אנחנו ,העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וקוליטיס
כיבית פועלים להיות הגורם המשמעותי
והמכוון בישראל עבורכם ,החולים במחלות מעי
דלקתיות ובני משפחותיכם .העמותה מתמקדת
בהרחבת המודעות למחלות הקרוהן והקוליטיס,
בהפצת מידע מהימן על המחלות ודרכי
ההתמודדות איתן ,בקידום זכויות החולים מול
הרשויות ובייזום פעילויות לשיפור איכות החיים
והרווחה של החולים.
סל השירותים של העמותה רחב ,ומאגד בתוכו
מענה למגוון רחב של צרכים אישיים וכלליים.
כל חולה שמצטרף אלינו לעמותה ,מעצים את
כוחה ,ומסייע בחיזוק ארגון הגג היחיד הפועל
לרווחת החולים בישראל ,וגם יוצא מחוזק באופן
אישי ,מלווה בתמיכה צמודה ובידע נרחב לרווחתו
ולשיפור איכות חייו.
הצטרפות לעמותה היא בבחינת הצורך הבסיסי
של כל אחד ואחת מהחולים במחלות מעי
דלקתיות להבטחת וקידום הזכויות של
כלל החולים בישראל.

העמותה היא את ,אתה וכולנו  -למעננו.

מה יש בסל השירותים?
קו חם – מענה אנושי וקשוב
בימים א’ – ה’ ,בין השעות 19:00-22:00

קו קשרי חברים
בימים א’ – ה’ ,בין השעות 16:00-20:00
שם פרטי ומשפחה:

קו הפועל לחיזוק הקשר בין החברים לעמותה :עדכון על פעילויות ,כנסים,
סדנאות ,הכוונה לקבלת שירותים ועוד .פונים המעוניינים להכיר חולים
אחרים באיזור מגוריהם ,בני גילם ,או הורים לילדים חולים המעוניינים
להכיר הורים אחרים ,מוזמנים ליצור קשר עם קו קשרי חברים ולהצטרף
למאגר .קו קשרי חברים 03-6421999 -

כתובת:

יעוץ בעניין ביטוח לאומי
שירות יעוץ מקצועי ואישי הניתן בחינם למשך השעה הראשונה.
ניתן לקבל שירות המשך וליווי אישי בתעריף מוזל לחברי עמותה רשומים.
כמו כן ניתן לקבל יעוץ לגבי פניה ראשונה לביטוח הלאומי.

נייד:

עו”ד בתחום נזיקין ונכויות

בית:

שירות יעוץ מקצועי ואישי הניתן בחינם למשך השעה הראשונה .מכתב
ראשון חינם .המשך ייעוץ ,ליווי וייצוג בתעריף מוזל לחברי עמותה רשומים.

דוא”ל:

שירותי עו”ס

מאובחן  /הורה  /אחר (נא פרט

יעוץ ראשון בחינם .ליווי והמשך יעוץ וטיפול בקליניקה בתעריף מוזל
לחברי עמותה רשומים.

מגדר:

הליך התנדבות לשרות ביטחון (צה”ל)

זכר

נקבה

תאריך לידה:

יעוץ וליווי ללא תשלום (מנכ”לית העמותה ,סא”ל בדימוס ,מנחה סדנאות
הכנה לשירות ביטחון) .מומלץ ליצור עימנו קשר מיד עם קבלת הצו
הראשון ,עוד בטרם קבלת הפטור.

אנא סמן את הקטגוריה התואמת את מצבך או מצב ילדך:

שירות תזונאית

קוליטיס כיבית  /קרוהן

דיאטנית קלינית .יעוץ מקצועי ואישי למשך שעה ראשונה בחינם.
המשך ליווי וטיפול בתעריף מוזל לחברי עמותה רשומים .יעוץ תזונתי
כללי ניתן לקבל בכל יום רביעי ,בשעות פעילות הקו החם.

סטומה (זמני  /קבוע)
פאוץ

אימון אישי

אחר:

פגישת מיקוד והכוונה לשיפור איכות החיים וההתמודדות
עם קרוהן וקוליטיס כיבית.

הצטרפות לעמותה מאפשרת קיום והרחבת סל השירותים.
כל חולה שנרשם לעמותה מגדיל את כוחה וביחד ניתן לשפר ולקדם
את זכויות ורווחת החולים ובני משפחותיהם .עמותה חזקה יכולה
להוביל שינויים של ממש בהכוונת המחקר ,במדיניות ,בהכרה ובזכויות.
מלאו את הספח המצורף והצטרפו עכשיו:

ניתן להירשם גם באתר העמותה

✁

קו חם לתמיכה ,יעוץ ,מידע על זכויות ,מידע על מרכזי טיפולים ועוד.
הפנייה לקו החם אינה כרוכה בתשלום וניתנת בשמחה לכל פונה .למעלה
מ 15-שנים משיבים מתנדבי העמותה לאלפי פניות של החולים במחלת
מעי דלקתית ובני משפחותיהם .המתנדבים ,חולים בעצמם או הורים
לחולים ,עברו הכשרה מקצועית על מנת להעניק לפונים את המידע
החשוב והעדכני ביותר .קו חם 03-7441391 -

ספח רישום לעמותה

www.ccfi.co.il

בטל 03-6421999 .או בפקס073-7262777 :

)

