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אביב הוקמה בתחילת יוני - אורתופדית במרכז הרפואי סוראסקי בי"ח איכילוב, תלהחטיבה ה
מתוך כוונה להביא לניצול מיטבי של פוטנציאל כוח אדם, ואמצעים הקיימים מזה שנים  2010

רבות בתחום האורתופדיה בשתי המחלקות הנפרדות שהיו בעבר. כל זאת לצורך ייעול 
ב החטיבה האורתופדית כחטיבה המובילה בתחום והגדלת הפעילות מחד, ומאידך מיצו

  האורתופדיה בארץ בהיבט המקצועי והאקדמי.
  

לשם כך , הוקם מבנה חטיבתי, המושתת על שתי מחלקות, הפועלות באופן אחוד בכל 
התחומים המקצועיים, והנותנות מענה רפואי אורתופדי מקצועי באיכות הגבוהה  ביותר לכל 

ית: טראומה, החלפות מפרקים, ניתוחי כף יד, עמוד שדרה, תחומי האורתופדיה המודרנ
ספורט, כתף וכף רגל.  תוך הקמת מסגרות ארגוניות מקצועיות, המוצבות בכל אחת 
מהמחלקות, והאחראיות על כל הפעילות בתחומן: קבלת חולים מהמרפאות/חדרי מיון, ביצוע 

ית תחומית, והשתלבות הניתוחים הנדרשים, מעקב יומי במהלך האשפוז, פעילות אקדמ
בפעילות החטיבה כמסגרת על.  בנוסף, מתבצע שיתוף פעולה עם המחלקות  לאורתופדיה 

  אונקולוגית, אורתופדית ילדים,  נוירוכירורגיה, ומחלקות אחרות בבית החולים.
  

מיטות אשפוז  70במגדל האשפוז, ובה כ  6החטיבה  האורתופדית ממוקמת בקומה 
לקות א' וב' ,הנמצאות לחילופין בתורנות/קבלה. כן בטיפולנו חולים המחולקות בין שתי מח

הסובלים מסיבוכי כף רגל סוכרתית, וכן חולים הסובלים משברים והמאושפזים במחלקות 
אחרות בבית החולים  בהמתנה לניתוח (מחוסר מיטות אשפוז), הנקראים "חולי לווין", אך 

  יפולם.הם חלק בלתי נפרד ממטופלינו ובאחריותנו ט
  
  
  

  - מבנה החטיבה

  פרופ' משה סלעי          מנהל
  גב' אלמגור אילנה     - אחות ראשית בחטיבה

  גב' חנה בן מנחם     - מזכירת החטיבה
  

   מחלקה אורתופדית א'
  , סגן מנהל בכיר בחטיבה, ואחראי תחום מפרקים.ד"ר מנחםבניהולו של 
  רופא ראשי. ד"ר גולד

  אחות אחראית. -  גב' שירה בן שאול
  במחלקה זו מרוכזים כעקרון מירב החולים המטופלים עקב בעיות מפרקים שונות.

  
   מחלקה אורתופדית ב'

  טראומה, סגן מנהל בחטיבה ואחראי תחום  ד"ר שטיינברגבניהולו של 
  רופא ראשי ד"ר ממן

  אחות אחראית.  -   גב' רחל רון
ת ספורט  (באחריות ד"ר במחלקה זו מרוכזים חולים המטופלים עקב פגיעות טראומה, פגיעו

  וכתף (באחריות ד"ר מוזס). ארבל )
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 ,( באחריות ד"ר קינן) כמוכן בחטיבה, יחידת ידיים,(באחריות ד"ר גודווין), שירות עמוד שדרה
כף רגל (באחריות ד"ר לוגר) .לכל אחד צוות רופאים ומתמחים האחראים כאמור על 

  המטופלים בתחומם, והן על הפעילות ההוראתית.
  
  -עלי תפקידים נוספים בחטיבהב

 אחראי על ניהול ותפעול תכניות הניתוחים. -ד"ר מורג -

 אחראי על תכניות הפעילות האקדמית/הוראתית. - ד"ר בלומברג -

 אחראי על לוח תורנויות /כוננויות וייעוצים.-ד"ר ממן  -

 אחראי על פעילות המרפאות ומטלות חוץ: מוקד מכבי, מרפאת זמנהוף.- ד"ר קינן  -

 אחראי על עבודת חדר המיון. - הרלינגד"ר  -

 אחראי על תכנית התמחות ורוטציות למתמחים -ד"ר גולד -

מתמחה ראשי של החטיבה, אחראי על שיבוץ יומי/שבועי/חדשי  –ד"ר דרקסלר  -

 למתמחים

  
בחטיבה ובמחלקותיה צוות סיעודי של אחיות ואחים מקצועיים  ,בנוסף לצוות הרופאים

י והאורתופדי בחולים, כוחות עזר , מזכירות,  בנות שירות לאומי, ומיומנים בטיפול  הסיעוד
מתנדבים,ועוד. הערכות השירות שצוות זה מקבל הן חלק מהביטוי ההולם למאמץ הרב 

 המושקע על ידם במתן טיפול מיטבי, משלים ותומך.

  
  -חדר המיון,תורנים וכוננים 

נפגעי תאונות ואחרים מדי  40-50,000חדר המיון הוא מהעמוסים בארץ ובו מטופלים כ 
  שנה. 

  לטובת הטיפול בחולים אלו :
כל יום יש שני כוננים: מיון ומחלקות, האחראים על כל הפעילות בחדר המיון והניתוח 

  בתורנות.
תורנים במיון/חדרי ניתוח בתורנות, וכן תורן מחלקה האחראי על הטיפול  3מדי יום יש 

התורן הבכיר אחראי על הפעילות "בשטח": מיון, חדרי בחולים במחלקות בזמן התורנות. 
  ניתוח, מחלקות, ועליו לעמוד בקשר רציף והדוק עם הכונן.

  
  - מרפאות חוץ

מטופלים בשנה בכל תחומי האורתופדיה ,  40-50,000 -במסגרת מרפאות החוץ מטופלים כ
  כולל מרפאות ייחודיות : לייזר, פגיעות עצבים .

  , נוכל להרחיב את היקף הפעילות ואיכותו.המרפאותעם סיום שיפוץ 
  

  –חדרי הניתוח 
חולים בשנה  10,000זה "המשאב היקר ביותר " העומד לרשותנו ובהם מנותחים למעלה מ 

 עמוד שדרהבכל סוגי הניתוחים : החל בניתוחי החלפות מפרקים, טראומה ,  כתף, ספורט,
תבצע בהרדמה כללית באשפוז, וחלקם וכלה בניתוחי כפות ידיים ורגליים. חלק מהניתוחים מ

בהרדמה מקומית או כפעילות אמבולטורית (אשפוז יום). אנו מבצעים ניתוחים אלקטיביים 
  לפי תכנית מובנית, וכן ניתוחים דחופים.

לעיתים, עקב ניתוחים דחופים יותר (להצלת חיים או איבר, או ניתוחי השתלות איברים), אנו 
מתוכננים. בתום ישיבת הבוקר , נקבעת תכנית הניתוחים  נאלצים לדחות/לבטל ניתוחים

  הדחופים/תורנות, הנקבעת בראש ובראשונה על פי קדימות רפואית.
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  –לוח פעילות יומית/שבועית ואקדמית חטיבתי 

בה מוצגים החולים שטופלו במהלך ובחדר ישיבות  0700מתחילה בשעה  ישיבת הבוקר
מחייבות . במהלך הישיבה מתקיימת פעילות  תקבלות החלטות טיפוליותמהתורנות ו

  הוק" לפי החולים והמקרים שהתקבלו.-הוראתית מתוכננת וכן  דיונים "אד
  

בראשות מנהל החטיבה ובהשתתפות כל הצוות הרלוונטי מתקיים בימי א'  ביקור "גדול"
  באורתופדית א' וביום ד' באורתופדית ב' מיד לאחר ישיבת הבוקר.

מחלקה ביקור "גדול" שבועי ע"י מנהל המחלקה או הרופא הראשי, וכן בנוסף מתקיים בכל 
  ביקורי בוקר וערב יומיים, כולל על החולים מחוץ למחלקה .(חולי "לווין").

  
עפ"י תכנית שבועית/חודשית,  סמינריוניםבנוסף לישיבות הבוקר ההוראתיות, מתקיימים 

  בחדר ישיבות. 1400בימי א',ג',ה' בשעה 
 JOURNAL CLUBבוקר, לאחר ישיבת הבוקר מתקיימות הרצאות אורח ו/או בימי שישי ב

למעט בימים בהם יש לימודי המשך באוניברסיטה או פגישות מקצועיות/כינוסים של חברות 
  מקצועיות אורתופדיות.

  
  –רפיה וריפוי בעיסוק תפיזיו

בשעות אחר  רפי מיומן ומנוסה העובד ומטפל בחולים גםתבחטיבה האורתופדית צוות פיזיו
הצהריים והערב, כולל ביצוע הדרכות והנחיות מקצועיות לחולים המשתחררים לביתם או 

  לשיקום.
  

  -שמירת ציוד וחיסכון
כולנו אמונים ומודעים לצורך בשמירת הציוד היקר המופקד בידנו , וחיסכון, ללא פגיעה 

  .ול. אנו מבקשים ממך להצטרף אלינו למודעות והקפדה אלופבאיכות הטי
כאמור נשמח לעמוד לרשותך במענה לשאלות, רעיונות , וכל שאלה שתעלה במהלך שהותך 

  עימנו, ומקווים לשהות נעימה, ומועילה.
  

  – סטודנטים בתכנית אלקטיב
הסטודנטים ישהו במרפאות השונות על מנת משך תקופת האלקטיב הינו שבועיים בהם 

רפואת ספורט, החלפות מפרקים, כף  –להכיר את תת הדיסציפלינות השונות באורתופדיה 
   יד,כף רגל, טראומה, כתף ועמוד שדרה.

  
  הסטודנטים ישהו בחדר המיון מלווים באחד מרופאי המחלקה.

  
  ישתתפו באופן קבוע בסמינריונים המחלקתיים, כמצוין למעלה. םהסטודנטי

  
  
  
  
  

  בברכה,
  
  

  מנהל–פרופ' משה סלעי 
  כל צוות החטיבה האורתופדיתו

  
  
 


