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عٌد فصح سعٌد لألصدقاء األعزاء .
هذه فرصة للتجدٌد لذلك هناك بعض الكلمات التً من خاللها نلخص السنة الماضٌة وعرض التحدٌثات للسنة الحالٌة  .ومنها...
* تحسين نوعية األبحاث والعالج -
 تعزٌز التعاون المشترك مع العٌادات المختصة باألمراض عن طرٌق التبرع السخً الذي استطعنا ان نجنده لمستشفى شناٌدر.عند منتصف السنة بدأ العمل ٌومٌن فً الشهر فً العٌادة ولفرق عمل مكثفة أكثر لمرض " الدوشان وبٌكر " ( ٌوم لدى
بروفسور نٌفو ٌوم لدى د .اهرونً ) أضف الى ذلك التعاون المثمر مع العٌادات المتعددة الطواقم فً هداسا ألٌن و فولفسون .
 قمنا بزٌادة عدد األبحاث القائمة فً البالد بمبادرة وتموٌل الجمعٌة .هذه األبحاث معده إلٌجاد العالج لألمراض وتحسٌن جودةالحٌاة للمرضى .انتم مدعوون للدخول إلى موقع الجمعٌة لحتلنة زٌاراتكم فً العٌادة او اي تغٌٌر على عنوانكم وتفاصٌل التواصل
معكم وإعطاء األدوٌة المختلفة  .قرٌبا ً سنعلمكم بآخر مستجدات األبحاث المستقبلٌة فً البالد .
* مجتمع داعم -
خالل سنة  6102حافظنا عالقة قوٌة متٌنة مع اكثر من  01%من العائالت وأكثر  .من وراء هذا التنظٌم الداعم للعائالت العاملة
االجتماعٌة للجمعٌة مٌخال إلٌشٌب .والتً تقوم بإعطاء االجابات الوافرة على جمٌع نطاقات التعامل الٌومٌة مع المرضى.
باإلضافة الى العمل القائم فً مجال اٌجاد الحلول واعطاء الخدمات والتؤهٌل المهنً و المعالجة العاطفٌة  .هذه السنة اخترنا
تطوٌر المجاالت التالٌة :
 توجٌه نحو حٌاة مستقلة و بناء نموذج دعم ٌتمحور حول البالغٌن من جٌل الخامسة عشره فصاعدا من اجل تجهٌزهم لحٌاةمستقله  .هذا التوجٌه سٌشمل مجاال تمثل حقوق المرٌض وامكانٌات التعلٌم و السكن و اشٌاء اخرى .
 خالل السنه سنعمل على انشاء منتدى البالغٌن المرشد والذي ٌهدف الى دمج البالغٌن بالعمل وتمرٌر تجاربهم الشخصٌة لعائالتالشباب الذٌن ٌصغرونهم سنا ً  .البالغون الذٌن ٌرٌدون أن ٌؤخذوا قسطا ً فً ذلك مدعوون للتواصل مع مٌخال على هاتف رقم
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 خالل السنة سنشغل مجموعات دعم لمراكز مختلة حسب احتٌاجات العائالت مجموعة االهالً فً جنوبً البالد  .ومجموعةللوسط العربً فً الشمال ومجموعات اخرى فً انحاء البالد لرفع الوعً عند المرضى وتعزٌز المواضٌع ذات الصلة فً مناطق
السكن  ( .العائالت المعنٌة بالمشاركة فً المجموعات علٌها االتصال بمٌخال ) .
 الدعم العاطفً  ...بصدد وجود توجهات عدٌدة للمساعدة بالدعم العاطفً بسبب التعامل مع المرض وانعكاسه  .نعمل بجد علىتطوٌر نظام تطوعً الذي باستطاعته تزوٌد العالج النفسً بالمجان و دون اي تكلفة  .سنوافٌكم بالتفاصٌل الحقا ً .
شكراً لكل العائالت التي تجندث من اجل المساعدة بإنجاح حملة بيع الطرود الغذائية  .هذه الفعاليات تساعدنا على تجنيد النقود
إلقامة الفعاليات الواسعة و التي انتم شركاء لها و هي من أجل الجميع .

צעדים קטנים בדרך לשינוי גדול

