מרפאת חריש
עלון מידע | 2017

לקוח/ה יקר/ה,

מרפאת חריש

אנו שמחים להציג בפניך את עלון שירותי הרפואה אשר יסייע לך להכיר את מגוון השירותים
שאנו בכללית מעמידים לרשותך בחריש.
אנו שואפים ועושים הכל על מנת לתת לך ולכל אחד מבני המשפחה שלך מענה מסור ומקצועי
לצורכי הבריאות .אנו מאמינים בהקשבה עמוקה ויסודית ללקוח ,יחד עם האמונה כי בריאות הגוף
והנפש חד הם ולכן ,בנוסף לטיפול הרפואי השוטף בלקוח אנו שמים דגש על רפואה מונעת,
חינוך לבריאות ואורח חיים בריא לשיפור איכות החיים.
אנו זמינים עבורך בכל עת לכל שאלה ובעיה.
בנוסף ,עומד לרשותך מרכז שירות הלקוחות  *2700שירות טלפוני ארצי המאפשר מתן מידע
ושירותים ומוקד אחיות  24שעות ביממה.
למה?

כי הכללית הכי טובה למשפחה.
לשירותכם תמיד,
כללית

מנהל המרפאה :ד"ר מייקל ספדי
נציגת שירות ואדמינסטרציה :לינור עומר
כתובת :גב בניין המועצה האזורית ,חריש טל' , 04-7707346 :פקס04-7707355 :

שעות מענה טלפוני במרפאה
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'

08:00-13:00
08:00-13:00
 08:00-17:00טיפת חלב בלבד
08:00-13:00
08:00-13:00

ובנוסף לשירותכם תמיד
 *2700מכל טלפון  -לזימון ביקורים לרפואה מקצועית ולמוקד אחיות מוסמכות
בכל שאלה 24 ,שעות ביממה.
 Clalit.co.ilשירותי כללית באינטרנט  -מאפשר לקבוע תורים לרופאים וכן לצפות בתוצאות
בדיקות מעבדה מהמחשב האישי .לקבלת קוד וסיסמא יש לפנות למשרד המרפאה.
קביעת תורים לרופאים ובדיקות דם באתר האינטרנט ללא קוד וסיסמא,
ניתן לקבל הדרכה במשרד המרפאה.

מגוון השירותים הניתנים במרפאה

יום ג' בין השעות 07:00-08:45

•רפואת משפחה:
ד"ר ספדי מייקל

שירותי אחיות ליווי הריון

		
יום א'
יום ב' 07:30-09:30
16:30-18:30
		
יום ד'
16:00-18:00
		
יום ה'

13:30-15:30

•רפואת ילדים:

ד"ר קידר מרים

שירותי מעבדה

יום א' 08:00-13:00
יום ב' 08:00-13:00
16:00-19:00
		
יום ד'
יום ה' 08:00-13:00
יום ו'  10:00-12:00פעמיים בחודש לסירוגין

יום ג' בין השעות 08:45-11:00

טיפת חלב
יום ג' 07:00-17:00
יום ה' 07:00-16:00

שירותי כללית בסביבה

•כללית סמייל-פרדס חנה

כתובת :דרך הבנים  ,17פרדס חנה,
טלפון04-6238700 :

•דגני מרכז מקצועי

כתובת :הרב עובדיה יוסף  ,7חדרה,
טלפון04-6328585 :

•התפתחות הילד-חדרה

כתובת :הלל יפה  ,11מרכז קורן חדרה,
טלפון04-6124229 :

•בריאות הנפש-ילדים ונוער
כתובת :שד' וייצמן  ,2חדרה,
טלפון04-6337094 :

•כללית סמייל-חדרה

כתובת :וייצמן  ,21חדרה,
טלפון04-6269200 :

•כללית רפואה משלימה
כתובת :וייצמן  ,21חדרה,
טלפון04-6269200 :

•מרכז בריאות האישה

כתובת :החירות  ,7חדרה,
טלפון04-6638600 :

•מרכז בריאות הנפש-ילדים ונוער
כתובת :שד' רוטשילד  ,70חדרה
טלפון04-8271200 :

•מרכז בריאות הנפש-מבוגרים
כתובת :הלל יפה  ,26חדרה
טלפון04-6286230 :

•מרפאת כאב

כתובת :וייצמן  ,21חדרה,
טלפון04-6269200 :

סדנאות לאורח חיים בריא*
הכללית מציעה מבחר סדנאות לקידום
אורח חיים בריא
	•זיכרון
	•החייאה
	•גמילה מעישון
	•עיצוב הרגלי אכילה וירידה במשקל
	•יעוץ פרטני של דיאטנית קלינית
	•ריקודי בטן
	•ליווי התפתחותי לתינוקות
	•ועוד
פרטים על סדנאות הכללית ניתן לקבל
במוקד השירות *2700
*השירות כרוך בתשלום ,הטבות
מיוחדות ללקוחות כללית מושלם זהב

כאשר המרפאה סגורה
"מוקד לילה" חדרה*

רח' עובדיה יוסף  ,7חדרה ,טל'04-6638400 :
א'-ה'  • 19:00-22:30יום ו' וערב חג 19:00-23:00
שבת וחוה"מ 19:00-23:00 ,09:00-13:00
*השירות כרוך בתשלום

"מוקד לילה" נתניה*

רח' רזיאל  8אום חאלד ,נתניה ,טל'09-8320616 :
א'-ה'  • 19:00-22:30יום ו' וערב חג 19:00-23:00
שבת וחוה"מ 19:00-23:00 ,09:00-13:00
*השירות כרוך בתשלום

מוקד אחיות מוסמכות  24שעות ביממה
 *2700מכל טלפון

התייעצות עם רופאי משפחה וילדים בשיחת ווידאו באינטרנט
לפרטים  *2700מכל טלפון  -ללא תשלום

לידיעתך! פנייה למיון ללא הפנייה כרוכה בתשלום למעט מקרים הפטורים לפי חוק

מרפאת חריש

גב בניין המועצה האיזורית ,חריש ● טל' ● 04-7707346 :פקס04-7707355 :

