ברוכים הבאים
אנו מברכים אותך על הצטרפותך לצוות הרפואי המוביל של נארא
אנו שואפים וחותרים להיות רשת ארצית מובילה למרכזי כירורגיה רב תחומיים.
לנגד עינינו עומדים ערכים של איכות רפואית ,מצוינות ,מקצוענות ,בטיחות הטיפול ,חדשנות וחוויית מטופל ייחודית.

תחומי פעילות
כמרכז כירורגי רב תחומי אנו מעניקים ייעוץ ,אבחון וטיפול בכל תחומי הכירורגיה האמבולטורית ומקיימים פעולות
וניתוחים קטנים ובינוניים עד  23שעות אשפוז בתחומים הבאים:
כירורגית כלי דם  Iעיניים  Iפלסטיקה  Iגניקולוגיה  Iכירורגיה של כף היד  Iאורתופדיה  Iטיפול בכאב כרוני
אורולוגיה  Iניתוחי מוז  Iאנגיו  Iא.א.ג  Iפרוקטולוגיה  Iטיפול בהזעת יתר בבית השחי I
שירותים פרא רפואיים

חשוב שתכיר אותנו
לרשותך עומדים התנאים הטובים והמתקדמים ביותר כדי שתוכל להעניק ללקוחותייך את הרפואה האיכותית
והמקצועית ביותר.
אנו פועלים על בסיס ערכים של איכות רפואית ,מצוינות ,מקצוענות ,בטיחות הטיפול ,חדשנות וחוויית מטופל ייחודית.
הצוות הרפואי שלנו כולל את בכירי הכירורגים בישראל .כל מנתח מיישם בנ.א.ר.א את שיטת הטיפול והניתוח
המועדפת עליו בכפוף לאישורו של המנהל הרפואי.

מרכזי הרשת
רמת גן -
עפולה -
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החוזקות שלנו = היתרונות שלך
אנו מאמינים כי עבודה משותפת של הרשת כולה תביא ליתרון בתחומים השונים:
• חוסן וחוזק
• חשיפת הרופאים
• מאגר ידע גדול ושיתופי פעולה אסטרטגים
• גמישות תפעולית
• תדמית
• הסדרים מול הקופות וחברות הביטוח
• עלויות מול ספקים
• תדמית
בבידול שלנו אנו שמים דגש על איכות הרופאים ,מקצוענות ,טכנולוגיה חדשנית ובטיחות הטיפול.
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הרדמה
ציוד הרדמה מתקדם ומשוכלל ,העונה לכל דרישות משרד הבריאות מבחינת בטיחות החולה ואיכות ההרדמה.
אפשרות להרדמה תוך ורידית מלאה והרדמה אזורית לניתוחי כף יד ,כף רגל ושד .ניתוחי ילדים החל מגיל שנה.
ציוד לטיפול בדרכי אוויר קשות כולל video laryngoscope

הצוות הסיעודי
צוות הסיעוד מורכב מאנשי מקצוע ייעודים לכל תחום פעילות ,כולם אחים ואחיות מנוסים ומיומנים בעלי נסיון של
שנים רבות .מעבר לטיפול הרפואי האיכותי ,מעניק הצוות שירות אישי ,מכיל ,אמפתי ותומך למטופל ,הקשבה ושיתוף
לבני המשפחה.

חדרי ניתוח חדשניים ומתקדמים
מטופלי נ.א.ר.א יכולים להיות שקטים ורגועים בכל הקשור לסטנדרט חדרי הניתוח,
שהינם המתקדמים והחדשים בשוק ומאובזרים במילה האחרונה של המכשור הרפואי.

שירותים ייעודיים לרופאי הרשת
•
•
•
•
•
•
•
•

פתיחת הסכמים לרופאים מול חברות הביטוח ,השב“ן וחברות הבנות של קופות החולים
שירותי שיווק :קידום רופאים במדיות השונות
ניהול אדמיניסטרטיבי מלא
ניהול תורי מרפאה
ניהול תורים לניתוחים
ווידוי תורים מול לקוחות
גביית תשלומים מהמנותחים
אפשרות להשכרת קליניקה מאובזרת

מערכת היחסים בין הנהלת נ.א.ר.א לרופאים
•
•
•
•
•

אנו רואים בכם הרופאים לקוחות אך גם שותפים לדרך.
שיתוף פעולה המתבסס על שיתוף ושקיפות ,הן בצמתים של קבלת החלטות והן בפעילות השוטפת.
דלת פתוחה ושיח שוטף.
אנו רוצים שתרגישו בנ.א.ר.א – בבית.
אנו פתוחים ומעודדים יוזמות לפרוצדורות חדשות והכנסת טכנולוגיה מתקדמת.
אתם מוזמנים להציע ,ליזום ולקדם מולנו.
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מינהל רפואה
סוגי הניתוחים שניתן לבצע:

• פעולות המוגדרות ככירורגיה קטנה ובינונית.
• ניתוחים ופעולות בהם ההרדמה הכללית צפויה להימשך עד  5שעות.

סוגי הניתוחים שלא ניתן לבצע:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניתוחים בהם קיימת סבירות להזדקקות עירוי דם או צורך בהכנת דם טרום ניתוחית.
חדירה לחלל הבטן או חלל בית החזה ,כולל טיפול או ניתוח בכיס השתן ,ניתוח ערמונית ,ERCP,והתקנת .PEG
האיסור אינו חל על ניתוח ראשוני בבקע במפשעה שאינו כלוא ואנדוסקופיה אבחנתית לחלל גוף שיש לו פתח
חיצוני
טיפול בכלי דם גדולים
צנתור לב וכלי דם גדולים
שאיבת שומן העולה על  5ליטרים בהרדמה כללית
פעולות כירורגיות בחולים המסוווגים בדרגת  ASA 3ומעלה
פעולות כירורגיות בינוניות באדם בעל  BMIהעולה על 35
פעולה כירורגית כלשהי באדם בעל  BMIהעולה על 40
חדירה לחלל תוך גולגלתי
ניתוחי ילדים מתחת לגיל שנה ובמשקל מתחת ל 10 -ק“ג

הנחיות מקצועיות

עפ“י הנחיות משרד הבריאות ,יש להקפיד לרשום אבחנות ושמות תרופות באותיות דפוס.
בכל המסמכים הרפואיים נדרשת חתימה וחותמת של הרופא
על הרופא המנתח האחריות לעדכן את המטופל לפחות שבוע מראש בהנחיות הבאות:
• יש להקפיד במלואן על הנחיות הצום המפורטות מטה
• יש להגיע עם בדיקות טרום ניתוח שהמטופל התבקש לבצע
• יש להצטייד במכתב מרופא משפחה שמפרט לגבי :תרופות קבועות ,אלרגיות ,רגישויות וכן הלאה
• יש להביא תרופות קבועות
• יש להגיע עם הפנייה והתחייבות מתאימה לניתוח
• יש להגיע למרכז הרפואי שעה לפני מועד הניתוח
• ניתוחים שמתחילים בשעה  – 07:00יש להגיע בשעה 6:30
• כתובת המרכז הרפואי :דרך בן גוריון  38פינת ז‘בוטינסקי  ,155רמת גן.
הוראות הגעה – ניתן לראות באתר האינטרנט www.nara.co.il
• יש להגיע עם תעודה מזהה
• חובה להגיע עם מלווה מעל גיל  – 18נהג מונית אינו מלווה
• במידה והניתוח הוא של קטין והוריו גרושים ,יש לדאוג להביא הסכמה מדעת חתומה על-ידי שני הצדדים עבור
הניתוח וההרדמה
• מומלץ לא להגיע עם דברי ערך
• במידה ומדובר בניתוח חוזר בטווח של חצי שנה ,יש להצטייד עם בדיקות קודמות
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הנחיות צום
יש להקפיד ליידע את המנותחים כי חובה לבצע במדויק את הנחיות הצום ,וכי
ניתוח עלול להתבטל כדי למנוע סיבוכי הרדמה ,במידה ולא בוצעו כראוי הנחיות הצום.

הנחיות צום למבוגרים:
•
•
•
•
•
•

אין לאכול מזון מוצק במשך  6שעות לפני הגעתכם למרכז רפואי
אין לאכול אוכל שומני/בשרי בארוחה לפני הצום
מותר לשתות נוזלים צלולים )מים ,מיץ תפוחים צלול בלבד( בכמויות קטנות )לא יותר מכוס אחת  200מ‘ל(
עד  3שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
אין לשתות  3שעות אחרונות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
אין ללעוס מסטיק או סוכריות מציצה  6שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
ניתן לקחת לגימה של מים בעת נטילת התרופות הקבועות

הנחיות צום ילדים ) -עד גיל :(17
•
•
•
•

שתיית נוזלים צלולים )מים ,מיץ תפוחים צלול בלבד( מותרת עד  3שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
חלב אם  -עד  4שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
אין לתת תחליפי חלב אם עד  6שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
אין לאכול מזון מוצק במשך  6שעות לפני הגעתכם למרכז הרפואי
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בדיקות מעבדה טרום הרדמה
בדיקות מעבדה מינימליות הנדרשות לפני הרדמה
מצב קדם
ניתוחי
גיל
ילודים
49-40
64-50
>65
מחלות
כלי דם
)עורקים(
ריאה
ממאירות
כבד
כליה
קרישה
סוכרת
תרופות
משתנים
סטרואידים
נוגדי קרישה
ניתוחים
נרחב במיוחד
כריתת שקדים

ס.ד.

תפקודי אלקטרוליטים
קרישה Na K Cl

תפקודי כליה
Cr.Bun

תפקודי
כבד

X
נשים
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

לוקמיה
X

X
X

X
X

X

מעל גיל
60
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

צילום
חזה

א.ק.ג

גלוקוז

X

X

X

X
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דירוג מצב מטופל
*הדירוג עפ“י איגוד המרדימים האמריקאי
ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM (2014)
ASA I

A normal healthy
patient

Healthy, non-smoking, no or
minimal alcohol use

ASA II

A patient with mild systemic
disease

Mild diseases only without substantive
functional limitations. Examples include
(but not limited to): current smoker, social
alcohol drinker, pregnancy, obesity (30 <
BM < 40), well-controlled DM/HTN, mild
lung disease

ASA III A patient with severe
systemic disease

Substantive functional limitations; One
or more moderate to severe diseases.
Examples include (but not limited to):
poorly controlled DM or HTN, COPD,
morbid obesity (BMI ≥40), active hepatitis,
alcohol dependence or abuse, implanted
pacemaker, moderate reduction of ejection
fraction, ESRD undergoing regularly
scheduled dialysis, premature infant PCA <
60 weeks, history (>3 months) of MI, CVA,
.TIA, or CAD/stents

ASA IV A patient with severe systemic
disease that is a constant threat to
life

Examples include (but not limited to):
recent ( < 3 months) MI, CVA, TIA, or CAD/
stents, ongoing cardiac ischemia or severe
valve dysfunction, severe reduction of
ejection fraction, sepsis, DIC, ARD or ESRD
not undergoing regularly scheduled dialysis
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I  עור ומיןI  פלסטיקהI  עינייםI  כלי דם:מגוון תחומי הכירורגיה ופתרונות הטיפול תחת קורת גג אחת
 פרוקטולוגיהI  אף אוזן גרוןI  אנגיוI  כאבI  אורתופדיהI  כירורגיה של כף הידI גניקולוגיה

אדמיניסטרציה
בכדי שנוכל ”לעבוד בשבילך“ אנא העבר אלינו את הפרטים הבאים
מסמכים:
• תעודת רישיון רפואי
• תעודת רופא מומחה
• אישור כיסוי ביטוחי
•  CVותמונה לאתר האינטרנט
• טופס פתיחת ספק – ראה נספח
• תבניות ניתוח מבוקשות
• את המסמכים יש לשלוח ללוריא שמואלי loria@nara.co.il

נוהל שריון חדר ניתוח
שלב א‘  -שריון ראשוני של תאריך ושעות
• שריון חדר ניתוח יתבצע באמצעות המערכת האינטרנטית http://in.nara.co.il/approval.asp
או בדוא“ל .daniel.d@nara.co.il
• במידת הצורך ניתן לשלוח הודעת  whatsappלמספר050-4351446 :
• נבקש לציין את מיקום הניתוח – חדר ניתוח  /חדר מוס  /חדר גניקולוגיה וכו‘
• ביטול שריון – יתבצע רק באמצעות דוא“ל  ,daniel.d@nara.co.ilתוך ציון הסיבה ומוקדם ככל האפשר.
שלב ב‘  -הזנת פרטי ניתוחים
• יש להזין תכנית ניתוחים למערכת הממוחשבת שבועיים לפני מועד הניתוח.
• שעות השריון יהיו לפי השעות אשר שובצו בתכנית ,ולא לפי השריון המקורי .יש להקפיד ולדייק בשעות המבוקשות
לכל אחד מהניתוחים ,עפ“י ניסיונך.
• על התכנית להיות מלאה ולכלול את הנתונים הבאים:
• גורם מבטח ,פרטי תשלום ,שם ומשפחה ,ת.ז ,.שנת לידה ,טלפון ,סוג הניתוח ,עזרים ,הרדמה ,האם יש צורך
באשפוז וכו‘.
• בעת השיבוץ נבקש לציין את כל הבקשות המיוחדות ,קרי :מיקום הניתוח )חדר ניתוח ,חדר מוס ,חדר גניקולוגיה
וכו‘( ,תרופות מיוחדות נדרשות ,אביזרים נלווים.
• במידה ומדובר בניתוח חוזר ,יש לעדכן מראש ,על מנת שנוכל להיערך בהתאם ולהכין את התיק הרפואי.
• התחשבנות כספית :כניסת חוק ההסדרים מחייבת לציין במערכת בניתוחים פרטיים באופן מפורט :סכום לגבייה
עבור הרופא ,עבור חדר ניתוח ,שתלים וכו‘.

מהלך יום ניתוחים
• במידה ובמהלך הניתוח הוחלט על ביצוע פעולה נוספת ,באחריות המנתח לעדכן את המטופל והצוות הרפואי
בסיום הניתוח ולתעד בדו“ח הניתוח.
• על פי הנחיות משרד הבריאות ,יש להקפיד לרשום אבחנות ושמות תרופות באותיות דפוס
• יש להקפיד להגיע עם חותמת .בכל המסמכים הרפואיים נדרשת חתימה  +חותמת של הרופא

נ.א.ר.א  -המרכז הכירורגי הרב תחומי הגדול בישראל

מגוון תחומי הכירורגיה ופתרונות הטיפול תחת קורת גג אחת :כלי דם  Iעיניים  Iפלסטיקה  Iעור ומין I
גניקולוגיה  Iכירורגיה של כף היד  Iאורתופדיה  Iכאב  Iאנגיו  Iאף אוזן גרון  Iפרוקטולוגיה

אנשי קשר לצוות רופאי נ.א.ר.א
שם ותפקיד

טלפון

מייל

תחומי אחריות

ד“ר יוחנן שיפמן
מנהל רפואי

050-7874290

jochy@nara.co.il

שאלות רפואיות ומקצועיות הנוגעות לתחום הרפואי
שאלות רפואיות הקשורות לבטיחות החולה ולהרדמה

ד“ר בני רבינוביץ
מנהל ההרדמה

054-5349161

beni@nara.co.il

שאלות רפואיות הקשורות לתחום ההרדמה
כל נושא הקשור למרדימים

עיסאם עומר
אח אחראי
חדר ניתוח

050-4351452

essam@nara.co.il

ניהול ותפעול חדר ניתוח
הזמנת ציוד ותקינותו
הכנת חדרי ניתוח וחדרי פעולות טרום כניסת הרופאים

פרומה צור
אחות אפידמיולוגית

052-2907716

frumaz@nara.co.il

כל שאלה הנוגעת לתחום הזיהומים

לוריא שמואלי
סמנכ“ל שיווק
ופיתוח עסקי

052-6260968

loria@nara.co.il

פתיחת פעולות חדשות במרכז
קידות ואחריות על הסכמים עם קופות החולים ,המחוזות
וחברות הביטוח
טיפול אדמנסטרטיבי מול חברות הביטוח והשב“ן להכנסת
מנתחים להסכמים
תמחור פעולות ותיירות מרפא
פיתוח שירותים חדשים

דניאל דורון
מנהלת שירות
ותפעול

050-4351446

daniel@nara.co.il

אחריות על יומן חדר ניתוח
קליטת רופאים חדשים במרפאות

תהילה בליץ
ע .מנכ“ל

054-4805661

tehila@nara.co.il

ריכוז מסמכים רפואיים
ריכוז וטיפול בבעיות שעולות מהשטח On Line
סיוע ומענה במשימות אדמיניסטרציה

מזי מסיקה
חשבת

054-3276070

mazi@nara.co.il

התחשבנות מול רופאים

ורדית זנזורי
גבייה חוק ההסדרים

050-2229959

vardit@nara.co.il

גביית תשלומים מלקוחות

ענת נוסבאום
מנכ“לית

052-3669825

anat@nara.co.il

”כשהולכים לבד – מגיעים מהר
כשהולכים יחד – מגיעים רחוק“
בברכה,
ענת נוסבאום
מנכ“ל
רח‘ ז‘בוטינסקי  ,155רמת גן  Iטלפון * I 2147מיילnara-call@nara.co.il :

