ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Ισραηλινή μη κερδοσκοπική οργάνωση Save a Child’s Heart (SACH) (σώσε την καρδιά
ενός παιδιού), μία από τις μεγαλύτερες του Ισραήλ, έλαβε για πρώτη φορά την τιμητική
διάκριση «Population Award» των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επιδόθηκε στους τρεις
παιδοκαρδιοχειρουργούς Λίορ Σασόν, Ακίβα Ταμίρ και Σάιον Χούρι, που συνέλαβαν την ιδέα
δημιουργίας της, από το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στα Γραφεία του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η οργάνωση SACH δραστηριοποιείται από το 1995 και σκοπός της είναι η βελτίωση της
ποιότητας της παιδοκαρδιολογικής φροντίδας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η
δημιουργία «αρμόδιων κέντρων» στις χώρες αυτές.

Τα αποτελέσματα της δράσης της ΜΚΟ είναι εντυπωσιακά: περισσότερα από 4.700
παιδιά με κληρονομικές καρδιοπάθειες από 57 χώρες στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική,
την Ευρώπη, την Ασία, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν χειρουργηθεί από τους
εθελοντές γιατρούς της SACH. Περισσότερα από τα μισά παιδιά είναι Παλαιστίνιοι και
Παλαιστίνιες από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

H SACH εδρεύει στο ιατρικό κέντρο Wolfson στο Χολόν και κάθε Τρίτη οι εθελοντές
παιδοκαρδιολόγοι εξετάζουν δωρεάν 20 με 30 παιδιά από την Παλαιστίνη που φθάνουν στο
νοσοκομείο με τους γονείς τους. Στο νοσοκομείο υπάρχουν επίσης μόνα τους 30 παιδιά από
την Αιθιοπία, τη Σενεγάλη, την Ζανζιβάρη, την Τανζανία, την Ρουμανία, τη Δυτική Όχθη, τη
Γάζα, τη Μιανμάρ και τα νησιά Φίτζι τα οποία αναρρώνουν από επεμβάσεις καρδιάς ή
περιμένουν να χειρουργηθούν.

Η SACH την τρέχουσα περίοδο καταρτίζει ιατρικό προσωπικό από την Τανζανία, την
Κένυα, την Αιθιοπία και την Παλαιστινιακή Αρχή. Η διάκριση του ΟΗΕ αναμφίβολα θα
τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στη SACH, σε μία ιδιαίτερα καλή περιστασιακά στιγμή
διότι βρίσκεται στις μέρες μας στο τελικό στάδιο οικοδόμησης ενός Διεθνούς
Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου. Το παιδιατρικό νοσοκομείο Sylvan Adams, που
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019, θα εξυπηρετεί τους Ισραηλινούς.

ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα www.saveachildsheart.com
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