מרכז בריאות האשה בהדסה

כשאת צריכה
את יודעת שכולנו
כאן בשביל .ך בהדסה

מרכז בריאות האשה בהדסה

רואות אותך אישית
אבחון וטיפול בסוגי הסרטן השונים בנשים כולל
גורמים רבים ודורש מומחיות בתחומים שונים.
התהליך הטיפולי עד להחלמה נוגע לא רק במישור
הכירורגי והאונקולוגי ומשפיע על חייה של האישה
בתחומים שונים :פיזי ,הורמונלי ונפשי.
אין שתי מטופלות זהות!
לכל אחת צרכים ייחודים  -משך התהליך ואופי
הטיפול משתנים מאישה לאישה.
כדי לאפשר לך לקבל את המעטפת הטיפולית
הטובה ביותר במקום אחד ,הקמנו את

הדסה בשבילך,
המרכז לבריאות האישה בהדסה.

גישים הדסה חדשה
מרגישים הדסה חדשה

נעים להכיר אותך
הדסה בשבילך ,הינו מרכז רב-תחומי הכולל בתוכו את מערך השד ואת המחלקה
הגינקואונוקולוגית.
הדסה בשבילך הוקם ע"י רופאות ורופאי הדסה ,מומחים בתחומם ,במטרה לספק
מענה רחב וייחודי מסוגו בישראל לכל ההיבטים  -מהאבחון הראשוני ,דרך ניתוחים,
טיפול תרופתי ועד לתמיכה פסיכוסוציאלית למטופלת ולמשפחתה.
נשים עם חשד לממאירות (או אבחנה חדשה) מחפשות מענה מהיר ומקצועי .אנו
בהדסה בשבילך ,נערכות לעזור ככל שניתן בהקדמת תורים ומתן מענה בזמן
הקצר ביותר.

כלל הבדיקות והטיפולים ניתנים במקום אחד
על ידי צוות מומחי הדסה ובשיתוף כלל המחלקות ,המכונים והגורמים הרלוונטיים.
בנוסף ,במרכז מתבצעים מחקרים קליניים עם טיפולים חדשניים.
ריכוז כלל השירותים תחת קורת גג אחת ,תוך שיתוף ידע בין המומחים מהמחלקות
השונות והראייה ההוליסטית ,מקל מאוד על ההתמודדות של המטופלת,
ומגדיל את סיכויי החלמתה.
אנו מאמינים שהדבר החשוב ביותר עבורך הוא מענה מהיר ,מקצועי ותומך
שיאפשר לך לעבור את הטיפול במינימום חששות ,בזמן הקצר ביותר ומעל לכל -
במקום שרואה אותך ,מבין מה חשוב לך וקשוב לשאיפות ולחלומות שלך.

את המרכז לבריאות האשה מובילה נבחרת איכותית
של מומחיות ומומחים בתחום רפואת נשים,
גינקואונקולוגיה ,כירורגיית שד ,אונקולוגיה
ודימות של השד.
את מערך השד מנהלות במשותף
פרופ' אלוייס ,ד"ר פאלוך-שמעון וד"ר סלע.
את המחלקה הגינקואונקולוגית מנהלת ד"ר תמר פרי

מערך השד כולל מגוון שירותים מתקדמים בשבילך:
•מרפאת מעקב לנשים בסיכון מוגבר על רקע תורשתי או אחר
(כולל מעקב גינקולוגי).
•מכון לדימות השד בו מתבצעות בדיקות סקר ובירור של ממצאים חשודים
באמצעות ממוגרפיה ,אולטרסאונד MRI ,שדיים תוך שימוש בציוד החדיש
והמתקדם מסוגו .על פי הצורך ניתן לבצע ביופסיות בכל אמצעי הדימות.
•מחלקה לכירורגית שד בה מבוצעים ניתוחי שד שונים תוך שימוש בטכנולוגיות
המתקדמות ביותר ,על פי הצורך בשיתוף המחלקה לכירורגיה פלסטית .במקרים
המתאימים ישולב טיפול בקרינה תוך ניתוחית.
•יחידה לאונקולוגיה של השד לטיפול ומעקב אחרי מטופלות ומחלימות מסרטן
השד .היחידה היא חלק ממכון שרת ,במסגרתו ניתנים טיפולים אונקולוגיים
בכימותרפיה ,טיפולים ביולוגיים והקרנות .הטיפול שם דגש על מתן רפואה
מותאמת אישית בעזרת בדיקות גנומיות מתקדמות.
•מרכז לנשים צעירות עם סרטן השד ייחודי מסוגו בישראל .במרכז צוות ייעודי
שדואג לתיאום מהיר של שימור פריון ובדיקות גנטיות .לצוות ניסיון ייחודי בטיפול
בסרטן השד בהריון וכן בליווי מחלימות מסרטן השד שמגשימות את חלומן והרות
לאחר ההחלמה.
•שירות פסיכוסוציאלי המעניק למטופלות ולמשפחותיהן מענה רגשי לאורך
כל התהליך.
•תוכנית מחלימות במטרה לעזור בשיקום וחזרה לשגרה בסיום הטיפולים.
התוכנית שמה דגש על ניהול תופעות לוואי מהטיפולים ,תופעות ארוכות טווח,
בריאות העצם ,תמיכה רגשית ושיקום קוגניטיבי.

הטובות ביותר
כאן בשבילך

פרופ' תניר אלוייס
כירורגית שד ,מנהלת מערך השד ומנהלת המחלקה לכירורגית שד
במרכז הרפואי הדסה.
בוגרת ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית ,מומחית בכירורגיה כללית
וכירורגית שד ,יו"ר החוג לכירורגיה בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית.
חברה במועצת איגוד הכירורגים ,חברה בארגונים מקצועיים ישראליים
ובינלאומיים ,ומעורבת במחקרים פורצי דרך בתחום האבחון והטיפול בסרטן השד.

ד"ר שני פאלוך-שמעון
אונקולוגית שד ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי הדסה
בוגרת בית ספר לרפואה באוניברסיטת מונש ,מלבורן ,אוסטרליה .בוגרת תכנית
תלפיות למנהיגות ומצוינות רפואית ,שיבא.
עורכת הקווים המנחים לסרטן השד של האיגוד האונקולוגי האירופאי ועורכת של
הקווים המנחים הבינלאומיים לטיפול בסרטן השד בצעירות .יועצת מדעית של
ה - ABC Global Alliance-ארגון בינלאומי לקידום הטיפול ומחקר לנשים עם סרטן
השד גרורתי .חברה במועצה הלאומית לאונקולוגיה.
ייסדה את השירות הראשון בארץ לנשים צעירות עם סרטן השד.

ד"ר תמר סלע
רדיולוגית שד ,מנהלת היחידה לדימות השד במרכז הרפואי הדסה.
בוגרת ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית ,מומחית ברדיולוגיה אבחנתית
עם תת-התמחות ברדיולוגיה אבחנתית ופולשנית של השד.
בוגרת השתלמות עמיתים בדימות השד במרכז הרפואי Memorial Sloan Kettering
 Cancer Centerבניו יורק.
יו"ר החוג לדימות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ,יושבת ראש
החוג לדימות השד של איגוד הרדיולוגים בישראל וחברת מועצה באיגוד לדימות
השד האירופאי .פעילה בבנייה ויישום תכנית השתלמות עמיתים ברדיולוגית השד
בישראל ,למען הכשרת דור המשך מקצועי ומיומן .מומחית בכל אמצעי הדימות
האבחנתי והפולשני כולל ממוגרפיה US, MRI ,וביופסיות.

ד״ר טל הדר
כירורגית שד ,מנהלת היחידה לכירורגיה של השד.
בוגרת בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ,התמחות בכירורגיה כללית
בהדסה עין כרם .תת התמחות בכירורגיה של השד בWashington Cancer -
 Center, Washington DCופוסט דוקטורט ב.Johns Hopkins University-
חברת פאנל מטעם ישראל ב ,Oncoplastic Breast Consortium-עוסקת גם במעקב
וטיפול בנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן שד.

המחלקה הגינקולוגית אונקולוגית
נועדה לסייע לך ולמשפחתך בכל הקשור להפחתת סיכון ,זיהוי מוקדם ,אבחון,
וטיפול במצבים טרום סרטניים וממאירות ממקור גינקולוגי .המחלקה מטפלת בסרטן
רחם ,צוואר הרחם והשחלות ,וגידולים נדירים כגון מחלות הטרופובלסט הממאירות,
סרטן העריה והנרתיק.
אחרי השלמת הבירור אנו מציעים טיפול כוללני שמותאם לכל מקרה :ניתוח,
כימותרפיה ,טיפולים ביולוגיים ,אימוניים והורמונליים ,תחת קורת גג אחת.
הצוות רואה את האישה במרכז ,כאשר כלל המחלקות והיחידות המהוות חלק
מן הטיפול ,מספקות מענה על פי הצורך.
שיתוף הפעולה כולל את מערך חדרי הניתוח ,המחלקה האונקולוגית ,המחלקה
לגנטיקה ,שימור פריון ומיילדות.
הניתוחים מתבצעים גם בגישה לפרוסקופית או רובוטית בהתאם לחולה ולאבחנה.
המחלקה כוללת מחלקת אשפוז ,מרפאות חוץ בבית החולים ובקהילה ,מרפאה
קולפוסוקפית (צוואר הרחם) ויחידת אשפוז יום כימותרפי ,בו ניתן טיפול לחולות
סרטן גינקולוגי בלבד ובנפרד מחולים אחרים ,באווירה שקטה ואינטימית.

ד״ר תמר פרי
מנהלת המחלקה הגינקואונקולוגית במרכז הרפואי הדסה
בוגרת ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת ת"א.
סיימה התמחות במרכז הרפואי "רבין" בפתח תקווה ,השתלמות בגינקואונקולוגיה
באוניברסיטת מקגיל ,מונטריאול ,קנדה ושימשה כסגנית מנהל המחלקה
הגינקואונקולוגית ב"שיבא" תל השומר.

לצורך שאלות ובירורים ניתן ליצור קשר עם מזכירת היחידה לכירורגית שד:
רות דניאל מורנו  | 050-5172176 -פקס| 02-6777510 :
מייל היחידה לכירורגית השד:

RUTHDM@HADASSAH.ORG.IL

BREASTSURGERY@HADASSAH.ORG.IL

לאחר קביעת מועד ניתוח ניתן ליצור קשר עם אחיות מתאמות כירורגית שד:
ליזה מונאס (הדסה עין-כרם) | 050-4206744 -
ברכה מייזלס (הדסה הר-הצופים) | 050-7874192 -

LIZAM@HADASSAH.ORG.IL
MBRACHA@HADASSAH.ORG.IL

לצורך שאלות ובירורים מזכירת היחידה לאונקולוגיה של השד:
הגר ברוטשטיין –  | 02-6777755פקס| 02-6777750 :

BCOFFICE@HADASSAH.ORG.IL

לצורך הדרכה ,ליווי וקביעת טיפולים אחות מתאמת אונקולוגיה של השד:
סמדר גדסי – ( 050-4826733בין | )08:00-18:00

SMADARD@HADASSAH.ORG.IL

אחראית מרכז תכנית לצעירות
עליזה ברקוביץ שפר – BALIZA@HADASSAH.ORG.IL | 02-6776759
לצורך שאלות ובירורים מזכירת מנהלת המחלקה הגינקואונקולוגית:
יערית נחום YEARIT@HADASSAH.ORG.IL | 02-6777055 -
זימון תורים02-5842111 :
זימון תורים שירות רפואה פרטי (שר"פ)02-6778899 :
לקביעת תורים לבדיקות דימות (ממוגרפיה ,US ,ביופסיות)MRI ,
מכון דימות השד DIMUTS@HADASSAH.ORG.IL | 02-6776501

חשד לממצא בשד או ממצא גינקולוגי?
גילית סימנים מוקדמים ונדרש המשך מעקב?
צרי קשר עוד היום עם המרכז לבריאות האשה בהדסה
ותקבלי את המענה המתקדם והאנושי ביותר במקום אחד
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אנחנו כאן עבורכן

