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אוריאל טם ד״ר־וי .טיפול

חיוך

מסור

חד/׳ו

לאוריאל,
סיוע כספי חיצוני אפשר
מאשקלון ,לשקם את שי־
$TS1$שיניו$TS1$
נער בן 17
ניו
$DN2$שיניו$DN2$

משום שירו אינה

ההליך

משגת .מימון

הרפואי הגיע מעמותה מקו־
$TS1$מקומית$TS1$

מית
$DN2$מקומית $DN2$ובתיווך של מנהל ביתהחולים
ברזילי בעיר ,ר״ר חזילוי .הוריו
ללוי.
שיגרו מכתב תודה
לפני שבועות אחרים ,באירוע הכ־
$TS1$הכנסת$TS1$
נסת
$DN2$הכנסת$DN2$

ספר תורה שנערך בבית ההו־
$TS1$ההולים$TS1$,

$DN2$ההולים $DN2$,הבחיןלוי
לים,
הרוסותלגמרי .הוא שאל אותו
שמשפחתו אינה
למצבו ,והתבררלו
מסוגלתלעמוד בתשלום הגבוה של
טיפול השיניים.
מבדיקה שעבר הנער במחלקה לר־
$TS1$לרפואת$TS1$
התברר
בברזילי
$DN2$לרפואת $DN2$הפה והלםת
פואת
שעלותהטיפול בו
מסתכמת בע־
$TS1$בעשרות$TS1$
שרות
$DN2$בעשרות $DN2$אלפי שקלים .הוחלט לבצע
אתטיפולי השיניים במחיריהעלות
בלבד ,כאשר עמותת "ושמחת״ של
אברהם לרר מאש־
$TS1$מאשקלון$TS1$
העסקן הרפואי
$DN2$מאשקלון $DN2$נטלה על עצמה את תשלום
קלון
ההוצאות .הבחור טופל תחת הרדמה
מרפאת השי־
$TS1$השיניים$TS1$
כללית על ידי מנהל
בצעיר וראה ששיניו

זילברמן.
לילדים ,ד״ר אורי
ניים
$DN2$השיניים$DN2$
שורש
בוצעו בוהשתלות,טיפולי
וטיפולים משמרים.
"'
שנ!
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חדד
וודד

עמוד 4

׳ברזילי׳ נרתם ונער בן
 17זנה לשיקום הפה
מכתב מרגש במיו־הד הגיע בימים האחרוניםלשולחנו של
מנכ״ל המרכז הרפואי
ברזילי בו הודולוהוריו של הנעראוריאל
ב ,על התגייסותו האישיתלמען בנם הנער אשר שיניו היו במצב
גרוע ביותר.

הסיפורהחלבמהלך
:רל־ל-לפנ־
והרי ;:יר- -:יפי-א-

הכנסת ספר התורה שהתקיימה ברוב פאר
מס:ר

שבועות ,מנהל

היפוא־ ל"־ הז־ ל -שנטל חלק בא־־וע,

הבחץ

לחלוטין.
כבן  17וראה כי שיניו הרוסות
ד״ר
לליבו ,בירר למה
לוי ,שהמה־ה נגע

המרכז

בנעראור־אל,

אין

הנער מטפל

ברפואת שיניו ,והתברר כי משפחתו אינהמסוגלתלעמוד
 rartהגבוה סלהטיפול בשיניו של הנערועל

כן השיניים

מצויות במצב במעטבלת־ הפיך.
מנכ״ל המי ::היפוא־
לבדוק את הנערבמחלקהלרפואת
הפהוהלסת של המרכז הרפואי והתברר כיעלותטיפוללשיקום
פיו של הנער מסתכמת כעשרותאל:־שקלים.
לאחר התערבותם האישית שלהמנכ״ל ודוברת המרכזהוחלט
לבצע את
טיפולי השיניים במחיריהעלותבלבד ,כאשר עמותת
׳ושמחת׳ של העסקן הרפואי ,אבדהם לרר
מאשקלון,לוקחת על
עצמה את תשלום ההוצאות.
אוריאל ,הגיע באחרונה למחלקת הפהוהלםת
בברזילי,
הנער
״,-?-
כלל־־;,טיפלו כאחת כל שיניו בידיו הנאמנות
strrt
של ד״ר אורי
מרפאת השינייםלילדים אשד
זילברמן מנהל
שיקם את פיו ללא היכר .בץ היתר בוצעוהשתלות,
טיפולי
טיפולים משמרים.
שורש ומגוון
במכתב המרגש ששיגרו הוריו של הנער הם לא הסתירו את
התרגשותםלמראהו החדש של הנער ,והודו נרגשותלמנכ״ל
המרכז וגםלדוברת המרכז הרפואיהגב׳איילת קדרולעסקן
שותפים
הרפואי אברהם לדרמנכ״ל עמותת ׳ושמחת' ,שהיו
והצלחתו.
ותרמולק־וםהטיפול

בתוך כך נודע כ־

בברזיל*

כציוד

הדיש

כאחרונה

ומתקדם

התחדשה מחלקת הפה והלםת
בשווי
מיליוני שקלים ועתה

הטיפוליםבקלות
להעניק את מיטב
לר\פא־המחלקה
יתאפשר
יתירה',ב־חי־ יא־־
-•--,-•-.־ -בסק הבריאות לאחר
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הרפורניה כ־כ-־א־ .־•״־:־־־

שר הבריאות,
שמה

הורות

הט־כ

ל־צמן.
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שהתבצעה בעת כהונת סגן
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