
 السكري لمرضى معلومات ورقة

 ورقة لكم حضرنا التحديات \الصعوبات تخفيف اجل من .ةبسيط غير يوميه مواجهه المريض جبتو السكري مرض العزيز، المتعالج

 .الحاجة وقت لخدمتكم مختلفة بمواضيع معلومات

 .سهله ومواجهه الشفاء\ العالج لكم ندعو

 في عنك بدال طبيه قرارات التخاذ مفوض عائله قريب\ شخص اختيار يمكنك خالله من طبي لعالج تفويض عمل بإمكانك -

 صندوق \المستشفى من اجتماعيه عامله من المساعدة وطلب التوجه ممكن. طبي لعالج مسبقةال الموافقة تستطع لم حال

 .المسن بيت: مثل أخرى عالجيه مؤسسات \ المرضى

 بهم وقموث اشخاص تعيين لك يسمح الذي مستمر طبي تفويض ألجراء مختص لمحامي بالتوجه امكانيه توجد باإلضافة

 . حياتك في شتى مجاالت في وألجلك سمكبا وإجراءات قرارات التخاذ

 

 طلب لتقديم سكنك منطقة في الوطني للتأمين التوجه يمكن – الوطني التأمين مؤسسه من اجتماعيه حقوق استخالص-

 .وغيرها الشيخوخة التمريض، الخاصة، الخدمات ،(تنقليةניידות) العجز،: مثل المختلفة للمخصصات

 القسم"-מחלקה ראשונה " مشروع ضمن المستشفى في االجتماعية بالعاملة المساعدة يمكنك بانك بالذكر يرالجد من

 .الوطني للتامين للتوجه" األول

 

 لمواجهة اليك المقربين واألشخاص العائلة أبناء ومشاركة بالتوجه نوصيك نحن-المزمن المرض مع النفسية مواجهةال-

 .المرض

 :طريق عن بالمجتمع النفسي الدعم لتلقي االستعانة يمكنك كذلك

 (.مجموعات بواسطة عالج او فردي عالج لتلقي) المرضى صندوق في االجتماعية العاملة-

 פסיכיאטר(.) ينفس لطبيب التوجه إلمكانية ائلةالع طبيب استشارة يمكنك-

 عن شامله معلومات معرفة يمكن خاللها من التي العنكبوتية بالشبكة المتواجدة المجموعات من المساعدة طلب يمكن-

זכויות המטופל   السكري مريض حقوق"",  חברים לבריאות-כמוני للصحة أصدقاء-مثلي"  مثل, المرض

 . مجاالت عدة في السكري لمرضى المستحقة الحقوق عن معلومات تجدوا ان يمكنكم هنا, "הסוכרתי 

 . الخاصة العيادات صندوق من او\و الصحة وزارة من السكري لمرضى المستحقة طبيه حقوق-

 . الحكومية والمؤسسات الوطني التأمين مؤسسة من مستحقه اجتماعية حقوق -

 . 2 بدرجة السكري لمرضى caregivers-موقع ،""אתר שניים סוכר: مثل انترنت مواقع-

 وانقال وتأهيلية طبيه معدات بإقراض يساهموا מציון" עזר" تسيون من مساعده" و" יד שרה-ساره يد" مثل منظمات-

  .  046204444: الهاتف رقم-" ساره يد"  ل فرع يتواجد يافا هلل مستشفى في. الحركة عن العاجزة المرضى

 

 .047744268: رقم هاتف ،"نيريت" االجتماعية للعاملة التوجه يمكنكم استفسارات، او أسئلة أي تواجد حال في

 

 

 


