Vivi na Reuth quase metade da
minha vida. A Reuth é a minha casa.

Serviços Médicos

Ação comunitária

Auxílio ao idoso

Amigos da Reuth

A Associação Reuth (Amizade), também conhecida pelo seu primeiro nome: “O Serviço Social da
Mulher”, iniciou suas atividades em 1937 na beira do mar de Tel Aviv. No início, a organização contava
com um grupo de imigrantes alemãs, lideradas pela Sra. Paula Barth, unidas pelo objetivo de ajudar
a população necessitada da época: novos imigrantes, refugiados da Europa nazista, que encontravam
dificuldades em adaptarem e sustentarem-se adequadamente em seu novo país. As atividades
incluíam uma cozinha para os necessitados e um centro de serviços de bem-estar e, mais adiante,
também creches para os filhos de imigrantes, distribuição de alimentos para idosos e enfermos,
além de assistência na procura por trabalho e apoio financeiro. Desde então, a associação cresceu e
desenvolveu-se para melhor poder atender as novas necessidades da sociedade israelense nas áreas
de bem-estar, saúde e cuidado ao idoso. Hoje em dia, a Reuth é uma das maiores, mais ativas e mais
reconhecidas instituições de caridade no estado de Israel.

Realizações na Medicina
• Reabilitação geral, neurológica e
ortopédica
• Reabilitação geriátrica
• Ventilação mecânica prolongada
• Assistência médica complexa para
adultos e crianças
• Hospitalização diária de
reabilitação – clínicas e institutos

Realizações em prol da
Comunidade
•
•
•
•

Centro informativo Reuth – Eshel
Reuth - Auxílio Família
Programa de auxílio à reabilitação
Reuth – Neeman
Residências comunitárias

O Centro Médico de Reabilitação Reuth em Tel Aviv foi instituído
em 1961 e é um dos principais hospitais de Israel na áreas de
reabilitação e hospitalização prolongada. O hospital tem mais de
350 camas e, com licença do Ministério da Saúde, providencia
tratamento médico pós-agudo para milhares de paciente por
ano. O hospital é filiado à Faculdade de Medicina Sackler da
Universidade de Tel Aviv e é conhecido por ser um centro de
excelência para médicos nas áreas de reabilitação e geriatria.
No centro médico funcionam: um centro de hospitalização
diária de reabilitação, clínicas e institutos. Dentre os pacientes:
bebês, crianças, adultos e idosos do país inteiro e de todas
as comunidades e setores. Todo ano cerca de 2.000 pacientes
reabilitados retornam às suas famílias.
Hoje em dia, a Associação Reuth realiza os seguintes
serviços em prol da comunidade: o programa de residências
comunitárias, que providencia abrigo e qualidade de vida para
centenas de idosos necessitados e desprovidos de recursos,
sendo que a maioria deles são sobreviventes do Holocausto
(Shoá) e novos imigrantes; Centro Informativo Reuth – Eshel,
que providencia informações, aconselhamento e orientação
sobre quaisquer questão associada à velhice; o site “Reuth
- Auxílio Família”, que apresenta ao público informações
vitais sobre a vida na terceira idade; Programa de auxílio à
reabilitação Reuth: Clube Sócio-Terapêutico destinado às
vítimas de AVC (acidente vascular cerebral) e deficientes físicos
entre 40 e 60 anos de idade, que vivem em comunidade.

Realizações em prol do Cidadão Idoso A Associação Reuth dirige algumas instituições e serviços
•
•
•
•
•
•

Lar Barth
Lar Shalom
Lar Jenny Breuer
Centro Reich
Centro HaKerem
Centro Mitchell

Nossos Amigos pelo Mundo

• Amigos da Reuth nos Estados
Unidos
• Amigos da Reuth na Inglaterra
• Amigos da Reuth na Holanda
• Amigos da Reuth em Israel

em prol do cidadão idoso, entre eles: três lares protegidos em
Tel Aviv e Jerusalém, destinados ao público religioso-nacional,
representando um ambiente familiar confortável e seguro, três
centros comunitários para idosos, em parceria com a prefeitura
de Tel Aviv, providenciando à população idosa atenção pessoal e
um leque de atividades culturais, de lazer e de esporte.
As atividades da Associação Reuth dependem da generosidade
de doadores de Israel e do mundo inteiro. Nossos amigos
trabalham incansavelmente para apoiar a atividade diversificada da
associação, levantando os fundos necessários para vários projetos,
incluindo: aquisição de equipamentos avançados, desenvolvimento
de programas de tratamento inovadores, prestação de serviços
específicos, realização de pesquisas, renovação e construção de
infra estruturas, etc. Muitos voluntários de Israel e do exterior
constituem uma parte integral da atividade da associação.
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“Somente com a Reuth essas
crianças conseguem viver.”

“É inacreditável, estou
andando de novo!”

Liana Achitov (44) enfermeira competente da
unidade de tratamento pediátrico intensivo da Reuth.
Enfermeira desde os 19 anos e cuidadora das crianças
da Reuth há 13 anos, Liana considera-se mãe de 15: 3
filhas suas e 12 crianças internadas na unidade.

Riva Mintz, sobrevivente do Holocausto (Shoá),
que em sua juventude, após ter perdido sua
família inteira, reconstruiu sua vida em Israel.
Chegou à reabilitação em Reuth após uma queda.

Centro Médico Reuth – Reabilitação Geriátrica

Centro Médico Reuth – Ala Pediátrica Weingarten

Fatos e Números

Fatos e Números

A equipe multidisciplinar da ala de reabilitação geriátrica trabalha para melhorar o
funcionamento físico dos pacientes idosos, deteriorados por conta de idade, doença, cirurgia,
queda ou outro fator. Os tratamentos são projetados para recuperar o máximo de independência
e qualidade de vida aos idosos.

As crianças mais doentes e feridas de Israel recebem na ala pediátrica Weingarten do centro
de reabilitação Reuth o conforto de um lar acolhedor e cuidados médicos abrangentes. Graças
à Reuth, os pais da criança enferma e suas famílias podem se desocupar um pouco dos
cuidados que o filho requer e continuar a construir suas vidas.

• 30 camas

• Faixa etária – 2 meses a 18 anos

• 78% voltam a um nível de independência e retornam à comunidade

• 18 camas para tratamento prolongado

• Apoio multidisciplinar para os pacientes e suas famílias

• 12 camas para tratamento intensivo e ventilação mecânica
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"Mesmo quando eu estava presa em meu
corpo, impotente, a equipe me tratou
com respeito e compaixão"

“Vivi na Reuth quase metade da minha
vida. Reuth é a minha casa.”

Ora Ralevi (65), assistente social e diretora do
setor de reabilitação do Instituto de Segurança
Nacional, trabalhou com deficientes durante
toda a sua vida. Quando ela mesma sofreu
de paralisia completa devido à doença de
Guillain-Barré, ela chegou até nós, na Reuth.

Eli Samira (34) foi gravemente ferido em sua
cabeça durante um ataque de terrorista suicida
em um ônibus em Tel Aviv em 1995, quando
tinha somente 15 anos de idade. Ele chegou na
Reuth em 1998, e desde então, recebe aqui toda a
enfermagem e os cuidados médicos necessários.

Centro Médico Reuth – Enfermagem Prolongada

Centro Médico Reuth – Ventilação Mecânica Prolongada

Fatos e Números

Fatos e Números

Para vários pacientes que necessitam de cuidados prolongados a Reuth se torna uma casa. Alguns
deles podem passar décadas no centro reabilitacional Reuth, aproveitando a excelente qualidade de
vida e os melhores tratamentos médicos.

A divisão de ventilação mecânica prolongada da Reuth é a maior de Israel. Ela fornece
serviços de hospitalização para os pacientes que necessitam de ventilação mecânica durante
um longo período, devido a uma variedade de doenças e lesões: doenças cardíacas e doenças
de pulmão, acidentes de trânsito, doenças neurodegenerativas, acidentes vasculares
cerebrais, lesões na cabeça, etc.

• 100 camas para hospitalização
• Entre os pacientes:
Vítimas de terrorismo
Vítimas de acidentes rodoviários
Doentes crônicos
Vítimas de traumatismos cranianos e lesão cerebral

• 100 camas de hospitalização
• Especialistas em reabilitação pós-ventilação mecânica (37% reabilitação de respiração)
• Tecnologias e tratamentos avançados
• Reabilitação respiratória e Fisioterapia respiratória
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“Na Reuth eu posso chorar e também
dar risada. Somente aqui eles realmente
compreendem o que eu estou passando.”

“Graças à Reuth, eu vou sair daqui
andando com minhas duas pernas. Minhas
crianças já estão esperando...”

Michal Shahar (31) professora de jardim
de infância, recebe tratamento na
Reuth três vezes por semana devido à
CRPS – uma doença complexa de dor
regional. No caso dela, trata-se de uma
complicaço rara da doença de Crohn.

Racheli Haim-Slater (42), mãe de três e
gerente administrativa em sua profissão,
caiu em sua própria casa e quebrou a
pelve. Após passar por uma cirurgia, ela
chegou na Reuth, onde está passando
por um processo de reabilitação
multidisciplinar.

Centro Médico Reuth – Reabilitação geral neurológica e ortopédica

Centro Médico Reuth – Centro de Reabilitação Diária e Clínicas Externas

Fatos e Números

Fatos e Números

O Centro Médico de Reabilitação Reuth, fornece tratamentos nas áreas de reabilitação neurológica e
ortopédica, para pacientes de todas as idades e de todas as partes do país.

Os serviços de reabilitação diária da Reuth permitem que os pacientes vivam em suas casas,
enquanto se beneficiam de um tratamento pessoal e multi disciplinar no mais alto nível, em um
âmbito ambulatório.

• Cerca de 100 camas para pacientes em recuperação
• 1.500 pacientes por ano retornam para sua casa

• Cerca de 2.200 pacientes recebem mais de 40.000 tratamentos por ano

• Duração média de hospitalização: 40,5 dias

• Entre os serviços:

• O departamento é afiliado com a Faculdade de Medicina da Universidade de Tel Aviv

Centro nacional para tratamento e pesquisa da CRPS
Centro de saúde para a terceira idade
Instituto Agam para a reabilitação de transtornos alimentares
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“Um terrível desastre
pode se tornar uma fonte
inesgotável de poder.”

“Me apaixonei pela Reuth. Eu sei que
o hospital vai estar do meu lado e me
acompanhar durante toda a minha vida.”

Liron Badet (31) era uma visitante regular na Reuth durante
13 anos. Ela costumava visitar o seu irmão Matán, que estava
hospitaliza-do no hospital, inconscien-te, devido à um trágico
acidente de mergulho. Após a morte de Matán, em 2012, a
família Badet deu início ao “Projeto de Crescimento Póstraumático em memória de Matán Badet” – um programa
inovador para reabilitação pós-crise.

Rinat Gabai (40) ficou completamente
paralisada após uma cirurgia de
emergência com 29 anos de idade. Na
Reuth, ela aprendeu novamente a levar
uma vida independente, recuperando a sua
qualidade de vida e sua alegria natural.

Centro Médico Reuth – Tratamentos de qualidade de vida

Centro Médico Reuth –
Projeto de Crescimento Pós-traumático em memória de Matán Badet

Fatos e Números

Fatos e Números

Na Reuth, compreendemos que a alma tem uma função muito importante no longo percurso até à
total reabilitação. O programa para tratamentos de qualidade de vida Robert & Leah Troy, foca no
coração e na alma, providenciando aos pacientes felicidade, força e vitalidade.

O projeto inovador, baseado no avançado modelo `Post Traumatic Growth` - é implementado
no centro médico Reuth de maneira sistemática, inclusiva e embutida, para o benefício
de todos os pacientes e suas famílias. No âmbito do projeto, estão sendo realizados
treinamentos para todas as equipes do hospital, sobre como lidar com situações graves
de estresse e crescer a partir de uma crise. Além disso, serão desenvolvidos programas
para tratamentos individuais, grupais, e protocolos que ajudarão e motivarão processos de
crescimento, reconhecimento de forças pessoais e descobertas de novas possibilidades.
O projeto é acompanhado por processos de pesquisa que irão avaliar sua eficácia e seus
resultados.

• Centenas de pacientes em reabilitação ou sob cuidados permanentes desfrutam de uma vasta
variedade de atividades:
Viagens e festas
Concertos e eventos especiais
Tratamentos de qualidade de vida: música, teatro, dança, arte, terapia com animais,
jardinagem, histórias em quadrinhos
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“Meu estado de espirito melhora
profundamente quando eu venho ao
Shikumon. Aqui eu canto e me divirto,
enquanto minha família pode relaxar.”

“O pássaro representa a mim. Ele não
possui asas, nem olhos, e está dentro
de uma jaula aberta, mas não voa em
direção à liberdade”

G.T. (65), casado, pai de dois e avô
de quatro, era engenheiro eletrônico
até sofrer de AVC com 57 anos –
paralisando seu lado esquerdo e
incapacitando sua fala.

N.A. (23), talentosa estudante e atleta, sofre
de bulimia desde que ela era uma garota de
15 anos. Ela chegou no instituto Agam após
uma longa série de tratamentos infrutíferos,
e agora ela está decidida em conseguir
recuperar sua vida.

Instituto Agam para tratamento e reabilitação de Distúrbios Alimentares

Shikumon Reuth
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Fatos e Números

O Instituto Agam é um dos líderes em serviços para o tratamento de uma das piores pragas do
mundo moderno: distúrbios alimentares. O instituto traz uma abordagem inovadora para esse
campo complexo: um tratamento diário de reabilitação, multidisciplinar e acessível à comunidade,
sem necessidade de internação. Os pacientes são meninas e meninos, mulheres e homens, com
uma ampla gama de distúrbios alimentares: anorexia, bulimia, compulsão alimentar e obesidade.

O Shikumon, gerido conjuntamente com o Instituto Neeman, é um clube social-reabilitacional
único destinado às vítimas de AVC. Os participantes usufruem de uma variedade de atividades que
auxiliam na restauração de suas vidas sociais e emocionais, concedendo a eles novas ferramentas
para lidar com suas deficiências. Para muitos deles, esta é uma oportunidade única para sair do
ambiente domiciliar e estabelecer laços com outras pessoas que passam por situação similar.

• Mais de 90 pacientes (a qualquer momento)

• Cerca de 35 participantes (a qualquer momento)

• Atendimento multidisciplinar: psiquiatria, psicologia, nutrição terapêutica

• 3 encontros por semana

• Tratamento em grupo: psicodrama, arte, movimento

• Equipe multidisciplinar

• Sistema de apoio e formação para as famílias

• Uma variedade de atividades: fisioterapia, psicodrama, jardinagem terapêutica, música, terapia
de movimento, pintura, yoga
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“Nós acreditamos que pesquisa
e sabedoria são a base de uma
boa reabilitação.”

“Estamos sempre buscando novas
tecnologias que ajudem nossos
pacientes.”

Dr. Aviah Gvion, chefe da unidade de fonoaudiologia
da Reuth, envolvida em pesquisas sobre distúrbios
de linguagem, fala, leitura e escrita. Desenvolve
suas pesquisas em colaboração com a Universidade
de Tel Aviv e o Colégio Acadêmico Ono.

Aliza Ben David, técnica do Centro Médico de
Reabilitação Reuth, junto com seu paciente.
Aliza se especializa na operação do inovador
sistema “Medidas de inteligência”, que melhora
significativamente a função corporal de caminhar.

Tecnologias Avançadas

Pesquisa e Atividade Acadêmica

Fatos e Números

Fatos e Números

O Centro Médico de Reabilitação Reuth é líder na área de inovação e tecnologias, oferecendo aos seus
pacientes uma variedade de técnicas pioneiras em reabilitação. O centro trabalha conjuntamente
com empresas e start-ups de ponta israelenses no ramo de bio-medicina, aglomerando as mais
avançadas tecnologias debaixo de um só teto:

O Centro Médico de Reabilitação Reuth constitui um foco para a atividade de pesquisa nas áreas de
reabilitação e nas profissões ligadas à saúde. Uma unidade especial de pesquisas opera no centro,
destinada a compreender melhor as dificuldades dos pacientes e a melhorar o tratamento oferecido a
eles.

• Cupron – superfícies e camas que previnem infeções, ricos em fibras de cobre

• Centenas de estudantes de medicina e das demais profissões da saúde, de todas as melhores
universidades e faculdades, participam anualmente dos programas de treinamento do Centro Médico
de Reabilitação Reuth.

• Meditouch – dispositivos para melhorar a movimentação, utilizando-se de computação
• Step of Mind (ReStepTM: Medidas de Inteligência) – um sistema para melhorar o caminhar,
desafiando o cérebro

• Publicações em revistas profissionais

• Aposterapia – um dispositivo biomecânico que melhora a estabilidade e evita a dor

• Palestras a nível nacional e internacional

• Wellsense – um sistema de mapeamento de pressão que reduz o perigo de escaras durante um
repouso prolongado

• Unidade de pesquisas ativa e aprovada pelo Ministério de Saúde (Comissão de Helsinque)

• Percurso Anti Gravity – permite caminhar utilizando peso parcial do corpo
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“A transição para a residência
comunitária da Reuth é uma das
melhores decisões que já fizemos
em nossas vidas.”

“Fortalecimento através de
conhecimento – esse é o nosso
princípio condutor.”

Após um longo período de dúvidas, o casal
Shoshana e Ephraim Dvir decidiram se mudar de
sua casa para a residência comunitária. Dois anos
atrás eles escolheram a casa Beit Jenny Breuer,
encontrando nela uma comunidade tradicional
e um lar caloroso, que atende a todas suas
necessidades.

Tali Kadmon Stern, diretora do centro de
informações `Reuth – Eshel` (à direita), com
Chanan Kadmon, chefe do serviço de internet
“Família Cuidadosa” e Einat Davidsondo centro de
informações Ellern – uma entidade parceira.

Centro de informações `Reuth – Eshel`
e o site de internet `Reuth – Família Cuidadosa`

Residências Comunitárias

Fatos e Números

Fatos e Números

O centro de informações `Reuth – Eshel` e seu site de internet `Reuth – Família Cuidadosa` são
serviços comunitários providenciados sem custo, que fornecem ao público informações extensas
sobre todos os assuntos relacionados à velhice. Os principais públicos-alvo são: filhos e filhas
cuidando de seus pais idosos, profissionais que cuidam de idosos e a própria população da terceira
idade.

Nas residências comunitárias da Reuth, os inquilinos desfrutam de uma atmosfera familiar em
um ambiente tradicional, junto com uma ampla gama de serviços religiosos, atividades sociais e
culturais e assistência médica 24 horas por dia.

• 11.500 telefonemas por ano
• 350.000 entradas no site por ano
• Mais de 500 artigos on-line
• Parceria com 45 centros, associações e municípios

• 240 unidades de habitação
• 3 prédios habitacionais:
Beit Barth, Jerusalém
Beit Shalom, Tel Aviv
Beit Jenny Breuer, Tel Aviv
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“Após uma vida cheia de abalos e
dificuldades, encontrei paz, segurança
e um lar caloroso na Reuth.”

“Graças ao centro comunitário eu
já não me sinto sozinha.”

Stefan Weiss (86), sobrevivente do Holocausto
(Shoá), era ator de teatro durante sua juventude
na Hungria e sobreviveu aos horrores de
Auschwitz. Há mais de 30 anos ele vive em um
apartamento pequeno e acolhedor, parte do
complexo habitacional comunitário da Reuth

Mazal Moshe (82) vai ao centro diário
HaKerem 3 vezes por semana. Nele,
ela pode desfrutar de cafés da manhã
e de almoços nutritivos, encontrar-se
com suas amigas e participar de uma
variedade de atividades.

Centros comunitários para idosos

Residências comunitárias da Reuth
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Fatos e Números

Hoje em dia, mais e mais pessoas desfrutam de muitos anos de atividade, independência e saúde,
também muito tempo depois da idade de aposentadoria. Os centros comunitários da associação Reuth
estão projetados para a população de idosos. Eles oferecem aos seus membros uma grande variedade
de atividades sociais, culturais e esportivas, adaptadas exatamente às suas necessidades.

Centenas de sobreviventes do Holocausto (Shoá), novos imigrantes e idosos
carentes encontraram uma vida de dignidade e respeito durante sua velhice,
na residência comunitária da Reuth.
• Ano de fundação: 1943

• 3 centros em Tel Aviv – Centro Reich, Centro
Mitchell e Centro diário de serviços ao idoso
HaKerem
• Acima de 2.200 membros ativos
• Palestras e cursos

• Esporte e atividade física

• 190 unidades de habitação

• Viagens

• Atividades culturais

• Medicina alternativa
• Serviços comunitários de apoio

• Equipe dedicada e multidisciplinar
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Institutos Reuth:

Centro Médico de
Reabilitação Reuth

Reuth Open Door

Avenida HaChayil 2, Tel
Aviv
Tel: +972-3-6383666
rmc@reuth.org.il

Tel: +972-3-5371003

Instituto Agam
Para o tratamento e
reabilitação de distúrbios
alimentares.
Tel: +972-3-6447420
agam@reuth.org.il
Shikumon Reuth para
vítimas de AVC
(Em colaboração com
Neeman)
Tel: +972-54-4753595
anat.goldich@reuth.org.il

(Porta Aberta)
opendoor@reuth.org.il

Beit Barth
Estrada Hebron 56,
Jerusalem
Tel: +972-2-5698811
beit-barth@beit-barth.
org.il

Lares para Idosos Reuth

Centro de informação
Reuth-Eshel

Beit Jenny Breuer

Tel: +972-1-700-700-204
infocenter@reuth.org.il

Rua Margolin 4, Tel Aviv
Tel: +972-3-6367400
beit-breuer@beit-breuer.
org.il
Beit Shalom
Rua Shir 2, Tel Aviv
Tel: +972-3-5211444
beit-shalom@beitshalom.org.il

Site Família Cuidadosa
Reuth
www.reutheshel.org.il r
eutheshel@gmail.com
Habitação Comunitária
Beit Bracha
Rua Margolin 5, Tel Aviv
Tel: +972-3-5375949
beit-bracha@reuth.org.il

Centros de Convivência
Diária para Idosos
Centro Benny & Lotty
Reich
Rua Arlozorov 106,
Tel Aviv
Tel: +972-3-5220773
reich@reuth.org.il
HaKerem
Rua HaAri 10, Tel Aviv
Tel: +972-3-5105333
cerem@reuth.org.il
Centro Mitchell
Rua Mandelstam 12,
Tel Aviv Tel: +972-35465457 mitchel1@
bezeqint.net

www.reuth.org
Reuth (Serviço Social da Mulher) - Rua Margolin 5, Tel Aviv, Israel, 6761319
Tel: +972-3-5372012 | E-mail: reuth@reuth.org.il

