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רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל 
מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים 

קרובות לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 
וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית 

הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ 
הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 

Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים

כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים אותו¨ 
מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר לרפא¨ להקל 
ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו כל רגע הוא ¢רגע 

האמת¢Æ רגעי האמת האלה 

ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא קריטי¨ 
וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות לכאב¨ 

 Æלחרדה או למצוקה
המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם 

מייצרים את ¢חווית הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ 
Æאמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל

רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ 
בו כל מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע 
קשורים לעתים קרובות לכאב¨ לחרדה או 
למצוקהÆ המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה 

 Æ¢לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית הטיפול
יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ 

רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 
Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים
כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים 
אותו¨ מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר 

לרפא¨ להקל ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו 
כל רגע הוא ¢רגע האמת¢Æ רגעי האמת האלה 
ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא 

קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות 
לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 

Æוכל מה שקורה לפניהם



מטופל יקר,

 בחוברת זו ריכזנו עבורך מידע חיוני על מרכז דוידוף. 
מרכז דוידוף הינו מרכז הסרטן הראשון בישראל. פועלים בו במשותף: מערך לאונקולוגיה, מערך 

להמטואונקולוגיה, מערך תומך ושירותים נלווים.

לכל מטופל בדוידוף יש מסלול ריפוי משלו, המותווה על ידי הצוות הרפואי, על פי מכלול נתוניו 
הרפואיים והאישיים. המידע בחוברת זו יקל עליך את ההתמצאות במרכז דוידוף, ינחה אותך 

בהתקדמות במסלול הטיפול ויספק לך ולבני משפחתך תשובות לשאלות העשויות להתעורר 
במהלכו.  

מרכז דוידוף מאופיין בגישה כוללנית, המבוססת על עבודתו של צוות רב מקצועי המתמחה 
בתחומי הסרטן השונים. אנשי הצוות עומדים לרשותך בכל עת למתן מידע נוסף. 

 www.rmc.org.il – תוכל גם לקרוא על המרכז באתר האינטרנט של מרכז רפואי רבין

אנו מקווים כי המידע יסייע בידך לעבור את הטיפול ואת תהליך ההחלמה בצורה הטובה ביותר, 
ומאחלים לך בריאות טובה.

צוות מרכז דוידוף

*מטעמי נוחות המידע בחוברת נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים - זכר ונקבה. 



אודות מרכז דוידוף

 מרכז דוידוף הנו המרכז הייעודי הראשון מסוגו בישראל למניעה, לטיפול ולחקר מחלות הסרטן. 
המרכז, שהוקם הודות לתרומתה הנדיבה של משפחת דוידוף, מאגד תחת קורת גג אחת את מכלול 

השירותים והטיפולים לחולי סרטן, ומשרת אלפי חולים המגיעים אליו מכל רחבי הארץ ומחו"ל. 

המרכז נבנה בדגש מיוחד על פרטיות ועל כבוד המטופל, תוך הקפדה על סביבה אסתטית המשרה 
רוגע ונינוחות. 

סגל מרכז דוידוף כולל: רופאים, אחיות, רנטגנאי רדיותרפיה, פיזיקאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים,  
פסיכיאטרים, דיאטניות, פיזיותרפיסטים ומזכירות.

מרכז דוידוף משקף תפיסה תכנונית של בית חולים, אשר בנוי ומנוהל בגישה בה "המטופל במרכז". 
המבנה הארגוני שלו כולל מערך לאונקולוגיה ומערך להמטואונקולוגיה. בכל מערך מרפאות חוץ, 

אשפוז יום ומחלקת אשפוז. בצד המערכים האלה, פועלים מערך תומך ושירותים נלווים. 

מבנה ארגוני זה, כמו גם האופן בו מתוכנן המבנה הפיזי של מרכז דוידוף, מושתתים על צורכי המטופל, 
ומאפשרים לך לעבור באופן הגיוני ונוח את השלבים השונים של תהליך הטיפול עד להחלמה. 



היכן ניתן למצוא את ? 

קומהיחידה

3מחלקה להמטואונקולוגיה ולהשתלות מוח עצם

2מחלקה לאונקולוגיה

1הנהלה ומשרדים

0 כניסה מרפאות, מודיעין, מרכז מידע ע"ש מאיר ליזר, קפיטריה

1-אשפוז יום אונקולוגי, אשפוז יום המטואונקולוגי

2-רדיותרפיה, רפואה משלימה )אינטגרטיבית(

3-חניון 

4-חניון 

גישה למרכז דוידוף

ניתן להיכנס למרכז דוידוף משתי כניסות:

מזרח - מרחוב קפלן	 

מערב - מרחבת גן הפסלים של בית חולים בילינסון	 



מרפאות חוץ 

מרפאת החוץ היא המקום הראשון אליו תגיע במרכז דוידוף. במרפאות החוץ מתבצעת קבלה 
ראשונית של כל חולה חדש, לאחר מכן ממשיך בהן תהליך המעקב אחר המטופלים, לפני 

תחילת הטיפול, במהלכו ולאחריו. לכל מערך יש מערכת מרפאות חוץ משלו.

במרפאה מתקבלות רוב ההחלטות על הטיפול הרפואי שלך והן מיושמות בהמשך באשפוז יום, 
 ביחידה לטפול קרינתי, במחלקות האשפוז השונות ובמרפאה עצמה.

עבודת המרפאה מבוססת על גישה כוללנית, תוך שיתוף צוות רב מקצועי, בטיפול ובהתייחסות 
לצרכים השונים שלך ושל בני משפחתך. 

הרופא המטפל במרפאה הנו הרופא שילווה אותך לאורך כל שלבי הטיפול - הן  בעת תקופת 
הטיפול הפעיל והן לאחר סיום הטיפולים. הרופא המטפל יקבע בשיתוף אתך את תוכנית 

 הטיפול, יעדכן אותך על התקדמות הטיפול ויהווה כתובת עבורך בתקופת המעקב.
על מנת להקל עליך את ההתמצאות, המרפאות מחולקות לאשכולות על פי היחידות השונות. 

בכל אשכול צוות רפואי, צוות סיעודי, צוות פארא-רפואי וצוות מנהלי.



מרפאות החוץ של המערך לאונקולוגיה 

המרפאות מחולקות על פי מקום הגידול הראשוני: 

גידולים במערכת העיכול )ושט, קיבה, מעי גס, רקטום, לבלב, כבד ודרכי מרה( 	 

גידולי שד	 

גידולי ריאה	 

גידולי ראש צוואר 	 

גידולים במערכת העצבים )גידולים ראשונים וגרורות(	 

גידולים במערכת השתן )כליות, שלפוחית שתן, ערמונית ואשכים( 	 

גידולים במערכת המין הנשי )שחלות, רחם, צוואר הרחם(	 

מיקום: קומת כניסה )0( 

ימים ושעות פעילות: א'-ה', 08:00 - 15:00 

דרכי התקשרות: 

מוקד טלפוני - מודיעין למרפאות לאונקולוגיה: טלפון: 03-937-8055 	 

משרד קבלה ראשי: טלפון: 03-937-8000/1 , פקס: 03-937-8047 	 

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הינך 
 מבוטח ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(. 

בנוסף, חשוב שתביא אתך את כל המסמכים הרלוונטיים למחלתך.



מרפאות החוץ של המערך להמטואונקולוגיה

המרפאות מחולקות לפי סוגי המחלות: 

מרפאת לימפומות	 

 	 CLL - מרפאת לוקמיה לימפטית כרונית

מרפאת מיאלומה נפוצה	 

מרפאה לטיפול רב-תחומי בלימפומות של העור	 

 	CML – מרפאה לטיפול בחולים עם לוקמיה מיילואידית כרונית

מרפאה למעקב אחר חולים עם תסמונת מיאלודיספלסטית ולוקמיות חריפות	 

מרפאה למעקב אחר מושתלי מוח עצם 	 

מיקום: קומת כניסה )0(

ימים ושעות פעילות: א'-ה', 15:00-07:30 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8008/9 , פקס: 03-937-8046 

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הינך 
 מבוטח ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.

בנוסף, חשוב שתביא איתך את כל המסמכים הרלוונטיים למחלתך.



שירותי רפואה ייחודיים

מרכז דוידוף מציע גם שורת מרפאות, חלקן במתכונת מרפאות חוץ, המתמחות בנושאים 
ייחודיים. הטיפול מתבצע על ידי רופאים ואנשי צוות מומחים בתחומם. 

המרפאות הייחודיות כוללות:

מרפאת אונקו-פוריות	 

מרפאה לכירורגיה אונקולוגית 	 

מרפאה לדרמטו-אונקולוגיה 	 

מרפאה לסרטן בלוטת התריס	 

מרפאה לנוירו-אונקולוגיה	 

מרפאה לקרדיו-אונקולוגיה	 

מרפאה לאופטלמו-אונקולוגיה	 

 	BRCA מרפאת נשים -  נשאיות

 	BRCA מרפאת גברים – נשאי

מרפאה לאונקופלסטיקה )שחזורי שד(	 

מרפאה לסרטן חודרני של שלפוחית השתן	 

מרפאה לרדיולוגיה פולשנית אונקולוגית	 

מרפאה לאונקולוגיה אורתופדית - עמוד שדרה	 

למידע אודות שירותים אלה, פנה לרופא המטפל שלך. 

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הינך 
 מבוטח ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(. 

בנוסף, חשוב שתביא אתך את כל המסמכים הרלוונטיים למחלתך.



אשפוז יום 

אשפוז יום מיועד למתן טיפול כימותרפי וביולוגי לחולים, אשר אינם זקוקים לאשפוז במחלקה. 
כמן כן, ניתנים באשפוז יום טיפולים תומכים למטופלים הזקוקים לכך, עקב תופעות לוואי 

מהטיפול או מהמחלה כגון: מתן נוזלים, מתן עירויי דם, טיפול בבחילות ובהקאות, טיפול בכאב 
וכדומה. אשפוז היום כולל: אשפוז יום אונקולוגי ואשפוז יום המטו-אונקולוגי.



אשפוז יום אונקולוגי

 אשפוז יום אונקולוגי הנו חלק מהמערך לאונקולוגיה. 
הוא כולל 59 עמדות טיפול המחולקות לשלושה אשכולות: שניים בקומת אשפוז יום )1-( והשלישי 

בקומה 2.

 עמדת הטיפול הינה אישית ומופרדת על ידי מחיצות, מאזור הטיפול של מטופלים אחרים.
העמדה  כוללת:  כורסה או מיטה, ארונית וטלוויזיה.

אשפוז יום אונקולוגי כולל: מעבדה לביצוע ספירות דם ובית מרקחת ייעודי, בו מתבצעת הכנת התרופות, 
שנרשמו עבורך לקבלה בעירוי. 

צוות אשפוז יום כולל: רופאים, אחיות ומזכירות ועובד בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי במרפאה 
לאונקולוגיה. כמו כן, ניתן לקבל ייעוץ סוציאלי ותזונתי בהתאם לצורך.

קביעת תור ראשון לאשפוז יום אונקולוגי מתבצעת עבורך על ידי המזכירה במרפאה, בהתאם להפניית 
הרופא המטפל. יתר התורים נקבעים על ידי מזכירות אשפוז יום, בהתאם לפרוטוקול הטיפולי.

יום הטיפול הראשון - ביום זה תתקבל על ידי אחות, שתופקד על הטיפול בך, והיא תסביר לך ותדריך 
אותך על  תהליך הטיפול ועל תופעות הלוואי האפשריות כתוצאה מהטיפול.

מיקום: קומה )1- ( 

ימים ושעות פעילות: א', ד', 07:30 – 18:00, ב', ג', ה', 07:30 - 15:30

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8060/1 , פקס: 03-937-8063 

במקרים דחופים ניתן לפנות ליחידה, ללא תור, עד השעה 12:00.

לקראת התור הראשון, יש להצטייד בהתחייבות כספית לסדרת הטיפולים )טופס 17( מהקופה בה הנך 
 מבוטח ולחדשה בהתאם לתוקף.

בכל הגעה לאשפוז יום, יש להצטייד בתעודה מזהה ובכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח.



אשפוז יום המטואונקולוגי

טיפול.  עמדות   27 כולל  הוא  להמטואונקולוגיה.  מהמערך  חלק  הנו  המטואונקולוגי  יום  אשפוז 
אחרים.  מטופלים  של  הטיפול  מאזור  מחיצות  ידי  על  ומופרדת  אישית  הינה  הטיפול   עמדת 

העמדה כוללת: כורסה או מיטה, ארונית וטלוויזיה. 

אשפוז יום המטואונקולוגי כולל: מעבדה לביצוע ספירות דם ובית מרקחת ייעודי, בו מתבצעת הכנת 
התרופות שנרשמו עבורך לקבלה בעירוי. 

צוות אשפוז יום כולל: אחיות ומזכירות ועובד בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי במרפאה להמטואונקלוגיה. 
כמו כן, ניתן לקבל ייעוץ סוציאלי ותזונתי בהתאם לצורך. 

קביעת התורים: לאשפוז יום המטואונקולוגי מתבצעת עבורך על ידי המזכירות בהתאם להפניית הרופא 
המטפל והפרוטוקול הטיפולי.

יום הטיפול הראשון - ביום זה תתקבל על ידי אחות, שתופקד על הטיפול בך. היא תסביר לך ותדריך אותך 
על תהליך הטיפול ועל תופעות הלוואי האפשריות כתוצאה מהטיפול.

מיקום: קומה )1- ( 

ימים ושעות פעילות: ג' בשעות: 07:30 – 18:00, א' ב', ד', ה', בשעות 07:30 - 15:30 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8071, פקס: 03-937-8090 

במקרים דחופים ניתן לפנות ליחידה, ללא תור, עד השעה 12:00.

לקראת התור הראשון, יש להצטייד בהתחייבות כספית לסדרת הטיפולים )טופס 17( מהקופה בה הנך 
 מבוטח ולחדשה בהתאם לתוקף.

בכל הגעה לאשפוז יום, יש להצטייד בתעודה מזהה ובכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח.



יחידה לטיפול קרינתי – רדיותרפיה 

טיפול בקרינה – רדיותרפיה, מתבצע לרוב באמצעות מכשיר הנקרא מאיץ. מכשיר זה עושה שימוש 
בקרן באנרגיה גבוהה של פוטונים, אלקטרונים או חלקיקים אחרים, לשם פגיעה בתאים ממאירים 

והשמדתם. הטיפול בקרינה אינו מכאיב והוא דומה לצילום רנטגן שיגרתי.

הטיפול הקרינתי מהווה נדבך חשוב בטיפול האונקולוגי – בשל תרומתו המשמעותית הן לריפוי והן 
להקלה על תופעות הלוואי. 

 טיפולי הקרינה מותאמים לסוגים השונים של מחלות הסרטן, הן במבוגרים והן בילדים. 
ביחידה לטיפול קרינתי במרכז דוידוף, אנו שואפים להעניק את הטיפול המדויק והמתקדם ביותר 

 בתחום הרדיותרפיה הקיים בישראל. הטיפול הקרינתי שתקבל ינוהל על ידי רופא מהיחידה.
היחידה מצוידת במכשור מהמתקדמים בעולם, הכולל: 5 מאיצים משוכללים, מכשיר ברכיתרפיה ושני 

מכשירי סי.טי. )CT( סימולציה.  

צוות היחידה לטיפול קרינתי כולל: רופאים, רנטגנאי רדיותרפיה, פיזיקאים, אחיות, מזכירות, עובדות 
סוציאליות ודיאטניות.

הפניה לטיפול ולקביעת תור: את ההפניה לטיפול קרינתי רושם הרופא המנהל את הטיפול בך במרכז 
דוידוף. הפנית הרופא תשלח ליחידה לרדיותרפיה. המידע הרפואי יועבר למנהל יחידת הקרינה, אשר 
יקבע את מידת דחיפות הטיפול ומי הרופא אשר יטפל בך. במזכירות היחידה יתאמו עבורך את מועד 
התור הראשון ואת מועדי הטיפולים בהמשך, בהתאם להחלטת המנהל ותוך התחשבות ככל שניתן 

בהעדפותיך.



תהליך הטיפול ביחידה לטיפול קרינתי כולל את השלבים הבאים:

הערכת  המטופל – ביחידה "יוצמד" אליך רופא לניהול הטיפול הקרינתי. הרופא שילווה אותך ישוחח 	 
איתך, יבדוק אותך ויסביר לך על הטיפול המומלץ ועל תופעות הלוואי האפשריות, אם יש כאלה. 

הדרכת אחות - אחות מהיחידה תסביר לך אודות תהליך תכנון הקרינה )סימולציה(, הטיפול הקרינתי 	 
ותופעות הלוואי האפשריות, ותנחה אותך כיצד לנהוג בזמן הטיפולים ואילו תרופות ליטול במידת הצורך. 

סימולציה )הדמיית קרינה( – לפני הקרינה יש לבצע שלב מקדים של תכנון מיקום הקרינה. על בסיס 	 
סריקה במכשיר CT, המהווה סימולציה של הקרנה, יקבע צוות הרופאים, הפיזיקאים והרנטגנאים 

ביחידה את התנוחה בה תקבל את ההקרנות ויתכנן עבורך תוכנית הקרנות.

אישור התוכנית -  בסיום תהליך התכנון, ולאחר אישור התוכנית על ידי הגורמים המוסמכים לכך וקבלת 	 
אישור של בקרת איכות, תתחיל את הטיפול הקרינתי בפועל.

הטיפול הקרינתי -  על פי התוכנית שאושרה, תתואם לך סדרה של הקרנות שתתבצע באותו מאיץ, 	 
במועדים קבועים ובשעות קבועות. בכל הקרנה, יקבל את פניך רנטגנאי הרדיותרפיה, המפעיל את 

המאיץ ויחזור על כל הסבר נדרש טרם כניסתך לחדר.

במהלך סדרת הטיפולים, על פי הצורך, תופנה למעקב רפואי או סיעודי בהתאם לפרוטוקול הרפואי 
הרלוונטי לך.

מיקום: קומה )2-( 

ימים ושעות פעילות: א'-ה', 21:00-07:00 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-7960/1 , פקס: 03-937-7962

בהגיעך ליחידה, יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח ובטופס 
התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.



המערך התומך

בנוסף למערכי הטיפול הרפואי, מציע לך מרכז דוידוף מערך תומך של שירותים,  אשר כל 
מטרתם להקל ולשפר את איכות החיים שלך ושל בני  משפחתך בהתמודדות עם המחלה. 

שירותים אלה פועלים בתיאום מלא עם הצוות המטפל בך והם כוללים:

שירות לטיפול פליאטיבי 	 

שירות לעבודה סוציאלית	 

שירות לפסיכולוגיה רפואית 	 

שירות לפסיכיאטריה 	 

שירות לתזונה ולדיאטה	 

יחידה לרפואה משלימה )אינטגרטיבית( 	 

שירות לפיזיותרפיה 	 

מרפאת מחלימים  	 

שירות לטיפול פליאטיבי
הטיפול הפליאטיבי מתמקד בתסמיני המחלה )סימפטומים( ובעיקר בכאב, אך גם בתופעות אחרות 

כגון: בחילות, עצירות, קוצר נשימה, מצוקה נפשית ועוד. המרפאה מטפלת בגישה כוללנית, שמטרתה 
 לשפר את איכות החיים שלך ואת התמודדותך עם המחלה.

אופן הפנייה למרפאה: ניתן לקבל הפניה למרפאה מהרופא - האונקולוג המטפל בך, מאחות או מכל 
 נציג צוות רפואי אחר.  

קביעת תור: על  ידי מזכירות המרפאה.
מיקום: קומת כניסה )0( – חדר 36

ימים ושעות פעילות: א' - ה', 08:00 - 15:00 
דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8048, פקס: 03-937-8094 

מענה טלפוני יינתן בימים א' – ה' בין השעות: 15:00-12:00 

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח 
 ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.

בנוסף, חשוב שתביא אתך את כל המסמכים הרלוונטיים למחלתך.





שירות לעבודה סוציאלית 

השירות לעבודה סוציאלית מהווה נדבך חשוב בטיפול הכוללני הניתן במרכז דוידוף. צוות 
העובדים הסוציאליים מקפיד על שני עקרונות פעולה מרכזיים: שמירה על רצף טיפולי וליווי 
החולה ומשפחתו לאורך כל תקופת הטיפול. זאת תוך זמינות ומתן מענה מהיר ככל שניתן. 

המטרה היא: שתיפגש לפחות פעם אחת עם עובדת סוציאלית, לצורך היכרות ראשונית, למתן 
מידע מלא לגבי זכויותיך ולביצוע הערכה לגבי הצרכים הרגשיים והיומיומיים שלך ושל בני 

 משפחתך. במהלך הפגישה תיקבע עמך תכנית התערבות, בהתאם לצורך. 
 ניתן לפנות גם באופן עצמאי, אם הנך מרגיש צורך בכך. 

 העובדים הסוציאלים משויכים לצוותי המרפאות השונות ומחולקים על פי מיקום וסוג המחלה, 
 או על פי הרופאים המטפלים.

השירות לעבודה סוציאלית נותן מענה לחולים ולבני משפחותיהם בתחומים הבאים: 

 מתן מידע על זכויות של חולי סרטן וסיוע במימושן. מידע נוסף ניתן לקבל בחוברות 	 
 "כללית לידיעתך" ובחוברות האגודה למלחמה בסרטן ובאתרי האינטרנט: 

www.clalit.co.il   |   www.cancer.org.il

סיוע בתכנון השחרור, בהתארגנות בבית ובגיוס משאבים מהקהילה	 

סיוע בהתמודדות רגשית של החולה והמשפחה	 

מיקום: העובדים הסוציאלים פועלים בכל הקומות במרכז דוידוף.

ימים ושעות פעילות: פרטים והכוונה ניתן לקבל במזכירות המרפאה בה אתה מטופל.

השירות הפסיכו-אונקולוגי )סוציאלי/פסיכולוגי/פסיכיאטרי(

ההתמודדות עם מחלת הסרטן מצריכה גיוס כוחות נפשיים של המטופל ושל סביבתו, כאשר 
כל שלב במחלה מלווה בקשיים ייחודיים, המעלים צורך בהתארגנות שונה. השירות הפסיכו- 

אונקולוגי מעניק למטופל ולבני משפחתו תמיכה וליווי לצורך עיבוד רגשי, סיוע בהסתגלות, הקלה 
 על סימפטומים וטיפול בקשיים הרגשיים, הנלווים למחלת הסרטן.

העובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים עובדים בשיתוף פעולה. 



שירות לפסיכולוגיה רפואית 

השירותים הפסיכולוגיים במרכז דוידוף ניתנים החל משלב קבלת האבחנה, דרך תהליכי הטיפול 
השונים ולאחריהם. הנושאים המרכזיים בהם עוסק הטיפול הפסיכולוגי הם: ליווי בעת קבלת האבחנה, 

סיוע בהתמודדות עם הכאב ועם תופעות הלוואי של הטיפולים, ליווי בסיום הטיפול ובחזרה למסלול 
החיים. כמו כן, ניתן סיוע בתקשורת שלך ושל בני משפחתך עם הרופא ועם הצוות המטפל, בהכנה 

לתהליכים הרפואיים ובליווי בשלבים הסופניים של המחלה. 

סוגי הטיפולים הפסיכולוגיים )פרטני/זוגי/משפחתי( הניתנים בשירות הינם אינטגרטיביים, וכוללים 
בתוכם: טיפול דינמי, טיפול התנהגותי -קוגניטיבי )CBT(, טיפול אקזיסטנציאליסטי, טיפול נרטיבי, 

שימוש בטכניקות פסיכו-פיזיולוגיות )היפנוזה, הרפיה ודמיון מודרך( וטיפול מערכתי. 

 אופן הפנייה למרפאה: ניתן לקבל הפניה לייעוץ פסיכו-אונקולוגי מהרופא-אונקולוג המטפל בך,
מאחות או מכל נציג צוות רפואי אחר.  

ניתן לפנות גם באופן עצמאי, אם הנך מרגיש צורך בכך. 
אם הנך מאושפז במחלקה, השירות הפסיכולוגי ניתן גם במהלך תקופת האשפוז.  

פרטים והכוונה ניתן לקבל  במזכירות המרפאה בה הנך מטופל.

מיקום: קומת כניסה )0(  חדר 35, קומה )2 ( חדר 9 
ימים ושעות פעילות: א'-ה', בין השעות 08:00 - 15:00 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8039

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח 
ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.



שירות לפסיכיאטריה

לעיתים מלווה ההתמודדות עם מחלת הסרטן במצוקות נפשיות ובתופעות שונות הדורשות ייעוץ 
פסיכיאטרי. השירות לפסיכיאטריה במרכז דוידוף, מעמיד לרשותך פסיכיאטרים בעלי התמחות בתחום 

האונקולוגי.

השירות כולל בדיקה קלינית ראשונה על ידי הפסיכיאטר. על בסיס הבדיקה יאבחן הפסיכיאטר את 
 מצבך ויבנה עבורך תוכנית טיפולית אישית, הכוללת הפניה למסגרות טיפול שונות בהתאם לצורך.

כמו כן, בהתאם לצורך, יינתן לך גם טיפול פסיכופרמקולוגי )תרופתי( ויתבצע מעקב סדיר אחר הטיפול 
והשפעותיו.

אופן הפנייה: ניתן לקבל הפניה לייעוץ פסיכיאטרי מהרופא-אונקולוג המטפל בך, מאחות או מכל נציג 
צוות רפואי אחר.  

קביעת תור: על  ידי מזכירות המרפאה.

מיקום: קומת כניסה )0( – חדר 36. 

ימים ושעות פעילות: א' - ה', 08:00 - 15:00

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8048. פקס: 03-937-8094

מענה טלפוני יינתן בימים א' – ה',  בין השעות: 15:00-12:00  

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך 
מבוטח ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.



שירות לתזונה ולדיאטה 

התזונה מהווה מרכיב חשוב בטיפול הכוללני במחלות הסרטן. מצב תזונתי תקין מאפשר 
התמודדות טובה יותר עם הטיפול הרפואי ומעלה את יעילותו. כמו כן, לתזונה תרומה משמעותית 

לשיפור איכות החיים שלך. מטרת הטיפול התזונתי היא השגה של מצב תזונתי תקין או שמירה 
עליו, תוך כדי התחשבות במגבלות שהמחלה מציבה, בטיפול הרפואי הניתן לך, בתופעות הלוואי 

האפשריות וברקע הרפואי והתזונתי שלך. 

קיים מידע רב באינטרנט ובמקורות מידע נוספים, לגבי תזונה במחלות הסרטן. מאחר שעומס 
המידע עלול לגרום לבלבול ואף להוביל לשינויים תזונתיים לא רצויים, מומלץ להתייעץ עם 

דיאטנית קלינית בעלת ניסיון בטיפול בחולי סרטן. 

צוות הדיאטניות במרכז דוידוף הנו בעל  ניסיון רב בטיפול בחולי סרטן. הדיאטניות מלוות את 
המטופל בכל שלבי הטיפול, כאשר ההמלצות התזונתיות הינן אישיות ומותאמות לכל מטופל, 

בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו.

אופן הפנייה: ניתן לקבל הפניה לייעוץ לתזונה ולדיאטה מהרופא-אונקולוג המטפל בך, מאחות או 
מכל נציג צוות רפואי אחר.  

קביעת תור: על  ידי מזכירות היחידה.

מיקום מזכירות היחידה: קומת כניסה )0( – חדר 36 )מזכירות מרפאה פליאטיבית(

ימים ושעות פעילות: א' - ה', 08:00 - 15:00

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8048 פקס: 03-937-8094

מענה טלפוני יינתן בימים א' – ה',  בין השעות: 15:00-12:00

אם הנך מטופל ביחידה לטיפול קרינתי – על מנת לקבל ייעוץ תזונתי במהלך הטיפולים, יש 
 לפנות לקביעת תור למזכירות היחידה לרדיותרפיה בקומה )2-( טלפון: 03-937-7960.

אם הנך מאושפז  - ניתן ייעוץ תזונתי על ידי דיאטנית במחלקה בה אתה מאושפז, בהתאם לצורך 
הרפואי.



רפואה משלימה )אינטגרטיבית(

היחידה לרפואה משלימה היא חלק מהטיפול הכוללני במרכז דוידוף. היחידה פועלת במתכונת 
דומה ליחידות אחרות לרפואה משלימה, במרכזי הסרטן המובילים בעולם והינה הוותיקה והמובילה 
מסוגה בארץ. היחידה מתמחה בהתאמה אישית של רפואה טבעית/משלימה, בשילוב עם הטיפול 

הקונבנציונלי בחולי סרטן. היא מיועדת לתמוך באיכות החיים של החולים ובני משפחותיהם ולא 
כתחליף לטיפול הקונוונציונלי במחלה. 

היחידה מתמחה במתן אבחון, ייעוץ וטיפול ברפואה משלימה, בדגש על בניית תוכנית טיפול אישית 
 כוללנית, המשלבת בין שיטות מודרניות למסורתיות. התוכנית מותאמת לכל מטופל באופן אישי 

על פי: מצב המחלה, הטיפול הקונוונציונלי וצורכי החולה כאדם. 



מתי כדאי לפנות ליחידה? 
בסמוך לאבחנה – לצורך בניית תוכנית תמיכה מקיפה לפני ולקראת הטיפולים הקונוונציונליים. 	 

במהלך הטיפול – לצורך קבלת תמיכה וחיזוק גופני ונפשי, עידוד ההחלמה וסיוע בשימור איכות 	 
החיים, על ידי הפחתת תופעות לוואי כגון: תשישות, חולשה ועייפות, כאב ואי נוחות, עצירות, 

שלשול, בחילות והקאות, פצעים בפה, ירידה בתיאבון/במשקל, גלי חום ושינויים הורמונאליים, 
חרדה, דיכאון והפרעות שינה, וכן לצורך חיזוק מערכת החיסון ושיפור תוצאות ספירות הדם. 

בסיום הטיפול האונקולוגי - לצורך בניית תוכנית שיקום אישית לתמיכה בחזרה מלאה למעגל 	 
החיים. 

היחידה מציעה לך: 
פגישת ייעוץ ואבחון עם רופא מומחה, לבניית תוכנית טיפול מקיפה, בטוחה ויעילה. 	 

תוכנית טיפול אישית המותאמת לך, בהתאם למצבך הרפואי ולצרכים הייחודיים שלך. 	 

שילוב עם הטיפול הקונוונציונלי, בהתאם לפרוטוקול האנטי סרטני, בתיאום עם הרופא המטפל 	 
שלך. 

אופן הפנייה: הייעוץ והטיפול ביחידה מיועדים לחולי סרטן על כל סוגיו, בכל שלבי המחלה, 	 
ומיועדים למטופלים מכל המרכזים הרפואיים בארץ ולמבוטחים מכל הקופות. 

מיקום: קומה )2-(

ימים ושעות פעילות: א'- ה' , 16:00-08:30 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-7995/77, פקס: 03-937-7974 

 www.integrativemedicine.org.il :אתר אינטרנט

הטיפולים ביחידה אינם כלולים בסל הבריאות וכרוכים בתשלום. 



שירות לפיזיותרפיה – מאבחנה להחלמה

השירות לפיזיותרפיה בבית החולים נותן מענה למגוון רחב של בעיות גופניות ותפקודיות העלולות להופיע 
אצל מטופלים חולי סרטן, במהלך השלבים השונים של הטיפול, ביניהן: חולשה וירידה ביכולת התפקודית, 

בעיות יציבה, ליקוי בשיווי משקל, נוקשות מפרקית, נפיחות בגפיים, בעיות בשרירי רצפת אגן )שליטה על 
 הסוגרים(, סחרחורות, בעיות פה ולסת, ירידה במסת העצם וכאבים. 

במחקרים נמצא, שהאימון והכושר הגופני הינם גורם מכריע ביכולת ההתמודדות של המטופל עם מחלת 
הסרטן ועם הטיפול בה, לכן חשוב לבצע פעילות גופנית במהלך הטיפולים ובשלבי ההחלמה.

במסגרת השירות נבנית תוכנית אישית לפעילות גופנית, המותאמת למצבו המשתנה של המטופל, 
ליכולותיו ולהעדפותיו.

שירותי הפיזיותרפיה וההכוונה בנושא פעילות גופנית ניתנים למטופלי מרכז דוידוף, על ידי צוות 
הפיזיותרפיסטים מהמכון לפיזיותרפיה – בבילינסון.  

השירות ניתן במחלקות האשפוז, בקבוצות, באופן פרטני ובבית המטופל - בתיאום עם הקהילה. 

 פעילות גופנית כללית, תחת הכותרת "צעדים", מתקיימת במרכז דוידוף בחדרי ההמתנה 	 
בימים: ב'- ו- ד' בין השעות 10:00 - 12:00.

פעילות גופנית לקבוצות חולים פרטניות )נשים חולות סרטן שד, חולי מיאלומה, מושתלי מוח עצם ועוד( 	 
מתקיימת במכון לפיזיותרפיה של בית חולים בילינסון. פרטים במזכירות המרפאה המטפלת בך.

אופן הפנייה: הפניה בכתב לשירות לפיזיותרפיה, תוכל לקבל מהרופא-האונקולוג המטפל בך. 

קביעת תור: על ידי מזכירות המכון לפיזיותרפיה בבילינסון . 

מיקום: בניין בית חולים לנשים  - קומת קרקע )0( כניסה מחצר פנימית, בסמוך למגדל המים.

ימים ושעות פעילות: א' - ה', 08:00 - 14:00

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-7421, פקס: 03-937-7422



מרפאת מחלימים ע"ש ד"ר ישראל )רולי( יובל

מרפאת המחלימים במרכז דוידוף שמה לה כמטרה, לסייע לאנשים שהחלימו ממחלת הסרטן לשוב 
למעגל הבריאות ולחיים מלאים, משמעותיים ואיכותיים. 

עם העלייה המתמשכת במספר המחלימים מסרטן, מראה הניסיון בארץ ובעולם שאנשים אלו סובלים 
מיותר מחלות, סימפטומים ובעיות רפואיות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, גם חודשים ושנים לאחר 

תום הטיפולים במחלה. לשם כך, הוקמה מרפאת המחלימים במרכז דוידוף, בדומה למרכזי סרטן 
מובילים בעולם.

המרפאה מהווה כתובת אמינה ומקצועית עבור המחלימים מסרטן ובני משפחותיהם, לקבלת מענה 
לבעיות רפואיות, להתלבטויות ולקשיים השונים המאפיינים אוכלוסייה זו.

הביקור במרפאה ממשיך את רצף הטיפול והמעקב במרכז דוידוף. הוא אינו  מחליף את המעקב 
 השגרתי על ידי הרופא האונקולוג  או ההמטואונקולוג  ועל ידי רופא המשפחה, אלא משלים אותו.

צוות המרפאה כולל: צוות רפואי, צוות סיעודי, צוות פארא-רפואי וצוות מנהלי.

כמו כן, מקיימת המרפאה קשרים מקצועיים ענפים עם מרפאות חוץ ייעודיות אחרות בבית החולים, 
המתמחות בסרטן )קרדיולוגיה, פריון, נוירולוגיה, רפואת פה ולסת, ועוד(, עם מסגרות שיקומיות באגודה 
למלחמה בסרטן )לדוגמה: ייעוץ מיני, wellness community(, ועם מערך הרפואה הראשונית )רפואת 

המשפחה( בקהילה. 

 מיקום: קומת כניסה )0(
 ימים ושעות פעילות: ב', ג', ה', 19:00-15:00 

דרכי התקשרות: טלפון : 03-937-7936, פקס : 03-937-7902 

בהגיעך למרפאה יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של קופת החולים בה הנך מבוטח 
ובטופס התחייבות כספית מתאים )טופס 17(.



מחלקות האשפוז במרכז דוידוף 

המחלקה לאונקולוגיה
המחלקה לאונקולוגיה שייכת למערך לאונקולוגיה. המחלקה מטפלת בחולים הזקוקים לטיפול 

כימותרפי אינטנסיבי או לטיפול קרינתי באשפוז, ובמטופלים הזקוקים לטיפול בסיבוכי המחלה או 
 בתופעות לוואי מהטיפול. כמו כן, במידת הצורך ניתן בה טיפול תומך. 

 במחלקה 25 מיטות אשפוז. החדרים במחלקה עוצבו לרווחת החולה ובני משפחתו. 
 בכל חדר: מיטה למאושפז ומיטה נוספת המיועדת לבן משפחה, טלוויזיה אישית, ארון בגדים ושולחן.

במחלקה חדר משפחות מרווח ומאובזר ומטבחון צמוד. 

אופן הפנייה: אשפוז החולים מתבצע בדרך כלל באופן אלקטיבי – תוך תיאום מראש עם מנהל 
המחלקה ועם האחות האחראית. הפניה לאשפוז מתקבלת מהרופא המטפל במרכז דוידוף, 

מרופאים במחלקות מרכז רפואי רבין או מהרופא המטפל בקהילה.

מיקום: קומה )2(

ימים ושעות פעילות: כל ימות השבוע. 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8101/2/3, פקס: 03-937-8114 



המחלקה להמטואונקולוגיה ולהשתלת מוח עצם
המחלקה להמטואונקולוגיה ולהשתלת מוח עצם, המשתייכת למערך להמטואונקולוגיה, מורכבת 

משתי יחידות: יחידה לאשפוז המטואונקולוגי ויחידה להשתלת מוח עצם ולאיסוף תאי אב.

 היחידה לאשפוז המטואונקולוגי 
היחידה מטפלת בחולים עם ממאירויות המטולוגיות, המקבלים טיפול כימותרפי אינטנסיבי או 

הזקוקים לאשפוז, עקב סיבוכים של הטיפול.

 ביחידה ישנן 15 מיטות אשפוז. החדרים במחלקה עוצבו לרווחת החולה ובני משפחתו. 
בכל חדר: מיטה למאושפז ומיטה נוספת המיועדת לבן משפחה, טלוויזיה אישית, ארון בגדים 

ושולחן. במחלקה חדר משפחות מרווח ומאובזר ומטבחון צמוד. 

 היחידה להשתלת מוח עצם 
 ביחידה 14 מיטות אשפוז. 

היחידה מבצעת את סוגי השתלות מוח עצם כלהלן: 

השתלת מוח עצם עצמית 	 

השתלת מוח עצם מתורם - כאשר חולה מועמד לעבור השתלה מתורם, עליו לעבור בדיקת 	 
סיווג רקמות, המגדירה את "תעודת הזהות הגנטית" שלו. 

מקורות השתל מתורם:

תורם בן משפחה	 

תורם זר	 

דם חבל טבור	 

בן משפחה עם התאמה חלקית	 

אופן הפנייה: אשפוז החולים מתבצע בדרך כלל באופן אלקטיבי – תוך תיאום מראש עם מנהל 
המחלקה ועם האחות האחראית. הפניה לאשפוז מתקבלת מהרופא המטפל במרכז דוידוף, 

מרופאים במחלקות מרכז רפואי רבין או מהרופא המטפל בקהילה.

 מיקום: קומה )3(
 ימים ושעות פעילות: כל ימות השבוע. 

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8116/20/21, פקס: 03-937-8130



מחקרים קליניים במרכז דוידוף

מחקר קליני הוא בדיקה או מחקר של טיפול חדש הניתן לחולים. מטרת המחקר היא: מציאת 
דרכים לטיפול יעיל יותר כנגד המחלה, וכן בדיקת תרופות או אמצעים להקלה בסימפטומים 

)תסמינים(, או למניעה ולטיפול בתופעות לוואי. ההשתתפות במחקרים הקליניים מאפשרת 
לחולים חשיפה לתכשירים מתקדמים ביותר, הרבה לפני כניסתם האפשרית לסל התרופות 

ולפעמים אף לפני שאושרו ע"י רשויות בינלאומיות.

מרכז דוידוף שותף למחקרים קליניים מובילים בארץ ובעולם, הנמצאים בחזית הרפואה, כולל 
מחקרים הייחודיים למרכז עצמו. מחקרים קליניים במרכז דוידוף נערכים בשלושת המערכים: 

המערך לאונקולוגיה, המערך להמטואונקולוגיה והמערך התומך.

המרכז למחקרים קליניים ע"ש טרובמן 
היחידה למחקר קליני במרכז דוידוף מספקת מערך שירותים ומומחיות הן לחוקרים והן 

למטופלים המעורבים במחקרים קליניים, והינה אחד הגופים המובילים את המחקר הקליני 
בתחום הסרטן בישראל. 

מטרת היחידה לאפשר למטופלים נגישות לטיפולים חדשניים, תוך נטילת חלק בפיתוח פריצות 
דרך טיפוליות, הנמצאות בחזית המדע. צוות איכותי, מסור ומיומן דואג שהעשייה הרפואית 

והמדעית תתבצענה תחת הסטנדרטים הקפדניים ביותר.

מאגר מחקרים קליניים 
במרכז המידע למחלות הסרטן במרכז דוידוף, קיים מאגר עדכני של רשימת המחקרים הקליניים 
המתבצעים במרכז  דוידוף. המאגר מיועד לחולי סרטן, המעוניינים להשתתף במחקרים קליניים 

במרכז דוידוף. 

 המחקרים הפתוחים לגיוס מטופלים מחולקים לפי סוגי מחלת הסרטן.
www.cancerinfo-davidoff.co.il :פרטים נוספים באתר האינטרנט של מרכז המידע

 



 מיקום: קומה )1-(
 ימים ושעות פעילות: ימים א'-ה' בשעות: 16:00-08:00 

 דרכי התקשרות אונקולוגיה: טלפון : 03-937-8077/74, פקס : 03-923-1437 
 דרכי התקשרות המטואונקולוגיה: טלפקס : 03-937-7931

 שאל את  הרופא המטפל אודות התאמתך למחקר.
ההשתתפות במחקרים אינה כרוכה בתשלום.



שירותים ופעילויות לרווחת המטופל במרכז דוידוף

לרשותך ולרשות בני משפחתך עומדת מעטפת של שירותים ופעילויות לרווחתך, מטעם מרכז 
דוידוף, מרכז רפואי רבין ושירותי בריאות כללית. תוכל להשתמש בשירותים אלו במרכז דוידוף, 

במרפאת הקהילה וגם בביתך.

אתר האינטרנט של מרכז דוידוף 

 אתר האינטרנט של מרכז דוידוף הנו חלק מהאתר של מרכז רפואי רבין. 
 האתר מרכז בתוכו את מירב המידע אליו תזדקק בהתמודדות עם המחלה.

 www.rmc.org.il :כתובת האתר 
 בכניסה לאתר, יש להקיש בסרגל העליון על כפתור "מחלקות ומרפאות" ואז לבחור:

מרכז דוידוף לסרטן/אונקולוגיה. 

מרכז מידע למחלות הסרטן ע''ש מאיר ליזר

המרכז הוקם כדי לתת מענה לצורך במידע מקצועי, מהימן ועדכני על מחלות הסרטן ועל 
ההתמודדות עמן. צוות המרכז עומד לרשות המטופלים ובני משפחותיהם, כדי לסייע להם 

בחיפוש מידע ספציפי, לפי בקשתם ולעזור להם להבין טוב יותר את מצב בריאותם. 

המידענית המקצועית והצוות העובד עמה, מעניקים יחס אישי לפונים ומסייעים בחיפוש מידע 
 ממקורות אמינים כגון: אוסף פרסומים, עלונים וספרים רלוונטיים ומאגרי מידע באינטרנט. 

קיימת אפשרות לשליחת המידע, ישירות לבית הפונה או באמצעות דואר אלקטרוני. 

המרכז הוקם הודות לתמיכתה של משפחת ליזר, לזכר אבי המשפחה, מאיר ליזר ז''ל, שכיהן 
כיו''ר עמותת ידידי מרכז רפואי רבין, בשנים 1996 ל-2003.

www.cancerinfo-davidoff.co.il :כתובת אתר מרכז המידע

מיקום: קומת כניסה )0(.

שעות פעילות: א' –ה', בשעות: 13:30-09:30

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8054 

השירות ניתן ללא תשלום.



מוקד אחיות אונקולוגיות של "כללית"

הכללית מפעילה מוקד טלפוני של אחיות אונקולוגיות, הייעודי לחולי סרטן. המוקד מהווה שלוחה 
של מוקד האחיות ובו ממתין לך צוות מוסמך, מקצועי ומיומן של אחיות אונקולוגיות, אשר יסייע לך 

בהתמודדות עם כל בעיה, כאב או שאלה. כל פנייה שלך תתועד ותועבר לתיקך האישי, לצורך 
המשך טיפול על ידי רופא המשפחה והצוות המטפל בך.

דרכי התקשרות: טלפון:  9585*

שעות הפעילות: בימים א' עד ה' 24:00-18:00. בימי ו' ובערבי חג 24:00-13:00. 

בשבתות ובחגים 24:00-08:00.

המדריך למטופלים אונקולוגיים – "כללית לידיעתך":

חוברת המרכזת מידע רב אודות זכויות ונושאים נוספים לחולי סרטן, שהנך עשוי להזדקק להם 
במהלך המחלה וההחלמה. החוברת הופקה על ידי "כללית", אשר גייסה לצורך כך את מיטב 

אנשי המקצוע, ביררה ולמדה מהם הצמתים המרכזיים שבהם אתה עשוי להזדקק להכוונה 
ולתמיכה. החוברת מחולקת במרפאות הקהילה. כמו כן, ניתן לקבלה במרכז המידע למחלות 

.www.clalit.co.il – סרטן במרכז דוידוף או לעיין בה באתר הכללית



קפיטריה 

מיקום: קומת כניסה )0(

שעות פעילות: ימים א' – ה', 07:00 – 18:30

איפור וטיפוח

פרויקט המיועד למטופלי מרכז דוידוף, במסגרתו ניתנים הדרכה וייעוץ כיצד להתמודד עם 
השינויים בעור הגוף והפנים, נשירת השיער והשינויים בציפורניים. כמו-כן, ניתן טיפול אישי על ידי 

קוסמטיקאיות ומאפרות מקצועיות. 

מיקום: קומה )1-(

שעות פעילות: ימי א'

חניון דוידוף

החניון מיועד למטופלים הנמצאים בטיפול פעיל: כימי או קרינתי. על מנת לאפשר חניה למי שזקוק לה 
 ביותר, רק טיפולים מסוימים מקנים את הזכות לחניה בחניון דוידוף. 

 הסדר לאישור חניה ניתן לקבל במשרד הקבלה הראשי, אשר בקומת הכניסה )0(,
בימים א'-ה' בשעות: 08:30 – 15:00. טלפון: 03-937-8000/1 

החזרי נסיעות

ניתן לקבל אישור להחזר נסיעות מקופת החולים בה הנך מבוטח, בהתאם לזכאותך, על פי סל 
השירותים. אישורים להחזרי נסיעות, ניתן לקבל במשרדי הקבלה ביחידות לאשפוז יום ובמשרד 

הקבלה ביחידה לרדיותרפיה. 

ליצנות רפואית

 ליצן רפואי פועל ביחידות לאשפוז יום וביחידה לטיפול קרינתי.
מיקום: קומות )1-(  )2-(

שעות פעילות: א' , ד': 11:00-08:00



מספרה

ההתמודדות עם נושא השיער מטילה לא פעם עומס רגשי ונפשי נוסף, על המטופל. במרכז 
דוידוף פועלת מספרה המתמחית בטיפוח השיער אצל מטופלי סרטן. צוות מתנדבים מומחים 

יעניק לך, ברגישות ובהבנה, טיפול בשיער, ייעוץ מקצועי והתאמת פאות.

מיקום: קומה )1-(

שעות פעילות: ימים ב', ד', בשעות: 08:00 – 12:00 בתיאום מראש.

דרכי התקשרות: טלפון: 03-937-8087

''NET POINT'' - עמדות אינטרנט

 עמדות גלישה חופשית באינטרנט למטופלים ולבני משפחותיהם – חינם 
באולם ההמתנה של היחידה לרדיותרפיה – קומה )2-( 

עמותות וארגונים לחולי סרטן 

רשימת שמות של ארגונים, המסייעים לחולי סרטן בתחומים שונים ונותנים מענה על מגוון רחב 
 www.cancerinfo-davidoff.co.il :של צרכים, מפורטת באתר מרכז המידע למחלות סרטן

 הרשימה אינה המלצה להעדיף את הארגונים האלה, על פני ארגונים אחרים.
כמו כן, איננו אחראים על התכנים באתרים המוזכרים.

אומנות ויצירה

מדריכה באומנות עוברת בזמן מתן הטיפול, בעמדות הטיפול ומציעה למטופלים פעילות יצירה 
בהדרכה אישית.

מיקום: קומה )1-(

שעות פעילות: ימים ב' , ד'

שירות WI-FI אינטרנט חופשי 

ברחבי מרכז דוידוף קיימת רשת WI-FI חופשית לגלישה באינטרנט.  



מרכז דוידוף

www.rmc.org.il
מרכז רפואי רבין - מובילים רפואה ישראלית

• 
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תקן בינלאומי לאיכות ובטי
תו 

 •

מרכז רפואי רבין¨ בית חולים בילינסון
מרכז דוידוף¨ המערך להמטואונקולוגיה

∞≥≠π≥∑≠∏∞¥∂ ∫פקס ∞≥≠π≥∑≠∏∞∞∏Øπ ∫טלפון
±π∫∞∞ ≠ ±µ∫∞∞ ∫בין השעות ßה ß̈ג ß̈ב ß̈ימים א

דף ראשון

רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל 
מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים 

קרובות לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 
וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית 

הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ 
הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 

Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים

כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים אותו¨ 
מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר לרפא¨ להקל 
ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו כל רגע הוא ¢רגע 

האמת¢Æ רגעי האמת האלה 

ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא קריטי¨ 
וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות לכאב¨ 

 Æלחרדה או למצוקה
המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם 

מייצרים את ¢חווית הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ 
Æאמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל

רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ 
בו כל מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע 
קשורים לעתים קרובות לכאב¨ לחרדה או 
למצוקהÆ המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה 

 Æ¢לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית הטיפול
יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ 

רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 
Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים
כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים 
אותו¨ מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר 

לרפא¨ להקל ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו 
כל רגע הוא ¢רגע האמת¢Æ רגעי האמת האלה 
ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא 

קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות 
לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 

Æוכל מה שקורה לפניהם


