נשים מבוגרות( במקום שיש בו יחידת טיפול נמרץ, והיתרון 

הגדול של מערך מיון שפעיל 24/7 שעלול להיות קריטי בחודש שלאחר הניתוח האסתטי. 
תמאז הלימודים ביצעתי "שיפוצים" כירורגיים בעצמי וליוויתי מספר מטופלות בטיפולים אמבול

טוריים )לא כירורגיים, ללא אשפוז(, בהזרקות ובניתוחים. נוכחתי שוב ושוב לדעת שאין תחליף 
למערך של בית חולים: אני תמיד אומרת להם שאם כבר משלמים כל כך הרבה כסף – למה 

לא לקבל את השירות הכי בטוח?!? 
היום גם הלקוחות שלי כבר מדקלמות את המנטרה שלמדתי על בשרי - "ניתוח אסתטי הוא 
על אמבולנס במקרה  אל תסמכו  קודם,  דבר!". תפגשו את המרדים שלכן שבוע  לכל  ניתוח 
בכנס בחו"ל שבועיים  גם אם המנתח שלכן   - והכי חשוב  נמרץ,  וטיפול  דם  שתצטרכו מנת 

אחרי הניתוח – תמיד יש מחלקה שלמה שתתן לכן מענה מיידי. 

אורנה עובד. לפני ואחרי

ד"ר יורי בולגוב, מרדים בכיר

השוואה: המרכז המשולב לאסתטיקה מול המתחרים
עדיפותמנתחים פרטייםניתוח אסתטי באיכילוב

איכילובמבצע 3-8 ניתוחים אסתטיים ביום בשיטת הסרט הנעמבצע עד 2 ניתוחים אסתטיים ביום מנתח

איכילוב+/- תלוי במנתח )מבחינתו זו הוצאה נוספת, מכיסו(יש תמיד – חלק מהנהליםעוזר מנתח

עובד של בית החולים, קבוע ומנוסה. מחוייב מרדים 
לקיים מפגש טרום ניתוח מקדים כשבוע 
לפני הניתוח. בעל מנדט לבטל כל ניתוח

עובד מזדמן, לפי שעה, 
פוגש את המטופל/ת רק ביום הניתוח. 

איכילוב

מאובזר לכירורגיה גדולה – כלומר ערוך חדר ניתוח
לכל סיבוך

2 אחיות + סניטר

מאובזר רק לכירורגיה בינונית )ללא אישור לפתיחת בטן – אחרת חייבים 
לפנות לבית חולים!(

2- 1 אחיות

איכילוב

איכילוב

איכילובעד 8 שעות ושולחים הביתה2 אחיות, שעתיים ומעבר למחלקההתאוששות
אשפוז לילה

השגחת אחיות ורופא תורן עד ליום המחרת
מוגבלים עד 23.5 שעות 
אחר כך חייבים לשחרר

 )כלומר, מי שנותחה ב-8 בבוקר חייבת ללכת 
הביתה באותו יום לפני 20:00 בערב(

איכילוב

 אין!! אסור על פי חוק. אם נדרש אשפוז המשך – על פי הצורךאשפוז המשך
חייבים לפנות לבית חולים הקרוב

איכילוב

איכילובבקליניקה הפרטיתכמה שנדרש, בבית חוליםביקורות

זמין 24/7, במידת הצורך – עולה לטיפול מיון 
תורן המחלקה שמכיר את הרקע

אין!! המנתחים הפרטיים לא זמינים 24/7 ובמקרה של סיבוך/כאבים/דימום 
אקוטי מפנים את המטופלים לבית חולים ציבורי!

איכילוב

 איכילוב )חשוב במיוחד בניתוחים אין!! אם יש צורך במנת דם – מפנים באמבולנס לבית חולים!זמין 24/7בנק דם
גדולים שכוללים שאיבות שומן(

אין!! במקרים של בעיית התעוררות – ירידת לחץ דם אקוטית, דימום לא זמין 24/7טיפול נמרץ
פוסק – מפנים לבית חולים

איכילוב

איכילובבתוספת תשלום עבור ח.נ.ללא עלותניתוח תיקון


