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המרכז המרכז 
)MS, Multiple Sclerosis(  לטרשת נפוצהלטרשת נפוצה

היחידה היחידה 
לנוירואימונולוגיהלנוירואימונולוגיה

דף מידעדף מידע
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ברוכים הבאים למרכז לטרשת נפוצה
המרכז לטרשת נפוצה/יחידה לנוירואימונולוגיה, בבית החולים האוניברסיטאי הדסה עין 
כרם, הינו מערך רב תחומי, לאבחון וטיפול בטרשת נפוצה ומחלות דלקתיות אחרות של 

מערכת העצבים. 
אל מרכזנו מגיעים מטופלים מכל רחבי הארץ והעולם ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם 

מערך השיקום בהדסה הר הצופים.
בשנים האחרונות, התבצעו אצלנו מספר ניסויים קליניים עם טיפולים חדשניים ובמיוחד 

השתלות תאי גזע.

מיהו הצוות שלנו?
הצוות במרכז כולל: נוירולוגים מומחים בתחום ה- MS ומחלות נוירואימונולוגיות אחרות*, 

אחות, עובדת סוציאלית, פסיכולוג - כולם מומחים בטרשת נפוצה. 
כמו כן למרכז יועצים לבעיות ראייה, להפרעות סוגרים, לקישיון שרירים )ספסטיות( ולכאב. 

מהם השירותים שלנו?
מרפאה ציבורית לטרשת נפוצה )עם אפשרות לתורים דחופים( 	
בדיקות ביומרקרים ייחודיים לפעילות המחלה 	
אשפוז יום חדש ומתן טיפולים ביולוגיים 	
שירותים סוציאליים 	
הערכה וטיפול קוגנטיבי על ידי פסיכולוג   	
טיפול שיקומי 	
טיפולים ייחודיים בספסטיות וכאב 	
טיפול בתאי גזע 	

כיצד ניתן להיות מטופלים של המרכז ?
תוכלו להיות מטופלים של המרכז על ידי התקשרות טלפונית או שליחת דוא"ל למרכז 

עם בקשתכם.

מה עליכם להביא בבואכם למרכז?
הביאו עמכם את בדיקות ה- MRI העדכניות ביותר שלכם. חשוב להכניס בדיקות אלו  	

 MRI-למערכת של הדסה, כך שהמומחים שלנו יוכלו להעריך ולהשוות את בדיקות ה
תוך שימוש בשיטות ממוחשבות ייחודיות להערכה כמותית של הסריקות.

הביאו עמכם את בדיקות הדם האחרונות, במידה ויש.  	



המרכז לטרשת נפוצה / יחידה לנוירואימונולוגיה  3

הכירו את המומחים שלנו:
פרופ' דימיטריוס קרוסיס 

נוירולוג בכיר ומומחה עולמי לנוירואימונולוגיה ולתאי גזע, 
מנהל המרכז החדש לטרשת נפוצה והיחידה לנוירואימונולוגיה בביה"ח הדסה.

פרופ' קורוסיס מייצג את ישראל בפורומים הגדולים באירופה לטרשת נפוצה 
ומחלות נוירואימונולוגיות.

ד"ר פניוטה פטרו 
נוירולוגית בכירה ומומחית בנוירואימונולוגיה במרכז לטרשת נפוצה.

אוניברסיטת  של  לרפואה  הספר  בבית  שלה  הרפואי  התואר  את  השלימה 
סלוניקי )יוון(.

המועצה  הסמכת  את  וקיבלה  בהדסה  בנוירולוגיה  התמחותה  את  סיימה 
לנוירולוגיה בישראל ואת הסמכת המועצה הנוירולוגית באיחוד האירופי. 

ד"ר נור אל דין יגמור
נוירולוג בכיר במרכז לטרשת נפוצה ונוירואימונולוגיה. 

למד באוניברסיטת MUST במצרים ובעל שתי תת-התמחויות: 
בנוירו-אימונולוגיה ובשבץ מוחי. 

ד"ר ורבר עמי 
מתמחה בשיכוך כאב ונוירולוגיה בביה"ח הדסה.

בוגר לימודי רפואה באוניברסיטת רוסאריו בארגנטינה.

גב' תהאני דיאב 
אחות המרכז לטרשת נפוצה.

בוגרת תואר ראשון בסיעוד בבית הספר לסיעוד ברזילי 
ותואר שני בניהול מערכות מידע במכללה האקדמית לישראל, רמת גן.

מר ירדן לוי 
נוירופסיכולוג ופסיכולוג המרכז לטרשת נפוצה. מומחה בפסיכולוגיה שיקומית.

בוגר לימודי נוירפסיכולוגיה שיקומית באוניברסיטה העברית בירושלים.

אנצפליטיס אוטואימוני 	
מחלות אוטואימוניות סיסטמיות עם  	

מעורבות נוירולוגית )זאבת, סרקוידוזיס, 
תסמונת SJOGREN וכו'( 

	  MS– טרשת נפוצה
	  NMO - נוירומיאליטיס אופטיקה
מיאסתניה גראביס 	
נוירופתיות אוטואימוניות 	
וסקוליטיס של מערכת העצבים 	

*רשימת מחלות נוירואימונולוגיות 



פרטי התקשרות
טלפון: 02-6776639
פקס: 02-6426741

ms@hadassah.org.il :דוא"ל
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