
שלום לחברינו, מבוטחי קופת חולים ברחובות

 בס"ד

להלן מידע חשוב ועדכונים אודות השירותים הקיימים והחדשים של מאוחדת ברחובות:

מרפאת בנימין 23
צוות רפואת הילדים במרפאה:

1.      ד"ר מירנבורג אירנה, א',ד' – 8:30-12:30 ה'- 16:00-19:00
2.      ד"ר גורביץ' אלכסנדר,  ב',ג',ה' 17:00-19:00

3.      ומשבוע הבא יצטרף לצוות ד"ר רועי אסף, ב', ה' 08:00-13:00

חדש! רופא הילדים ד"ר אושרוביץ סימון, )רח' מגיני הגליל 47(  יקבל  את מבוטחי מאוחדת לאורך כל היום ובמשך כל השבוע.
בנוסף, סוכם על הוספת רופאת ילדים במרפאתו שתתחיל בימים אלו את תפקידה.

כרגע, זימון תור אליו נעשה דרך מרפאתו, בקרוב יתאפשר זימון תור דרך מערכת התורים של הקופה
שעות פעילות המרפאה : א,ב,ג,ד,ה - 7:00-19:00   ו'- 8:00-11:00

להלן טבלה המרכזת את המידע, אודות 20 רופאי הילדים הקיימים ברחובות,
הטבלה כוללת את שמות הרופאים, מיקום המרפאה, שעות פעילות וטלפון לזימון התור(

יצוין, כי לפחות 10 רופאי ילדים מתוך הרשימה נמצאים בטווח ההליכה של 10 דק' מרח' עזרא:

מוקד רפואה דחופה
מוקד החירום בבנימין 23 יתן מענה ללא עלות לילדים עד גיל 18 . עד לתאריך ה' שבט תש"פ!

בנוסף לרופאים המומחים במוקד , ישנם שירותי רנטגן , חדר אחיות וספירת דם  
שעות פעילות המוקד:

א,ב,ג,ד,ה,  19:30-23:00  
יום ו'   14:00-23:00  
שבת- 10:00-13:00  
17:00-23:00            

מוקד מרפאות בקהילה
בנוסף למוקד החירום, מבוטחי מאוחדת יכולים לקבל שרות במוקד 'מרפאות בקהילה' במרכז שרונה, רח' דרך ירושלים 2.

המוקד מציע בין היתר תוצאות בדיקות במקום ועוד.
המוקד 'מרפאות בקהילה' מפעיל רופאים נוכרים בשבתות וימים טובים ומותאם לציבור הדתי והחרדי.

שעות הפעילות :
כל יום בין 19:00-24:00  

בלעדי לחברי מאוחדת:  ביקור חינם בסופי שבוע ובחגים )בליל שבת, ליל חג, וכן במוצאי שבת וחג(

בריאות האישה
במרכז בריאות האישה במרפאת בנימין קיים מוקד חירום לרפואת נשים אשר פעיל כל יום )למעט שישי ושבת( בין השעות 8:00-15:00

באפשרותכן לקבל מענה של רופא/ת נשים במקום ללא הזמנת תור במקרי חירום.

מעבדה ללקיחת דמים בנימין 12
בנוסף לשירותי ספירת דם במרפאות האזוריות, ניתן לקבל שירות במעבדה המרכזית של הקופה בבנימין 12, כל יום עד שעה 12 בצהריים

זימון תורים דרך 3833*

מענה טלפוני
מענה אנושי זמין לרשותכן במרפאות בנימין:

בנימין 23: 08-9399444  
בנימין 4: 08-9399333  

א'-ו' בשעות 08:00-12:00  
ובימים א'-ה' בשעות 16:00-19:00  

אנו פועלים ללא לאות להוספת שירותי רפואה מצוינים וזמינים עבור מבוטחי הקופה.

זמינים לרשותכן ולשרותכן בכל שאלה ובקשה.

בברכת חורף בריא

זמני קבלה הערותזימון תוריםטלפוןכתובתתחום עיסוקשם

הסדר חדשמומחה לקשב וריכוז08-9370364053-8411253מגיני הגליל 47רפואת ילדיםד"ר אושרוביץ סימון
א,ב,ג,ד,ה,- 7:00-19:00

ו'- 8:00-11:00

מומחית 3833*08-9311811הר הצופים 17רפואת ילדיםד"ר בן עמי מיכל
באנדוקרינולוגיית ילדים

א'- 7:30-11:00  ה'- 15:50-19:00 
ו'- 8:00-11:00

א,ד,ה – 8:00-12:00  ב'- 38338:00-13:00*08-9496004בן דוד פנחס 1רפואת ילדיםד"ר גולדבלט גיל
ו'- 8:00-11:30

ד', ה' 383315:00-18:00*08-6889088מנוחה ונחלה 18רפואת ילדיםד"ר גולדבלט גיל

מומחה ברפואה 3833*08-9465275דרך יבנה 31רפואת ילדיםד"ר גונן ברוך
דחופה

א,ב,ד,ה, - 15:30-19:00
ג,ו' – 7:00-8:00

ד'- 383316:00-19:00*08-9496004בן דוד פנחס 1רפואת ילדיםד"ר גורביץ גרשון אלכסנדר

א,ב,ד,ה – 053-9956839053-99568398:00-12:00גורודינסקי 31רפואת ילדיםד"ר גורביץ גרשון סופיה
ג'- 8:00-12:00  16:00-19:00

ב' - 38338:00-13:00*08-9377111ד׳ ירושלים 15רפואת ילדיםד"ר ואלך טל

א' – 16:00-19:00  ה'- 38338:00-12:00*08-9311811הר הצופים 17רפואת ילדיםד"ר טינקלמן ראיסה
ו' 8:00-12:30

ב' – 10:00-12:30  ג' 053-9956385053-99563858:00-11:30מנוחה ונחלה 18רפואת ילדיםד"ר טראוב נעם

מומחה בניאנטולוגיה 08-946075208-9460752גלוסקין 8רפואת ילדיםד"ר לשם מירון
)רפואת פגים(

א,ב,ג,ד,ה,16:30-20:00
ו' – 7:30-11:00

א'- 16:00-19:00 מומחה לקשב וריכוז3833*08-9377111ד׳ ירושלים 15רפואת ילדיםד"ר מאירי אייל
ג'- 8:00-11:30  16:00-19:00 

ד' 8:00-11:30
ה'- 8:00-12:30   ו'- 8:00-12:00

א',ד' – 8:30-12:30  ה'- 383316:00-19:00*08-9399444בנימין 23רפואת ילדיםד"ר מירינבורג אירנה

מומחית לנפרולוגיה 3833*08-9465275דרך יבנה 31רפואת ילדיםד"ר סיני טריימן לבנה
ילדים

א,ב,ג,ד,ה, 15:30-19:00
ו' – 7:00-8:00

א,ו'- 383313:00-15:00*08-9465124אחד העם 25רפואת ילדיםד"ר קוטלר רוזה
ג',ה',- 15:00-18:00

א',ב',ג',ה', - 38337:30-10:30*08-9455658הרואה 4רפואת ילדיםד"ר קטנוב רוזה
ד'- 7:30-10:30  ו' – 7:30-11:00

א',ב',ג',ד',ה', 16:30-20:00מומחה ריאות ילדים08-946075208-9460752גלוסקין 8רפואת ילדיםד"ר שוסיוב דוידי
ו' - 7:30-11:00

מומחית בהמטולוגיה 3833*08-6226658בן דוד פנחס 1רפואת ילדיםד"ר שטגר דליה
ילדים

ג'- 8:00-12:00

ב',ה',- 383316:00-19:00*053-8411233בנימין 4רפואת ילדיםד"ר שיינקמן אסיה
ד'- 8:00-10:00  16:00-19:00

ג',ו', - 8:00-10:00

ב', ה' 08:00-13:00בקרוב!3833*08-9399444בנימין 23רפואת ילדיםד"ר אסף רועי


