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דין וחשבון שנתי לשנת 2016
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המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון ,חולון
 .1בעלי תפקידים בכירים ,מבנה המרכז הרפואי ואגפיו ,יחידות סמך:

בעלי תפקידים בכירים – הנהלה מצומצמת:
מנהל המרכז הרפואי – ד"ר יצחק ברלוביץ'
סגנית מנהל המרכז הרפואי – דר' זהבית זיו  -נר
סגן מנהל המרכז הרפואי – דר' יובל לוי
מנהל אדמיניסטרטיבי – מר שלום נויפלד
מנהלת שירותי הסיעוד – גב' לידיה ריחני
מנהלת הכספים – גב' אירינה דביר
היועץ המשפטי עו"ד דן שפי
דוברת המרכז הרפואי – גב' מיכל וינשל שיינמן

פריסת מיטות ברישיון המרכז הרפואי לפי מחלקות
סה"כ 672 :מיטות אשפוז ו 30-מיטות אשפוז יום
 672מיטות אשפוז מחולקות לפי אגפים:
אגף כירורגי 184 -
אגף פנימיות 330 -
 1לפי סעיף  5לחוק חופש המידע התשנ"ח ( 1998להלן – חוק חופש המידע)
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נשים ויולדות – 77
אגף ילדים 81 -
 .2תיאור תחומי הפעילות של המרכז הרפואי:
המרכז הרפואי 'וולפסון' מעניק שירות רפואי לכחצי מיליון תושבים ,מהערים חולון,
בת ים ,ראשון מערב ,דרום תל אביב ,יפו ואזור.
האוכלוסייה מאופיינת באחוז גבוה של בני הגיל השלישי (מעל  ,)65עולים חדשים
מברית המועצות לשעבר ואתיופיה ,ריבוי עובדים זרים ופליטים מאפריקה ,וכן
אזרחים ממעמד סוציו אקונומי בינוני ומטה .המרכז הרפואי ע"ש וולפסון מסונף לבית
הספר לרפואה ע"ש סאקלר בתל אביב .המרכז מחויב לאיכות בטיחות ושירות
למטופל למבקר ולצוות .בית החולים מציב את המטופל במרכז ,ומספק מגוון
שירותים רפואיים ,כלליים וייחודיים ,תוך מתן דגש על יחס אישי ומסור.

רשימת המקצועות הרפואיים שהמרכז הרפואי עוסק בהם:
 .1אונקולוגיה
 .2אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה
 .3אנטומיה פתולוגית
 .4אנדוקרינולוגיה
 .5אנדוקרינולוגית ילדים
 .6גנטיקה רפואית
 .7גסטרואנטרולוגיה
 .8גסטרואנטרולוגיה ילדים
 .9הרדמה
 .10נשים ויולדות
 .11כירורגיה אורולוגית
 .12כירורגיה אורטופדית
 .13כירורגיה כללית
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 .14כירורגיה פלסטית
 .15כירורגיה לב וחזה
 .16כירורגית כלי דם
 .17כירורגיה של כף היד
 .18כירורגית ילדים
 .19המטולוגיה
 .20המטואונקולוגיה
 .21טיפול נמרץ ילדים
 .22טיפול נמרץ כללי
 .23מחלות אף אוזן גרון וכירורגית ראש צוואר
 .24מחלות זיהומיות
 .25מחלות עור ומין
 .26מחלות ריאה
 .27מחלות ריאה ילדים
 .28מחלות עיניים
 .29נאונטולוגיה
 .30נוירולוגיה
 .31נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
 .32פסיכיאטריה
 .33פסיכיאטריה של הילד המתבגר
 .34נפרולוגיה
 .35נפרולוגית ילדים
 .36רדיולוגיה אבחנתית
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 .37רפואה גרעינית
 .38רפואה דחופה
 .39רפואה דחופה בילדים
 .40קרדיולוגיה
 .41קרדיולוגית ילדים
 .42ריאומטולוגיה
 .43רפואה פנימית
 .44רפואה לשיכוך כאב
 .45רפואה פליאטיבית
 .46רפואת ילדים

במרכז הרפואי  2,500עובדים המאיישים כ 2,095 -משרות מסקטורים שונים :רופאים,
אחיות וכוחות עזר ,עובדים פארא רפואיים ,עובדי משק ,תחזוקה ,שירותים ועובדי מנהל
ומשק ,ובנוסף כ –  500מתנדבים  ,עובדי חב' המשקם ושב"ס ,תורנים ,בנות שירות לאומי.

מנהלי מחלקות ויחידות רפואיות במרכז הרפואי וולפסון
מנהל אגף הילדים  -פרופ' אילן דלאל
מחלקת ילדים – פרופ' אילן דלאל
טיפול נמרץ ילדים – ד"ר ציון חורי
טיפול מיוחד ביילוד – ד"ר דוד קהלת
יילודים – ד"ר אליענה ארבל
כירורגיית ילדים – פרופ' פרנסיס סרור
אורולוגית ילדים – ד"ר עודד קסלר
אורתופדית ילדים – ד"ר מנחם זינגר
אנדוקרינולוגית ילדים – ד"ר זוהר לנדאו
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גנטיקה – ד"ר דורית לב
גסטרואנטרולוגיה ילדים – פרופ' אריה לוין
לב ילדים – ד"ר עקיבא תמיר
מחלות זיהומיות ואימונולוגית ילדים – פרופ' אלי סומך
נוירולוגית ילדים – פרופ' טלי שגיא
ריאות ילדים – ד"ר אביגדור מנדלברג

• המערך הכירורגי
כירורגית א – ד"ר מרדכי שמעונוב
כירורגית ב – ד"ר קטיה דיין
כירורגיה פלסטית – ד"ר יעקב פרנד
כירורגיה של היד – ד"ר דוד יפה
כירורגיה של כלי הדם – ד"ר דמיטרי יעקובוביץ
המחלקה לניתוחי לב וחזה – ד"ר ליאור ששון
המחלקה לאורולוגיה – ד"ר אלכסנדר ציביאן
המחלקה לאורתופדיה – ד"ר רפאל לוטן
היחידה לכף רגל סוכרתית – ד"ר זאב פלדברין
המחלקה לאף אוזן וגרון – פרופ' יהודה רוט
המחלקה לעיניים – פרופ' אלישע ברטוב
הרדמה וחדרי ניתוח – פרופ' טיבריו עזרי
פה ולסת – ד"ר יניב דגן


מחלקות פנימיות (א'-ו')

פנימית א – ד"ר דב גביש
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פנימית ב – ד"ר הדי אורבך
פנימית ג – פרופ' ג'יזל גודארד-זנדמן
פנימית ד – ד"ר יצחק בייגל
פנימית ה – ד"ר רון דובינסקי
פנימית ו -פרופ' ראובן צימליכמן
המחלקה לריאות – ד"ר אורן פרוכטר
המחלקה לנוירולוגיה – ד"ר רון דבי
המחלקה לנפרולוגיה ודיאליזה – ד"ר זאב קציר
גסטרו אנטרולוגיה – ד"ר יונה אבני


מערך יילוד ונשים  /מנהל :פרופ' יעקב בר

חדרי לידה – ד"ר מיכל קובו
מחלקת נשים ויולדות – פרופ' יעקב בר
גניקואונקולוגיה – פרופ' טלי לוי
אולטרסאונד מיילדותי – ד"ר ליאת גינדס
אורוגניקולוגיה – ד"ר אלכסנדר קונדריאה
היריון בר-סיכון – דר' ג'וליה ברדה
פוריות והפריה חוץ גופית – פרופ' אריה רזיאל
מחלקות נוספות
המחלקה לרפואה דחופה – ד"ר משה שריסט
המחלקה לרפואה דחופה ילדים – דר' שמואל צור
המחלקה לטיפול נמרץ כללי – ד"ר אריה סורוקסקי
יחידה למחלות זיהומיות – ד"ר יסמין מאור
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יחידה לטיפול בסוכרת – ד"ר חוליו וינשטין
יחידה לרפואת עור ומין – ד"ר יוסף אופיר

דרכי התקשרות עם המרכז הרפואי:
מרכזיה – 03-5028211
מודיעין – 03-5028446
דר' יצחק ברלוביץ – 03-5028322
ד"ר זהבית זיו – נר סגנית מנהל בית החולים 03-5028321 -
ד"ר יובל לוי סגן מנהלת בית החולים – 03-5028893
מר שלום נויפלד – מנהל אדמיניסטרטיבי – 03-5028326
גב' לידיה ריחני ,מנהלת שירותי הסיעוד – 03-5028339
גב' אירינה דביר – מנהלת הכספים – 03-5028476
לשכה משפטית – 03-5028886
גב' מיכל ויינשל – דוברת – 03-5028844
פניות הציבור – ד"ר יובל לוי – 03-5028892
גב' אסנת רוס – מנהלת קבלת חולים ומרפאות חוץ 03-5028307
גב' נורית בלומנטל – מנהלת השירות הסוציאלי (בפועל) 03-5028454
מר ניר כץ – קצין בטחון 03-5028202-
גב' מרים שכטר – מנהלת מח' רשומות רפואיות – 03-5028242
אחות כללית – 050-6296523
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 .3סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי לשנת :2016
מס' מיטות פעילות ברישיון נכון ליום  30 + 672 – 6/2016מיטות אשפוז יום
ימי אשפוז במחלקות הכלליות –

219,913

אחוז תפוסה בתקן במחלקות הכלליות – 89.6%
שהייה ממוצעת באשפוז במחלקות הכלליות –  4.44ימים
סה"כ מספר ביקורים במרפאות ובמכונים –

311,678

סה"כ ביקורים במיון – 130,541
לידות חי – 4,733

סה"כ ניתוחים – 13,546

 .4תקציב המרכז הרפואי לשנת :2016
לפרטים נוספים אודות תקציב המרכז הרפואי יש לפנות למשרד הבריאות.

 .5המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות הכתובות שלפיהן המרכז
הרפואי פועל ,כאמור בסעיף  6לחוק חופש המידע:
המרכז הרפואי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין
היתר בחוזרי מנכ"ל .נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד
הבריאותhttp://www.health.gov.il :

 .6תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי ,הרשומים לפי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א – :1981
מאגרי המידע המרכזיים של המרכז הרפואי:

9

מאגר קליני –
 .1.1נתונים :רפואיים ,סיעודיים ,פארהרפואיים של המטפלים במרכז הרפואי .חלק
מהמאגר הקליני/רפואי הינו מאגר אדמיניסטרטיבי הכולל נתוני דמוגרפיה ,ביקורים,
פעולות והתחשבנות של המרכז מול הגורמים המשלמים.
 .1.2מטרה :טיפול מיטבי במטופל ,בשאיפה להביא את המידע הדרוש לצוות קרוב ככל
האפשר למקום וזמן הטיפול .התחשבנות עם הגורמים המשלמים עבור הטיפול:
קופות חולים ,ביטוחים ,ביטוח לאומי ,משלמים פרטיים וכד'.
מאגר לוגיסטי/פיננסי –
 .1.3נתונים :פיננסיים ,תקציב ,ספקים ,נתוני רכש.
 .1.4מטרה :ניהול האמצעים השונים הדרושים לפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.
ניהול התקציב ,ניהול כספי המרכז .ביצוע הרכש של האמצעים הדרושים ומעקב
אחר השימוש.
מאגר משאבי אנוש – אין למרכז הרפואי מאגר הכולל את כל הנתונים הרלוונטיים
לניהול המשאב האנושי .נתוני העובדים העיקריים מנוהלים במערכת מרכב"ה של נציבות
שירות המדינה .נתוני שכר מנוהלים בחברת מלם.
 .1.5נתונים המנוהלים על ידי המרכז הרפואי :נתוני הדרכת עובדים.
 .1.6מטרה :להבטיח את קיום הכישורים הדרושים אצל עובדי המרכז לביצוע תפקידיהם
וכן ביצוע הדרכות כלליות כגון כיבוי אש ,מניעת זיהומים וכד' .נתוני הכישורים
וההדרכות מנוהלים גם לצרכי עמידה בדרישות האקרדיטציה של המרכז.
(אקרדיטצית מרכז רפואי הינה תקן בינ"ל המאשר את עמידת המרכז הרפואי
בדרישות בטיחות הטיפול הרפואי).

 .7דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט –
:1999
במהלך שנת  2016התקבלו במרכז הרפואי 'וולפסון'  2בקשות על בסיס חוק חופש
המידע .כמו כן ,נתקבלו במהלך שנה זו  670פניות במסגרת תחום "פניות הציבור"
(לעומת  668פניות בשנה שקדמה לה).

