מטופל יקר,
אנו גאים להציג לשירותך את המרפאה ל CF-מבוגרים ,במכון למחלות ריאה בבית חולים בילינסון.
ִּיס ִּתית )Cystic Fibrosis ,מברך אותך לרגל המעבר ממרפאת הריאות של מרכז שניידר לרפואת
צוות המרפאה ל( CF-לַיֶּפֶּת כ ְ
ילדים  -למכון למחלות ריאה ,כאן בבילינסון.
המכון למחלות ריאה ,בניהולו של פרופ' מרדכי קרמר ,הינו המכון המוביל בטיפול במחלות ריאה ,במרכז הרפואי הגדול ביותר
של שירותי בריאות כללית .במכון מתבצעים כל מגוון הטיפולים בתחום זה ,על ידי טובי המומחים ובטכנולוגיות המתקדמות
ביותר .במכון יחידות מומחיות שונות וביניהן המרפאה למושתלי ריאות ,היחידה בישראל ובין המובילות בעולם.
לקראת פתיחת המרפאה ל ,CF-הצטרף לצוות המכון  -פרופ' יואל ויינברג ,מומחה ברפואה פנימית ,במחלות ריאה וב .CF-פרופ'
ויינברג הגיע מארה"ב ,עם ניסיון של למעלה מ 25-שנים בטיפול בחולי  CFמבוגרים ,ויהיה אחראי על המרפאה החדשה.
במרפאה ל CF-צוות רב מקצועי ומיומן הכולל :רופאים ,אחות ,פיזיותרפיסט ,רוקחת ,עובדת סוציאלית ,פסיכולוגית ותזונאית
וכולם ממוקדים בהענקת הטיפול הטוב ביותר עבורך ועבור בני משפחתך.
צוות המרפאה ל CF-בבילינסון עובד בשיתוף פעולה הדוק עם המרכז ל CF-בשניידר.
עלון מידע זה נועד לספק לך מידע חיוני עם המעבר למרפאה ל CF -בבילינסון.
מידע נוסף על המרפאה יינתן לך ולמשפחתך ,על ידי צוות מקצועות הבריאות במפגש הראשון במרפאה.

נעים להכיר ,צוות המרפאה לCF-



פרופ' מרדכי קרמר ,מנהל המכון למחלות ריאה
פרופ' יואל ויינברג ,רופא אחראי המרפאה
ד"ר משה השינג ,רופא בכיר

03-9377221
058-6725069
054-4346161

ליאורה סלומיאנסקי ,אחות אחראית

050-2106002

נועה טנא-צור ,ראש צוות מזכירות

03-9377030

דנית פרס ,עובדת סוציאלית

050-4065603

רועי משה ,פיזיותרפיסט

054-808-6900

חגית זגורי ,תזונאית
במקרה חירום :ניתן ליצור קשר עם הרופא המטפל או האחות האחראית

03-9376033

בביקור במרפאה תפגוש רופא ,אחות וחברי צוות רב מקצועי ,בהתאם למצבך הרפואי.
אנו מזמינים אותך להיות שותף פעיל בטיפול בך ולהשפיע על תוכנית הטיפול.
הביקור במרפאה מצריך התחייבות (טופס  )17מקופת החולים שלך.

המרפאה לCF -
שעות פעילות  :יום ד' ,בשעות15:00 - 11:00 :
מיקום המרפאה :המכון למחלות ריאה ,בניין מרפאות חוץ ומכונים ,קומה 3
טלפון03-937-7141 :
פקס03-742-6869 :
דוא"לmoshehe@clalit.org.il :
להזמנת תור ולבירורים נוספים :ניתן לפנות בימים א'-ה' ,בשעות 15:00 – 08:30:
בברכת בריאות טובה
צוות המרפאה
* מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר ,אולם הוא מתייחס לשני המינים – זכר ונקבה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר המרכז הרפואי WWW.RMC.ORG.IL :מה זה מוסיף?

