ברוכים הבאים למחלקת גינקולוגיה!
כמנהל מחלקת הנשים בבית החולים שָ ריטֶ ה קמפוס ווירכו וקמפוס בנימין פרנקלין ,אני וצוותי שמחים
להזמין אתכם לאתר האינטרנט שלנו.
המטרה הראשונה של צוות המחלקה שלי היא לספק ביצועים מעולים בתחומי הטיפול הרפואי והמחקר.
השירות שלנו כולל איבחון ,ניתוח ,טיפול רפואי ואף מעקב.
אנו מתמקדים תמיד בידע הרפואי העדכני והחדשני ביותר .כמו כן אצלנו ניתן דגש מיוחד מבחינה מדעית
וקלינית על חמישה תחומי ההתעסקות הבאים בגינקולוגיה:
 סרטן השחלה ,סרטן הצפק ,סרטן החצוצרה ,סרטן צוואר הרחם ,סרטן הפות סרטן השד :טיפול ,שחזור השד ,שתל חזה ,ניתוח להקטנת חזה. טיפול במחלות שפירות של האישה ,כמו כן מיומה ,ציסטה שחלתית ,הפרעת דימום טיפול בדליפת שתן ,צניחת אברי האגן ,ניתוחי ה TVT-וניתוחי לייזר. טיפול גניקולוגי לילדות כולל טיפול ניתוחי מומים מולדים באיברי המין כמו כן שיקום נרתיק מלאכותי(ווגינופלסטיקה).
במחלקה שלנו מבצעים ניתוחים שחלקם מורכבים ביותר בעזרת ציוד מתוחכם ,לצד הטכניקות הניתוחיות
הקלאסיות המיושמות במיומנות .לצד ניתוחים זעיר פולשניים שייכים גם ניתוחים ווגינליים וכמו כן ניתוחים
בגישה פתוחה כמו למשל שחזור הנעשה בניתוח פלסטי או ניתוח לייזר.
בנוסף אנו מציעים שירות מיוחד של ייעוץ חוות דעת שני ובזכות ה Tumor Conference -ניתן לדבר
בחינם באופן שיטתי ובפירוט על המצב הרפואי האישי שלך עם מומחים שונים מבית החולים שריטה.
לרופאים עמיתים ניתן אפשרות להציג את המטופלות שלהם ב Online Tumor Conference-שלנו.

כמטופלת במחלקת נשים שלנו את מקבלת עזרה מקיפה באיבחון ובטיפול מחלתך .יחד עם מומחים
ממחלקות אחרות ,רפואה פנימית (למשל קרדיולוגיה ,נפרולוגיה ,אונקולוגיה ,המטולוגיה ורפואת
פסיכוסומטית) ,כירורגיה ,פתולוגיה ,מעבדה לכימיה וגנטיקה ,אנו יכולים למצוא תוצאות טובות בשבילך
גם אם המחלה קשה ומסובכת

כדי להבטיח גישה טיפולית מלאה ואישית ,הוספנו למחלקה שירותים שונים לתמיכה במטופלות כמו:
 טיפול פסיכו-אונקולוגי מכוון לחולות סרטן תרפיה באומנות ובציור פיזיותרפיה ייעוץ תזונתי שירות סוציו-רפואי קבוצת תמיכה לחולי סרטן קרן סרטן השחלהאנחנו מאוד מקווים שהאתר שלנו יספק לך מידע מועיל .צוותי ואני נשמח לקבל אותך באופן אישי
במרפאה שלנו.
שלך
פרופ׳ ג׳אליד זהולי
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בקיצור תוכן אתר האינטרנט שלנו:
בלינק  Clinicאת יכולה ללמוד יותר על המרפאה הגינקולוגית ועל המרפאה הגינקו-אונקולוגית שלנו כמו
כן על אשפוז במחלקת נשים .בנוסף ,אנו מציגים לך את צוות מחלקת נשים.
בלינק ( Patientsמטופלות) תמצאי מידע על שעות קבלה מיוחדות להתייעצות ,כמו כן תמצאי את תיאור
ההפרעות השונות כמו :סרטן השחלה ,סרטן הרחם ,סרטן צוואר הרחם ,מיומה בצוואר הרחם ,סרטן
השד.
הלינק  :Forschungכמה קבוצות מחקר מתעסקות אצלנו בנושאי כמו ביולוגיה מולקולרית בסרטן השחלה
ותת-תזונה .בנוסף אנו מודיעים לך על טיפול אולטרסאונד  MRI /ומציגים לך את הפרוייקטים של
הקבוצות מחקר שלנו.
עמוד ה-לימודים (בגרמנית בלבד) הינו עמוד מידע לסטונדנטים ,בין היתר לגבי שנת ההתמחות והטפסים
הרלוונטים.
ניתן לקרוא את חדשות המחלקה שלנו (בגרמנית בלבד) כמו כן על טיפים לאירועים שלנו.

