GENTE FAMOSA COM DEFICIÊNCIA

LEX FRIEDEN

Professor de Informática na Saúde e de
Medicina Física e Reabilitação no Centro da
Ciência da Saúde da Universidade do Texas,
Lex Frieden é também professor adjunto de
Medicina Física e Reabilitação e de Medicina
Familiar e Comunitária do Baylor College of Medicine, em Houston. Além disso,
tem sido o Vice-Presidente Senior do Hospital TIRR (The Institute of
Rehabilitation and Research) da Memorial Hermann, que mantém programas
clínicos, educacionais e de pesquisa relacionados a paraplegia e tetraplegia,
problemas cerebrais e outras lesões sérias.
Ultimamente é o fundador e diretor do famoso programa conhecido como ILRU
(correspondendo a Utilização da Pesquisa em Vida Independente), ligado ao
TIRR.
Dentre suas muitas e variadas missões, destacamos as seguintes:
-

Designado pelo Presidente Bush e confirmado pelo Senado NorteAmericano, no dia 26 de julho de 2006, como Presidente do Conselho
Nacional sobre Deficiências. Esse Conselho tem sido encarregado de
fazer recomendações sobre políticas relacionadas a pessoas com
deficiência para o Presidente e para o Congresso Norte-americano. Seu
mandato foi concluído em agosto de 2006.

-

Foi Presidente da Rehabilitation International, uma federação de mais de
200 organizações de 90 países, que é totalmente voltada para a
reabilitação e para a igualdade de oportunidades para pessoas com
deficiências.

-

Recentemente completou seu terceiro ano de mandato como membro do
Painel de Especialistas das Nações Unidas sobre padronização de
normas relacionadas a deficiências.

-

Foi Diretor Executivo do Conselho Nacional. Nessa função, planejou e
colaborou na redação final da American with Disabilities Act – ADA
(consolidação das leis relacionadas aos direitos das pessoas com
deficiência nos Estados Unidos), tornada lei em 1990.

Trabalhando no movimento para a vida independente das pessoas com
deficiências graves, publicou diversos livros e artigos sobre vida independente.
Recebeu duas condecorações presidenciais por seu trabalho no campo das
deficiências. No ano de 1998 recebeu o Prêmio Henry B. Betts “por seus
esforços que melhoram de um modo significativo a qualidade de vida das
pessoas com deficiência”
Lex Frieden tem uma quadriplegia devido a uma lesão na coluna vertebral.

