מידע כללי
המרפאה פועלת בימים ראשון עד חמישי,
בין השעות 09:00-14:00
לצורך קביעת תור למרפאה יש לשלוח הפניית רופא
לדוא"ל  ndchild@tlvmc.gov.ilאו
ליצור קשר עם המרפאה בטלפון 03-6947333 :או
בפקס03-6974100 :
יש להגיע למרפאה עם טופס  17ייעודי ,הפניית הרופא
והעתק או צילום של החומר הרפואי הרלוונטי לרבות
בדיקת  ,EEGבדיקת  ,MRIובדיקות נוספות.

שלכם,
צוות המכון לנוירולוגית ילדים

למידע נוסף על ביה"ח:
אתר ביה"ח,www.tasmc.org.il/dana :
פניות הציבור – גב' נאווה קסוטו ,טל'03-6974730 :

המכון
לנוירולוגית
ילדים

 מועדון הבריאות של המרכז הרפואי ת"א.למידע והצטרפותwww.bewell.org.il :
השארו מעודכנים ב-

המרכז הרפואי תל-אביב
ע”ש סוראסקי
רפואה מובילה ואנושית

משפחות יקרות,
שלום וברוכים הבאים למכון לנוירולוגיית ילדים בבית החולים
"דנה דואק" .במכון צוות מקצועי מיומן ועתיר נסיון ,הפועל
בשיתוף עם המחלקות השונות בבית "דנה" ,במטרה לערוך
אבחון רב-מקצועי לצורך מתן הטיפול המיטבי עבור בעיות
נוירולוגיות מורכבות.

הצוות שלנו
מנהלת המכון  -פרופ' אביבה פתאל-וולבסקי
רופאים מומחים לנוירולוגית ילדים בעלי תת התמחות
במגוון תחומים כגון :אפילפסיה ,נוירולוגיה של הילוד ,שיתוק
מוחין ,מחלות עצב שריר ,הפרעות תנועה בילדים ,מחלות
כלי דם ועוד.
אחות אחראית  -גב' אנה שטמלר
פיזיותרפיסטיות
עובדת סוציאלית
דיאטנית
נציגות השירות העומדות לשירותכם

שירותים הניתנים על ידי המכון לנוירולוגית ילדים
אשפוז יום נוירולוגי
ייעוץ רב תחומי לחולים עם ספסטיות
הזרקות תוך שריריות של רעלן הבוטולינום
מילוי משאבת בקלופן
טיפול ומעקב רב תחומי לחולי SMA
בדיקות וידאו EEG
הערכה טרום ניתוחית לחולי אפילפסיה
ניתור ומעקב לאחר השתלת קוצב VNS
ניתור ומעקב לאחר ניתוח DBS
תיאום ומעקב לחולים הנזקקים לדיקור מותני
טיפולים תוך ורידיים למחלות אוטואימוניות ( ,IVIGוכו)

במסגרת המכון ניתן מענה למגוון מצבים כגון:
הפרעות מוטוריות ומחלות עצב שריר  -כגון איחור בהליכה,
מתח שרירים ירוד או מוגבר ,מגושמות מוטורית ,מחלות ניוון
שרירים :כגון מחלת ה ,SMA-מחלת דושן ,נוירופטיות ,ועוד.
הפרעות תנועה – כגון רעד ,דיסטוניה ,תנועות בלתי רצוניות,
טיקים -מחלת טורט ושיתוק מוחין.
נוירולוגיה של היילוד  -מעקב אחר פגים ויילודים שסבלו
ממצוקה וסיבוכים נוירולוגים בעת לידתם.
ייעוצים עובריים לנשים בהריון עם ממצא במוח העובר
כאבי ראש ומיגרנות אצל ילדים  -כולל תסמונת יתר לחץ תוך
גולגולתי אידיופטי.
הפרעות במבנה הראש  -היקף ראש קטן או גדול
 ,Microcephaly / Macrocephalyמומים של המוח ומערכת
העצבים המרכזית.
אפילפסיה ,פרכוסי חום ופרכוסים על רקע אחר ,כולל
אפילפסיות גנטיות.
הפרעות בכלי הדם כגון אוטם מוחי  stroke -בילדים ,מומים
מולדים של כלי הדם במוח ,קרישי דם  -טרומבוזיס ושטפי
דם.
מחלות נוירואימונולוגיות  -כדוגמת Guillain-Barre ,ADEM
וטרשת נפוצה.
מחלות זיהומיות כגון מצב לאחר דלקת קרום המוח -
 Meningitisאו אנצפליטיס .Encephalitis
גידולים במוח ובחוט השדרה ,סיבוכים נוירולוגים של טיפולים.
הפרעות מטבוליות  -הפרעות בחילוף החומרים המשפיעות
על מערכת העצבים והתפתחות הילד.
תסמונות נוירוגנטיות  -תסמונות גנטיות המערבות את מערכת
העצבים המרכזית ,כגון תסמונת ה X-השביר ,תסמונת רט,
תסמונת אנגלמן תסמונת דאון ועוד רבות אחרות.
תסמונות נוירוקוטנאיות  -תסמונות המערבות את העור
ומערכת העצבים ,דוגמת נוירופיברומטוזיס.
במסגרת המכון פועל אשפוז יום נוירולוגי .כמו כן ניתנים
טיפולים שונים כגון הזרקות רעלן הבוטולינום (בוטוקס),
הזרקות אינטרהטקליות של ספינרזה ,ומבוצעות בדיקות
וידאו  EEGוהערכה טרום ניתוחית לחולי אפילפסיה.

