ב.
מלב אל לב
מררפאה ציבוורית משה""ב -טרם מ
אודות המרפאה
ת
ראשוני
מענה רפואי ר
 20ומספקת מ
מה בשנת 008
את הפליטים של משרד הבבריאות הוקמ
מרפא
תראה.
מקהילת ארית
מי שחוק ביטוח ממלכתי ) (1994לא חל עליו .מרביית מטופלינו מ
לכל מ
שנת 2013
שיתוף פעולה עם חברת טרם)ררשת מרכזים לרפואה דחוופה( החל מש
רחבת שירותיי ופעילות המ
הביא להגדלת והר
א
מרפאה.
תרבותו.
תחת פרוטוקוולים אשר נבננו והותאמו לחיי הפליט ות
פאה פועלת ת
המרפ
תאמת הטיפוול.
אריתראה לצרכי תרגום וסיוע בהת
ה
עילה אחים סייעודיים מקהיילת
ומפע

בתנו
כתוב
11
ה ,לוינסקי 13
מרכזית חדשה
תל אביב ,תחנה מ
קומה ) 4קומת כנייסה( ,ליד רצציף  418קו  5חברת דן.
ה
טלפון073--2255390 :

פקס03-5015498 ::

שעות פעילות
ת
ראשוון -חמישי 8:00-20:00
יום ש
שישי
8:00-14:00
עלת בימי חג ומועדים
פאה אינה פוע
המרפ

תי המרפאה
שירות
מיון
אה דחופה.
רופאים לרפוא
פאה ,על ידי ר
פעילות המרפ
לאורך כל שעות פ
ך
תרופות במגווון דרכים.
מתן נוזלים ות
צאת גוף זר ,מ
ה ,גיבוס ,הוצ
פירה ,הדבקה
יכולות טיפול בתפ
ת טלרופא
על ידי מערכת
אים מומחים ע
ת ייעוץ רופא
חופה ,מערכת
בדיקות מעבדה דח
מרפא
אה
תופדיה ,גניקוולוגיה,
מי א.א.ג ,אורוולוגיה ,אורת
מצבי חולי מגגוונים בתחומ
שכי טיפול במ
בי רופא והמש
מעקב
אטריה ועוד.
כרת ,דרמטולווגיה ,פיזיותררפיה ,פסיכיא
ם ,כירורגיה ,משפחה ,סכ
מולוגיה ,ילדים
זיהומ
מראש.
רך בקביעת תור מ
*יש צור

דות ,מכונים וובדיקות
מעבד
מכון הדמיה
עצמות וחזה.
ביצוע כל צילומי ע
ע

מתבצעים צילומיים עם חומר ניגווד וצילומי שינייים.
**לא מ
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מכון אולטרסאונד
כים,
של בקע ,אשכ
בטן ,כליות ודרכי שתן ,מפשעוות בשאלה ש
צוואר בשאלה של בלוטות לימ פה ,פרקי ירכ
ר
כיים לתינוקות.
בדיקות אולטרסאונד גניקולוגיי
מצב מי שפיר
רים ,מצג ,ב
טר ,מס עובר
ללת :טרימסט
רת הריון הכול
סקיר
ערכת גיל ההייריון.
משקלל ,תנועות ודוופק עובר ,מצצב שליה ,הע
צעת סקירת מעררכות
רפאה אינה מבצ
**המר

דת דמים
מעבד
ק
כחלק מהבדיקות:
Hemog
globin A1c, Ru
ubella, Type &RH
&
,Stool , U
&Urinalysis + C
&S , Hepatitis,CBC
מבצעת בדיקות VDRLL ,HIV
ת
** המרפאה אינה
**המרפ
פאה אינה מבצעת בדיקות PAP

בדיקת א.ק.ג
סס על מתנדבים.
חלק מפעילות המרפאה מתבס
סביבה מרתקת ומלמדת .
חלק בעשייה ,ולהתנדב בס
חיות לקחת ח
קוראים מכאן לרופאים ואח
אנו ק
o
@orelbenari
לפנות למנהל המררפאה במייל @gmail.com
ת
טים נוספים אודת השירות ים וההתנדבוות ניתן
לפרט

בברכה,
אור-א
אל בן ארי
מרפאה
מנהל מ
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