לחברים שלום ושנה טובה,

חודש ספטמבר  2018עמוס בחגים ובחופשות  :הרופאה בחופשה מיום  21.9.18עד  8.10.18ובמקומה ,בחלק מהימים יהיה רופא מחליף.
גם לנה יוצאת לחופש מ 25.9.18-עד  14.10.18תחליף אותה חלקית במשך החגים אילת גדות וגם אחות מחליפה מקופ"ח.
פירוט שעות הקבלה במרפאה לחודש ספטמבר בטבלה המצורפת .כמו כן ,מפורטים בטבלה גם ימי הקבלה במרפאת השיניים.
להזמנת תור לרופא/ה בבקשה לפנות לשושי (לא דרך האפליקציה) כמו כן לידיעתכם שבשבוע חוה"מ סוכות לא תהיינה בדיקות דם !
אני שוב מבקשת שלא לפנות לאחיות בבית הסיעודי לקבלת טיפול ו/או תרופות .הבית הסיעודי אינו ערוך לקבלת חברים או לספק תרופות .המרפאה פתוחה כמעט
מדי יום למעט ימי השבתון ואפשר להתארגן בהתאם.
במקרים דחופים:




אפשר להתייעץ עם .*2700
אפשר להתייעץ גם עם השר"פ( .בשבתות וחגים השר"פ זמין גם בבוקר ,ביום כיפור ינתנו שרותי חירום בלבד (פינוי באמבולנס או בנט"ן) שרותי החירום ינתנו
החל מהשעה  15.00בערב כיפור ועד השעה  21.00במוצאי כיפור) טל073-2341234 .
כמו כן לרשותכם מרפאות "ביקורופא" בבית שאן ובעפולה ואפשר להיעזר גם בהן( .ליתר בטחון יש לברר שעות פתיחה ב.)*6101 -
בבית שאן ,רח' ירושלים הבירה  ,27טל 6276245 .שעות פתיחה :ימים א'-ה' בין השעות  07.00-19.00ערבי שבת וחג 07.00 :עד למחרת ב07.00-



בעפולה ,יהושע חנקין ( 15מול הקניון) טל 6403348 .שעות פתיחה :ימי א'  , 18.00-24.00ימי ב'  , 18.30-24.00ימי ו' וערבי חג  09.00-14.00ו17.00-23.00-
שבתות וחגים  10.00-14.00ו17.30-24.00 -
בבעיות שיניים שאינן סובלות דיחוי יש לפנות לויולט .052-5745765

במקרים דחופים של אורחים שלכם:



אפשר לפנות ל 101 -מספר החירום של מד"א.
אפשר לפנות לשר"פ ,לציין שהם אורחים של  ,......ולשלם על השרות.

השתדלנו מאד לשמור על רצף בשעות ובימי הפתיחה ,לא תמיד זה הסתייע ועל כך מבקשת הבנתכם .במקרה של בעיה דחופה שאינכם מוצאים לה פתרון ,אפשר
תמיד לפנות אלי ואני אשתדל לעזור .

בהזדמנות זו אני מאחלת לכל החברים :שנה טובה ,שנת אושר ונחת שקט ושלווה סובלנות ואדיבות ,והעיקר – בריאות טובה!!!
לאה סלע – רכזת בריאות.

מרפאות  -זמני קבלה – חגי תשרי תשע"ט
|
תאריך  -ספטמבר
 9ערב ראש השנה
 10חג
 11חג
12
13
14
 15שבת
16
17
 18ערב כיפור
 19חג
20
21
 22שבת
 23ערב סוכות
 24חג
 25חוה"מ
 26חוה"מ
 27חוה"מ
 28חוה"מ
 29שבת חוה"מ
 30ערב ש .תורה
 1/10חג
2/10

קבלת קהל
 08.00-12.00לנה

מרפאה
קבלת רופא/ה

 16.00-18.00מיכל
כרגיל
כרגיל

כרגיל

כרגיל
כרגיל
 08.00-12.00לנה

כרגיל

כרגיל
 08.00-11.00לנה

טיפת חלב

מרפאת שיניים
שיננית
קבלת רופאה
 08.00-12.00בלה
 14.00-18.00קרולין

09.00-13.00

15.00-18.00
 08.00-12.00בלה

כרגיל

 08.00-12.00לנה
 08.00-12.00אילת
 16.00-18.00מיכל
 08.00-12.00אילת

08.00-13.00
 16.00-20.00קרולין
 08.00-12.00בלה

 08.00-12.00אילת
09.00-13.00

