המרכז הרפואי ע״ש
ברוך פדה ,פוריה

חזון המרכז הרפואי
המרכז הרפואי יקדם את שרותי הרפואה לתושבי הצפון,
ויחתור לצמצום הפערים בבריאות ,מתוך מחויבות חברתית.
המרכז הרפואי יוביל באיכות הטיפול הרפואי ,בחוויית השרות,
בחדשנות ,באקדמיה ובמחקר.
המרכז הרפואי יהיה הנבחר על ידי המטופלים,
בני משפחותיהם והקהילה.

מצוינות רפואית לתושבי הצפון

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה אשר הוקם בשנת
 1955מעניק שירותי רפואה לאוכלוסיית האזור על גווניה
המרובים ,תושבי הגליל ,עמק הירדן ,ורמת הגולן .צוות
עובדי המרכז הרפואי ,מהווה גם הוא מארג רב תרבותי
של בני כל הדתות והקבוצות האתניות ,אשר משתפים יחד
פעולה בהבאת רפואה מתקדמת ואיכותית לתושבי הצפון.
בעשור האחרון מוביל המרכז הרפואי מהפכה של ממש,
אשר באה לידי ביטוי בתנופת בניה ופיתוח התורמת
לצמצום הפערים בבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ.
זאת ,הודות להוספת שירותי רפואה חדשים ומתקדמים,
בניית מחלקה לרפואה דחופה מודרנית ומרווחת ,בניית
אגף לאם ולילוד בתנאי אשפוז מעולים ,תוספת חדרי ניתוח
ומכון דיאליזה חדשים ,הקמת מחלקות טיפול נמרץ ילדים
וטיפול נמרץ כללי והקמת מרכז שיקום לצפון.
המרכז הרפואי מוסמך לאיכות ובטיחות על ידי ארגון
ה) JCI) Joint Commission International-
כמרכז רפואי אקדמי והוא מהמרכזים הרפואיים המובילים
בישראל במדדי האיכות הלאומיים.
מוקדי מצוינות של המרכז הרפואי הוקמו ונבנו כדי לתת
מענה מקצועי ואיכותי לתושבי הצפון כולו:

מערך הלב וכלי דם
מהמובילים במדינת ישראל ,כולל מחלקות לקרדיולוגיה
וטפול נמרץ וחדרי צנתור מתקדמים בהם מבוצעות
הפעולות החדשניות ביותר לטפול בעורקי הלב ,בהחלפת
מסתמים ותיקונם וטפול בהפרעות קצב מורכבות .המערך
כולל מחלקה לניתוחי לב ומחלקה לניתוחי כלי דם.

מערך לאם וליילוד
המערך לאם וליילוד וטיפול נמרץ לילודים (פגיה) ,נותן
מענה לאלפי יולדות ותינוקות משלב ההיריון.
שמו הולך לפניו בזכות המקצועיות הגבוהה והיחס האישי.
פגיית המרכז הרפואי מדורגת במקומות הראשונים בארץ.
כמו כן ,השרות הרפואי לילדים ומתבגרים מתפתח
ומתרחב ,וכיום יש מעקב ומענה כולל לצרכים של ילד
מטופל מלידתו ועד גיל ההתבגרות.

מחלקה לכירורגיית פה ולסתות
מרכז על אזורי לטיפול כולל במחלות הפה ,כולל ניתוחים
מורכבים לטפול בגדולים ,שחזור הרקמות ופעולות
אנדוסקופיות במפרקים ובלוטות הרוק.

מחלקה לרפואה דחופה
מיון למבוגרים וילדים בסטנדרט מקצועי גבוה ,ושרות אדיב
ומהיר הזוכה לציונים גבוהים בסקרי שביעות רצון שעורך
משרד הבריאות בקרב מאות מטופלים.

מצוינות אקדמית ומחקרית
מרכז רפואי אוניברסיטאי

המרכז הרפואי משקיע רבות בטיפוח הדור הבא ברפואה
ומשמש כמרכז הוראה ומחקר המסונף לפקולטה לרפואה
ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן ,בגליל .במסגרת
זו ,המרכז הרפואי מכשיר סטודנטים לרפואה ,לסיעוד
ולמקצועות פרא-רפואיים ומשקיע משאבים רבים בטיפוח
המחקר הקליני במכון המחקר ובמעבדות המתקדמות
הפועלות בו.

המרכז הרפואי פדה-פוריה במספרים
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מצוינות בטיפול בשיתוף המרכזים
הרפואיים המובילים בישראל

המרכז הרפואי פועל ללא הרף ,כדי להעניק לתושבי הצפון
שירותי רפואה בסטנדרטים הגבוהים המיושמים במרכזים
הרפואיים במרכז הארץ ולחסוך מהם את הקשיים הפיזיים
והכלכליים הכרוכים בנסיעה למרכז ,לשם קבלת טיפול
רפואי איכותי.
לשם כך ,המרכז הרפואי משקיע משאבים רבים ביצירת
קשרים מקצועיים עם מומחי רפואה בעלי שם עולמי
ובייזום שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים מובילים,
ביניהם המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,בית החולים הדסה,
והקריה הרפואית רמב"ם.

מרכז שיקום לצפון  -צעד משנה חיים

המרכז הרפואי נבחר ע"י מדינת ישראל להוביל פרויקט
לאומי משנה חיים עבור אלפי תושבי הצפון וילדיהם,
הזקוקים לשיקום פיזי ,נוירולוגי או גריאטרי ,כתוצאה
מחבלה או מחלה.
"מרכז שיקום לצפון" יעניק לתושבי הצפון וביניהם ילדים,
בני נוער ,חיילים ,מבוגרים וקשישים את כל שירותי השיקום
המתקדמים להם הם זקוקים  -בלי שייאלצו להעתיק את
חייהם למרכז הארץ .הקמת מרכז שיקום לצפון תתרום
משמעותית לאיכות החיים של המטופלים ותוביל להפחתה
בשיעורי התחלואה והתמותה בקרב תושבי הצפון.

בחזית הצפון בשגרה ובחירום

המרכז הרפואי הממוקם כ 22-ק"מ מהגבול ,ערוך בכל עת
לקליטת נפגעים ,חיילים ,אנשי כוחות הביטחון ואזרחים
כתוצאה מפציעות ופגיעות של מלחמה ,מבצעים צבאיים
או פעולות איבה .המרכז הרפואי ערוך בכל עת להתמודד
עם אירוע רב נפגעים קונבנציונאלי ולא קונבנציונאלי,
ובכלל זה לאירוע של רעידת אדמה בשל מיקומו בסמוך
לכנרת באזור שבו הסיכון לרעידות אדמה הוא גבוה.

מחויבים לקהילה
המרכז הרפואי פועל לצמצום הפערים בבריאות מתוך
מחויבות עמוקה לקהילה ובראייה חברתית כוללת.
בשאיפה לקידום אורח חיים בריא ולעידוד רפואה מונעת,
המרכז הרפואי פועל יד ביד עם הקהילות הסובבות אותו ,יוזם
ומוביל פעילות מגוונת בקרב כל המסגרות בקהילה :החל
מתלמידי בתי הספר ,דרך נשים בהריון ועד בני הגיל השלישי.

נשמח לארח אתכם לסיור במרכז הרפואי
לקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר עם:
קרן גולני ,רכזת גיוס ופיתוח משאבים
עמותת ידידי ביה"ח פוריה
טל ,04-665-2356 :נייד050-332-3321 :
דוא"לkgolani@pmc.gov.il :
ראש פינה
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