גמ"ח להשאלת ציוד רפואי ותרופות

אברהם חביב טל052-7986090 .
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גמ"ח מגן אברהם הוקם
בעזרת השם יתברך כאשר נחשפנו לצורך הגדול בציבור לגמ"ח
אשר יתן מענה לצרכים הדחופים באמת .למשפחות עמך ישראל
אשר נזקקים למוצרי סיעוד /תרופות כאלה ואחרים ,ונאלצים
לטרוח ולכתת רגליהם עד למשכנם של נותני העזרה למיניהם
ופעמים שהם סגורים בשעות הלילה המאוחרות ואין קבלת קהל
ואין באפשרות החולים להשיג את המוצרים הדחופים משום
מקום אחר ,והגם שלא תמיד יש מי שיביא את הציוד (הכבד
לפעמים) לבתי החולים ודבר זה מקשה על מקבלי העזרה שגם
בלאו הכי מצבם לא קל ,בלשון המעטה.
ג"מח מגן אברהם הוקם על מנת לתת מענה וסיוע לשעת
חירום  24/7ואם יש צורך אז גם הובלת הציוד הכבד במהירות
המירבית לבתי החולים.

מכתבי תודה
הציוד להשאלה:

•כיסאות גלגלים
•קביים
•רולטורים
•מקלות סיעוד
•מזרנים למניעת פצעי לחץ
•מכשירים לבדיקת סוכר בדם
•מודדי לחץ דם
•מדי חום
•מכשירי אינהלציה
•מכשירי אדים קרים /חמים
•כדורים ,משחות ותחבושות לשעת חירום.
•ועוד.
כמו כן ניתן להשאיל מגיני מזרן ומוצרי ספיגה למבוגרים ותינוקות.

לכבוד הגמ"ח מגן אברהם
שלום
קשה עלינו לתאר בכמה שורות קצרות את עזרתכם,
כי רבה היא .ממש הצלת נפשות כפשוטו כאשר
בתינו הקטנה רבקה שתחיה הוצרכה לכדורים לשיכוך
כאבים באמצע השבת ,ולא היה ניתן להשיג באותו
הזמן שום מקור עזרה ,וכשאחד השכנים הפנה
אותנו אליכם מייד עזרתם לנו כמלאכים משמיים ממש
והצלחנו בזכותכם לעבור את השבת יחסית בשלום.
תודה רבה ותבורכו משמיים.
משפחת צמח

לכבוד הגמ"ח הנפלא מגן אברהם
שלום וברכה
אנו מודים לכם מקרב הלב על השאלת כסא
הגלגלים אשר עזר וסייע לנו רבות .ובמיוחד
להודות לכם על סבר פנים יפות ועזרה עם
חיוך וללא שום בקשת תמורה .פשוט אין מילים
בפינו ...השם ישלם שכרכם מן השמיים.
ישר כח גדול תודה רבה.
משפחת שפירא

לכבוד הגמ"ח מגן אברהם
שלום וברכה.
אנחנו כל בני משפחת דוידי רוצים להודות לגמ"ח
מגן אברהם ובראשם לאחראי אברהם חביב הי"ו
אשר השאיל לנו את מכשיר האינהלציה שהיזדקקנו
אליו בשעת לילה מאוחרת ואילולי הגמ"ח החשוב
שלכם הינו נאלצים להיטרטר ולסוע מרחקים בכדי
להשיג את המכשיר ,וברוך השם חסכתם זאת
מאיתנו .בהזדמנות זו נבקש את סליחתכם אם
הפרענו את מנוחתכם בשעת לילה מאוחרת .אנו
מודים לכם מאוד ויהי רצון שתתברכו בכל הברכות
הכתובות בתורה .תזכו למצוות.
משפחת דוידי

לכבוד הגמ"ח מגן אברהם
שלום.
תודה רבה על השאלת מזרן הלחץ ולתקופה
בלי להלחיץ .והכל במאור פנים מקסים .אין
לכם מושג עד כמה אחינו יעקב הודה לכם
מקרב לבו בכל פעם שפקח את עיניו .מי
יתן וצרור ברכותיו יחול על ראשכם ושנדע רק
אושר שמחה ובשרות טובות.
ישר כח תבורכו מפי עליון.
משפחת זבולוני

