HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION

A OPORTUNIDADE
Do momento

The Full Circle Campaign

Através do repaginado prédio circular, a
Hadassah Medical Organization vai:
• Adicionar 200 leitos aumentando significativamente
o número de pacientes atendidos pela HMO.
• Renovar 17 salas de cirurgia com equipamento
de última geração para aumentar a eficiência e
reduzir o tempo de espera para cirurgia.
• Fornecer serviços mais abrangentes.
• Expandir a oferta de tratamentos.
• Permitir atualizações que combinem pesquisa e
serviços clínicos.
• Reconfigurar e melhorar o espaço interno em cada
andar para que médicos e enfermeiros possam
responder mais rapidamente aos pacientes.
• Criar quartos mais amplos para dar aos pacientes
mais privacidade e reduzir os riscos de infecção.
• Fortalecer a infraestrutura do prédio para atualizar
o sistema de climatização (aquecimento, ventilação
e ar condicionado) e proteger o hospital de
terremotos e ataques convencionais ou químicos.

JUNTE-SE A NÓS.

Ajude-nos hoje a curar amanhã
Realizar nossa visão de cura em 360º só será possível
através do apoio total e do comprometimento
de nossos amigos. Para completar a renovação
e expansão do Edifício Circular—tão vital para
a saúde em Israel e ao redor do mundo—nós
precisamos levantar $91.2 milhões em três anos.
Por favor, junte-se a nós
em nosso compromisso
com a saúde do amanhã.
Apoie a campanha Full Circle para
a Hadassah Medical Organization.
Hadassahinternational.org
international@hadassah.org

Apoie o Hadassah Medical Center,
mais que um Hospital

360 graus de
CURA

A Hadassah Medical
Organization (HMO)
definiu o tratamento
de saúde em Israel.
Trata-se de compaixão.
Trata-se de cura.
Trata-se de vida
Mas isto não é tudo.
Trata-se também de
uma visão de 360º
em um mundo em
transformação.

UMA VISÃO
OUSADA PARA
O AMANHÃ

360 graus de

O Jerusalém Gateway Project está
transformando a cidade em um centro
empresarial de negócios. Nos últimos
anos, Jerusalém passou para 25º lugar
de uma lista mundial de cidades de alta
tecnologia e as pessoas estão se reunindo
em torno deste centro de inovação.

Construindo pontes para a paz está no cerne
da missão da HMO. Os médicos dos hospitais
Hadassah tratam todos que passam por suas
portas—independente de raça, religião ou etnia.
A HMO é a única organização médica em Israel
a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz.

O prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, acredita
que esta transformação apenas começou
e vê a Hadassah Medical Organization
assumindo o papel vital de levar Jerusalém
ao próximo nível – atraindo novos talentos e
revolucionando o moderno tratamento de saúde.
Esta é uma incrível oportunidade para o
Hadassah. A HMO reinventou completamente o
Edifício Circular, o centro original de internação
e núcleo do campus Hadassah Ein Kerem.
Conforme a população de Jerusalém cresce,
junto com a demanda por tratamento de saúde
de ponta para todos, esta renovação e expansão
garantirão um melhor nível de atendimento
ao paciente e um aumento substancial de
pacientes atendidos pela HMO a cada ano.

Eu não acredito que exista um
parceiro maior e melhor para
Jerusalém do que a Organização
Hadassah. O futuro do Hadassah…
é o futuro de Jerusalém.”
—Prefeito Nir Barkat

O hospital Hadassah
recentemente salvou
a vida de Kimberly
Winkler, 22, uma
estudante em visita
a Jerusalém que
sofreu um massivo
aneurisma cerebral.

CURA

A Hadassah Medical Organization fornece
tratamento humano para mais de um
milhão de pacientes a cada ano.

O novo projeto do Edifício Circular prioriza a
eficiência. Desde a medicina interna—o maior
departamento em qualquer centro médico
—à cirurgia ambulatorial, da maternidade à
oncologia, o Edifício Circular será um importante
centro de tratamento em Israel. Quartos mais
amplos e confortáveis, bem como salas para
visitantes, vão ajudar os pacientes e suas famílias
a sentirem-se mais a vontade, permitindolhes focar no tratamento e recuperação.
O Hadassah, fundador do moderno sistema
de saúde de Israel, tem sido incansável na
manutenção de altos padrões por mais de
100 anos. O novo projeto do Edifício Circular vai
permitir ao Hadassah continuar na linha
de frente da inovação em tratamento
de saúde.

360 graus de

PESQUISA
Sempre uma organização de visionários,
a Hadassah Medical Organization já está
fazendo algumas das mais importantes e
pioneiras pesquisas no mundo da medicina.
A HMO está na linha de frente da pesquisa de
células tronco. Enquanto este tipo de pesquisa
foi fortemente regulamentada nos Estados
Unidos e em outros países, o progresso é
notável na Hadassah Medical Organization,
estabelecendo uma dianteira de 10 anos em
relação aos demais países. A HMO atingiu
enorme sucesso nos testes clínicos com o uso de
células tronco, incluindo a reversão de doenças
neurodegenerativas como a esclerose múltipla.
Pesquisadores da HMO desenvolveram
metodologias para diagnóstico e classificação
de Alzheimer, resultando em melhor avaliação
e prognóstico. Outros grandes avanços
estão ocorrendo em tratamentos para
esclerose lateral amiotrófica, câncer, doenças
cardíacas, degeneração macular, diabetes
e muitas outras doenças e distúrbios.
Com a renovação do Edifício Circular, os
médicos da HMO poderão continuar a
pesquisa pioneira do “bench to bedside”
que vai melhorar o atendimento ao paciente
e acelerar o processo de descoberta.

360 graus de

COLABORAÇÃO
Os médicos do Hadassah Medical
Center colaboram com muitos dos
mais prestigiados centros de pesquisa,
hospitais e universidades do mundo.
O aumento da infraestrutura do Hadassah
Ein Kerem—baseada na expansão do
Edifício Circular—aumentará também o
potencial do Hadassah para descobrir,
curar e compartilhar conhecimento com
a comunidade médica internacional.

O novo
Edifício Circular
vai adicionar
200 leitos
criticamente
necessários.

APOIE
360 graus de
CURA

HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION

The Full Circle Campaign

A OPORTUNIDADE
do momento

$360+	Doações de $360 ou mais receberão o
certificado 360º de Cura com seu nome
ou o nome de alguém especial impresso.

$1,200+	Doações de $1,200 ou mais receberão
um lindo certificado com seu nome ou
o nome de alguém especial impresso
e uma Mezuzah será afixada em
uma das muitas portas do Edifício
Circular no Hadassah Ein Kerem.

$1,800+	Doações de $1,800 ou mais terão seu
nome ou o nome de alguém especial
gravado em um tijolo da parede “Road to
Healing” em um andar do Edifício Circular.

$25,000+	Construtores da Promessa são novas
doações de $25,000 ou mais (pagáveis
em três anos sob um acordo de
comprometimento). Doadores receberão
reconhecimento no Edifício Circular.

$36,000+	Novas doações de $36,000 ou
mais (pagáveis em três anos sob
um acordo de comprometimento).
Doadores receberão reconhecimento
nominal no Edifício Circular.
Oportunidades de nomeação são provisórias, a
designação de alguns andares e salas podem mudar
de localização. Todas as possibilidades de nomeação
requerem aprovação prévia e estão sujeitas à
disponibilidade. Devem ser reservadas com o
international@hadassah.org

Hadassahinternational.org
international@hadassah.org

Apoie o Hadassah Medical Center
...Mais que um Hospital!

