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 .טרם מלב אל לב -ב"משה מרפאה ציבורית
 

 

 אודות המרפאה

  מענה רפואי ראשוני ומספקת 8002ת מרפאת הפליטים של משרד הבריאות הוקמה בשנ

 .מקהילת אריתראהמטופלינו  מרבית .חל עליו לא( 4991)כתי ממל לכל מי שחוק ביטוח

  8042שנת מ החל( רשת מרכזים לרפואה דחופה)שיתוף פעולה עם חברת טרם

 .ופעילות המרפאה והרחבת שירותיהביא להגדלת 

 

 . המרפאה פועלת תחת פרוטוקולים אשר נבנו והותאמו לחיי הפליט ותרבותו

 .טיפולהמקהילת אריתראה לצרכי תרגום וסיוע בהתאמת  םומפעילה אחים סיעודיי

 

 

 כתובתנו

 442לוינסקי , תחנה מרכזית חדשה, תל אביב

 .חברת דן 5 קו 142ליד רציף , (קומת כניסה) 1קומה 

  02-5045192   :פקס    072-8855290: טלפון

  

 

 שעות פעילות

 2:00-80:00חמישי  -ראשון

  2:00-41:00יום שישי        

 בימי חג ומועדים המרפאה אינה פועלת

  

 

 שירותי המרפאה 

 מיון

  .על ידי רופאים לרפואה דחופה, שעות פעילות המרפאהלאורך כל 

 .נוזלים ותרופות במגוון דרכים מתן,הוצאת גוף זר , גיבוס, הדבקה, יכולות טיפול בתפירה

 טלרופאמומחים על ידי מערכת רופאים מערכת ייעוץ , דחופה בדיקות מעבדה

 

 מרפאה

, גניקולוגיה, אורתופדיה, אורולוגיה, ג.א.אמעקבי רופא והמשכי טיפול במצבי חולי מגוונים בתחומי 

 .ועוד הפסיכיאטרי, פיזיותרפיה, דרמטולוגיה, סכרת, משפחה, כירורגיה, ילדים, הלוגיזיהומו
 .יש צורך בקביעת תור מראש*

 

 

 מכונים ובדיקות, מעבדות

 מכון הדמיה 

 .כל צילומי עצמות וחזהביצוע 
 .צילומים עם חומר ניגוד וצילומי שיניים לא מתבצעים**
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 מכון אולטרסאונד        

 , אשכים, מפשעות בשאלה של בקע, כליות ודרכי שתן, בטן

 .פרקי ירכיים לתינוקות, צוואר בשאלה של בלוטות לימפה

 

 בדיקות אולטרסאונד גניקולוגי

 מצב מי שפיר , מצג, מס עוברים,  טרימסטר: סקירת הריון הכוללת

 .ןההיריוהערכת גיל , מצב שליה, תנועות ודופק עובר, משקל
 מבצעת סקירת מערכות המרפאה אינה **

 

 מעבדת דמים 

 :כחלק מהבדיקות

 CBC,Hepatitis ,Urinalysis + C&S  , lStoo, Type &RH ,Rubella ,Hemoglobin A1c              

 HIV  ,VDRLמבצעת בדיקות  המרפאה אינה** 

 PAPהמרפאה אינה מבצעת בדיקות **

 ג.ק.בדיקת א

 

 .חלק מפעילות המרפאה מתבסס על מתנדבים

 .מלמדת ולהתנדב בסביבה מרתקת ו,לקחת חלק בעשייה קוראים מכאן לרופאים ואחיות אנו 

 orelbenari@gmail.comבמייל  לפנות למנהל המרפאהניתן אודת השירותים וההתנדבות לפרטים נוספים 

 

 

,בברכה                                                                                                                                                   

אל בן ארי-אור                                                                                                                  

מנהל מרפאה                                                                                                               
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