
 2020דין וחשבון שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 

 המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים  .1

 בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואי )למשל: תאגיד(.
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 :[2022]נכון לחודש ינואר  במרכז הרפואירפואיות מחלקות 

 שם מנהל/ת המחלקה שם המחלקה

 אלקטרופיזיולוגיה
 ד"ר איבראהים מרעי

MRI ד"ר מריה סמובסקי 

 ד"ר ספדי אחמד א.א.ג.

 ד"ר סאמי חדאד אולטרסאונד מילדותי

 ד"ר אילן אטלס אונקוגניקולוגיה

 אלכס קונסטנטינובסקי אורולוגיה

 ד"ר גנאים מאג'ד אורטופדיה

 ד"ר שושנה ראט אנדוקרינולוגית ילדים

 קרסופרופ' שמי  אקו לב

 ד"ר אבי און גסטרואנטרולוגיה ילדים

 ד"ר אמיתי אוברמן גריאטרית

 ד"ר שי יגנה המטולוגיה

 פרופ' ג'וני יונס הפריה חוץ גופית 

 ד"ר מרואן ארמלי הרדמה
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 ד"ר דימה צ'ויין חדר לידה

 ד"ר מוהנא חטיב טיפול נמרץ כללי
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 ד"ר רוני בן אבי כירורגיה חזה
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 ד"ר עידו בירתי מערך קרדיוווסקולרי

 ד"ר ניזאר חורני נוירולוגיה ושבץ מוחי
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 ד"ר פיראס סבאח ראומטולוגיה

 ד"ר חוסיין דבאח ריאות ילדים

 אור-ד"ר ערן טל רפואה דחופה )חדר מיון(

 ד"ר דלית פורת בן עמי רפואת הפה

 

  



 

 

  :תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי .2

משרת את אוכלוסיית טבריה, רמת הגולן, עמק הירדן, הגליל התחתון פוריה המרכז הרפואי 

 . ומושבים. אוכלוסייה רב תרבותית ומגוונתתושבי ערים, כפרים, קיבוצים 

 .חילוניים, ערבים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים וצ'רקסים  חרדים,

מספק לאוכלוסית האזור שרותי רפואה מתקדמים ואיכותיים פוריה פדה המרכז הרפואי 

ברמה אחת עם המרכזים הרפואיים הגדולים. המרכז הרפואי מתגאה בצוות עובדים מיומן 

 הראשונה.  , במלונאות מתקדמת ובמיכשור רפואי מן השורהואיכותי

פוריה היה הראשון מבין בתי החולים הממשלתיים אשר עבר את תהליך  פדה המרכז הרפואי

 .JCI רגון התו תקן אמריקאי של א, וזכה לקבל את מדלית הזהב ( 2013) האקרדיטציה

הינה ערובה לאיכות ובטיחות. מדליה זו מעידה כי   JCIעמידה בסטנדרטים של ארגון ה

 .המרכז הרפואי ניצב בשורה הראשונה עם המרכזים הרפואיים המובילים בעולם

 ים כמעט בכל המקצועות הרפואיים. המרכז הרפואי אזורי וייחודי המספק שירות

הבאה לידי ביטוי בתנופת הבנייה  מהפכה של ממש, בעשור האחרון עובר המרכז הרפואי

תוך צמצום הפערים בבריאות בין   שירותי רפואה לרווחת תושבי הצפון,  והפיתוח, ובהוספת

 .הפריפריה למרכז

לרשות תושבי האזור מגון רחב של שירותים באיכות מקצועית גבוהה.  מעמיד המרכז הרפואי

, מחלקה רי ניתוח, ניתוחי לב וחדרי צנתורחדשירותי אשפוז, שירותים אמבולטוריים, 

מערך ילדים הכולל ,   לרפואה דחופה, מערך לאם ולילוד הכולל טיפול נמרץ פגים וילודים,

קרדיולוג ילדים, מומחה ריאות, אורטופדית ילדים, נוירולוג ילדים, מרפאה לבעיות אכילה 

רפואיות ומעבדות מחקר. בין מתקדם , מעבדות  MRI בגיל הרך . מכון דימות הכולל מכשיר

מוקדי המצוינות הבולטים של המרכז הרפואי: תחום הלב וכלי דם , המערך לאם ולילוד, 

 .כירורגיית ראש צוואר, והמחלקה לרפואה דחופה

, המרכז הרפואי מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן,  2011מאז 

בהוראת סטודנטים לרפואה, סיעוד ובמקצועות הבריאות.  עוסק  המרכז הרפואיבגליל. צוות 

המרכז הרפואי מטפח את המחקר הקליני והמחקר הבסיסי במכון המחקר ומעבדות המחקר 

 .המתקדמות, אשר מצוידות בציוד חדשני ומשוכלל

 

 3מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  .3

 תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם: לחוק ושל בעלי

 אתר אינטרנט טלפון מען למכתבים

ע"ש ברוך המרכז הרפואי 

 פוריה, ד.נ גליל תחתוןפדה 

04-6652211 www.poria.health.gov.il 
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מענה של המרכז 
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שם בעל 

 התפקיד

 אימייל טלפון

חופש הממונה על 

  המידע

 meida@pmc.gov.il 04-6652614 אלון דרעו"ד 

 

פניות הממונה על 

 הציבור

 04-6652412 מיכל אטיאס

 

MAtias@pmc.gov.il 

 

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים  –לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח  .4

 ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות: 

 אין.

 :2020 –סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת  .5

 נפתחה יחידת טיפול נמרץ ילדים חדשה במרכז הרפואי.  -
 נפתחה מרפאת סוכרת ואנדוקרינולוגיה -
עמדות טיפול במחלקה לכירורגיית  12הושלם בהצלחה פרויקט החלפה ושדרוג של  -

 פה ולסתות
קורונה, נבחר להדליק  אחמד בלאונה, אח בכיר במחלקת טיפול נמרץ לב ובמחלקת -

 משואה ולייצג את צוות המרכז הרפואי, בטקס הממלכתי של הדלקת המשואות
פוריה כמצטיין -מדרג את המרכז הרפואי פדה 2019דו"ח משרד הבריאות לשנת  -

 .במניעת זיהומים! ובמקום השני בקטגורית בתי החולים בה דורג
של המרכז הרפואי ומועדון כנס הריון ולידה אונליין ראשון לאגף לאם ולילוד  -

 .היולדות, בייבי סטארט, שודר בפייסבוק והגיע לאלפי צפיות

פרויקט חדש וייחודי במכון האונקולוגי ליצירת היכרות אישית בין המטופלים,  -

 העצמה ושיפור חווית המטופל
הסרה של גידול ממאיר הצוות הרפואי  עצבבמהלכו שעות  11ניתוח מורכב שנמשך  -

 כירורגי של המקום-הלחי של מטופלת ולאחר מכן שחזור מיקרומתוך רירית 
 במועדון היולדות בייבי סטארט של ארגנו להורים סדנת החייאה -
 הרפואיום הפג הארצי צוין בחגיגיות בפגית המרכז י -
נפתח קורס עיסוי תינוקות, והפעילות מותאמת  ות, בייבי סטארט,במועדון היולד -

 להנחיות בתקופת הקורונה
במהירות התגובה למקרי שבץ הארצי פוריה הגיע למקום ראשון -המרכז הרפואי פדה -

זאת על פי דו"ח מדדי האיכות של משרד  MRI\CT  ,מוחי והעברת מטופל לבדיקת

 2019הבריאות לשנת 
רגע היסטורי בתולדות המרכז הרפואי, מפגש ראשון בין רופאי המחלקה לכירורגיית  -

 מאיחוד האמירויות GMUמהאוניברסיטה הרפואית הפה והלסתות לקבוצת רופאים
 נפתח המרכז לשיקום מחלות לב וכלי דם -
בוצע לראשונה, ניתוח מורכב לכריתת ריאה. על הריאה שנכרתה יחידת ניתוחי חזה ב -

 היה גידול סרטני שאף יצר דלקת חסימתית בכל הריאה



ארגנו לראשונה, קורס הכנה  בייבי סטארט והאגף לאם וליילוד  מועדון היולדות -

 .ללידה לנשות דיר חנא
 .באגף לאם וילוד ציינו את שבוע ההנקה הבינלאומי בשורה של אירועים ופעילויות -
תיקים וציוד נוסף לביה"ס אשר  100פוריה אספו למעלה מ-עובדי המרכז הרפואי פדה -

 .יחולקו לילדי טבריה
וליילוד במרכז הרפואי, ארגנו לראשונה, ועדון היולדות בייבי סטארט והאגף לאם מ -

 קורס הכנה ללידה לנשות עראבה והסביבה
מעבדת הקורונה של המרכז הרפואי הכניסו רובוט חדש ומתקדם שיאפשר להעלות  -

 ביממה ולקצר את תהליך הבדיקה לשלוש שעות 1,200את תפוקת הבדיקות ל
 ראלפוריה קיבל תו ירוק ממכון התקנים ביש-המרכז הרפואי פדה -
פוריה הכינו במיוחד לחולי -מחלקה הייעודית לחולי קורונה שבמרכז הרפואי פדה -

 הקורונה מרפסת שתאפשר לחולים המבודדים התאווררות ורגיעה
 .נפתח מתחם נפרד ומבודד המיועד ליולדות החולות או חשודות כחולות בקורונה -
ושא שבץ מוחי פוריה יזמה כנס מיוחד בנ-היחידה לשבץ מוחי במרכז הרפואי פדה -

 .לרופאי משפחה
 תאורת המרכז הרפואי הוחלפה לתאורת לד -
במעבדה למיקרוביולוגיה של המרכז הרפואי החלו לעבוד עם מכשיר חדשני ביותר  -

 .המאפשר לנטר התפרצויות של חיידקים
 :2021 –סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית  .6

 פתיחת מרכז צנתורי מוח -

 הדרומי של מרכז השיקום לצפוןהשלמת האגף  -

 פתיחת מתחם חיסונים מיוחד לתושבי טבריה -

 חדש   CTהקמת מכון  -

 שיפוץ מרפאות החוץ והקמת מכון שמע -

 הקמת מחלקת עיניים במרתף מיון ממוגן -

 קידום הליך מיתוג המרכז הרפואי -

 קידום החדשנות והמחקר הרפואי -

 והמבקריםהכשרת חניונים חדשים ומסודרים לרווחת המטופלים  -

 קורסי הכנה ללידה ליישובי האיזור -

 הרצאות לקשישים במרכזי גיל ביישובי האיזור -

 פתיחת מכון שיקום ריאות -

הוצאת משלחת לבוטוסואנה שבאפריקה כדי לסייע למשרד הבריאות שם בהתמודדות  -

 עם מגיפת הקורונה. 

 פתיחת שרות הפרעות קצב לילדים וצעירים -

 ים בהריוןפתיחת טיפול רפלקסולוגי לנש -

 למגוון בדיקות נוירולוגיות EMGפתיחת מכון  -



 .כאן לחץתקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת:  .7

 .לחץ כאןפירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב:  .8

 .לחץ כאןלשנה הנוכחית:  המרכז הרפואי תקציב  .9

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת: .10

 מטרת החוברת קהל היעד שם החוברת/ העלון

' בטאון המרכז הרפואי מס

41 

ציבור רחב, עובדי המרכז 

 הרפואי

העברת מידע וחשיפה 

 לשרותים חדשים

בטאון המרכז הרפואי מס' 

42 

עובדי המרכז ציבור רחב, 

 הרפואי

העברת מידע וחשיפה 

 לשרותים חדשים

ס' בטאון המרכז הרפואי מ

43  

ציבור רחב, עובדי המרכז 

 הרפואי

העברת מידע וחשיפה 

 לשרותים חדשים

 

שם 

החוברת/ 

 העלון

קהל 

 היעד

מטרת 

 החוברת

 קישור

    

בטאון 

המרכז 

הרפואי 

 38מס

ציבור 

רחב, 

עובדי 

המרכז 

 הרפואי

העברת 

מידע 

וחשיפה 

לשרותים 

 חדשים

https://www.poria.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/41.pdf 

בטאון 

המרכז 

הרפואי 

  42ס' מ

ציבור 

רחב, 

עובדי 

המרכז 

 הרפואי

העברת 

מידע 

וחשיפה 

לשרותים 

 חדשים

https://www.poria.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/42.pdf 

בטאון 

המרכז 

הרפואי 

 43ס' מ

  https://www.poria.health.gov.il/?CategoryID=1990&ArticleID=5895 

 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז  .11

 לחוק: 6הרפואי כאמור בסעיף 

היתר  בין ביטוי,  לידי הבאים הבריאות משרד ונהלי מהנחיות כנגזר פועל הרפואי המרכז

 האינטרנט אלה מפורסמים באתר וחוזרים בחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות. נהלים

 .לאתר משרד הבריאות לחץ כאן -הבריאות  משרד של הרשמי

 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות,  .12

 : 1981 -"אתשמ

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/government-ministries-budget?skip=0&limit=10&office=23
https://mof.gov.il/AG/BudgetExecution/Pages/PublicaticountantGeneral.aspx
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 מאגרי מידע של המרכז הרפואי: 7בפנקס מאגרי המידע רשומים 

 אדמיניסטרטיבי .א

 משאבי אנוש  .ב

 רשומות רפואיות .ג

 פרטים רפואיים על מאושפזים במח' גריאטרית .ד

 מאושפזים .ה

 שכר עובדי קרן מחקרים .ו

 שכר עובדי תורני חוץ .ז

 קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי: .13

 .אין

תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של  .14

 המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: 

 .אין


