נשימה עם נשמה
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מטופלים יקרים,
משפחות יקרות,
ברוכים הבאים לגיליון החורף
שלנו! עונה זו מהווה אתגר עבור
מטופלי סי.אף .חשוב ביותר
להקפיד על טיפולי השגרה,
השומרים על המצב המיטבי ,כולל
פיזיותרפיה ,וכדאי מאוד לתאם
פגישה במרפאה להדרכה אישית עם המטפל הביתי.
מצד שני ,העונה מאפשרת ברוב הימים הליכות בחוץ ,אם
אפשר בסביבה נעימה (או כמובן בבית או בחדר כושר).
הפעם בגיליון :הסברים על חיסון השפעת .מקווה שכבר
התחסנתם ,ואם לא -רוצו! בנוסף ,מידע חשוב לגבי הזכויות
המגיעות לכל מטופלי הסי.אף ומשפחותיהם .בגיליון מוצג
פרויקט השואף למרפאת סי.אף ללא כאב – שישפר את
חוויית הביקור בכל הגילאים .עוד בגיליון ,הסבר פרקטי
כיצד לקבל את הוויטמינים החדשים  DEKASמהקופות,
וטיפ מאב במרפאה שעשוי להקל מאוד על ארגון השבוע.
שוב תודות לד"ר אדי לנדאו הנהדרת ,על הובלת העיתון
בהתלהבות ובהתרגשות ,ולכל אנשי הצוות והמטופלים
שתרמו כתבות מעניינות .בשם כל צוות מרכז הסי.אף,
אני מאחלת לכולכם חורף נעים ,וכמובן ,הרבה בריאות.
פרופ' חנה בלאו
מנהלת מכון ריאות וסי.אף במרכז שניידר

דעו את זכויותיכם

מאת דיאנה קדוש
עובדת סוציאלית ,מכון ריאות וסי.אף שניידר

כדאי לדעת :מגיעות לכם  104שעות בנוסף ל 36-ימי מחלה!

החל משנת  ,2014הורה (או אפוטרופוס) לאדם
עם צרכים מיוחדים (ילד או בוגר) זכאי לקבל
עד  18ימים בשנה ובנוסף זכאי גם ל 52-שעות
היעדרות ללא ניכוי משכרו לצורך מתן סיוע אישי
לילדו (או ליווי למרפאה) ,אם עבד שנה לפחות
באותו מקום עבודה .הימים והשעות מחושבים
באופן יחסי להיקף המשרה .יש לציין שהעובד
זכאי לדמי מחלה בשיעור  100%משכרו החל
מהיום הראשון להיעדרותו.
 52שעות ההיעדרות לא ייזקפו על חשבון ימי
המחלה ולא ינוכו בשום דרך משכרו.
כל תא משפחתי זכאי לסה"כ  36ימים ובנוסף
ל 104-שעות בודדות ,כך שהורה זכאי לעד 18
ימים נוספים ל 18-הימים שלו ,וכן ל 52-שעות
היעדרות נוספות על ה 52-שעות שלו ,ללא ניכוי
מהשכר ,במקרים הבאים:
בן הזוג של ההורה (שכיר או עצמאי) לא נעדר

כך נחמוק מהשפעת
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מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד.
ההורה הינו הורה יחיד.
הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו
הבלעדית של ההורה.
שעות ההיעדרות ניתנות לצורך ליווי,
סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פרא-
רפואי .הזכות ניתנת באופן אוטומטי על
ידי המעסיק ,והוא יכול לבקש אישור
מהמוסד המטפל המעיד על היום
והשעות שבהם ניתן הטיפול.
לצורך מימוש  18יום נוספים בשנה ,על
העובד לצרף אחד מהאישורים הבאים:
אישור בדבר היותו הורה עצמאי (הורה
יחיד) ,אישור שבעל המוגבלות נמצא בחזקתו
הבלעדית ,אישור שבן הזוג לא מימש את זכאותו
להיעדרות לצורך טיפול באדם עם המוגבלות.
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל דיאנה,

סי.אף ללא כאב
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עו"ס המרפאה ,ו/או לאתר של "כל זכות" -
 www.kolzchut.org.ilבנושא "חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת ילד)".

מהו DEKAs PLUS
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אנחנו והשפעת:

כיצד לחמוק מהאורחת הקבועה של החורף?

ימי החורף הקרים מביאים איתם אורחת לא רצויה – השפעת .מהי בכלל מחלת השפעת? כיצד מועבר נגיף
השפעת? מהם הסימנים לכך שנדבקת? ולמה בכלל צריך להתחסן בכל שנה מחדש? בכתבה הבאה ננסה לענות
על שאלות אלו ושאלות נוספות הנוגעות למחלת השפעת שמבקרת אותנו ,כמו בכל שנה ,גם בחורף הזה
מאת רננה כהן ,מתמחה ברוקחות קלינית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
>>> מהי בעצם מחלת השפעת?
השפעת היא מחלה נשימתית חריפה הנגרמת
על ידי נגיף האינפלואנזה ,הגורם לפגיעה בדרכי
הנשימה העליונות והתחתונות.
כמעט בכל שנה מתרחשות התפרצויות של
המחלה העלולות לגרום לתחלואה משמעותית
באוכלוסייה הכללית ולסכן חולים המצויים בסיכון
גבוה כתוצאה מסיבוך ריאתי.

>>> כיצד מועבר הנגיף?
הנגיף מועבר במספר דרכים :על ידי חלקיקים
המועברים באוויר של הפרשות ממערכת הנשימה,
במגע ישיר כמו לחיצת ידיים ,ובמגע עם חפצים
מזוהמים.

>>> מה כוללים סימני המחלה?
הסימנים העיקריים של המחלה כוללים חום,
כאבי ראש ,כאבי שרירים וחולשה .המחלה יכולה
להופיע בדרגות חומרה שונות – ממחלה קלה
ללא חום הדומה להתקררות ,ועד למחלה קשה
המלווה בחום גבוה.

עלייה מהירה של חום הגוף ביממה הראשונה
של המחלה ,בדרך כלל מלווה בירידה הדרגתית
במשך יומיים-שלושה ,אך לפעמים החום יכול
להישאר גבוה אפילו במשך שבוע.
שיעול וכאב גרון יכולים להימשך יותר משבוע,
ובדרך כלל מלווים באי נוחות באזור עצם בית
החזה .סימנים נוספים הם כאב בתזוזת עיניים,
רגישות לאור ותחושת שריפה בעיניים.

>>> האם השפעת מגיעה לביקור רק
בחודשי החורף?
למעשה ,התפרצות המחלה יכולה להתרחש לאורך
כל השנה ,ועם זאת המגיפה הכלל עולמית נפוצה
ביותר בחודשי החורף.

>>> מדוע חשוב להתחסן כנגד הנגיף,
בייחוד חולים במחלות כרוניות?
הגורם העיקרי ,אשר יקבע את היקף המחלה ואת
חומרתה ,הוא הרמה החיסונית של האוכלוסייה
בסיכון ,כלומר קשישים ואנשים עם מחלות כרוניות
(כגון מחלות לב ,ריאות וסוכרת) גם בגילאים
צעירים יותר .להתחסנות חשיבות רבה ,היות
שהשפעת מחלישה את הגוף ובכך מגבירה את
הסיכון לחלות בדלקת ריאות .במקרה של ילדים
ומבוגרים עם סיסטיק פיברוזיס ,זיהום בשפעת
עלול לגרום להחמרה נשימתית משמעותית
ולהחמרה במהלך מחלת הריאות של סיסטיק
פיברוזיס .התפרצויות של המחלה בדרגות שונות
מתרחשות כמעט בכל שנה ועלולות לגרום
לתחלואה משמעותית באוכלוסייה הכללית
ולהגביר את שיעורי התמותה בקרב חולים
המצויים בסיכון גבוה ,בעיקר כתוצאה מסיבוך
ריאתי.

>>> למה יש להתחסן בכל שנה מחדש?
יש להתחסן מחדש כנגד נגיפי השפעת בכל שנה,
כיוון שמדי שנה חלים שינויים בחלק מהנגיפים
לכן בכל שנה מחדש חלים שינויים ברכיבי החיסון.
על כן ,החיסון שקיבלנו בשנה שעברה לא יגן עלינו
מפני הנגיף שעלול לתקוף אותנו בשנה הנוכחית.
בנוסף ,החיסון נותן הגנה מרבית בחצי השנה
הראשונה מעת קבלתו ,והגנה חלקית לאחר מכן.

>>> ממה מיוצר החיסון?
החיסון מיוצר מבידוד של הנגיפים שהיו
דומיננטיים בעונה הקודמת ,ומהנגיפים
שמצופים "לככב" בעונה הנוכחית.

>>> כמה זה עולה לנו?
החיסון ניתן בחינם על ידי קופות החולים
השונות במהלך החודשים ספטמבר-מרץ.
חשוב מאוד להתחסן כמה שיותר מהר,
כיוון שהחיסון מגן רק לאחר שבועיים מיום

קבלתו (זהו פרק הזמן שלוקח לגוף לפתח נוגדנים
שיילחמו בווירוס).

>>> האם החיסון יכול לגרום למחלה?
לא ניתן לחלות במחלת השפעת בעקבות החיסון,
שכן מדובר בחיסון המורכב מחלקי נגיף מומת
שתפקידם לעורר את המערכת החיסונית.

>>> האם ניתן להידבק בשפעת למרות
החיסון?
ניתן להידבק למרות החיסון ,אך המחלה לרוב
תהיה קלה יותר .

מה הן תופעות הלוואי כתוצאה החיסון?
תופעות הלוואי כתוצאה מהחיסון הן ברוב המקרים
קלות וחולפות בתוך יום-יומיים .החיסון עלול
לגרום לאודם ותחושת כאב במקום ההזרקה.
בנוסף עלול החיסון לגרום לעלייה קלה בחום
(כתוצאה מתגובת המערכת החיסונית) ,כאבי
שרירים וחולשה כללית ,בעיקר בקרב אנשים
שלא חוסנו בעבר.

>>> מתי אסור להתחסן?
אין לקבל את החיסון כאשר ידועה תגובה אלרגית
לחלבון ביצה ,או בזמן שסובלים ממחלת חום
חריפה .כמו כן ,אין לחסן כנגד שפעת תינוקות
מתחת לגיל חצי שנה.

>>> אילו סוגי חיסונים קיימים?
השנה קיימים שני סוגי חיסונים בזריקה ,הניתנים
ללא תשלום:
א .חיסון בתרכיב מומת תלת זני המוגש להזרקה
לתוך השריר ומשווק תחת השם  INFLUVAC :או
 .VAXIGRIPחיסון זה ניתן מגיל שישה חודשים
ומעלה .כבכל ארבע השנים האחרונות ,החיסון הוא
נגד שני זנים של ( Influenza Aכולל גם את הנגיף
 H1N1/Aשעלול לגרום לשפעת החזירים) ,וזן אחד
של  . Influenza Bחיסון זה מתאים לאנשים עם
סיסטיק פיברוזיס.
ב .חיסון בתרכיב מומת ארבע זני המוגש בהזרקה
לתוך השריר ומשווק תחת השםFLUARIX :
 .TETRAהחיסון ניתן למטופלים מגיל  3ומעלה.
החיסון מכיל את שלושת הזנים שמכיל החיסון
שהוזכר לעיל ,וזן נוסף .החיסון מיועד למקרים
מעטים המוגדרים כבעלי "מקדם סיכון" גבוה
במיוחד.
שימו לב :יעילות מיטבית של חיסון השפעת תושג
כאשר נימנע מלבוא במגע עם אנשים חולים
שבועיים מיום קבלת החיסון.
אז למה אתם מחכים? אם עדיין לא עשיתם
זאת ,רוצו להתחסן.

שואפים למרפאת
סי.אף ללא כאב
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל חרת גם
על דגלו להיות בית חולים לילדים ללא כאב –
ואנו ,במרכז הסי.אף ,רואים בכך חשיבות עליונה
גם במרפאתנו .אנו מיישמים זאת תוך שילוב בין
כמה אמצעים ,ולא רק תרופתיים
מאת יוליה גנדלר ,אחות אחראית
מכון ריאות וסי.אף שניידר
כאב היא חוויה תחושתית ורגשית ,בלתי נעימה,
הקשורה לנזק ממשי או פוטנציאלי לרקמות (על
פי הגדרת האגודה הבינלאומית ללימוד כאב).
בעבר ,הכאב נתפס כעונש והוגדר במונחים דתיים
ואף מיסטיים .באותם ימים ,מלאכת שיכוך הכאב
הוטלה על כמרים ושמאנים .בשנות ה '70-רווחה
הדעה כי תינוקות וילדים סובלים פחות מכאב
מאשר מבוגרים ,ולכן הילדים קיבלו תרופות
הרדמה במינונים נמוכים מהנדרש ופחות תרופות
לשיכוך כאב.
בשנים האחרונות ,השתנתה הגישה לטיפול
בכאב :מאמצים רבים הושקעו בחקר תופעת
הכאב ובמציאת טיפולים חדישים ויעילים .שינוי
התפיסה המהותי התמקד בכך שאין האדם חייב
לסבול מכאב ,גם אם כאב הוא אחד הסימפטומים
של מחלתו .כלומר ,יש לטפל במחלה שגרמה לכאב
ובמקביל להגיש טיפול יעיל לשיכוך כאב .בעקבות
שינוי הגישה ,הכריזו מרכזים רפואיים רבים כי הם
"מרכז רפואי ללא כאב" .מרכז שניידר לרפואת
ילדים בישראל חרת גם הוא על דגלו להיות בית
חולים לילדים ללא כאב – ואנו ,במרכז הסי.אף,
רואים בכך חשיבות עליונה ליישום גם במרפאתנו.
במסגרת ביקורי שגרה במרפאה ,עוברים מטופלי
סי.אף פרוצדורות הכרוכות באי נעימות ובכאב,
כגון :שאיבת הפרשות מדרכי הנשימה ,בדיקות
דם ,הרכבת עירוי ,מתן תרופות בזריקות ועוד.
מחקרים מצאו כי בקרב  80%מילדי הגן ובית
הספר ,וכן ב 50%-מהמבוגרים ,קיים פחד ממשי
ממחטים (.)Needle phobia
בנוסף הדגישו המחקרים כי חרדה מגבירה את

תחושת הכאב .לפיכך ,הטיפול המיטבי בכאב
הנלווה לפרוצדורות ישלב טיפול בחרדה וטיפול
בכאב.
מהם האמצעים לשיכוך כאב העומדים לרשותנו
במרפאת סי.אף?

טכניקות לא תרופתיות
תחת כותרת זו אפשר למנות טכניקות להיסח
דעת ,דמיון מודרך ,השמעת מוסיקה ,הירגעות
בסנוזלן הנמצא במספר חדרים במרפאה ("החדר
הלבן") ,ומפגש עם ג'לולוגים (ליצנים רפואיים)
כמו ניר רז הנהדר ("שטרודל הכלב" אשר נמצא
במרפאת הסי.אף) .טכניקה לא תרופתית אינה
מפחיתה כאב ,אולם היא מפחיתה משמעותית את
החרדה הנלוות לפרוצדורה .יתרונה של שיטה זו
היא בהיותה זמינה ופשוטה ,לא מצריכה היערכות
מיוחדת ואין לה תופעות לוואי .ניתן להשתמש
בטכניקות לא תרופתיות בכל סוג טיפול :שאיבת
הפרשות ,בדיקות דם ,הרכבת עירוי ועוד.

תרופות לאלחוש מקומי
יתרונן של תרופות אלו בכך שהן משככות כאב
הכרוך בפרוצדורה .כמו כן ,עצם השימוש בתרופות
אלחוש מקומי מפחית חרדה אצל המטופל.
התרופות הנמצאות בשימוש במרפאתנו:
אמלה  - 5%משחה המכילה שתי תערובות של
חומרים להרדמה :לידוקאין ופרילוקאין .תחליב
התערובת יוצר אלחוש קל והרדמה מקומית ,אשר
תלויה במשך הזמן ובכמות החומר שנמרח .לאחר
המריחה יש להמתין  20-30דקות ,מומלץ לכסות
בניילון נצמד .לאחר מכן יש להסיר את המשחה.

עושים היכרות עם ...רננה כהן

כמה זמן את עובדת עם מטופלי סי.אף?
"התחלתי לעבוד כרוקחת במכון סי.אף שבמרכז
שניידר לפני מספר חודשים ,במסגרת התמחותי
בלימודי הרוקחות קלינית".
מה את הכי אוהבת בעבודה שלך?
"זכיתי להיכנס למרפאה שבה יש צוות רפואי
נהדר וחברותי ,דבר שעוזר לעבודה להיעשות
בצורה כיפית ונעימה ,בנוסף ,אני אוהבת את
האינטראקציה בין המטופלים לרוקחת הקלינית.
בדרך כלל רוקחים קליניים לא נפגשים עם
המטופלים אלא עם הצוות הרפואי בלבד ,ואילו
במרפאה שלנו הרוקחת הקלינית נפגשת עם

המטופלים ועוברת איתם על הטיפול התרופתי
שהם מקבלים .אני אוהבת את תחושת השליחות
שיש במקום עבודה מסוג זה".
במשפט אחד ,מה היית רוצה לומר למטופלים שלך?
"שאני מקווה שהם מודעים לעוצמות ולכוח שיש
להם ,כי הם ללא ספק אנשים אמיצים ומיוחדים
ביותר ,אה ,וכמובן לא לשכוח לקחת את התרופות
בזמן המתאים"...
ספרי לנו משהו שאנו לא יודעים עליך?
"לפני מספר חודשים חזרתי מטיול למזרח הרחוק.
הטיול גרם לי להבין את הצורך בחידוש מצברים
ומנוחה ,וכמובן את החשיבות העצומה בלהקשיב

ספריי אתיל כלוריד מכיל גם הוא חומר לאלחוש
מקומי .בניגוד לאמלה ,ההשפעה של הספריי היא
מיידית .יש לרסס את הספריי ממרחק של 10-15
ס"מ המקום שאותו נרצה לאחלש.

שימוש בגז צחוק
גז הצחוק ,הנפוץ לשימוש במרפאות שיניים,
הוא תערובת של חמצן נקי וחמצן דו חנקני.
התערובת הנשאפת מתוך מסכה המונחת על אפו
של המטופל ,מרגיעה את הכאב באופן מיידי ויש
לה השפעה אמנסטית קצרת טווח – כך ,במהלך
הפרוצדורה המטופל נינוח ,ער ומשתף פעולה.
כמו כן ,הגז מתנדף תוך  5–3דקות ממחזור הדם,
ועל כן הוא נחשב לבטוח לשימוש בילדים מעל
גיל שש שנים .בזכות תכונות אלו ,גז הצחוק נפוץ
לשימוש בפעולות קצרות כגון הכנסת עירוי פריפרי.
בדיקה תחת גז צחוק מצריכה היערכות והכנה
מראש :גז הצחוק ניתן בבית חולים באמצעות
צוות סדציה מיומן ודורש צום של  6–4שעות לפני
הפרוצדורה.

ולסיכום...
בדיקות דם ,הרכבת עירוי ופרוצדורות הכרוכות באי
נעימות הן חלק משגרת הביקור במרפאה .אולם,
קיימות דרכים מגוונות לשיכוך כאב ולהפחתת
חרדה ,וניתן להתאימן לכל מטופל ומטופל .טיפול
יעיל בכאב יתרום לחוויה חיובית של מטופל
ומשפחתו ,הבדיקות והטיפולים ייעשו במהירות
וביעילות ,והמטופל ישוב לביקורת במרפאה ללא
חשש מפעולות מכאיבות.

לעצמך ולגלות
אתה
מה
רוצה באמת,
דבר שאנחנו
שוכחים לעשות
רוב הזמן".
מה את אוהבת
לעשות בשעות
הפנאי?
"אני אוהבת מאוד לקרוא ספרים ,ללכת לים ,לבלות
עם חברים ,וכמובן לבקר את האחיינים הקטנים
והמקסימים שלי".
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שוב לדעת

נא להכירDEKAs PLUS :

ח

מה זה ?DEKAs PLUS
 DEKAs PLUSהוא מולטי-ויטמין בעל הרכב מיוחד ,המכיל את ארבעת
הוויטמינים מסיסי השומן .A, K, E, D :ויטמינים אלו מיוצרים בטכנולוגיה
מיוחדת המתאימה למקרים שבהם קיימת אי ספיקת לבלב ואין ייצור טבעי של
אנזימים לעיכול שומנים (כמו בסי.אף) .כמו כן ,ההרכב הייחודי של התכשיר
ומינוני הוויטמינים בו מותאמים במיוחד למחלת הסי.אף.
לכן DEKAs PLUS ,הוא תוסף התזונה היחיד הקיים בארץ ומיועד ספציפית
לחולי סי.אף ,ואף מומלץ על ידי החברה הישראלית לסיסטיק פיברוזיס.
איך משיגים את התוסף?
כרגע ,הנוהל הוא להגיע לבית המרקחת של קופת החולים שלכם ,כאשר
בידיכם מרשם החתום על ידי רופא הסי.אף ומכתב אשר מסביר את הצורך
במולטי-ויטמין זה ,שגם הוא חתום על ידי רופא הסי.אף.
האם יש הבדל בין  DEKAs PLUSל?AquADEKs-
מדובר בתכשיר כמעט זהה .כרגע מיובאים לישראל רק DEKAs PLUS
סופטג'ל (כדור לבליעה) ו DEKAs PLUS-נוזלי .כמו כן ,ישנו הבדל במינון
הוויטמין Dבין שני התכשירים:
ב DEKAs PLUS-הנוזלי יש ב 1-מ"ל  750יחידות ויטמין  , Dואילו
ב AquADEKs-הנוזלי ,ב 1-מ"ל יש  600יחידות ויטמין  .DבDEKAs PLUS-
סופטג'ל ,בטבליה אחת יש  3,000יחידות ויטמין  ,Dואילו בAquADEKs-
בטבליה אחת יש  1,200יחידות ויטמין .D
לכן ,לאחר שתיטלו את התוסף באופן שוטף ,יהיה צורך להפחית מינון ויטמין ,D

באם הנכם נוטלים אותו בנפרד ,או להפסיק את נטילתו – זאת כמובן בהתייעצות
עם צוות המרפאה.
כמו כן ,ב DEKAs PLUS -סופטג'ל ,בטבליה אחת יש  200מק"ג חומצה
פולית ,ואילו ב AquADEKs -בטבליה אחת יש  100מק"ג.
כמה עלי ליטול ,ואיך?
יש ליטול  DEKAs PLUSעם האוכל ועם קראון (אנזימי עיכול) .להלן טבלת
המינונים לפי גיל:

במקרה שאיני בטוח לגבי משהו ,או שצצות שאלות נוספות ,למי עלי לפנות?
בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות לדנה צרפתי ,דיאטנית המרפאה.
בריאות טובה לכולנו!

מאת דניאל איטליאנדר
אבא של עמיחי המטופל במכון

טיפ לניהול זמן
ניהול הזמן הוא אתגר של ממש
עבור חולי סי.אף .לבד מהטיפולים
היומיומיים בפועל ,יש לדאוג
ל"עבודת מטה" בהיקף משמעותי:
קבלת טופס  ,17אישורים לתרופות,
החזרי תשלומים עבור טיפולי
פיזיותרפיה ועוד נושאים מנהליים רבים
ומייגעים .עבורנו ,ניהול לוחות הזמנים
של טיפולי הפיזיותרפיה גזל תמיד זמן
רב .לאחרונה הכנסנו לשימוש את שירות
 – Google Calendarיצרנו לוח זמנים
ביומן האינטרנטי של גוגל ושיתפנו בו את
הפיזיותרפיסטים .כך ניתן לתאם ,לשנות
מועדי טיפול ולקבוע מחדש לפי הצורך
בקלות ובנוחות .מומלץ!

>>> מחכים גם לטיפים שלכם!
יש לכם עצות ,רעיונות או טיפים הקשורים לחיים עם סי.אף? כיתבו אלינו – הטיפים
שלכם יוכלו לעזור למטופלים נוספים .הטיפים הנבחרים יפורסמו בעיתון ויזכו
אתכם בפרס .מחכים לכם בדוא"לelandau@clalit.org.il :

נשימה עם נשמה
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יוצא לאור על ידי מכון הריאות במרכז שניידר בתרומת חברת נוברטיס גלובאל
עורכת :ד"ר אדי לנדאו • לתגובות והצעותelandau@clalit.org.il :
אתר שניידר באינטרנטwww.schneider.org.il :
עריכה ,עיצוב והפקה :שריג רעיונות

מרכז סי.אף
שניידר:
הבית שלכם

מרכז סיסטיק פיברוזיס ע"ש עטרה
ולייב משה גראוב פועל במרכז שניידר
לרפואת ילדים ,במסגרת מכון הריאות
הגדול מסוגו בישראל.
מנהלת מכון הריאות היא פרופ' חנה בלאו
ומנהלת שירות סי.אף היא ד"ר הודה מוצפי.

טל' 03-9253654
פקס 03-9253308

