
 רפואת הילדים בקהילהית לישראלהחברה ההאיגוד לרפואת ילדים בישראל ו

The Israeli Pediatric Association & The Israeli Ambulatory Pediatric Society 

 

 שלוםיקרים  חברים

 .לגמלאים שביניכם!( יבוודא) הרשו לנו להציג בפניכם תוכנית ואתגר שאולי יתאים לחלק מכם

מופעל ה "רופאים ישראלים על קו המשווה"במיזם התנדבותי ישראלי מיוחד במינו הקרוי מדובר 

במסגרתו ו ההסתדרות הרפואית בישראלבברכתה של  ברית עולםעמותת שנים על ידי  12מזה 

מסגרת לטפל באוכלוסייה בכדי  חודשיםתקופות של כמה בריאות לצוותי אים ורופ לאוגנדהנשלחים 

צוותים כת הדרבהמתנדבים בנוסף עוסקים  .מרוחקיםכפרים ניידות רפואיות לבית חולים מקומי ו

 .תשתיותוחסרי באזורים מרוחקים שרות רפואי ח ותיופם רפואה מונעת ודיקל מקומיים

מלריה, )מחלות זיהומיות שכיחות תינוקות והשיעורי תמותת  הב, קיבוגהממוקד בעיר המחוז  הפרויקט

HIV שהיא עצמה ממוקמת נמוך מאוד במדדי איכות בריאות של  –באוגנדה הוא מן הגבוהים ( ואחרות

חסר , לידות 100,000 -ל 360יולדות התמותת , 1000-ל 18היא ילדים התמותת . ארגון הבריאות העולמי

 .העשור הקרוב 50%לכדי הוא עליה עד צפי הו 20% -כשל הם בשיעור ותת תזונה בקרב ילדים תי תזונ

מיטות  210ובו  תושבי המחוז 400,000-קטן המספק שירותים לכ בית חולים ממשלתיבמרכז הפרויקט 

 שעתיים( מרפאות נוספות.עד  שעהנסיעה של )מרחק  הביבכפרי הסב מרפאה קהילתית.ו מיון, אשפוז

לתקופה של ו יצארופאים ואחיות אשר  50משלחות ובהן  25לשם  בחמש השנים האחרונות, שוגרו

קורסי  8רו יהעבילדים ו 5,000אנשים, מהם  12.000-העניקו עזרה רפואית ליותר מו שלושה חודשים

 תלמידים סיימו את הכשרתם בהצלחה. 150-"צוות בריאות הכפר" במסגרתם כ

חברים. לרתום שמח יחשיבות רבה בפעילות התנדבותית זו וה רואהישראלי לרפואת ילדים  איגודה

ספק את כל הצרכים הנדרשים: ההכשרה בארץ, ת ברית עולםליוצאים לתקופה של שלושה חודשים, 

חפיפה סדורה בארץ לצד טיסה והסעה,  סידורי, ביטוח רפואי, סיוע בהשגת רישיון רפואי מקומי

 מגורים בסמיכות לבית החולים.המקומי וכמובן  פה בבית החוליםהשתתפות בחפי

 לא קבלת מימון.צערנו ללימים( אך מינימום חודש קצרה יותר )ניתן לצאת לתקופה 

מעוניינים לצאת לפרויקט ו/או להגיע למפגש חשיפה עם ואם אתם  המצורףמסמך ו את האנא קרא

 harel.reut@gmail.com -הראל ב, צרו קשר עם ד"ר רעות ן המשימהרופאים שחזרו מ
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