
 

  

 

 

 

 היחידה לאבחון מהיר של מחלות מורכבות

 وحدة التشخیص السریع لألمراض المعّقدة

 نحن في إیخلوف نفھم أن إجراءات تشخیص مرض معّقد، قد تكون صعبة ومرھقة.

قد یستغرق التشخیص الطبي لألعراض وقتا طویال. أحیانا، من عّدة أسابیع حتى عّدة أشھر. بالنسبة لمتلقي العالج وأفراد عائالتھم، قد 
الة تكون مرحلة االنتظار بالغة األھمیة، ومن شأنھا أن تشّكل الفرق بین العودة السریعة للحیاة الروتینیة أو المّس الحقیقي والجّدي بالح

حیة وجودة الحیاة. الص  

وحدة التشخیص السریع في مستشفى إیخلوف. األجل ذلك، أنشأن  

 الخدمات التي نقّدمھا:

 على مدار كل مراحل االستقصاء، إلى حین تلقي تشخیص نھائي. مالءمة شخصیا خطة تشخیص  إعداد 
  .تقدیم العالج من قبل خیرة األطباء المختصین الرفیعین في المركز الطبي تل أبیب 
 .خدمة سریعة وناجعة 
 .المساعدة في استخالص كامل الحقوق 
 .المرافقة الحسّیة (العاطفیة) من قبل طاقم متخصص في مجال األمراض المعّقدة 

 الخدمة بدون أي مقابل.         

 میزات وحدة التشخیص السریع:

بصورة ملحوظة  -یؤدي التشخیص السریع إلى تقدیم عالج دقیق قدر اإلمكان، والذي من شأنھ أن یحسن جودة الحیاة ویزید 
 من احتماالت الشفاء حتى من األمراض الخطیرة، بل وحتى إنقاذ الحیاة في بعض األحیان.  -

 لألعصاب.  المرھقیوّفر التوجھ للوحدة الكثیر من التأخیر واالنتظار الزائد عن الحد، 
 

 مراحل إجراءات التشخیص:

  مع الممرضة المنسقة، والتي وتشخیص عند استقبال متلقي العالج في وحدة التشخیص السریع، یتم إجراء محادثة تعارف
 خطة التشخیص.  إقراریتم في نھایتھا 

 ضة المنسقة متلقي العالج في حجز األدوار بأسرع وقت وبالدعم على مدار كل إجراءات التشخیص. تساعد الممر 
  عند تلقي نتیجة الفحوص وإعطاء التشخیص، یتم توجیھ متلقى العالج لمواصلة العالج في المركز الطبي إیخلوف، وتلقي

 كل الخدمات التي یحتاجھا، تحت سقف واحد.  

 طاقم الوحدة:

طبي: بروفیسور یتسحاك شابیرا.المدیر ال  

 الممرضة المنسقة: السیدة شیرا نمیمي.

 طرق التواصل:

  :التوجھ عبر البرید اإللكترونيtasmc-rdunit@tlvmc.gov.il 
  :03-6972049التوجھ عبر الھاتف/ الواتس أب 
  :03-7772625التوجھ عبر الفاكس 
  إبالغ وحدة التشخیص اإلتاحةیرجى من متلقي العالج الذین یحتاجون لخدمات الترجمة للغات أجنبیة/ لغة اإلشارة أو خدمات ،

 نحن بتوفیر الخدمة المطلوبة. وسنھتمالسریع بذلك عند حجز الدور، 

 


