שירותי רפואה

גיליון הרפואה של ישראל
מקצועות הרפואה

ביטוחי בריאות

לימודי רפואה

פורצי הדרך

מחקר ורפואת המחר

"מטרתנו להביא את המטופל בגיל השלישי לתפקוד
מרבי ולהחזירו לביתו במצב תפקודי אופטימלי"
מתבצעת על ידי צוות רב מקצועי ,המלווה את
המטופל מהגעתו לבית החולים ,דרך תהליך
השיקום והטיפול ,ועד לשחרור .בצוות הרפואי
ישנם רופאים מומחים ברפואה גריאטרית ורב
פואה פנימית ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזו ב
נאיות ,מרפאות בעיסוק ,עובדות סוציאליות
וקלינאיות תקשורת .זאת ,לצד ליווי רפואי
ומקצועי במשך  24שעות ביממה ,של המטופל
ושל בני משפחתו ,המהווים שותפים חשובים
בעת שהייתו במרכז הרפואי.
חזית בית רבקה

בית רבקה | צילומים :באדיבות "בית רבקה"

המרכז הרפואי השיקומי
גריאטרי "בית רבקה",
מקבוצת כללית ,שימש בעבר
כבית יולדות ,וכיום הוא מוביל
את הטיפול והשיקום בבני הגיל
השלישי עד חזרתם לתפקוד
אופטימלי  /ענת יפה

פנחס רשיש ,מי שכיהן כראש עירית פתח
תקוה ויו"ר הועד המפקח הארצי של קופת
חולים ,הציע בשנת  ,1956להנהלת קרן נכות
להכשיר ולהסב את מבנה בית היולדות שבעיר
למרכז רפואי למחלות ממושכות וזקנה ,שכן
הצורך במיטות מסוג זה היה רב.
המרכז הרפואי הוקם בפאתי העיר פתח
תקוה ,ושמו נקבע "בית רבקה" ,על שמה של
רבקה נוביק ,עובדת סוציאלית וחברת מועצת
העיר ,אשר הקדישה תשומת לב ייחודית לטיב
פול בחולים במחלות ממושכות.
 655שנה עברו מאז ,והמרכז הרפואי ש�י
קומי גריאטרי ,שהחל לפעול במבנה שהיה
בעבר בית יולדות ,הפך למוביל באיכות הטיב
פול באוכלוסייה המבוגרת .כיום הוא מונה
כ 300 -מיטות 9 ,מחלקות אשפוז ,אשפוז יום
ומרפאות.
"מטרת העל של בית רבקה היא להביא את
המטופל בגיל השלישי לרמת תפקוד מרבית
ולהחזירו לביתו במצב התפקודי האופטימלי ,זאת
כדי לאפשר לו איכות חיים טובה וראויה" ,מסביב
רה ד"ר מירה מרם אדרי ,מנהלת המרכז הרפואי.

על חמישה תחומים
הקמת מבנה בית החולים
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"בית רבקה מתמחה בחמישה תחומי שיקום
עיקריים:
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הדאגה
למטופלים
שלנו ,באה לידי ביטוי
בכל ההיבטים ,אנחנו
מעניקים למטופלים
ולמשפחותיהם חוויה
אנושית ,טיפול מקיף
במטופל כאדם ,ולא
רק כחולה ,בגישה
אמפתית ,משתפת
ומכבדת ,ובהתייחסות
למכלול הצרכים לאורך
הרצף הטיפולי
 שיקום נוירולוגי  -לאחר אירוע מוחי ו�ב
עיות נוירולוגיות.
 שיקום אורתופדי  -לאחר טראומות
אורתופדיות כמו :שבר במפרק הירך ,ניתוח להב
חלפת מפרק או לאחר קטיעות גפיים.
 שיקום כללי  -בעקבות ירידה תפקודית
לאחר אשפוז ממושך בבית חולים כללי.
 שיקום נשימתי והנשמה ממושכת –
טיפול בחולים מונשמים עם שיעורי גמילה
גבוהים.
 טיפול במטופלים במצב סיעודי מורכב.
אשפוז יום לשיקום מטופלים שאינם נז ב
קקים להשגחה במסגרת אשפוזית.
עבודת השיקום והטיפול במרכז הרפואי,

עבר ,הווה עתיד

ל"בית רבקה" יש מסורת ארוכת שנים של
איכות ומקצוענות בשיקום ובטיפול בבני הגיל
השלישי .מיד עם הקמתו ,כלל המרכז הרפואי
צוותים שזכו להכרה והוקרה לנוכח עבודתם
המקצועית והמסורה למען המטופלים .מוסדות
ההסתדרות והמדינה ,הביעו את הערכתם למב
קום בהענקת פרסי הוקרה מטעם ההסתדרות
ופרס על שם אליעזר קפלן היוקרתי ,באותם
ימים.
גם בימים אלה ,מתבלט "בית רבקה"
באיכויותיו ובייחודו .בכנס האיכות השנתי של
משרד הבריאות ,הוכרזו תוצאות מדדי האיכות
בבתי החולים בישראל לשנת  ,2019והמרכז
הרפואי קיבל ציון  10.0במדדי איכות הטיפול
הרפואי ,ונמצא כבית חולים הטוב ביותר בישב
ראל מבין המוסדות הגריאטריים.
מחלקת המונשמים ב"בית רבקה" ,הינה מוב
קד מצוינות נוסף ,המהווה מרכז מוביל בישראל
בשיקום נשימתי וגמילה מהנשמה .אל מחלקה
זו מופנים מטופלים לגמילה מהנשמה ,מכלל
בתי החולים הכלליים.
"הדאגה למטופלים שלנו ,באה לידי בי ב
טוי בכל ההיבטים" ,מדגישה ד"ר מרם אדרי,
"אנחנו מעניקים למטופלים ולמשפחותיהם
חוויה אנושית ,טיפול מקיף במטופל כאדם,
ולא רק כחולה ,בגישה אמפתית ,משתפת ומב
כבדת ,ובהתייחסות למכלול הצרכים לאורך
הרצף הטיפולי .אנחנו עושים זאת באמצעות
הענקת טיפול רפואי בטוח ומקצועי ,העו ב
מד בחזית הידע ,הטכנולוגיה והאיכות ,ומ ב
גיע להישגים יוצאי דופן בשיפור בריאותם
ואיכות חייהם של המטופלים .כל זאת בנוסף
לחוויית השרות ,היחס האישי והאכפתי למ ב
טופל ומשפחתו ,וקידום הצטיידות בעזרים
חדשניים המותאמים למטופלים ומחקר ייעו ב
די אקדמי".
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