
 בתחום הבריאות והשיקום עמותות שניתן להיעזר בהן

 

 עזר מציון

הקשיים העומדים מ התמודד עם חלקהעמותה הגדולה בישראל בתחום התמיכה הרפואית המסייעת לחולים ולמשפחותיהם ל זו
 בפניהם.                                                       

 סניפים ברחבי הארץ. 31לעזר מציון 

 משרותי העמותה:

 ללא עלות. השאלת ציוד רפואי ושיקומי (כסאות גלגלים,הליכונים ועוד)

 הסעת חולים ומוגבלי תנועה.

   קוםימרכז הידרותרפיה וש

 רותים נוספים.ישוועוד 

 עמותת עזר מציון עובדת מול כל קופות החולים.

 אתכם קשר. וצרייו) www.ami.org.il( ם באתר ילהשאיר פרט וא 6144444-03ניתן להתקשר לטלפון:  

 

 יד שרה

 ושקומי.אביזרי סיוע רפואי  בהם ניתן להשאיל בחינםסניפים מהצפון עד הדרום   116 שרה-לארגון יד

 משרותי הארגון:

 השאלת ציוד רפואי 

שרות מצוקה המאפשר לאנשים הזקוקים להשגחה ,להמשיך את החיים העצמאיים בביתם עם תחושת בטחון,  מוקד מצוקה:
ל עזרה מתאימה במהירות בידיעה שבעת מצוקה ,חלילה, המנוי יוכל ללחוץ על לחצן המצוקה שצמוד לידו כשעון ולקב

להעניק יחס אישי ואת השרות הטוב והיעיל לכל  םופועלי ם מספר שפות, המוקדנים דוברי24/7 מאוישמוקד המצוקה וביעילות. 
 מנוי.

 השיקומון:

מסגרת ארוכת טווח המשפרת את התפקוד והמצב הבריאותי בעזרת מומחי השיקום של יד שרה במגוון רחב של מקצועות 
 רפואיים :טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור ועוד. -פרא

 ים בירושלים, ראשון לציון, רעננה, כפר סבא ובבאר שבע.השיקומון קי

 * 6444ניתן לפנות ליד שרה בטלפון: 

 www.yasam.co.ilאתר העמותה: 

 

http://www.ami.org.il/


 ידי אור

שבועי חד רפואה משלימה פרטית לחולים ולמרותקי בית, בתמורה סמלית ובקשר  מציעהידי אור הינה עמותה ייחודית בישראל ה
 ארוך טווח.

 החולים נהנים ממגוון טיפולים משלימים הניתנים על ידי מאות מטפלים מוסמכים בפריסה ארצית.

 הטיפול ניתן למטופל בביתו(לפונים מוגבלי ניידות) או בקליניקת המטפל, באזור מגורי המטופל (לפונים ניידים)

 חולי הנטינגטון זכאים לטיפולים.

 קסולוגיה, עיסוי, סו ג'וק, קרניו סקראל.  לסיני, רפ , טווינא, דיקורשיאצו תרפיות מגע מוצעות:

 הילינג, תטא הילינג, אקסס בארס, רייקי, טיפול רגשי, ליווי רוחני טיפולים אנרגטיים: 

 פניות לקבלת השרות:

info@yedeior.org 

deior.orgwww.ye 

 בהודעת טקסט. 054-4941401

 

 עזרה למרפא

 מטרת האגודה להקל על סבלם של החולים ובני משפחותיהם הסועדים אותם במגוון רחב של פעולות למענם .

 שיקומיים מושאלים לציבור הרחב.-אלפי מכשירים ואביזרים רפואיים

 03-5777000השאלת ציוד רפואי: 

 11:00פירר: בימים א.ב.ד.ה. בשעה קבלת ייעוץ והכוונה מהרב 

 www.ezra-lemarpe.orgאתר העמותה: 

 

 האגודה לזכויות החולה

 עמותה הפועלת לשמירה ומימוש זכויות המטופלים ובני משפחותיהם במערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים.

 לה או שזכויותיו הופרו.העמותה מסייעת במידע ובטיפול בפניות פרטניות במקרים בהם נעשה עוול לחו

 בימים א.ג.ה. בשעות הבוקר  03-6022934טלפון:  

 www.patients-rights.orgאתר העמותה: 

 

 

mailto:info@yedeior.org
http://www.yedeior.org/


 


