
חוויה התנדבותית ייחודית באפריקה
הצטרפו אלינו ולשותפינו בארץ לחוויה מעצימה וקחו 
חלק בבנית מודל בינלאומי ייחודי לפיתוח רפואה כפרית 
במזרח אפריקה

רפואה ישראלית 
על קו המשווה

פעילות הפרויקט
הפרויקט פועל במחוז "קיבוגה" באוגנדה, הממוקם כ-120 

ק"מ צפון מערבית לעיר הבירה קמפלה, מחוז כפרי 
מהעניים באוגנדה. הפעילות מתמקדת בבית החולים 

המחוזי, הסובל ממחסור כבד באמצעים וכוח אדם מיומן 
וכן ב-8 מרפאות אזוריות ברחבי המחוז.

בית החולים הממשלתי הקטן מספק שירותים לכ 
400,000  איש. בביה"ח 120 מיטות אשפוז ומיון המשמש 
גם כמרפאה קהילתית כאשר בכל זמן נתון הוא מאוייש 

על ידי רופא מקומי אחד בלבד.

מי אנחנו
 "רפואה ישראלית על קו המשווה" לפיתוח פרויקט  

"מודל קיבוגה לקידום רפואה כפרית באפריקה". 
הפרויקט מופעל במחוז קיבוגה  באוגנדה ע"י ארגון 

טופז-ברית עולם ושותפיו השונים מאז 2005. מדובר 
בפרויקט ייחודי המתמקד בפיתוח ארוך טווח של 

יכולות מקומיות.

מתעניינים מוזמנים לפנות לצוות הפרויקט 
 med_africa@britolam.org  :במייל

נא לצרף קורות חיים ולציין את התקופה 
המבוקשת ליציאה להתנדבות. פרטים 

נוספים על הפרויקט ניתן למצוא באתר - 
www.ima-africa.org

המתנדבים
הפרוייקט מושתת על צוותים רפואיים מתנדבים 
היוצאים לתקופה של 3 חודשים ומעלה )בתנאים 

מסוימים ובכפוף לצרכי הפרויקט תתאפשר יציאה 
לתקופות קצרות יותר- מינימום 6 שבועות(.

על פי רוב הצוות כולל 2 רופאים ואח.
אנו מחפשים רופאים מתמחים ומומחים )לרוב 

מתחומי הילדים, משפחה ופנימית אך גם כאלה 
מתחומים אחרים הזוכרים עדיין את הרפואה 

הכללית(.



במסגרת פעילות הפרויקט
המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי הרפואה 

המקומיים ורשויות הבריאות של קיבוגה.
הפעילות כוללת עבודה במרפאות הכפריות ברחבי 

המחוז, במחלקות המבוגרים והילדים בבית החולים וכן 
במרפאת הסכרת.

מטרות הפרויקט
1. קידום הבריאות ושירותי הרפואה בבית החולים     

ובקהילה.
2. מתן הכשרות לצוותים המקצועיים המקומיים.

3. פעולות לקידום והעצמה אישית של הצוות
המקומי והבניית מנהיגות מקומית לשינוי.

ליווי רפואי מקצועי
המתנדבים בפרויקט מקבלים הכשרה טרם יציאתם 

מהארץ הכוללת חומר מקצועי רלוונטי לקריאה, 
הצטרפות למרפאות רפואה טרופית ו-HIV וכן הדרכה 
פרקטית על הפעילות בקיבוגה ע"י הצוות המוביל של 
הפרויקט. בנוסף עם ההגעה למקום מתקיימת חפיפה 

ו'העברת מקל' בין משלחות הרופאים. 
במהלך תקופת ההתנדבות ישנם רופאים מומחים 

ממגוון דיסיפלינות המייעצים באופן שוטף לרופאים 
בשטח באמצעות תקשורת סלולרית זמינה.

מימון
הפרויקט כולו ממומן מתרומות.

אנשי מקצוע מוסמכים היוצאים לתקופת התנדבות של 
3 חודשים ומעלה יקבלו החזר הוצאות כולל טיסות 

ואש״ל בסיסי. בכפוף לצרכי ויכולות הפרויקט, רופאים 
בכירים היוצאים לתקופות קצרות )שעולות על שישה 

שבועות( יוכלו לקבל סיוע חלקי במימון הנסיעה.
לינת המתנדבים הינה ב'בית המתנדבים' הסמוך לבית 

החולים ללא עלות.
סטודנטים לרפואה ומתנדבים המעוניינים לצאת 

לתקופות קצרות יותר )על בסיס מקום פנוי( יכולים 
לצאת במימון עצמי.

עלויות ההוצאות הצפויות במקרה כזה הנן סביב
 1300-1500$ לחודש וכ 2000-2300$ ל 3 חודשים.

הכנות לקראת יציאה
לאחר תהליך הקבלה לפרויקט, המתנדב יקבל מידע, 
הדרכה וסיוע בנוגע להכנות הנדרשות טרם היציאה 

להתנדבות. יש להתחיל בהכנות לפחות חודשיים לפני 
הנסיעה. ההכנות כוללות קבלת חיסונים, קריאת חומר 
מקצועי, הצטרפות למרפאות רלוונטיות, פגישות הכנה 

עם צוות הפרויקט, איסוף מסמכים להוצאת רישיון 
רפואה/סיעוד אוגנדי, סיוע בגיוס ציוד רפואי לקראת 

הנסיעה וכמובן הזמנת טיסות וביטוח נסיעות.

מועמדים רלוונטיים
רופאים מוסמכים )מתמחים ומומחים( וכן אחים 

מוסמכים בעלי יכולות אישיות גבוהות וראש גדול, 
המחפשים חוויה מאתגרת ויוצאת דופן. סטודנטים 

לרפואה )בשנים הקליניות בלבד( יכולים להצטרף
למשלחות על בסיס מקום פנוי.
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4. ביצוע מחקרים לקידום בריאות ורווחת התושבים.

רפואה ישראלית 
על קו המשווה


