דין וחשבון שנתי לשנת 2015
המרכז הרפואי בני ציון

בעלי תפקידים ,מבנה בי"ח ,אגפיו ויח' סמך:
מנהל בי"ח
מנהל אדמיניסטרטיבי
סגן מנהל בי"ח
סגן מנהל בי"ח
מנהלת שירותי הסיעוד
מנהל כספים

ד"ר אמנון רופא
מר ארז שימקו
ד"ר אילן קלדרון
ד"ר אלימלך קינרייך
גב' אילנה פטרפרוינד
רו"ח מנחם פורר

רשימת מחלקות/יחידות עיקריות ומנהליהן:
אולטרה סאונד
אורולוגיה
אף אוזן גרון
אימונולוגיה
אנדוקרינולוגיה
אורתופדיה
אשפוז יום ילדים
בית מרקחת
בנק הדם
גנטיקה
גסטרו
המטולוגיה
הפריה חוץ גופית
חדר לידה
חדרי ניתוח
טיפול נמרץ בילוד
טיפול נמרץ לב
טיפול נמרץ כללי
ילדים
ילודים
כירורגיה
כירורגיה פלסטית
כירורגית ילדים
מחלות זיהומיות

ד"ר טובי אורורה
פרופ' עופר נתיב
פרופ' מיכל לונץ
פרופ' אליאס טובי
ד"ר כרמלה שכנר
ד"ר דוד אנג'ל
ד"ר דרורה ברקוביץ
מגר' גבי נפתלי
מר דוד מנשהוף
ד"ר שלאעטה עאדל
ד"ר טובה ריניס
ד"ר דינה אטיאס
ד"ר אילן קלדרון
פרופ' רון גונן
ד"ר דן שטיינברג
ד"ר אריה ריסקין
ד"ר עדית מרי דוברצקי
ד"ר מילאן קרויטרו
פרופ' יצחק סרוגו
פרופ' דוד בדר
פרופ' אברהים מטר
ד"ר נועם קלדרון
פרופ' איגור סוחוטניק
פרופ' ישראל פוטסמן
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נשים ויולדות
נוירולוגיה
נפרולוגיה
עיניים
פיזיותרפיה
פנימית א'
פנימית ב'
פנימית ג'
פסיכיאטריה
פתולוגיה
קרדיולוגיה
ריאומטולוגיה
ריפוי בעיסוק
רנטגן
רפואה גרעינית
רפואת שיניים
רפואה דחופה
שרות סוציאלי
שיקום

ד"ר שלומי שגיא
פרופ' בועז וולר
ד"ר שמעון שטורך
פרופ' חנא גרזוזי
מר יעקב שוורץ
פרופ' מאג'ד עודה
ד"ר אלעד שיף
ד"ר אפרת וולפוביץ
ד"ר אודיל רוביצ'ק
ד"ר יעקב בכר
פרופ' אורי רוזנשיין
פרופ' יצחק רוזנר
גב' אסתר חוף
ד"ר תמר גספר
פרופ' מיגל גורנברג
ד"ר דרור שמיר
ד"ר מיכאל קפקא
גב' כלנית צדקה
ד"ר קטלין גולדנברג

יח' סמך:
בי"ס לסיעוד
המרכז הרב תחומי לנפגעי תקיפה מינית
מרכז לילדים נפגעי תקיפה מינית

תחומי אחריות:
המרכז הרפואי בני ציון נוסד ב .1922-ביה"ח שמנה בתחילת דרכו  36מיטות ,מונה כיום כ 431 -
מיטות 93 ,מרפאות חוץ ו  11 -חדרי ניתוח .שטח המרכז הרפואי הוא כ  47,000 -מ"ר.
המרכז הרפואי בני ציון ,המהווה דוגמא לדו קיום המאפיין את חיפה ,מצוי בתנופה מתמדת של בינוי
ושיפור רמת המלונאות במחלקות השונות וכן ,ברכישת ציוד רפואי מתקדם.
המרכז הרפואי בני ציון מוביל בסקרי דעת קהל ונמצא פעם אחר פעם כבחירה המועדפת של ציבור
המטופלים בארץ בכלל ובחיפה בפרט.
המרכז הרפואי בני ציון הינו חלק מהפקולטה לרפואה ע"ש ברוך ורות רפפורט בטכניון ,ומשמש בית
חולים אקדמי עבור תלמידי הפקולטה .מנהלי מחלקות ,רופאים בכירים ומתמחים רבים מהווים חלק
מצוות ההוראה בפקולטה לרפואה וחלקם קשורים לפעילות המחקר המתבצעת שם .במהלך
לימודיהם ,עוברים הסטודנטים לרפואה התנסות והכשרה מקצועית במחלקות השונות של בית
החולים .מחלקות רבות שותפות למחקרים קליניים בינלאומיים הכוללים הכנסת תרופות חדשות,
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פרוטוקולי טיפול חדשניים וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות .כמו-כן ,במחלקות רבות בבית החולים
מתנהל מחקר בסיסי ברפואה העוסק בפתופיזיולוגיה של מחלות שונות .לתשתית מחקרית ענפה זו
נחשפים הסטודנטים לרפואה אשר חלקם מבצעים את עבודת הגמר שלהם בהנחיית רופאי בית
החולים .המרכז הרפואי בני ציון נחשב כמוביל בקרב מתמחים הבוחרים להתמחות בו.
בנוסף למחלקות הליבה ,קיימים במרכז הרפואי בני ציון שירותים ייחודיים ביניהם :המכון להתפתחות
הילד ע"ש חנה חושי הכולל את גן "עופרים" המעניק טיפול לילדים עיוורים ובעלי לקויי ראיה ,מרכז
לטיפול בנפגעי תקיפה מינית ,מרכז לבריאות המתבגר ,מרפאת שיניים לטיפול בהרדמה כללית
המעניקה טיפול גם לילדים ולאנשים בעלי מוגבלויות ,מרכז ייעודי לטיפול בחולים הלוקים
באנגיואדמה תורשתית ,מרכז להשתלת שתלים קוכליאריים לאוכלוסייה לקוית שמיעה ,מכון לאבחון
ולשיקום כישורי נהיגה ,מכון לגנטיקה הוותיק והגדול ביותר בצפון הארץ ,הכולל מומחים בעלי
מוניטין ארצי בתחומים שונים של הגנטיקה הרפואית ,מח' שיקום ייחודית המעניקה טיפול לאנשים
צעירים ומבוגרים שתפקודם ירוד עקב מחלה ,תאונה או אירוע רפואי אחר והינם בעלי פוטנציאל
שיקומי ,בריכה טיפולית ,מרכז לשיקום לב הגדול באזור הצפון המסייע לחולים שעברו אירוע לבבי
לחזור לחיים תקינים וסדירים ,שירותי ייחודי לרפואה משלימה הניתן למטופלים בנוסף לרפואה
הקונבנציונלית ועוד.
עיקרי פעילות בית החולים:
מבקרים במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) – 57,575
מבקרים במרפאות חוץ – 90,362
קבלות לאשפוז – 33,173
ימי אשפוז 140,905 -
ניתוחים – 10,497
לידות – 3674
אחוזי תפוסה באשפוז כללי – 89
שהייה ממוצעת באשפוז כללי – 4.3
נתוני תקציב ביצוע בית החולים לשנת :2015
הוצאות
שכר:
תקציב –  442מיליון ₪
בצוע –  447.7מיליון ₪
קניות:
תקציב –  147.2מיליון ₪
ביצוע –  144.7מיליון ₪
הכנסות
תקציב –  418מיליון ₪
ביצוע –  414.8מיליון ₪
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דרכי ההתקשרות עם ביה"ח:
תפקיד

שם

טלפון

מנהל בי"ח

ד"ר אמנון רופא

04-8359666

מנהל אדמיניסטרטיבי

מר ארז שימקו

04-8359222

סגן מנהל בי"ח

ד"ר אלימלך קינרייך

04-8359466

סגן מנהל בי"ח

ד"ר אילן קלדרון

04-8359466

סגן מנהל בי"ח

ד"ר דן שטיינברג

04-8359466

מנהלת שירותי הסיעוד

גב' אילנה פטרפרוינד

04-8359696

דובר בי"ח

מר גדי נס

04-8120678

מרכזיית ביה"ח

04-8359359

כתובת אתר האינטרנט של ביה"חwww.b-zion.org.il :
הערות כלליות:
המרכז הרפואי בני ציון פועל על פי הנחיות ונהלי משרד הבריאות ,הבאים לידי ביטוי בין היתר
בחוזרי מנכ"ל .נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי של משרד
הבריאות .www.health.gov.il

טופס בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח –  )1988ניתן להוציא מאתר משרד המשפטים
בקישור.http://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/info.pdf :
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