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(צילום :טל שחר)
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(צילום :אורן יזרעאל)

שוקמו כ100,000-
מקצועיות ואנושיות

בית החולים לוינשטיין מקבוצת כללית מוביל ברפואת השיקום בארץ .בין כתליו
מטופלים ,ביניהם חיילים וצעירים ,נפגעי מלחמות ,תאונות ומחלות .טכנולוגיות,
לטובת שיקומו של המטופל והחזרתו
דוברות בית
באדיבות
צילומים:
לתפקוד  /ענת יפה,

ב

ית חולים לוינשטיין ,הוא מותג לאומי בתחום
שיקום פצועים ונפגעים לאחר חבלות גוף
קשות .נפגעי תאונות דרכים קשות ,חיילים
הנפצעים במהלך שירותם ,נפגעי פעולות איבה ,כולם
מבלים פרק זמן מסוים לאחר פציעתם בבית החולים
לוינשטיין אשר ברעננה ,לטובת שיקומם וחזרתם
למסלול החיים .בבית החולים לוינשטיין נמצא הריכוז
הגדול בישראל של רופאים מומחים בשיקום .לכל אחד
ידע ייחודי ומעמיק בתחום שיקומי מוגדר .הניסיון הרב
והחשיבה המקורית שהצטברו בבית החולים בתחום
השיקום ,מציבים אותו בחוד החנית בארץ ובעולם.

 4מי יודע
בית החולים עוסק בשיקום פצועי צה"ל מאז
מלחמת יום הכיפורים ועד היום .ב 4-העשורים
האלה התפתח ניסיון עשיר שממנו נהנים המטופלים
הצעירים.
בלוינשטיין  4מחלקות שבהן תכנית מותאמת
לשיקום האדם הצעיר:
 bהמחלקה לשיקום שדרה היא הגדולה בישראל
לטיפול בפגיעות שדרה ,ובראשה עומד פרופ' עמירם
כ"ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,בעל מוניטין עולמי
בטיפול ומחקר של פגיעות חוט השדרה ,בעבר כיהן
כראש החוג לרפואת שיקום באוניברסיטת תל-אביב.
 bבראש המחלקה לשיקום אורתופדי ,המחלקה
הגדולה בישראל בתחומה ,עומד ד"ר חגי אמיר ,מומחה
לכירורגיה אורתופדית ולרפואת שיקום ,פרופ' מייק
היים מוותיקי המומחים בתחום משמש כיועץ לשיקום
אורתופדי בבית החולים.
"אנחנו מטפלים במאות אנשים מידי שנה50 ,
חולים נמצאים במחלקה בכל רגע נתון ,טווח האשפוז
הממוצע הוא כ 50-יום" ,מסביר ד"ר אמיר .לדבריו,
הפגיעות האורתופדיות הן מכאניות ולכן הפרוגנוזה
טובה יותר" .אנחנו כמעט כמו מחלקת היולדות של
השיקום ,אנחנו מחלקה שמחה יותר .הסיכוי לחזרה
לתפקוד לאחר פגיעה אורתופדית ,טוב יותר בהשוואה
לסיכוי לאחר פגיעה עצבית .מצב הרוח והתקווה
להשתקם טובים יותר וזה מאד חשוב כי יש מוטיבציה
להשתקם" ,מדגיש ד"ר אמיר.
סוגי הפגיעות בהם מטפלים במחלקתו הם :שברים
וקטיעות גפיים.
לשאלה לאן הוא מתכנן להוביל האת המחלקה
ב 5-השנים הקרובות משיב ד"ר אמיר" :המחלקה
מתרכזת בעיקר באנשים קטועים ,קטועי גפיים עליונות
ותחתונות .הייתי רוצה לקדם הכנסת טכנולוגיות
בינלאומיות מתקדמות ושיטות שיקום מתקדמות מאד,
למשל ,חיבור תותבות טוב יותר .לשם כך אנחנו פועלים
ברמה בינלאומית ובסוף  2017נתחיל לפעול כמרכז
בינלאומי כמו המרכזים האחרים בעולם (אוסטרליה,
שבדיה ,גרמניה)".
 bבראש המחלקה לשיקום חבלות מוח ,המחלקה
המובילה בארץ ,עומד ד"ר ירון סחר ,אשר מוביל
את מחלקתו בטיפול ,במחקר ובתשומת הלב
האישית יוצאת הדופן ,המוענקת למאושפזים ולבני

משפחותיהם .עוד עובד בבית החולים פרופ' זאב
גרוסוסר ,מחלוצי הטיפול והמחקר של חבלות מוח
בעולם ,ומייסד המחלקה.
"עיקר המטופלים במחלקה ,כ 150-מידי שנה ,הם
נפגעי חבלות ראש ,בגיל הצעיר ,שיעור גבוה יחסית
של גברים לעומת נשים( ,נפגעי תאונות אופנועים
ואלימות) .בשל העובדה שהפגיעה היא במוח ,הרי
שמדובר בדפוס פגיעה ייחודי – פגיעות מפושטות
יותר ,סיבי עצב שעלולים להיקטע ,פגיעות ממוקדות
באזורים מצחיים (תכנון ,ארגון ,זיהוי קודים חברתיים,
עיכוב תגובות לא ראויות)" ,מדגיש ד"ר סחר.
המטופלים עוברים הערכה מקיפה כדי לייצר פרופיל
מדויק של הליקויים והתאמה של התהליך הטיפולי.
תהליך השיקום הוא רב צוותי ,עם צוות של מומחים כל
אחד בתחומו ,כדי להבין טוב יותר את הליקוי ולהתאים
את הטיפול באופן המיטבי.
"נושא השיקום המוחי רותח מבחינה מחקרית.
אנחנו מבינים כיום שרקמת המוח היא 'פלסטית' -
גמישה ומסוגלת להתארגן טוב יותר ממה שחשבנו
בעבר .ולכן לעיתים שווה להפנות לשיקום גם מאוחר
יותר ,אם לא נעשה תהליך שיקומי .בעוד  5שנים אנחנו
נעמוד עם ארסנל גדול יותר של כלים שיאפשר לנו את
תהליך השיקום – תרופתי ,קוגניטיבי ,גרייה חשמלית
וכו'" ,מסכם ד"ר סחר.
 bבראש המחלקה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה,
מחלקה מובילה בתחומה בעולם ,עומדת ד"ר ילנה
איידינוב ,מומחית ברפואת שיקום ,בעלת שם בתחומי
הטיפול והמחקר של השבת ההכרה למחוסרי הכרה
בעקבות פגיעה מוחית .כ 80% -ממטופלי המחלקה
שעברו חבלה מוחית שבים להכרה.

צוותים

מומחים

בלוינשטיין פועלים שירותי סיעוד ושירותים
פרה-רפואיים ,שזוכים למוניטין והכרה בינלאומיים
על מחקר ,פריצות דרך ופיתוח כלי מדידה ,להערכה,
אבחון וטיפול .בכל אחת מן המחלקות התפתחו ניסיון
ומקצועיות בשיקום האדם הצעיר /החייל לתפקוד
מיטבי.
הסקטורים של מקצועות הבריאות הם:
סיעוד ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,שיקום הפרעות
בתקשורת ,השירות הסוציאלי ,השירות הפסיכולוגי
והנוירו-פסיכולוגי ,שיקום מיני ותזונה ודיאטה.

טכנולוגיות

שיקומיות

מתקדמות

תהליכי השיקום מלווים בשימוש בטכנולוגיות
ייחודיות מהמתקדמות בעולם ,אשר מצעידות את בית
החולים ומטופליו ,לאחוזי הצלחה גבוהים בשיקום.
בין הטכנולוגיות המובילות נציין:
מערכת רובוטית
 bמערכת Armeo Power
חדשנית ביותר בתחום שיקום גפה עליונה שהוכנסה
לאחרונה לשימוש במכון לריפוי בעיסוק .בית החולים
לוינשטיין הינו הראשון שרכש את הטכנולוגיה בארץ.
במהלך הטיפול המטופל מניע את הזרוע הרובוטית
ומבצע משימות.

החולים

לוינשטיין

b

ד"ר ירון סחר (צילום :אורן יזרעאל)

 – ReWalkמכשיר חדשני ,המתבסס
על טכנולוגיה רובוטית ומאפשר הליכה עם קביים
למטופלים הסובלים משיתוק בפלג הגוף התחתון
ורתוקים לכיסא גלגלים.
 Anti-Gravityמכשיר
Treadmill
- AGT b
שפותח בסוכנות החלל האמריקאית ( .)NASAמדובר
בהליכון ,שמפחית את משקל הגוף בעזרת מסוע עליו
המטופל מתהלך כשהוא לבוש במכנסיים ייעודיים.
 bלוקומט -Locomat /מערכת רובוטית מתקדמת
מסוגה ,לתרגול הליכה ומשלבת מסוע נע ורובוט
המסונכרנים בעזרת מחשב .כך מתבצע חיקוי הליכה
נורמאלית ורציפה כבר בשלבים מוקדמים ביותר של
השיקום.
 bפוסטרוגרף  -מערכת טכנולוגית ממוחשבת,
שמסייעת באבחון הפרעות ביציבות ובשיווי המשקל,
שנובעות מליקויים אורתופדיים או נוירולוגיים .מטרות
הטיפול העיקריות הן שיפור שיווי משקל ,שיפור
יציבה ,חיזוק שרירים ולימוד אסטרטגיות שיווי משקל
מתאימות.
 bחדר כושר למוח  -כלי טיפולי לבעלי פגיעה מוחית
נרכשת ,כולל עמדות מחשב וגישה למגוון תוכנות
אינטרנטיות המיועדות לאימון תפקודים קוגניטיביים
שונים.
 bחדר הסנוזילן  -חלק ממרחב טיפולי לפעילות
המשלבת רגיעה ואקטיביות ובו גרייה רב חושית ,של
שמיעה ,מגע ,טעם ,ריח ותנועה.
 bמציאות מדומה ( -)Virtual Realityשיטת טיפול
ייחודית וחדשנית ,שבה התרחשות מוקרנת על גבי
מסך והמשתמש הצופה בה חווה תחושה של פעילות
ונוכחות כאילו היה בעולם האמיתי.
 bסימולטור נהיגה – מכונה שמדמה מצבי נהיגה
שונים ,בוחנת את תגובות הנהג ומשמשת לשיקום
כישורי הנהיגה.
 bעכבר-ראש ( )Head Controlled Mouseמתקן
שכולל סנסור שמודבק על המצח ורכיבים שמותקנים
במחשב ,ומשמש כתחליף לעכבר מחשב ,עבור מטופלים
עם חולשה קשה או שיתוק בארבע גפיים.

ד"ר חגי אמיר (צילום :אורן יזרעאל)

