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  הודעה לעיתונות

הרפואה ץ בתחום "לראשונה יוענקו אותות הוקרה של אומ

  והמדע
  

  והמדע ארגונים בתחומי הרפואה 4-ורוקח אחד רופאים  5

  ץ"יקבלו אותות הוקרה ועיטורים של תנועת אומ
  )י.ב.צ(וצרכני בריאות ישראל ) י"הר(בשיתוף עם ההסתדרות הרפואית בישראל 

  אביב-ישראל ברמת-בפברואר במוזיאון ארץ 3-גי שייערך בבטקס חגי

  

, ם בתחום הרפואה והמדעוארגונים ץ משיקה אירוע ראשון מסוגו של הוקרת אנשי"תנועת אומ

  .למען הקהילה, עושים ללא לאות ובאופן יוצא דופן הראוי לציוןש

בראש . ם מומלציםמועמדי 120בחרה את מקבלי האות מקרב , שופטים 11המונה , ועדה ציבורית

  .  ר אפרים סנה"וועדת השופטים עומד שר הבריאות לשעבר הד

  

  :מקבלי האותות הם

הקים וניהל את השירות האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה . איש המופת – יורם כהן' פרופ .1

. היה פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון וכיום הינו פרופסור אמריטוס, בבאר שבע

כהן שילב בעבודתו מקצועיות עם דאגה לקהילה תוך מתן עדיפות לפרקטיקה , פרופ

  .הציבורית על הפרטית

 

עוסק בהוראה ומחקר ומשמש כיום בתפקיד מנהל בית הספר   -  ריאד אגבאריה' פרופ .2

  .גוריון-ץ הרקטור לענייני סטודנטים ערבים באוניברסיטת בןלרוקחות ויוע

ומנהל אותו בהתנדבות מזה " ניצני רפואה במדבר"וייקט פרופסור אגבאריה הוא היוזם של פר

 .שנה 15-כ

 

, חובשים 2000-וכיום מונה הארגון כ 2006הוקם בשנת ארגון מתנדבים ש  - "איחוד הצלה" .3

פרמדיקים ורופאים פעילים מדן ועד אילת והוא מאושר כגוף מסייע בשעת חירום על ידי 

וע רפואי לחולים ולפצועים הזקוקים לטיפול וסיוע מגישים סי הארגוןמתנדבי . רשויות הבריאות

  .שכונה ורחוב, רפואי מידי והם פזורים בתוך אוכלוסיית ישראל בכל עיר

 

מתנדבים , בני השבעים', הזוג גמבץ. ליצנים רפואיים וטיפוליים - 'אניטה ואדוארדו גמבץ .4

, נפגעי תאונות דרכים ,כליצנים רפואיים וטיפוליים במוסדות רפואיים לאנשים בתהליכי שיקום

 .ועוד חולי נפש

  



רפואה פליאטיבית לחולים , עמותה המעניקה שירותי הוספיס בית, "הוספיס גליל עליון" .5

וכן ליווי , טיפולים משככי כאבים, ההוספיס מעניק מעטפת הכוללת טיפולים מחזקים. סופניים

 .ותמיכה רגשית לחולה ומשפחתו

 

 

עמותה בינלאומית המטפלת בילדים חולי לב ממדינות מתפתחות  - "הצל ליבו של ילד" .6

  ר עמי כהן"י ד"ע 1996הארגון הוקם בשנת . ובסיסה בבית החולים וולפסון בחולון

 

אשר אימצו את בית הספר התיכון ) ג"קמ(אנשי המחלקה לפיסיקה בקריה למחקר גרעיני  .7

לתלמידים ממגמת מדעים בירוחם במשך מספר שנים והקימו את פרויקט חונכות אישית 

  . בירוחם" אורט ספיר"ס "בביה

  

  

  .אריה אבנרי, ץ"ר הנהלת אומ"עיטורים מטעם יו 3כמו כן יוענקו באירוע החגיגי 

  

רפואת ילדים בפקולטה לרפואה באוניברסיטה בפרופסור מן המניין  - דן אנגלהרד' פרופ •

יידס לילדים במרכז הרפואי הוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות ילדים ומרכז הא. העברית

במהלך קרבות הבלימה   53אנגלהרד הוא בעל עיטור מופת כרופא בגדוד ' פרופ ".הדסה"

אנגלהרד הוא ראש צוות לטיפול במגפות ' פרופ.  ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

המסייע בטיפול רפואי   Art Joy Loveאת הארגון ההתנדבותי  2005בישראל והקים ב 

  .רב תחומית לילדים יתומים חולי איידס בבתי יתומים באתיופיה ובאוגנדהובגישה 

 

  .נחשב למוביל בתחום המיקרו כירורגיה בעולם, מומחה לכירורגיה פלסטית, אייל גור' פרופ •

  .גור עומד בראש המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי איכילוב' פרופ

  .נוןאת רגלו במלחמת לב איבד, "שלדג"יחידת קצין לשעבר ב, גור' פרופ

  

  .אחד המשפיעים ביותר בעולם בתחום התזונה הקלינית -  פייר זינגר' פרופ •

זינגר מנהל את המחלקה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי בילינסון בפתח תקווה ' פרופ

  .ומנהל את המכון לחקר התזונה במרכז הרפואי רבין

אש הארגון העולמי לתזונה קלינית זינגר בר' בנוסף לתפקידיו הרפואיים עומד פרופ

ר "הוא משמש כסגן ראש לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל ויו. ומטבוליזם

 .א"החוג להרדמה וטיפול נמרץ באוניברסיטת ת

  

  

חוקר ופרשן לענייני , עיתונאי רן רזניקהעניק את חסותו לאירוע וינחה אותו  בית החולים אסותא

  ".היוםישראל "בריאות בעיתון 

  

אראלה בראשותה של חברת הכנסת לשעבר , ץ"החברתית של אומוזמת השלוחה האירוע נערך בי

 .שהיא גם האחראית על הפקת האירוע, גולן


