
יחידות המכון

 המרפאה לתזונה קלינית - תזונה רפואית
מורכבת

טלפון: 03-6974119
  gs-capsule-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6973422

 מצבים רפואיים הדורשים התערבות
רפואית תזונתית

IBD המרפאה למחלות מעי דלקתי
טלפון: 03-6947305

gs-ibd@tlvmc.gov.il :דוא”ל
פקס: 03-6974184

טיפולים למטופלים במחלת קרוהן
ומחלת קוליטיס כיבית

המרפאה  לתנועתיות ורצפת אגן
טלפון: 03-6974463

   gs-motility-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל
פקס: 03-6974006

הפרעות 5 תפקודיות במערכת העיכול

 המרפאה למשפחות וגנטיקה – גידולים
במערכת העיכול

טלפון: 03-6974458
   riskclinic@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6974868

 שירותים מיוחדים למציאת אנשים
 הנמצאים בסיכון לגידולים במערכת

 העיכול ותכניות מותאמות אישית

טלפון: 03-6973984מרפאת מחלות כבד
  gs-liver-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6974006

בדיקות אבחנתיות ייחודיות,  בדיקות 
פיברוסקאן, יחידה למחקרים קליניים 

המציעה טיפול בתרופות חדשניות ביותר 
למחלות כבד שכיום אין להן מענה

 השירות להשמנת יתר במכון
הגסטרואנטרולוגי

טלפון: 03-6974969
  gastro-dep@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6974460

 שירות ייחודי מסוגו בארץ לטיפול
 בהשמנת יתר אשר משלב ייעוץ וליווי ע”י

 צוות רב-תחומי

EUS מרפאת הלבלב - בדיקת
טלפון: 03-6973970

 gs-endoscopic-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל
  פקס: 03-6973823

טיפול ואבחון של דלקות לבלב כרוניות 
וחריפות, דלקת לבלב אוטואימונית/ 

 והקשורה ל-IgG4, ציסטות בלבלב
וגידולי לבלב ERCP מרפאת הלבלב - בדיקת

טלפון: 03-6973970
   gs-ercp@tlvmc.gov.il :דוא”ל

  פקס: 03-6973823

לתשומת לבכם,  צוות המכון ייצור עמכם קשר לצורך קביעת התור למרפאה תוך 2 ימי עבודה.

בדיקות גסטרו

בדיקת קפסולה
טלפון: 03-6974119

gs-capsule-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל
פקס:  03-6973422

 שירות קפסולה האנדוסקופית מציע
 מגוון בדיקות המבוססות על טכנולוגיה

מתקדמת

בדיקות נשיפה וצואה
טלפון: 03-6974471

gs-lab@tlvmc.gov.il :דוא”ל
פקס: 03-6974470

המעבדת הגסטרואנטרולוגיות מבצעת 
 בדיקות שונות  המסייעות לאבחון

ולאפיון גורמי סיכון ומחלות במערכת 
העיכול והכבד.

 בדיקות קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה,
או סיגמואידוסקופיה

טלפון: 03-6974969/03-6925756
gastro-dep@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6974460
מתן שירותים אנדוסקופיים מתקדמים 
לטיפול בפוליפים מתקדמים וגידולים 

ראשוניים של מערכת העיכול.
 לבדיקות אולטרסאונד אנדוסקופי

ואולטרסאונד רקטאלי

טלפון: 03-6973970
gs-c@tlvmc.gov.il :דוא”ל

פקס: 03-6973823

לתשומת לבכם,  צוות המכון ייצור עמכם קשר לצורך קביעת התור לבדיקות  תוך 4 ימי עבודה.

 https://bit.ly/2S2M1yA :פרטים אודות שאר השירותים הניתנים במכון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית החולים בקישור

לבירורים נוספים במזכירות המכון ניתן ליצור קשר בדוא”ל  gs-sec@tlvmc.gov.il או בפקס שמספרו 03-6974622

היחידות והבדיקות  במכון למחלות דרכי העיכול והכבד במרכז הרפואי ת”א – איכילוב:


