
זיגלמן מירבבריאות

 ד״ר הישראלי: הנציג
מלוינששיין אמיר חגי

 הסי־פוד הרחבת היא אמיר ד״ר חבר בו העולמי הצוות מערת
אסון באזורי

לנדרי מיידן דייר הצוות ראש בחליפה ולידו משמאלו והראשון אמיר חגי דייר

 אורתופדי לשיקום המחלקה נהל

I # חגי ד״ר לוינשטיין, החולים בבית J # ,ואורתו־ שיקום כמומחה זומן אמיר 

 שארגן עבודה בצוות ישראל את לייצג פדיה

 הצוות האו״ם. של העולמי הבריאות ארגון

 ארגון של במשרדים מרץ חודש בסוף התכנס

 שוויץ. בז׳נבה האו״ם של העולמי הבריאות

מינימ סטנררטים לקביעת עובר הצוות

 רפואה לצוותי שיקומיים אמצעים של ליים

 עמד הצוות בראש אסון. לאזורי המגיעים

 לפיזיותרפיה החוג ראש לנדרי, מייק ד״ר

 הצפונית. מקרוליינה ריוק באוניברסיטת

אורתו שיקום, רופאי הינם המשתתפים יתר
 פיזיותרפיסטיות אחיות, פלסטיקאי, פדים,

 בארגונים פעילים כולם בעיסוק, ומרפאות

 עם הברית, וארצות קנדה צרפת, מאנגליה,

אסון. באזורי בטיפול רב ניסיון

 ואורתופדיה", שיקום כמומחה "זומנתי
 ישראל את ייצגתי "אני אמיר, ד״ר מספר

וע אורתופדי בשיקום המקצועי הירע עקב
הק לצורך ביקורים במספר שלי הניסיון קב

 לאחר בהאיטי אורתופרי לשיקום מערך מת

 את הזמינו כי לציין יש .2011 בשנת הרעש

 בית של המצוין התפקור עקב ישראל נציגי

לכל ראשון המגיע המוטס, הצבאי החולים

 מענה ונותן במיירי לטפל מתחיל אסון, אזור

 כעת בעיה. לכל כמעט מלא ניתוח חרר כולל

 שיקום תכנית שתהיה היא החרשה הררישה
באזו המטופלים לנפגעים שיקומי ומענה

 הרעיון מאחורי העומרת המחשבה אסון. רי
 קצת תהיה למטופלים שההתייחסות היא

 בנושאים התחשבות עם טווח ארוכת יותר
 רק ולא טיפול, והמשך תמיכה מעגלי של

 העומר והן הצוות ראש הן הראשוני. בטיפול

 ישראל את מאוד מעריכים הפרויקט בראש

אסון". באזורי שלה התרומה ואת

ים7שק מידיון התרומות: סך
 החולים בית יהירי עמותת אחר: ובעניין

 אירוע השבוע שני ביום קיימה לוינשטיין

לטו מיוערות הכנסותיו כל אשר התרמה

 החולים, בית של המרכזי האגף שיפוץ בת

 באירוע היו איש 1,600כ־ בעיצומו. שנמצא
 וכלל אביב בתל הבמה לאומנויות במשכן

 יהורה הזמר של והופעה חגיגית פנים קבלת

 שקלים כמיליון נאספו הערב במהלך פוליקר.

 מנכ״לית מליק, שולה החולים. בית למען

 לוינשטיין, החולים בית של היהירים עמותת

 למעלה גויסו האחרונות בשנים רק כי ציינה

לתורמים. והודתה שקלים מיליון 25מ־


