הספר מוקדש לעובדי בית החולים לוינשטיין לדורותיהם
שליוו ומלווים במסירות אין קץ אנשים רבים בדרכם החדשה;
ולפרופ' יעקב הרט ,מנהל בית החולים ב  12 -השנים האחרונות,
אשר יזם את הקמת מגדל האשפוז החדש ,הוביל את בנייתו,
והצעיד את בית החולים קדימה.
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פתח דבר

פרופ' יעקב הרט  -מנהל בית החולים לוינשטיין
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תחום השיקום בכללו עוסק ונוגע במהותו להיבטים התפקודיים
של האדם .מבחינה זו הוא מקדים את תחומי הרפואה האחרים.
האדם  -כאדם שלם  -עומד במרכז העשייה שלנו .ברפואה
השיקומית הגישה היא הוליסטית :לא די לנו שהמטופל ישרוד,
שהכליות ,הרגל ,או המוח יתפקדו ,אנחנו שואפים שהמטופל
יחזור לביתו ,למשפחתו ,לחבריו ולעבודתו הקודמת או שימצא
עיסוק אחר שיתאים לכישוריו ,למצבו הרפואי ,ליכולותיו
ולרצונותיו.
בית החולים עומד בפני תנופת פיתוח בתחום התשתית
והטכנולוגיה :נבנה מגדל אשפוז חדש; טכנולוגיות אבחוניות
וטיפוליות ,שחלקן פותחו בלוינשטיין ,נכנסות לשימוש .הפיתוח
נועד לשפר את רווחתם של המטופלים ומשפחותיהם ולקדם
את שיקומם .אולם הצלחתנו מתבססת ותמשיך להתבסס
בעיקר על ההון האנושי שלנו שעליו גאוותנו.

בחמישים השנים שחלפו מאז נוסד בית החולים לוינשטיין,
והיה למרכז השיקומי הגדול בישראל ,הפך שמו למושג ולמותג
בתחום השיקום .מכל רחבי הארץ והעולם מתקבלים לבית
החולים המקרים הקשים והמורכבים ביותר של חיילים פצועים
ושל נפגעי פעולות טרור ,תאונות דרכים ומחלות שונות.
שנת היובל היא הזדמנות מצוינת להעלות על נס את המסירות,
המקצועיות והמחויבות של עובדי לוינשטיין ,הרואים בעבודתם
שליחות ובבית החולים את ביתם השני .עבודת השיקום מתבצעת
לרוב בטיפול אישי ,אחד על אחד ,על ידי צוות מקצועי רב-תחומי
של רופאים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,קלינאיות
תקשורת ,מטפלים באמנות ,עובדים סוציאליים ופסיכולוגים.
בספר זה ביקשנו לתאר את עבודתם והישגיהם ולהודות להם
כמו גם לידידים ולמתנדבים שתרומתם חשובה כל כך .ספר זה
יאפשר הצצה לימיו הראשונים של בית לוינשטיין ,יספר על דור
המייסדים ועל המורשת שהנחילו לנו וינסה לחזק את ידיהם
של העובדים ושל המטופלים בדרך השיקום הארוכה .לשם תודתי והערכתי לעובדי בית החולים לוינשטיין לדורותיהם,
כך נכללו בו גם סיפורים אישיים על אודות התהליך השיקומי שבזכות מקצועיותם ,עבודתם האיכותית ויחסם האנושי
של מטופלים שניאותו לספר את סיפורם.
והחם ,הגענו להישגים מרשימים בטיפול ובמחקר .בזכותם
שיקום הוא גישה כוללת רב-מערכתית ורב-מקצועית לטיפול נוצרו קשרים בינלאומיים בין עמיתים מארצות שונות ,בית
באנשים שחלו ,נפצעו או עברו תהליכים רפואיים שונים שהותירו החולים זכה להכרה מקצועית עולמית ואנשיו מהווים מקור
אותם עם מגבלות המשפיעות על תפקודם .שיקום נכון ומקצועי ידע והשראה למשקמים נוספים בארץ ובעולם.
הוא הבסיס לחזרה לחיים מיטביים ומלאים ועם תקווה
פרופ' יעקב הרט  -מנהל בית החולים לוינשטיין
לעתיד .אנו מדגישים תמיד שהפגיעה איננה סוף הדרך אלא
תחילתה של דרך חדשה.
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מושג ומותג

8

בית החולים לוינשטיין מקבוצת הכללית הנו בית החולים השיקומי העצמאי הגדול בארץ,
ומהבולטים במרכזי השיקום בעולם .הוא הפך למושג ולמותג בזכות הישגיו המקצועיים
והצלחותיו בשיקום .בית החולים מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב
ומשתתף בהוראת סטודנטים לרפואה ובלימודי המשך של רופאים .הוא מוכר על ידי
המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית לצורכי התמחות ברפואה פיזיקאלית ושיקום,
ומכשיר סטודנטים בכל מקצועות הסיעוד ובמקצועות הפרא-רפואיים כמו :פיזיותרפיה,
ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ועוד.
ייחודו של בית החולים לוינשטיין נובע מהיותו מרכז שיקום כולל ,שכל השירותים בו
מכוונים לשיקום .כל ליבת העשייה ,כל המיקוד האקדמי ,הפרקטי והמקצועי הוא בתחום
השיקום לרבדיו השונים .האדם ,משפחתו ,סביבתו החברתית וסביבתו התעסוקתית הם
בליבת העשייה ,הם המגדלור שעל פיו מכוונת העשייה היומיומית.
עובדי בית החולים לוינשטיין מלמדים על עבודתם ועל הישגיהם ומרצים בכנסים בינלאומיים.
ההון האנושי והמיומנות המקצועית של בית החולים לוינשטיין מבוססים על שורה ארוכה
של אנשי מקצוע שכל אחד מהם הוא בין המובילים בעולם בתחומו.
בניגוד לתחומים אחרים ברפואה ,השיקום הוא תהליך איטי ,הכרוך באשפוז ממושך ודורש
אורך רוח ודבקות במשימה .הצלחתו ניכרת לעתים רק כעבור חודשים ואפילו שנים.
מלאכת השיקום ה ִנה מיומנות בין-תחומית הנשענת על תפיסת עולם ייחודית.
על מנת להבטיח את הצלחת השיקום ,מותאמת לכל מטופל תוכנית אישית בהתאם לצרכיו
הייחודיים .התוכנית מותאמת על ידי צוות רב-מקצועי של רופאים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים,
מרפאים בעיסוק ,קלינאיות תקשורת ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ודיאטנים ,העובדים
כולם בשיתוף פעולה .התיאום ביניהם הוא אחד הגורמים המכריעים להצלחת השיקום.
הליך השיקום דומה לתזמורת שבראשה עומד מנצח .לכן עבודת צוות טובה אינה רק
המלצה שנועדה ליצור אווירה נעימה וחברית ,אלא היא נדרשת לתהליך השיקומי עצמו.
מטרת הטיפול הנה למנוע ככל האפשר מהנכות להפוך למגבלה .הצוות כולו רואה את
שליחותו בהבאת החולה לשיקום כוללני ,בהטבת מצבו הגופני ,הנפשי ,החברתי והתפקודי,
כדי להחזירו למשפחה ולקהילה כחבר פעיל ויוצר .לכך יש להוסיף את חשיבותה של
משפחה תומכת .מידת נכונות המשפחה ויכולתה להשקיע בשיקום קובעת גם היא
את סיכויי ההצלחה ,אשר כאמור אינה נמדדת בהחלמת החולה אלא בשיקומו  -חזרתו
הביתה ,תפקודו העצמאי ותלות מועטה ככל הניתן בבני משפחתו.
בזכות השם העולמי שרכש בית החולים לוינשטיין נסללה הדרך להכרה בשיקום כענף
רפואי במסגרת ההתמחויות הרפואיות בארץ ולקידומו האקדמי של תחום השיקום בבתי
הספר לרפואה.
9

הכרה בינלאומית

בית החולים לוינשטיין מכיל כיום כמאתיים ושבעים מיטות ,וכשלושים מיטות נוספות באשפוז יום פחות משליש
ממספר המיטות בבתי החולים הגדולים במדינה .ובכל זאת הוא זוכה להכרה בינלאומית רבה ונחשב למוביל בתחומו,
בזכות סגל העובדים המיומן והמקצועי שלו ובזכות שש הסיבות הנוספות הבאות:
•ניסיון מקצועי בן עשרות שנים בשיקום חבלות ראש.
•אחוזי הצלחה מרשימים בקרב חולים שהגיעו מחוסרי הכרה על רקע חבלת ראש .כ 80%-מהם התעוררו
והמשיכו בשיקום .זהו האחוז הגבוה בעולם.
•פיתוח ערכה להערכת הפרעות קוגניטיביות  LOTCAשמשמשת כיום בתי חולים שיקומיים ברחבי העולם.
•פיתוח כלי להערכה תפקודית  SCIMשזכה להערכה והכרה כלל עולמית.
•פיתוח "סוללת" ה ,PALPA-שהביאה לשינוי תפיסתי משמעותי בטיפול בחולי אַפ ַזְיה .
•מחקר ,הוראה ופעילות בארגונים בינלאומיים ,ובראש וראשונה העשייה האקדמית שמצוטטת במחקרים
רבים במרכזי שיקום ברחבי העולם.

ניסיון מקצועי

מזה כחמישה עשורים מתקבלים לשיקום בבית החולים לוינשטיין המקרים הקשים והמורכבים ביותר של חיילים
פצועים ושל נפגעי פעולות טרור ,תאונות דרכים ומחלות שונות .החל משנת  1973הוכר כבית החולים השיקומי
הבלעדי שאליו מופנים נפגעי ראש על רקע חבלה .כך רכש ניסיון מקצועי רב בשיקום בכלל ובחבלות ראש בפרט.
בניגוד לבתי החולים האחרים שהם פריפריאליים ,אל לוינשטיין מגיעים מכל רחבי הארץ וגם מחו"ל .כאן מטפלים
בילדים ובמבוגרים ,נפגעי תאונות אזרחיות וצבאיות ,חולים במחלות הגורמות נכות ,נפגעי עמוד שדרה ,קטועי גפיים,
משתקמים ממחלות כרוניות של מערכת העצבים או לאחר אירוע מוחי .עמיתים מהארץ ומחו"ל באים ללמוד מניסיונו
הרב של צוות העובדים הרב-מקצועי של בית החולים לוינשטיין.

אחוזי הצלחה מרשימים

בעשר השנים האחרונות כ 80%-מהחולים שהגיעו לבית החולים לוינשטיין מחוסרי הכרה ,או עם תגובה מינימאלית,
על רקע חבלת ראש  -התעוררו בבית החולים והמשיכו בשיקום .זהו האחוז הגבוה ביותר בעולם .בשאר העולם אחוזי
ההתעוררות והשיקום נעים בין  50%ל .70%-אפשר שהישגים אלו מקורם בשנות הניסיון הרבות ,ואפשר שמקורם
ביצירתיות ,בחדשנות ,בתעוזה ובמגוון רחב של טיפולים שיקומיים שניתנים לכל המטופלים בבית החולים לרבות
למחוסרי ההכרה .צוות בית החולים מוציא את כל החולים מחדרם לצורך טיפולים ,ומחוסרי ההכרה מטופלים בחדר
לגרייה רב-חושית .לוינשטיין היה בית החולים הראשון בעולם שהקים חדר כזה כחלק מן היחידה לטיפול נמרץ.

ערכת ה "( LOTCA -לֹוטקָה")

המחלקה לריפוי בעיסוק בבית חולים לוינשטיין פיתחה לאחר עבודה מתודית ,מעמיקה ורבת-שנים את ערכת הLOTCA-
) (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessmentמטרתה לערוך מבחן המאפשר להעריך את רמת
התפקוד הקוגניטיבי של חולה עם נזק מוחי בזמן קצר יחסית .בית החולים לוינשטיין חתם חוזה עם חברת Maddak
לייצורה ולהפצתה של ה ,LOTCA-ובשנת  1990החלה החברה בשיווקה .מאז נמכרו אלפי ערכות .הערכה תרמה ,מטבע

הדברים ,למוניטין של בית החולים והיא מופצת כיום בעולם כולו ,בכל מקום שבו עוסקים בשיקום.

פיתוח  :SCIMהכלי המוביל בעולם להערכת תפקודם של נפגעי חוט שדרה

המחלקה לשיקום שדרה פיתחה כלי להערכה תפקודית שנקרא  )Spinal Cord Independence Measure) SCIMהכלי
הוצג בכנסים בינלאומיים ,נמצא תקף במחקר בינלאומי גדול ,קיבל אינספור שבחים מאנשי מקצוע וזכה להכרה כלל
עולמית .בין השאר ,קבע פרופ' ג'ון פ .דיטונו מהמרכז לשיקום באוניברסיטת ג'פרסון פילדלפיה ,מבכירי העוסקים
בשיקום נפגעי שדרה בארה"ב" :הקבוצה בלוינשטיין בראשות פרופ' כ"ץ פיתחה את המבחן התפקודי הטוב ביותר
בעולם לנפגעי חוט שדרה" .בית החולים לוינשטיין החליט לאפשר את השימוש במבחן ללא תשלום למטרות רפואיות
ואקדמיות ,וה SCIM-אכן נמצא כיום בשימוש במדינות רבות .בכנס שערכו בבוסטון בשנת  2006החברה הבינלאומית
לחוט שדרה ( )ISCoSוהאגודה האמריקאית לפגיעות חוט שדרה ( - )ASIAוהשתתפו בו בכירי המומחים לטיפול בנפגעי
חוט שדרה בעולם  -נערכה הצבעה לבחירת הכלי המועדף להערכת תפקוד נפגעי שדרה ,ו 94%-מהמשתתפים בחרו
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ב .SCIM-רק  4%בחרו ב .FIM-כיום מקובל בפורומים בינלאומיים שעוסקים בטיפול ומחקר פגיעות חוט השדרה שה-
 SCIMהוא הכלי העיקרי להערכת החלמה תפקודית ,הן בקליניקה והן במחקר קליני של טיפולים חדשניים להחלמת
חוט השדרה.
גם מִנהל המזון והתרופות האמריקני ,ה ,FDA-המליץ להשתמש ב SCIM-שפותח בלוינשטיין במחקרים שבוחנים
תרופות חדשות לריפוי חוט השדרה.

הPALPA-

ב ש נ ת  ,2 0 0 2ה י ח י ד ה ל ה פ ר ע ו ת ב ת ק ש ו ר ת ה ו צ י א ה ל א ו ר א ת " ס ו ל ל ת " ה P A L P A -
( ,)Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasiaהנחשבת בחוגים המקצועיים בארץ ובעולם

להישג אבחוני חשוב ביותר .מדובר ב"סוללה" של  57מבחנים פסיכולינגוויסטיים ,שנבנתה במטרה לסייע בבדיקת
יכולות עיבוד השפה של אנשים הסובלים מאַפ ַזְיה (הפרעה נרכשת בשפה עקב נזק מוחי) .סוללת המבחנים מאפשרת
איתור ההפרעה השפתית ומיקוד מדויק יותר של הטיפול בהפרעה שאותרה" .סוללת" ה ,PALPA-שהביאה לשינוי
תפיסתי משמעותי ביותר באופן הטיפול בחולה אפזי ,נמכרת לספריות אקדמיות באוניברסיטאות ,לציבור קלינאיות
התקשורת ,ולרוב יחידות התקשורת והמרכזים הרפואיים בבתי החולים בארץ.

מחקר ,הוראה ופעילות בארגונים בינלאומיים

בית חולים לוינשטיין ,המסונף לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ,מעמיד לרשות האקדמיה את הסגל
הרפואי שלו .חברי סגל נבחרים מדי שנה כמרצים הטובים ביותר בתחום השיקום .רוב רופאי השיקום בארץ הוכשרו
בלוינשטיין ,שאליו מגיעים סטודנטים לרפואה ,לסיעוד ,לפיזיותרפיה ,לריפוי בעיסוק ,לקלינאות תקשורת ,לפסיכולוגיה
ולעבודה סוציאלית .הם משתלמים בעבודה מעשית ורבים מהם מבקשים להיקלט כאנשי צוות קבועים.
כל מנהלי המחלקות משתתפים בכנסים ,מפרסמים מחקרים בעיתונות המקצועית המובילה בעולם בתחום השיקום
וכותבים פרקים בספרי לימוד אוניברסיטאיים .פרופ' חיים רינג נבחר בעבר לנשיא ארגוני השיקום בעולם .פרופ'
גרוסוסר ,ד"ר סורוקר ,פרופ' כ"ץ ,פרופ' איסקוב ואנשי צוות נוספים  -שמם הולך לפניהם בעולם כולו בתחום
השיקום .העשייה המדעית בבית החולים מצוטטת במחקרים רבים ברחבי העולם.
צוות בית החולים משתתף גם בפורום רב-לאומי העוסק בנושא השיקום בכללותו ,ועוסק גם בקביעת תקנים של
הערכות תפקודיות .בפורום חברים רופאים עמיתים וביניהם גם עמיתים ממדינות ערב :אלג'יריה ,לבנון ,מרוקו ,לוב
ואפילו איראן .לעתים מוצאים את עצמם אנשי בית החולים לוינשטיין לא רק כמרצים וכחוקרים ,אלא גם כשגרירים
של רצון טוב למדינה.
לדברי ד"ר יולי טרגר ,סגן מנהל בית החולים" :בית חולים לוינשטיין משתתף בפרויקטים רבים שמטרתם ללמד
שיקום ולשפר את איכות הטיפול השיקומי במדינות מתפתחות .קבוצות של רופאים ,מנהלי בתי חולים ואנשי מקצוע
שונים מתחום השיקום מגיעים ללוינשטיין כדי ללמוד ולהתרשם מהניסיון הרב שנצבר כאן .במהלך השנים האחרונות
ביקרו בו נציגים מרוסיה ,אוקראינה ,קזחסטאן ,לטביה ,בולגריה ,מולדובה ,ניגריה ,רואנדה ,טורקיה וממדינות נוספות.
לפני כשנה ביקרה כאן קבוצה של פסיכולוגים ממוסקבה .הביקור היה חלק מפרויקט משותף לבניית מסלול של
פסיכולוגיה שיקומית באוניברסיטה MGPPUבמוסקבה .הפסיכולוגים עברו סמינר שנמשך שבועיים כדי ללמוד את
הנושא".
בית חולים לוינשטיין שותף גם בפרויקטים במדינות שונות בעולם .בשנות השמונים יצא פרופ' נחנזון לסייע
בשיקום חיילים ארגנטינאים ,פצועי מלחמת פוקלנד .בשנות התשעים יצאו פרופ' אלדר ופרופ' סוסק
ליוגוסלביה לסייע במיפוי צורכי השיקום לנפגעי מלחמת האזרחים .משלחות של בית החולים ביקרו בין השאר
בסיביר ,באפריקה ,בטורקיה ובמקומות נוספים במטרה להפיץ את תורת השיקום ברחבי העולם .כיום מתקיימת
פעילות משותפת לצורך הקמת מערכת שיקום ברואנדה בשיתוף הממשלה המקומית.
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ד"ר טרגר ברואנדה.2008 ,
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ציוני דרך בתולדות בית החולים

ימי ההקמה

"בית חולים לוינשטיין" ,שנקרא על שם יצחק לוינשטיין
ז"ל ,מראשי קרן הנכות בהסתדרות ,נוסד בשנת ,1945
כבית חולים למחלות ריאה ושחפת במגדיאל .במקביל נוסד
ברמות השבים "בית פיינסטון" ,כבית חולים גריאטרי ולמחלות
כרוניות ,שהפך עם הזמן ובהדרגה לבית חולים שיקומי.
בשנת  1959התאחדו שני המוסדות תחת השם "בית חולים
לוינשטיין" ,שהשתכן במקומו הנוכחי ברעננה .בית החולים
המאוחד התפתח לבית החולים השיקומי היחיד של "שירותי
בריאות כללית" ,המוביל בתחומו בארץ ומן המובילים בעולם.
עוד לפני הקמת המדינה התמודדה קופת חולים כללית
עם ריבוי של מחלות כרוניות .חולים רבים העפילו ארצה
בסיום מלחמת העולם השנייה ,בהם ניצולי השואה ועולים
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ממדינות המזרח .המחלות הנפוצות היו בעיקר זיהומיות כמו
שחפת ,שיתוקים (פוליו) ,ומצבים סיעודיים .לשם כך הקימה
ההסתדרות את "קרן נכות" ,לאור התפיסה שעזרה הדדית
היא חלק ממחויבות ההסתדרות לחבריה ובעיקר לחלשים
שבהם .הקרן הקימה מוסדות לטיפול במחלות כרוניות :בתי
החולים גהה ושלוותה הוקמו לטיפול בחולי נפש ,בית החולים
מאיר ובית החולים לוינשטיין הוקמו לחולי שחפת ולחולים
גריאטריים .אולם במרוצת השנים הדבירה הרפואה המודרנית
את רוב מקרי השחפת .בית החולים מאיר הוסב לבית חולים
כללי ,ולוינשטיין הוסב לשיקומי .ד"ר לודוויג גינצבורג ניהל
את בית פיינסטון ,ועם האיחוד עם בית החולים לוינשטיין היה
למייסדו ומנהלו הראשון.

האיחוד

עם האיחוד היו בבית החולים שלוש מחלקות :מחלקה
א' ,מחלקה ב' ומחלקת הילדים .בכל אחת מן המחלקות
שכבו זה לצד זה חולים עם בעיות שונות .כמאה חולים היו
בבית החולים ,ועם הרופאים שטיפלו בהם ניתן למנות את:
גינצבורג ,נחנזון ,ה ַספֶּל ,בּ ֶק ֶר ,מנדלסון ,סֹול ְסי ,זלוביאנסקי
ויעקובוביץ .בית החולים השתכן בשלושה מבנים :בצריף אחד
היו המשרדים וההנהלה; לידו ניצב מבנה בן שלוש קומות,
הקיים עד היום ונקרא בפי כל "המבנה הישן" ,ובמקום שבו
נמצא היום בניין פליישמן ,היה צריף נוסף שנקרא בניין ג'.
בין שלושת המבנים היו מדשאות וירק .המקום שכן בין
פרדסי השרון ודמה יותר לבית הבראה מאשר לבית חולים.
בשנת  1970עדיין היו בבית החולים שלוש מחלקות ,אך

עתה הן חולקו לפי סוג הפגיעות :אירוע מוחי ,פגיעות ראש
ועמוד שדרה ,ושיקום אורתופדי לקטועי גפיים .הצוות היה
קטן ואינטימי והתנהל באווירה משפחתית .בבניין ג' שכן חדר
האוכל של אנשי הסגל ,שנוהל על ידי אסתר ,אצלה תמיד
היה ניתן למצוא אוזן קשבת .שתי שושנות מסורות ונמרצות
הגישו את ארוחות הצהריים ,וניחוח עוגת שמרים היה עולה
משם מיד עם היכנסך אל בית החולים .השפות המדוברות היו
ספרדית ורומנית ,אולם מהר מאוד נאלצו הרופאים ללמוד גם
עברית כדי שהעולים מרומניה יוכלו לדבר עם העולים מדרום
אמריקה.
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מחלוקת לגבי המבנה האִרגוני

כבר בתחילת הדרך התעוררה מחלוקת באשר למבנה הארגוני של בית החולים .היו שצידדו בחלוקת בית לוינשטיין
למחלקות ייעודיות באופן חד וברור ,בדומה לבתי חולים כלליים .מנגד ,היו שטענו שעדיף שהמבנה יהיה ריכוזי ,יחידה
שיקומית-אינטגרטיבית אחת ,שתחולק בתוכה למחלקות ייעודיות .לבסוף גברה הגישה האחרונה ,הדוגלת ברצף
שיקומי-אינטגרטיבי .ואכן מאז ראשית דרכו ועד היום קיים בבית החולים לוינשטיין שיתוף פעולה הדוק ומובנה בין
המחלקות השונות ובין אנשי המקצוע השונים .כך למשל כשחולה מועבר ממחלקת טיפול נמרץ למחלקת חבלות
מוחיות ,אנשי הצוות בשתי המחלקות מעורבים ומצויים במצבו ובהליך השיקום שלו.

הבניין החדש

באמצע שנות השישים גדלה תפוסתו של בית החולים והיה צורך בבנייה של מבנים נוספים .מחלוקת קשה פרצה בין
המצדדים בבניית מספר ביתנים ,לבין התומכים בבניית מבנה קומות אחד בלבד ,שיהיו בו מעליות רבות וישכן בתוכו
את כל המחלקות .לבסוף ,לאחר אינספור דיונים ,הוחלט על מבנה אחד .בשנת  1967החלה בניית הבניין החדש,
והוא נחנך בחופזה במהלך מלחמת יום הכיפורים כשהוא עדיין בפיגומים .הבניין תוכנן על ידי האדריכל אברהם יסקי
לאחר ישיבות ממושכות עם משה סורוקה ,המנכ"ל הכל-יכול של קופת חולים כללית ,ומנהל בית החולים פרופ'
תיאודור נחנזון ואנשיו.

ברוך אוסטרובסקי ,ראש העיר הראשון של רעננה ,נואם בחנוכת בית החולים בנוכחות שר הבריאות ,מנכ"ל משרדו ,נציגי הנהלת
קופת חולים כללית ומכובדים נוספים.1945 ,

מלחמת יום הכיפורים

באוקטובר  ,1973בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ,התעורר צורך דחוף לפ ַנות פצועים מבתי החולים הכלליים
לתהליך שיקומי .בצה"ל התלבטו לאיזה בית חולים להפנות את החיילים הזקוקים לשיקום .שלושה בתי חולים עמדו
על הפרק :תל השומר ,הדסה-ירושלים ולוינשטיין .לזכותו של לוינשטיין עמדו למעלה מעשר שנות ניסיון שיקומי.
קופת חולים כללית ,צה"ל ומשרד הבריאות הסכימו ביניהם להעביר את פצועי הראש לשיקום בבית החולים לוינשטיין
ואת פצועי הגפיים לתל השומר .להחלטה זו השפעה מכרעת על עתידו ואופיו של בית החולים.
בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ,התנהלה בנייתו של בניין האשפוז בקצב שלא יתואר .בפקודת הצבא על פי
צו חירום הובאו פועלים שעבדו עשרים וארבע שעות ביממה .בתוך חודש וחצי הושלמה בניית הקומה הראשונה,
ובעוד הפיגומים מסביב ,הגיעו חמישים החיילים הראשונים ,כולם נפגעי ראש .מקץ זמן קצר נבנה הבניין כולו ,ורוב
המאושפזים בו היו חיילי צה"ל.
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מחקר ואקדמיה

תחום השיקום ,שהוא תחום חדש יחסית ברפואה ,מאפשר לבחון כל העת כיוונים חדשים ומחקר .בבית החולים
לוינשטיין נוצרה אווירה מיוחדת ,שבה הושם דגש על היצירתיות ,המקצועיות ,האנושיות וראיית האדם המשתקם
ומשפחתו במרכז ,ולא כ"מקרה טיפולי" .כמו כן נשמר השילוב הנכון שבין הטיפול האישי למחקר האקדמי.
עם התפתחות המחקר השיקומי פעלה ההנהלה ליצור ולחזק את הקשר עם בית הספר לרפואה של אוניברסיטת
תל אביב .בשנת  1962הפך בית החולים לוינשטיין לבית חולים אוניברסיטאי ,הוא מסונף כיום לפקולטה לרפואה
של אוניברסיטת תל אביב ואנשיו משמשים בה כמרצים לרפואה וללימודי המשך של רופאים ובעלי מקצועות פרא-
רפואיים וסיעוד .מקצוע השיקום נלמד כיום באופן שיטתי ונחקר בצורה יסודית.

מימין :פרופ' סולסי וד"ר הלר ,יפה גוטהרץ  -אחות ראשית ,ונחמה זיו  -המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בטקס הנחת אבן פינה לבניין פליישמן.

הקמת בניין פליישמן  -עם הפנים לקהילה

בסוף שנת  1991התקבלה תרומה נדיבה מקרן ע"ש אייבי ואלאדר פליישמן .הנהלת בית החולים סברה שיש
לפתח את השירות האמבולטורי ולהקים מכון שיגשר בין בית החולים לקהילה .אבן הפינה הונחה בתחילת ,1993
ובחודש מאי  1995נערכה חנוכת בניין פליישמן .הודות לתרומה הוקם בניין חדש צמוד לבית החולים ,ובו מרוכזים כל
השירותים הטיפוליים והאבחוניים המיועדים לקהילה ,ושירותים נוספים הדרושים לאוכלוסיית הנכים והמטופלים:
היחידה להפרעות קשב ,סדנאות זיכרון ,מרכז להכשרה מקצועית ,תחנה לילדים נפגעי תאונות וטרור ,המרכז למניעת
תאונות דרכים ,מרפאות אמבולטוריות ,יחידות לאשפוזי יום לחולי שבץ ולחולים לאחר חבלה מוחית ,מעבדות (ביניהן
המעבדה להפרעות שינה) ,וגם אודיטוריום ,חדרי סמינריונים ועוד .השירותים האמבולטוריים ניתנים לחולים מכל
הארץ .לפני שהוקם בניין פליישמן ,חולים שהשתחררו והוזמנו לביקורת נבדקו במחלקות האשפוז .חולים בדלקת
מפרקים ,למשל ,לא התקבלו לטיפול בבית החולים מפני שאינם נזקקים לאשפוז .בניין פליישמן מאפשר גם לחולים
כאלה ,ואחרים ,לקבל בבית החולים לוינשטיין את מגוון הטיפולים השיקומיים במסגרת אמבולטורית.

בין שיקום רפואי לשיקום תעסוקתי

עוד בבית פיינסטון ערך פרופ' נחנזון מחקר שבדק את תוצאות השיקום ,ובו התבצע מעקב אחרי שלושים חולים שסבלו
מפגיעות ראש קשות .כשנה לאחר ששוחררו מבית החולים נמצא שכולם היו בבית או במוסד ,אולם איש מהם לא חזר
לעבודה .הממצאים הדליקו אור אדום וסימנו את המטרה :שיקום החולים חייב לכלול בתוכו שיקום תעסוקתי.

מוריה גלילי  -האחות הראשית ,ישעיהו בן יליד  -המנהל האדמיניסטרטיבי ופרופ' נחנזון

שלושה יעדים מרכזיים הוצבו בבית החולים לוינשטיין לאומדן הצלחת הרפואה השיקומית:
•השגת עצמאות תפקודית ואי-תלות בזולת
•חזרה לחיים בקהילה
•שיקום תעסוקתי
הוקמה יחידה לשיקום מקצועי .הנהלת קופת החולים הכללית השתכנעה בחשיבות ההשתלבות התעסוקתית ,אולי
מפני שחבריה הכירו את משנתו של א.ד .גורדון ,מייסד "תורת העבודה".
גישה זו התאימה אמנם להשקפת העולם הסוציאלית המסורתית של קופת החולים הכללית ,אך נתקלה בהתנגדות
מצד ראשי הקופה ,בייחוד מטעמי תקציב ,שטענו כי שיקום מקצועי אינו צריך להיות באחריותה של קופת חולים,
אלא באחריות משרד העבודה והמוסד לביטוח לאומי.
בשנות השמונים הצליחה לבסוף הנהלת בית החולים לוינשטיין ,ביחד עם ראשי קופת החולים ,ליצור שיתוף פעולה
פורה עם אנשי המוסד לביטוח לאומי ,וביוזמה משותפת עם משרד העבודה והרווחה הוקם המרכז לשיקום מקצועי .כך
נוצר במתחם בית החולים לוינשטיין רצף טיפולי שתחילתו בשיקום הרפואי וסופו בשיקום המקצועי .רופאי בית החולים
לא הסתפקו במתן הערכה כוללת למצב הנכות ,אלא הגדירו ותחמו בדרגות גם את רמת הכשירות התעסוקתית.
ד"ר גינזבורג ,המנהל הראשון של בית החולים לוינשטיין ואחיות בית החולים
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לילה ראשון בבית החולים לוינשטיין  -מחלקת מיון שהייתה ואיננה

עד שנות השמונים הייתה בבית חולים לוינשטיין מחלקת מיון ,שבה היה החולה נבדק על ידי צוות רב-מקצועי במשך
ארבעה ימים שבסופם נקבע באיזו מחלקה יאושפז .מאז סגירת המחלקה מאובחנים החולים בתהליך טרום-קבלה
בבתי החולים הכלליים.
"נוחו בבית ושובו לכאן עם כוחות מחודשים"
אדם שעובר אירוע מוחי ,פיגוע או תאונה מובהל מיד לבית חולים כללי .רק לאחר שמצבו מתייצב הוא מופנה לשיקום.
בני משפחותיהם של החולים מגיעים בדרך כלל לבית החולים לוינשטיין עייפים ומותשים .רובם לאחר לילות ללא
שינה ,חלקם נאלצים לאלתר פתרונות חירום כדי לטפל בילדים שנותרו בבית או למצוא מחליפים בעבודה .על פניהם
ניכרים בדרך כלל ההלם ,החרדה והדיכאון.
צוות בית החולים מעודד אותם ומאפשר להם לעצור לרגע ,לנוח ולאגור כוחות .המסר שמעבירים המטפלים למשפחות
כבר עם הקליטה הוא" :אתם שותפים שלנו לתהליך השיקום ,ואנו זקוקים לכם לשם הצלחתו .לכו הביתה ,נוחו
והתארגנו ,וחזרו לכאן עם כוחות חדשים".
ברוב המקרים בני המשפחות מגיבים בהקלה גדולה ,אם כי יש החוששים להשאיר את יקירם לבד .כדי להרגיעם נהוג
להתיר למשפחה להישאר בלילות הראשונים עם החולה ,עד שיראו במו עיניהם את עבודת הצוות ומסירותו.

 ,1969ד"ר אליעזר בקר  -מנהל מחלקת מיון

נחמה זיו ,פנינה הרט  -אחות אחראית במחלקת מיון ורותי דניאלי  -סגנית אחות ראשית תמונה משמאל -אירוע חגיגי בבית החולים

אחיות בחצר בית החולים ,שנות ה 50 -
אחיות אחראיות בשנות ה  :70 -רוזליה איינדיג ,אסתר קופרמן ,יהודית ברלוביץ ,מוסיה ליפשיץ ,מרים רוטקאי ,אורה פילו
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כניסה לבנין ב'
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צוות מטפל רב-מקצועי 1965
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מנהלי בית החולים לוינשטיין
ד"ר לודויג גינצבורג  -המייסד והמנהל הראשון ( )1965 - 1959
					
מתוך דברים שנאמרו לאחר מותו ב 11-בנובמבר :1976
				
ד"ר לודויג גינצבורג נולד בגרמניה בשנת  ,1895בנו של ד"ר אלפרד גינצבורג אשר
ייסד את בית החולים היהודי הראשון בפרנקפורט .בשנת  1933עלה לארץ עם
משפחתו והיה ממייסדי רמות השבים .הוא שימש כרופא משפחה בקופת חולים
באזור רמתיים ,כפר מלל ורמות השבים .דמותו חיה בזיכרון ותיקי האזור :ג'ינג'י
ממושקף ורזה ,רכוב על חמור ,כובע מצחייה שמוט ,לבוש בגדי חאקי פשוטים
כמו הפועלים והחקלאים שאותם שירת .הוא השרה אמון וביטחון בקרב חוליו
והמעיט מאוד בשימוש בתרופות .הוא האמין בכוח הטבע ובכוח הרצון של האדם
יותר מאשר בריבוי נטילת תרופות .בשנת  ,1945הקים את בית החולים הראשון
בארץ לשיקום" ,בית פיינסטון" ברמות השבים ,שייעודו היה לטפל בנפגעי תאונות,
פצועי מלחמת העולם השנייה ,חולים כרוניים וילדים שלקו בשיתוק ילדים .בביתנים
פזורים ,ללא ציוד משוכלל ועם סגל צעיר ולא מנוסה ,אך נלהב למשימה האנושית,
נוצרה בבית פיינסטון אווירה מיוחדת .כאן למדו המטופלים לחזור ולאהוב את החיים ,הם קיבלו מוטיבציה ללמוד מקצוע
מתאים לנכותם ,להתאמץ ולהתפרנס בכבוד ולשמוח .מכאן צמחה התורה שהנכה זקוק להבנה ולשיקום ולא לרחמים.
בית פיינסטון נעשה צר מלהכיל את כל הנזקקים לטיפולו .ב 1959-הוחלט להעביר את מרכז השיקום לבית לוינשטיין,
שהתפנה מחולי הריאות .ד"ר גינצבורג וכל צוותו עברו למתחם החדש ברעננה ,והמקום הפך למרכז מלאכה ויצירה
שתרם רבות לעידוד וחיזוק הנכים ,ולהסבה מקצועית שתתאים ליכולותיהם .בשנת  1965פרש ד"ר גינצבורג מניהול
בית לוינשטיין .בשנה זו ,בהיותו בן שבעים ,קיבל ד"ר גינצבורג את פרס פליסקין על "מפעל חיים  -בית פיינסטון-
לוינשטיין" ,שאותו ייסד ובראשו עמד במשך  21שנים.
פרופ' תיאודור נחנזון ()1985- 1965
					
בשנת  1956ביקש ד"ר תיאודור נחנזון ,רופא צעיר ,עולה חדש מארגנטינה,
				
להתקבל לעבודה בבית החולים רמב"ם שבחיפה .הוא הוזמן לראיון עם מנהל רמב"ם,
וזה קיבל אותו לעבודה ,אך הודיע לו כי לנוכח הקפאת תקנים עליו להמתין חודשים
אחדים .במהלך תקופת ההמתנה מצא ד"ר נחנזון עבודה בבית פיינסטון ברמות
השבים ,שם התוודע לראשונה לרפואה השיקומית .מקץ חודשיים ,כשהתקשר
מנהל בית החולים רמב"ם לבשר שהתפנה תקן ,ענה לו ד"ר נחנזון" :אינני מעוניין
עוד"" .מדוע?" השתומם המנהל" ,מה אתה רואה שם?" "את העתיד" ,ענה נחנזון,
בהבינו שבשיקום נמצא השדה העתידי שאליו תתקדם הרפואה המודרנית .בית
פיינסטון היה מוסד קטן ובו  66מיטות .רוב החולים נחשבו לחשוכי מרפא ,והמשותף
לכולם היה שבמוסדות הרפואיים האחרים איש לא ידע מה לעשות בהם .היו שם
חולי שחפת ,חולי פרקינסון ,נכים בדרגות נכות שונות ,חולי פוליו ,חולים לאחר שבץ
מוחי וחולים עם הפרעות מנטאליות .הסיוע לחולים אלה הסתכם בעיקר בטיפול
בפצעי הלחץ שלהם .הם לא קיבלו תרופות ,לא נותחו ,וחדלו למעשה לעניין את המערכת הרפואית הכללית .ד"ר נחנזון
וחבריו מצאו את עצמם בתחילתה של דרך חדשה לגמרי ,שהובילה בהמשך לגיבוש קונספט חדש לרפואה שיקומית.
הוא הבין שגם כאשר נגמרת הרפואה הקונבנציונאלית עדיין יש מקום נרחב לרפואה מסוג אחר ,רפואה שיקומית .זו
הייתה דיסציפלינה חדשה ,ללא ספרים וללא משנה סדורה .הצוות למד אותה תוך כדי טיפול .הונהגה עבודה בצוותים
רב-מקצועיים; המטפלים הבדילו בין שיפור תפקודי לבין ריפוי מוחלט והציבו את העצמאות התפקודית ,אי התלות
בזולת והחזרה לעבודה ולחיים בקהילה כיעדים מרכזיים של הרפואה השיקומית.
לאחר שנתיים כמנהל מחלקת השיקום ,נסע נחנזון להשתלמות באנגליה ,שם התגבשה אצלו התפיסה של בית חולים
שכולו שיקומי .הוא עמד על הצורך לעבור ממבנה מחלקתי חסר ייחוד ,למבנה של מחלקות שכל אחת מהן מתמחה
בסוג פגיעות מסוים .החולים מוינו למחלקות על פי פגיעתם :ה ֶמיפלגיה (שיתוק בצד אחד של הגוף) ,פאראפלגיה
(שיתוק שתי גפיים תחתונות) ,אורתופדיה ופגיעות ראש טראומטיות.
פרופ' נחנזון ניהל את בית החולים במשך עשרים שנה ,ותרם תרומה מכרעת להתפתחותו ולהתקדמותה של רפואת
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השיקום בישראל .בתקופתו הוצמדה אל בית החולים יחידה לשיקום מקצועי ,ונערכו מחקרים בתחומי השיקום
השונים .במקביל כיהן גם כראש החוג לשיקום בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב וכיושב ראש האיגוד
הישראלי לרפואה שיקומית .לאחר יציאתו לגמלאות עבד ביחידה מדעית שליד בית החולים לוינשטיין וכעבור שנה
התמנה למנהל יחידה זו עד שנת  .1996כן עבד בהתנדבות כיושב ראש ועדת השיקום של המוסד לביטוח לאומי.
בדצמבר  2008העניק שר הבריאות לפרופ' נחנזון את אות המופת על מפעל חיים .בין הנימוקים למתן הפרס נכתב:
"הודות לחזונו ולפעילותו הפך בית החולים לוינשטיין לבית החולים המוביל בישראל ,ובין המובילים בעולם בתחום
השיקום  -במיוחד שיקום חסרי הכרה ופגועי ראש  ...נחנזון נחשב לאחד מהאנשים הדומיננטיים ברפואה בישראל
מראשית ימי הקמתה של המדינה ...הפרס ניתן לפרופ' נחנזון על היותו איש חזון ומעשה ,על תרומה אדירה לקהילה
שנפרשה על יריעת חיים ארוכה ועל הישגים מפוארים בתחום השיקום האיכותי במערכת הבריאות".
פרופ' ראובן אֶלדר ()1993 - 1986
				
פרופ' אלדר ,קצין רפואה ראשי במיל' ,יזם את פיתוח השירותים הקהילתיים ואת
מרפאות החוץ ,בתקופת ניהולו הונחה אבן הפינה לבניין פליישמן .הוא עסק רבות
בעידוד מחקרים בתחום איכות שירותי הבריאות ,והיה מעורב בטיפוח וחיזוק
הקשרים הבינלאומיים של בית החולים.
בשנת  1992הקים יחידת מחקר "היחידה לחקר הנכות ע"ש פליישמן" והיה למנהלה.
המטרה שהציב אלדר ליחידה הייתה לאמוד את איכות הטיפול ולשפרה .יחידה זו
מסייעת למחקרים שנערכים במחלקות בית החולים ומרכזת מחקרים שנערכים
על ידי כמה מחלקות במשותף ,כמו למשל :מחקר העוסק באיכות הטיפול בקטועי
רגליים ,מחקר העוקב אחר חולי שבץ מוחי ועוד רבים .כמו כן יזמה היחידה מחקרים
משותפים עם מרכזי שיקום אחרים בארץ .לאחר פרישתו מניהול בית החולים
לוינשטיין ,עסק פרופ' אלדר בין היתר בהקמת מערך שיקום בקרואטיה ,ארץ הולדתו .באוקטובר  2007העניקה לו
ממשלת קרואטיה אות הצטיינות בתחום המדע ,האות הגבוה ביותר שקרואטיה מעניקה לנתין זר.
				
				

פרופ' פבלו סולסי ()1995 - 1993
מוותיקי הרופאים בבית החולים לוינשטיין .הטביע את חותמו בין השאר בהטמעה
של דרכים פוריות ומועילות לעבודת צוות .לדברי סולסי" :מלאכת השיקום אינה
עבודה לסֹול ִיסטים ,אין אצלנו גאון הדור שעל פיו יישק דבר .הליך השיקום מצליח
כאשר נשמעות הדעות של כל הצוות ,מהרופא הבכיר ביותר ועד לאחות הזוטרה
ביותר" .עם פרישתו המשיך פרופ' סולסי לטפל בחולים אמבולטוריים בבניין
פליישמן ,הוא מייעץ בוועדות רפואיות שונות ומתנדב מטעם מכון לואיס העוסק
בהתאמת מכשור לקטועים ונכי גפיים תחתונות.

				
				

פרופ' זאב סוסק ()1996 - 1995
לפרופ' סוסק סיפור אישי מרתק ,הוא היה מעורב במערכת השיקום ממגוון צדדיה:
כנכה צה"ל ,כרופא ,כמנהל מחלקה ,כמנהל מכון לואיס וכמנהל בית החולים .בהיותו
רופא שיקומי מעולה הוא התמחה בכל הקשור לשיקום קטועים והתאמת פרוטזות.
היה ממקימי מחלקה ו' ובתקופתו הוקם בית מלאכה לגפיים במתחם בית
החולים.
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ד"ר ישראל לוין ()1998 - 1996
בתקופתו של ד"ר לוין הוקמה היחידה לאשפוז יום ,במטרה שתשמש מעין גשר ותקל על המעבר מאשפוז מלא אל
חיים עצמאיים בקהילה .בזכות היחידה קוצר תור הממתינים לטיפולים ופחתה מצוקת האשפוז .בתחילה הופנו ליחידה
רק חולים מתוך מחלקות האשפוז של בית החולים לוינשטיין ,אולם בהמשך פתחה היחידה את שעריה למשתקמים
מבתי חולים אחרים ,ממוסדות שונים ואפילו מחו"ל.

פרופ' סולסי ופרופ' סוסק בסיור בבית החולים עם פרופ' חיים דורון יושב ראש קופת חולים כללית

פרופ' יעקב הרט ()2011-1998
פרופ' הרט החל את תפקידו כמנהל בית החולים לוינשטיין לאחר שניהל במשך עשרים שנה את בית חולים השרון
בפתח תקווה ובמקביל ניהל את מחוז פתח תקווה בקופת חולים הכללית .שם פעל לשלב את רופאי בית החולים
בקהילה .במסגרת תפקידו בהנהלה הראשית של קופת החולים ,ייסד את האגף לטכנולוגיות רפואיות ,העוסק בהטמעת
טכנולוגיות חדישות שנבחרו לאחר חישוב עלות ותועלת לקופה ולטובת מבוטחיה.
פרופ' הרט קיבל את ניהול בית חולים לוינשטיין לאחר שהבין כי המקום סובל מקשיים חמורים ונמצא על פרשת
דרכים .קופת החולים שקלה בעבר לסגור את בית החולים ולשנות את ייעודו לבית חולים גריאטרי .על פרופ' הרט
הוטל לגבש החלטה לגבי המשך תפקודו של המקום  -האם לשקם או לסגור .צוות בית החולים היה מסור ומקצועי,
אך סבל מבעיות תקציב ומליקויים תפעוליים ,שגרמו בין השאר להמתנה ממושכת של חולים בבתי החולים הכלליים,
ועיכוב התהליך השיקומי .אשפוז ממושך ,תשתיות ישנות ,צפיפות ,מחסור בציוד מודרני וציוד רפואי שהתיישן  -כל
אלה פגעו בדימוי של בית החולים למרות העבודה המקצועית ,הידע ,האיכות וההצלחות הטיפוליות.
באחת הפגישות הראשונות עם האחיות האחראיות ,הסתבר שאין בכל בית החולים ולו ּ מיטה חשמלית אחת ,היה
מחסור במזרנים מיוחדים למניעת פצעי לחץ ,ונדרשו מיד כמאה וחמישים כיסאות גלגלים חדשים .ואם לא די בכך,
כחודש לאחר כניסתו לתפקיד קרסה מערכת מיזוג האוויר ולא היה תקציב להחליפה.
פרופ' הרט הבין שהצלחת בית החולים והמשך תפקידו כמרכז שיקום ,ושמירת שמו כמושג ומותג בשיקום בתקופה
של תחרות ,תלויות במידה רבה ביכולתו לגייס תרומות ותקציבים ובשינויים ארגוניים .הוא לקח על עצמו לגייס את
הכספים הדרושים לבית החולים .מאז הוחלפו כמעט כל המיטות למיטות חשמליות ,נרכשו מזרנים מיוחדים ויקרים
למניעת פצעי לחץ ,וכן נרכש ציוד חדיש ,מהמתקדמים בעולם ,ליחידות הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק ובכלל זה
ה"לוקומט" (מערכת ממוחשבת שבעזרתה הולכים מטופלים ,ביניהם גם משותקים ,קילומטרים אחדים מדי יום),
פוסטוגרף חדש (מערכת לאבחון ולטיפול בבעיות של שיווי משקל וחוסר יציבות) ,מעבדה למציאו ּת מדומה ,מכשירי
ביומטריקס (מכשירים ממוחשבים שמיועדים לתרגול מיומנויות מוטוריות וקוגניטיביות) ,חדר סנוזלן (לגרייה רב-
חושית) ומערכת לדימוי נהיגה .פרופ' הרט פעל לגיוסה של קבוצת ידידים ותורמים מסורים ,המסייעים לרכישת ציוד,
לשיפור התשתיות ,ולגיוס תרומות נוספות שאפשרו את בניית מגדל האשפוז החדש.
לדברי פרופ' הרט" :עדיין חסרים בבית החולים המשאבים המספיקים לתוכניות הפיתוח ולתשתיות ,בעיקר להקמת
מגדל האשפוז החדש שבנייתו החלה בשנת ."2008
בניהולו של פרופ' הרט התייעלו משמעותית תהליכי השיקום ,התקצר זמן ההמתנה לאשפוז ונחתם הסכם היסטורי
עם הארגונים הפרא-רפואיים (פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק וקלינאי תקשורת) ,המחייב את תחילת הטיפול בחולה
תוך עשרים וארבע שעות מרגע הגעתו לבית החולים .בעבר נאלצו חולים להמתין ימים ארוכים בטרם החלו לקבל
טיפול ,אך מאז התרחשה פריצת דרך בתחום זה :נוהלי עבודה משופרים ,הגדלת תקנים ותִגמול העובדים.
בשיתוף תורם מארצות הברית ייסד פרופ' הרט קרן מחקר ,שבעזרתה ממומנים עשרות מחקרים בתחומי השיקום
השונים .ממצאי המחקרים הללו מתפרסמים בעיתונות מקצועית ובכנסים בינלאומיים .הוא פעל להעביר לכל הצוות
הבכיר בבית החולים את הקורס  (Good Clinical Practice) GCPהעוסק באתיקה מקצועית בהליכי מחקר ,פיתוח תקנים
בינלאומיים ,אתיים ומדעיים ,שעל פיהם ייערכו ניסויים קליניים ,תוך שמירה על זכויות המשתתפים בהם ,רווחתם
ובטיחותם ,ותוך הקפדה על אמינות ודיוק בנתונים ובדיווח התוצאות.
בתקופתו של פרופ' הרט הוכנס המִחשוב אל בית החולים ואף הוקמו עמדות אינטרנט לנוחות החולים .קודמו
פרויקטים למען הקהילה כמו סדנאות לזהירות בדרכים ושילוב נערים אתיופים בעבודה בבית החולים.
ביוזמתו של הרט שופץ בית הכנסת ונוסד עיתון בית החולים ,המתעד את העשייה הייחודית והאיכותית המתרחשת
בין כותליו .במסגרת תפקידו כיו"ר איגוד מנהלי בתי החולים ,הביא לשיפור הקשר עם בתי החולים הכלליים ועם
הנהלת הקופות .פרופ' הרט שם דגש רב בשיווק בית החולים בהסברת צרכיה הייחודיים של מלאכת השיקום .הוא
יוזם פגישות עבודה סדירות עם הצוות הרב-מקצועי הבכיר של בית החולים כדי לדון על איכות השירות ,אסטרטגיה
ותוכניות לעתיד ,פתרון בעיות השעה.
פרופ' הרט צופה שעם השלמת מגדל האשפוז החדש ישופרו בצורה משמעותית תנאי האשפוז לרווחת החולים ,בני
משפחותיהם והצוות .בזכות שיפור התנאים ורכישת הציוד החדיש  -בשילוב ההון האנושי המצוין ,השוקד על דרכים
חדשות להעצים את תהליך השיקום  -ימשיך בית החולים לוינשטיין לשמר את מעמדו כבית חולים המוביל בשיקום
בארץ ובעולם.

פרופ' סוסק ופרופ' אלדר יחד עם זאב בילסקי ,ראש עיריית רעננה לשעבר
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במעבדה למציאו ּת מדומה

פיזיותרפיה
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תרגול הליכה בעזרת הלוקומט
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סיפורה של ש ֶרי בן ארֹויה
ב 27-במרץ  ,2002בערב ליל הסדר ,התפוצץ מחבל מתאבד במלון "פארק" בנתניה .עשרים ותשעה אנשים
נהרגו בפיגוע .בין עשרות הפצועים הייתה גם סג"מ שרי בן ארויה ,בת עשרים ושתיים ,קצינת מודיעין בחיל
האוויר .אביה נהרג במקום .היא נפצעה באורח אנוש .רסיס שחדר דרך עינה הימנית פגע במוחה .היא הייתה
משותקת וללא יכולת דיבור .בבית החולים לוינשטיין החלה את דרך השיקום הארוכה ,הגדושה בטיפולים
מתישים :ריפוי בדיבור ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,שיחות עם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים .נקודת ההתחלה
הייתה רצופת משברים .שרי ,שעד פציעתה הייתה בחורה עצמאית ועשתה ככל העולה על רוחה ,מצאה עצמה
פתאום תלויה באחרים ,תלויה במכשירים ,תלויה בכול ,רווית כעסים והתפרצויות  -על הכול ,על כולם :על חייה
הטובים שניטלו ממנה ,על העצמאות שנלקחה ממנה ,על אביה שנהרג ,על חוסר יכולת לתפקד ,ללכת ,להיות
כמו כל צעירה אחרת בגילה.
שרי מספרת":בהתחלה עבדו איתי כדי להחזיר לי את יכולת הדיבור .קלינאיות תקשורת ישבו איתי אינספור

שעות ולימדו אותי להגיד מילים מחדש :אבא ,אימא ,מילים שכל ילד יודע .דיברתי ארבע שפות לפני הפיגוע,
היום אני בקושי מדברת עברית .אנגלית אני מבינה ,והשפות האחרות נעלמו לחלוטין .מאוד קשה להיות נפגע
ראש .אני רוצה לומר משהו ולא תמיד יכולה ,לא תמיד מוצאת את המילים הנכונות ,לא תמיד מצליחה להביע
את עצמי .זה מתסכל .קיבלתי גם שעות רבות של טיפולי פיזיותרפיה שבהם למדתי לבצע פעולות יומיומיות
פשוטות ביד אחת ,כמו להתלבש ולאכול .לא פשוט להיות פתאום מישהו אחר ,אתה כבר לא אתה .צריך
להכיר את המוגבלות ,ללמוד לתפקד טוב יותר למרות המוגבלויות ,ללמוד ללכת צעד אחר צעד .חודשים ארוכים
הייתי מרותקת לכיסא גלגלים אבל לא השלמתי עם הגזרה .עשיתי המון טיפולים ,אחר כך התחלתי ללכת
בעזרת קביים וגם אותם זרקתי די מהר .לא ויתרתי ולא נשברתי .אני לא אחת שמרימה ידיים ,לא בעבר,
ולא עכשיו .אני לוחמת ,עקשנית ואופטימית .האמנתי שאנצח".

כמעט שלוש שנים לאחר הפציעה ,בעידודו של דן חלוץ שהיה אז סגן הרמטכ"ל ,חזרה שרי לשרת בצה"ל .היא
עדיין מתקשה בדיבור ,וכף ידה הימנית לא מתפקדת .אולם למעט קשירת השרוכים ,היא עושה הכול לבד.
בשנת  2005הוזמנה ללשכתו של חלוץ ,שם חיכו לה אמה ,חבריה ובני משפחתה ,ולהפתעתה הרבה הועלתה
לדרגת סגן .שרי משרתת כיום כקצינת נפגעים של חיל האוויר .במסגרת תפקידה היא מבקרת חיילים שנפגעו,
מעודדת אותם ,מספרת להם את סיפורה האישי ומהווה עבורם דוגמה ומקור לתקווה ונחמה.

האלוף דן חלוץ מעניק לשרי את דרגות הסגן יחד עם אמה.2005 ,
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מחלקות בית החולים לוינשטיין

היחידה לשיקום מחוסרי הכרה :טיפול נמרץ
היחידה לטיפול נמרץ בבית חולים לוינשטיין מטפלת בחולים במצב של חוסר הכרה ,מצב המאופיין בע ֵרו ּת
ללא מו ּדעו ּת .רופאים רבים הטילו ספק ביעילות הטיפול ובסיכויי השיקום ,ואחדים אף טענו שמדובר בבזבוז
משאבים .אולם התקדמות הרפואה העלתה במידה ניכרת את מספר האנשים השורדים לאחר נזק מוחי קשה.
היחידה לטיפול נמרץ הוקמה בשלהי מלחמת יום כיפור ונוהלה על ידי פרופ' נחנזון .לאחר פרישתו מונה ד"ר
אליעזר בקר למנהל ועם פרישתו מונה סגנו ד"ר ליאון סזבון .בשנת  2000פרש ד"ר סזבון ומאז עומד ד"ר בן
ציון קרימצ'נסקי בראש היחידה .אנשי הצוות הם אנשי מקצוע מעולים ומסורים הרואים בעבודתם שליחות.
הם מעניקים לחולים טיפול מסור ויומיומי ,בתחום שבו ההתקדמות היא איטית ודורשת אורך רוח .בראשית
דרכה נועדה היחידה לתת מענה לחיילים עם פגיעות ראש קשות ,אשר שרדו את השלב החריף ביותר לאחר
הפציעה ונשארו מחוסרי הכרה .רופאים בבתי חולים כלליים ,שהעריכו את סיכויי הפצועים לשיקום כקלושים,
המליצו על העברתם לבית החולים לוינשטיין .לנוכח תקופות האשפוז הארוכות התמלאה המחלקה ולא ניתן
היה לקבל חולים חדשים .לכן הוחלט בשנות השבעים לקבל חולים במצב וגטטיבי מסיבות חבלתיות בלבד,
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בבניין האשפוז

שכן הפוטנציאל השיקומי שלהם טוב יותר מהחולים במצב זה שסיבתו אינה טראומה .כמו כן הוחלט על משך
אשפוז אופטימאלי של שישה חודשים מיום החבלה ,וזאת על סמך הניסיון שהוכיח ש 90%-מהחולים חוזרים
להכרה בששת החודשים הראשונים .עם זאת ,במקרים מיוחדים נמשך הטיפול עד למיצוי מרבי של פוטנציאל
השיקום .במשך הזמן ,הודות לניסיון ולמקצועיות ,הגיעה היחידה לאחוזי הצלחה מרשימים ,מהגבוהים בעולם.
כ 80%-מהמטופלים לאחר טראומה מתעוררים ממצב של חוסר הכרה ,לעומת בין  50%ל 70%-במחלקות
דומות בעולם .היחידה נחשבת לאחת המובילות בעולם בטיפול בחולים מחוסרי הכרה ,והעבודות והפרסומים
שלה נלמדים ומצוטטים בכנסים ובכתבי עת מקצועיים.
סקאלת לוינשטיין לחולים מחוסרי הכרה:
היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים לוינשטיין פיתחה כלים לזיהוי ולהערכת מצב התעוררות ראשוני .הצוות
רכש ניסיון רב בזיהוי סימנים ראשונים של חזרה להכרה ,ואף בהערכת סיכויי ההחלמה .הוכן סולם מדידה
שמתבסס על התפתחות רפלקסים אצל בעלי חיים ותינוקות .מדד זה נקרא" :סקאלת לוינשטיין לחולים
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מחוסרי הכרה" .המדד בודק ומדרג מאפס ועד מאה שישה פרמטרים המתבססים על תקשורת בין הבודק לנבדק.
למשל ,כשהחולה מסוגל לחזור על אותה פעולה בצורה עקבית ומובהקת  -זוהי עדות לתחילת תהליך קוגניטיבי וסימן
לכך שהוא מבין מה שנאמר לו.
בשנות השמונים והתשעים הוכנסה ליחידה מערכת ניטור חדישה שאפשרה לקבל נתונים רבים יותר; הוקמה מסגרת
מיוחדת להתרשמות בטרם קבלת החולה מבית החולים הכללי ,והושם דגש נוסף על הקשר עם המשפחות .ביוזמת
העובדות הסוציאליות נקבע נוהל להעברת חולים שחזרו להכרה למחלקה לשיקום חבלות מוחיות .כן הוכנסה תוכנית
טיפולית לגירוי תפקודים קוגניטיביים באמצעות מוזיקה ,והתגבשו עקרונות בכל הנוגע לטיפולים תרופתיים .בשיתוף
עם המחלקה לשיקום חבלות מוחיות ,גובש שאלון בדיקה על אודות מצב המטופל לפני הפגיעה ,תוצאות הטיפול,
והערכה לגבי המשך שיקומו לטווח ארוך .ממצאי השאלונים ,ביחד עם נתונים ותצפיות ,גובשו למסקנות ,פורסמו
בפרסומים מקצועיים והם נכללים ברשימות ביבליוגרפיות באוניברסיטאות.
סקרנות ,התמדה ואופטימיות
יש מקרים שבהם הצוות טועה ומצמיד תווית של מחוסר הכרה לחולה שלמעשה נמצא בשלבי התעוררות  -החולה
בהכרה ,מודע למה שקורה סביבו ,חושב ,חש ,רוצה לדבר ,שומע כל מה שהצוות אומר ,אך אינו מסוגל לעשות דבר,
ומפני שאינו מגיב עלולים אנשי הצוות להתייחס אליו כאילו הוא עדיין בתרדמת .בבית החולים לוינשטיין נערך ניסוי
שבמהלכו השמיעו לחולים מוזיקה אהובה עליהם ,ומצאו שלעתים הם מגיבים באופן מובהק למנגינות וללחנים.
בעבר למדו בבתי הספר לרפואה שאין דרך לשחזר תא עצב שמת .היום ברור שזה לא מדויק .ישנם אזורים במוח
שבהם יש תאי גזע שיכולים "להוליד" תאי עצב חדשים .ייתכן שזהו אחד התהליכים המשפרים את יכולתו של המוח
להתאושש .צוות היחידה בבית החולים לוינשטיין נעזר בטכנולוגיות חדשות להדמיה תפקודית של המוח ,ועם זאת
חקר המוח נמצא עדיין בראשיתו ,וברור למטפלים ולחוקרים שבכל הקשור לתפקודי המוח  -רב הנסתר על הנגלה.
משך האשפוז הממוצע ביחידה לטיפול נמרץ הוא כארבעה חודשים ,כך שהצוות מכיר היטב את המשפחות ועובר
איתן כברת דרך .הצוות נדרש למקצוענות וליכולת התמודדות מורכבת וטעונה ,בייחוד במצבים שכיחים שבהם
ה אינו מראה סימני
ה מתעורר ,ובאותה עת משפחה אחרת מאבדת תקווה כשיקיר ּ
משפחה אחת מאושרת כשיקיר ּ
חזרה להכרה .לא פעם מוצאים עצמם אנשי הצוות מול המשפחות בחוסר אונים ובאי-ודאות ,ונאלצים להתמודד גם
עם התפרצויות ,תסכול וכעסים.
על צוות המטפלים מוטלת המשימה המורכבת לשמר את התקווה ובד בבד לא לטעת תקוות שווא .רוב המאושפזים
הם צעירים ,לכן מי שנמצא סביב מיטת החולה הם בדרך כלל הורים שעולמם חרב עליהם .נוסף על הידע ,המקצוענות,
הסבלנות והחמלה  -אנשים העובדים בשיקום נדרשים לעבוד גם עם הלב והנשמה.
לדברי ד"ר ליאון סזבון ,זוכה פרס לוינשטיין למפעל חיים ,לשעבר מנהל היחידה" :הטיפול במחוסרי הכרה ובשיקום
בכלל עומד על שלושה מרכיבים עיקריים :סקרנות ,התמדה ואופטימיות .לעולם אין לדעת מתי חולה הנמצא במצב
וגטטיבי יחזור להכרה ויתחיל את תהליך השיקום .לכן לעולם אין לוותר על התקווה שחולה ישוב להכרתו .התקווה
היא חלק מתהליך הריפוי ,והצוות מודע לחשיבותה הרבה".
גילה רגב ,אחות אחראית ביחידה לטיפול נמרץ ,מספרת" :אנשים שעובדים בשיקום נדרשים לאין סוף סבלנות וחמלה.
הדבר בא לידי ביטוי גם ביחסים שבתוך הצוות .בית החולים לוינשטיין אינו רק מקום עבודה ,זהו ביתנו השני .נוצרו
אצלנו חברויות ארוכות שנים ,אחווה ,עזרה הדדית וגיבוש חברתי".
בין יתר החידושים נבנה בבית החולים "חדר סנוזלן"  -חדר לגרייה רב-חושית ,שבו לראשונה בעולם ניתנים טיפולים
גם לחולים מחוסרי הכרה .את הטיפולים הוכשרו לתת צוות המרפאות בעיסוק ,אחיות היחידה ,פיזיותרפיסטיות
וקלינאיות תקשורת.
ISO-9000

בשנת  1990החלה הקהילייה האירופית לפתח את נושא איכות הטיפול בבתי חולים .בתי חולים ברחבי העולם החלו
למקד תשומת לב בהבטחת איכות הטיפול ,ביניהם בית החולים לוינשטיין .היחידה לטיפול נמרץ מייחסת חשיבות רבה
לשיפור איכות הטיפול הרפואי ולפיתוח התרבות הארגונית .כחלק מהמאמצים לבסס אותה הוטמעה מערכת לניהול
איכותי לפי תקן  ISO-9000מהדורה  ,2000ומכון התקנים מוזמן מדי שנה לאמוד את עמידת היחידה בתקן .מערכת זו
מרעננת נהלים ומשפרת את איכות האשפוז ,את רמת השליטה ושיתוף הפעולה בין המחלקות ואת דפוסי העבודה.
"חדר סנוזלן"  -חדר לגרייה רב-חושית
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ד"ר לאון סזבון ,פרופ' חיים רינג והנסיך הירדני ראאד בין זיאד
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היחידה לשיקום ילדים
בשנים הראשונות של בית החולים לוינשטיין אושפזו במחלקה לנפגעי ראש ילדים ביחד עם מבוגרים .בין השנים
 1990-1973הלך וגדל שיעור הילדים שנפגעו ,בעיקר בתאונות דרכים .המצב הצריך הקמת יחידה נפרדת לילדים
מתוך מודעות והבנה לצורכיהם המיוחדים .בשנת  1990הוחלט להקים יחידת ילדים נפרדת ,ובראשה עמדה
ד"ר רעיה ברשדסקי .באותה עת יזמה הנהלת בית לוינשטיין ,בשיתוף עם עיריית רעננה ,משרד הבריאות ומשרד
החינוך ,הקמת בית ספר בתוך מחלקת הילדים .האשפוזים הארוכים ו"חוק חינוך חובה" הצדיקו את הקמתו.
טווח הגילים של הילדים המאושפזים ביחידה הוא בין שלוש שנים לשמונה-עשרה .הילדים עוברים את ההליך השיקומי
בתוך המחלקה ,שם נמצא גם חדר הטיפולים ,המופרד מהקומה הטיפולית של המאושפזים המבוגרים .כל הטיפולים
ניתנים לילדים בתוך היחידה עצמה ,מלבד הכיתה הטיפולית לחינוך מיוחד ,הנמצאת בבניין פליישמן הסמוך.
					
					

					

סיפורו של אביהו קריצר
באפריל  ,1999בהיותו בן שלוש וחצי ,נפגע אביהו בתאונת דרכים ,יחד עם
אביו .הוא נפגע בראשו בצורה קשה והובהל במצב אנוש לבית חולים
שניידר .מספרת אמו ליליאן:

"הרופאים היו פסימיים .איש לא אמר לנו שאין סיכוי ,ואיש לא השתמש
במילים סיכויי החלמה אפסיים ,אבל זה עמד באוויר".

לאחר חמישה ימים בשניידר ,כשהוא עדיין מחוסר הכרה ,אמרו הרופאים
להורים שעליהם למצוא לו מוסד שיקומי.
שבועיים לאחר שהגיע לבית חולים לוינשטיין לקחו ההורים את אביהו
הביתה כשהוא עדיין מחוסר הכרה .בהמלצת המטפלים הם הלכו איתו לגן
הילדים ולגינת השעשועים ,השמיעו לו קלטות ודיברו אליו כל הזמן .בשבת בבוקר ,חודש וחצי לאחר תחילת
האשפוז בלוינשטיין ,שכב אביהו בביתו בעיניים פקוחות .לפתע הבחין אביו שעין שמאל שלו עוקבת אחריו .היו
אמנם פעמים קודמות שבהן חשבו ההורים שראו סימני התעוררות ,אך התברר שאלה היו עוויתות .אבל הפעם
אי אפשר היה לטעות  -אביהו התעורר ,והתברר שהוא אכן רואה בעין שמאל .כשאמר לראשונה את המילה
אבא ,גם עיני המטפלים הוותיקים נתמלאו דמעות .אביהו לומד כיום בבית ספר און לילדים מיוחדים ,ובשעות
אחר הצהריים הוא ממשיך בפעילויות שיקום .שמחת החיים שלו וצחוקו המתגלגל מעידים על ילד ועל הורים
שאינם מוותרים.
הצוות הרב-מקצועי של היחידה כולל רופאים ,אחיות ,מְרפאות בעיסוק ,פיזיותרפיסטיות ,קלינאיות תקשורת ,עובדת
סוציאלית ,פסיכולוגיות שיקומיות ,מורות וסייעות לחינוך מיוחד בכיתה הטיפולית ,פסיכיאטר ילדים מייעץ ומְרפאה
באמנות .לכל מטופל נבנית תוכנית שיקום אישית .על פי תפיסת העולם ההוליסטית המנחה את הצוות ,השיקום הוא
תהליך ממושך ותפקיד הצוות הוא ללוות את הילד ומשפחתו ולקדמו מבחינה רפואית במשך השיקום וגם לאחריו.
המטרה היא שהמטופל יוכל להגיע לעצמאות וליכולת תפקוד מרביים כדי שיוכל להשתלב במסגרת הבית ,בית הספר
והקהילה.
לא ניתן לשקם ילד ללא עזרת משפחתו ,לכן חשוב שייווצר שיתוף פעולה פורה והדוק בין הצוות המטפל להורים .הורים
לילד שנפגע עוברים משבר בכל תחומי החיים .נוסף על הדאגה למצבו של הילד ,פרנסתם עלולה להיפגע והקשר
הזוגי צפוי לעבור טלטלות .לכן ,מלבד הטיפול הרפואי ,צוות המטפלים רואה כחלק מתפקידו גם את הניסיון להקל
ככל האפשר על ההורים ולסייע להם בהתמודדות .היחידה מספקת לילדים כלים והדרכה להתמודדות עם הקשיים
ומאפשרת להם לחזור ולתפקד באופן אופטימאלי בחברה ובמשפחה .אנשי הצוות מקדישים שעות ארוכות לשיחות
עם בני המשפחה כדי להסביר ,להקשיב למצוקותיהם ,לסייע ככל האפשר ולצייד גם אותם בכלים להתמודדות עם
המצב .האשפוז הממושך ומצב החולים גורמים להידוק הקשר בין הצוות לבין הילדים ומשפחותיהם .חברי צוות רבים,
כולל מנהלי היחידה ,מגיעים לבקר את המאושפזים גם בסופי שבוע ,בחופשות ובחגים .לדברי ד"ר רלוקה שפסר,
מנהלת היחידה" :קשה לתאר במילים את תחושת הסיפוק שחשים כשמשחררים ילד משוקם הביתה .אנחנו מקבלים
ילד במצב קשה ומורכב ,לאחר תאונת דרכים ,נפילה או פגיעה נוירולוגית ,ומשקמים אותו כמו שמרכיבים פאזל בן
אלפי חלקים .הקושי והכאב נובעים לא רק מהליך השיקום של הילד ,אלא גם מכאבם של הוריו".
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סיפורה של עדי אלימלך
לעתים מתקבלים בבית החולים לוינשטיין ילדים לאחר שמחלקות שיקומיות אחרות סירבו לקבלם .כזהו
סיפורה של עדי אלימלך ,ילדה ירושלמית שנפלה ממדרגות נעות בקניון בקריית שמונה .היא איבדה את הכרתה
כתוצאה מחבלת ראש ואושפזה בבית החולים רמב"ם .הוריה המסורים פנו לבית החולים לוינשטיין לאחר
ששלושה בתי חולים אחרים סירבו לקבל אותה והרופאים לא נותנים לה סיכוי להמשיך לחיות .רק ביחידת
הילדים בלוינשטיין האמינו בסיכוייה של הילדה .עדי נכנסה מיד לתהליך שיקום רב-מקצועי .יום אחד ,כשעדי
עדיין במצב של חוסר הכרה ,ישבה אמה על ידה על מדשאת בית החולים ושרה לה "רד אלינו אווירון" כאשר
חלף מטוס מעליהן .לתדהמתה היא ראתה את שפתיה של עדי נעות עם מילות השיר .בהתאם למצבה התפקודי
הותאם גם הטיפול השיקומי ועדי המשיכה בטיפולי פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק וטיפול בדיבור ,ואלה רק חלק
ממשימות הימים העמוסים שעברו עליה מאז .כיום היא עדיין מרותקת לכיסא גלגלים ,אולם מדי שבוע יש
התקדמות קוגניטיבית נוספת במצבה .היא כבר שוחררה לביתה ומגיעה לטיפולים במרפאות בית לוינשטיין.

עדי אלימלך משמאל ,הילדה שאיש לא נתן לה סיכוי לחיות ,מוקפת בבני משפחתה ,במסיבה שנערכה לרגל שחרורה מבית החולים.
עשרות אורחים נרגשים התקבצו סביבה ומחו דמעות שמחה .במרכז פרופ' הרט וד"ר רלוקה שפסר.
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מחלקות ב' ו-ג' :שיקום נוירולוגי
שתי מחלקות השיקום הנוירולוגי מטפלות בשיקום חולים לאחר אירוע מוחי .בראש מחלקה ב' עומד ד"ר נחום
סורוקר ,שכיהן גם כיו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקאלית ושיקום .בראש מחלקה ג' עומדת ד"ר יוליאנה שוורץ.
היא מונתה בשנת  ,2008לאחר פטירתו של פרופ' חיים רינג ,שהיה ראש המחלקה וסגן מנהל בית החולים במשך
שנים רבות.
בשנים האחרונות הפך אירוע מוחי לגורם המוות השלישי בשכיחותו בעולם המערבי ,ושבץ מוחי לסוגיו מהווה גורם
עיקרי לנכות בקרב אוכלוסייה מבוגרת .אולם בעוד שברחבי העולם מרבית המאושפזים כתוצאה מאירוע מוחי הם
מבוגרים ,בבית החולים לוינשטיין המאושפזים הם ברובם צעירים .לאור ניסיונו הרב של בית החולים בשיקום צעירים
לאחר אירוע מוחי ,מופנים למחלקות אלו צעירים רבים מרחבי הארץ ומחו"ל.
כ 40%-מן הלוקים בשבץ נותרים עם קשיים תפקודיים ,מכאן שחשיבות הרפואה השיקומית במקרים כאלו היא
עצומה .מחקרים חדשים מצביעים על כך שמוח שנפגע מגלה יכולת מרשימה של ארגון מחדש תפקודי ,ומסתבר
שהליקויים בתפקוד המוטורי ,הלשוני ,הקוגניטיבי וההתנהגותי ניתנים לשיפור משמעותי בטיפול מתאים.

תקווה ,חדשנות וקִדמה

כחלק חשוב מתהליך השיקום נפגשים אנשי הצוות המטפל עם בני המשפחה ומסבירים להם על הפגיעה ועל סיכויי
השיקום .מטרות הפגישה הן גם להכין את המשפחה לקבל את מגבלותיו הצפויות של החולה ,אך בעיקר לחזק אצלן
את התקווה ואת הרצון לגייס כל גורם בסביבת המשפחה שעשוי לסייע.
פרופ' פבלו סולסי ,מנהל מחלקה ב' ומנהל בית החולים בעבר ,עודד את הצוות ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם
המשפחות ,ויישם הלכה למעשה את שיטת עבודת הצוות הרב-מקצועי.
בשנת  ,1989לראשונה בארץ ,החל בית החולים לוינשטיין להשתמש באומדן Functional Independence) FIM
 )Measureהמעריך את מידת המוגבלות של החולה .הצוות הסיעודי למד לדרג באמצעותו את רמת הקושי .הFIM-
שהוכנס לשימוש על ידי מנהל המחלקה לשעבר ,פרופ' חיים רינג ,ועמיתיו  -משמש ככלי לבקרת הטיפול ,לאבטחת
איכות ולניתוחים השוואתיים .כמעט בכל תחום נבנו כלים לאומדן והערכה :תנועות עיניים ,תגובה לקול ,סיכון לנפילה,
שליטה על הסוגרים ועוד .כלי נוסף שבשימוש ייחודי בבית החולים לוינשטיין הוא אומדן ה ,NIHSS-המודד באופן
גלובלי את עוצמת הליקויים הנוירולוגיים שנוצרו בעקבות האירוע .השימוש באומדנים והתוצאות שעלו מהם פורסמו
והוצגו בכינוסים בארץ ובחו"ל .הטיפול באנשים שעברו אירוע מוחי משתלב במחקר הרפואי-טכנולוגי ,והתוצאות
מלהיבות את המטפלים ונוטעות תקווה ועידוד בלב המטופלים .רופאי השיקום הנוירולוגי מעורבים באופן אינטנסיבי
בשטח האלקטרו-פיזיולוגיה הקליני ובעבודות מחקר שונות שבהן מרכיב טכנולוגי מתקדם .בין היתר עוסק הצוות
באלקטרו-מיוגרפיה ( ,)EMGב"מענים מעוררים" ( ,)Evoked Potentialsבגירוי חשמלי תפקודי ( )FESובפיתוח מכשיר
לתקשורת חלופית (למשל במקרים של יד משותקת לאחר אירוע מוחי) .הצוות מעורב במחקר על אודות "מציאות
מדומה" ) (V.R.ובהכנסת מכשיר למדידת זרימת דם תוך-מוחי ( )TCDלשימוש בשיקום .כל המחקרים הללו פורסמו
בספרות הבינלאומית והוצגו בכינוסים בינלאומיים .בשנת  2003ערך ד"ר יולי טרגר ,סגן מנהל בית החולים ,מחקר
בנושא :אסימטרייה באספקת דם ב( MCA-עורק המוח התיכון) ותוצאות שיקום מוחי .עבודה זו זיכתה אותו בפרס
גולדין .בשנת  2005הוא זכה בפרס פוזניאק של בית החולים על סדרת מחקרים בנושא "שימוש בבדיקת דופלר דרך
הגולגולת ( )TCDבשיקום חולים לאחר אירוע מוחי".
בכנס בינלאומי שנערך בשבדיה בשנת  2006הביא ד"ר נחום סורוקר נתונים מעבודות שנערכו במחלקה לגבי שיטות
טיפוליות שונות (גרייה חשמלית ,גירוי פאזי מעורר ועוד) .באותה שנה הציג ד"ר סורוקר בכנס של האיגוד הישראלי
לרפואה פיזיקאלית ושיקום מודל לשיקום חולי שבץ מוחי .לדבריו שיקום לאחר אירוע מוחי אינו דבר מובן מאליו.
העבודה הקלינית והמחקרית שנעשית בלוינשטיין הביאה לשיפור משמעותי באורך ובאיכות החיים של הלוקים
באירוע מוחי .זה למעלה מעשור קיים במחלקה מאגר מידע ממוחשב ,הראשון מסוגו במוסדות שיקומיים בארץ,
שבו נרשמים כל הנתונים הדמוגרפיים ,הקליניים והתפקודיים של מאושפזי המחלקה  -יותר מאלף איש .רישום זה,
שהתחיל ביוזמתו והנחייתו של פרופ' רינג ,ממשיך בהדרכתה של ד"ר יוליאנה שוורץ ,מאפשר לעקוב אחר פעילות
המחלקה לצורך ניהול ,קביעת תוכנית והסקת מסקנות על שיטות העבודה .על סמך הנתונים הרבים שנאספו
וניתוחם ,הוצגו עבודות רבות בכנסים ארציים ובינלאומיים .מאות מטופלים כבר חזרו לביתם ,שבו לתפקד באורח
עצמאי והשתלבו בעבודה .אנשי הצוות במחלקות הנוירולוגיות מתארים תחושה אדירה של סיפוק כאשר מטופל
מחבק אותם עם שחרורו.
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סיפורו של עמוס רוזנטל

פרופ' חיים רינג 2008-1944

עמוס רוזנטל ,אדריכל מצליח ,לקה בגיל  63בשבץ מוחי .הוא היה במשרדו
בנתניה כאשר החל לחוש ברע ופו ּנה לבית החולים .שם אובחן אצלו אירוע
מוחי .לאחר שנותח החל להבין את חומרת מצבו:

פרופ' חיים רינג ,מגדולי המומחים בשיקום ,ברפואה קלינית ,אקדמית ומחקרית ,ניהל את מחלקה ג' כשלושים
שנה ,עד לפטירתו בספטמבר  ,2008זמן קצר לאחר שהתראיין לספר זה .רינג ,יליד אורוגוואי ,סיים את לימודי
הרפואה באוניברסיטת מונטבידאו והגיע לבית החולים לוינשטיין בשנת  .1974הישגיו המדהימים בתחום הקליני
והמחקרי קידמו את האבחון והשיקום של חולים עם פגיעות נוירולוגיות לרמה עולמית .בחזונו רצה פרופ' רינג
לראות את ישראל כמעצמה מובילה באיכות השיקום .הוא הכניס לבית החולים את אומדן ה ,FIM-יזם וקידם
הקמת מאגר מידע ממוחשב ,הראשון מסוגו בבתי חולים שיקומיים בארץ ,ובכך תרם באופן משמעותי לאיכות
הטיפול ,המעקב ,הניהול והמחקר ,והפך את מחלקתו למובילה בארץ .בהיותו חרוץ ונמרץ ,מקצועי ואיכותי ,זוהה
פרופ' רינג בארץ ובעולם כאישיות בעלת סמכות עליונה בתחום השיקום .הוא כיהן בשורה ארוכה של תפקידים
בפורומים חשובים ,היה פרופסור מן המניין בחוג לרפואה שיקומית באוניברסיטת תל אביב וראש החוג לשיקום,
ניהל את המכון להערכה תפקודית ,ושימש כסגן מנהל בית החולים .גם בארגונים בינלאומיים בלטה דמותו ,הוא
כיהן כנשיא הארגון הבינלאומי לרפואה שיקומית ( ,)ISPRMכנשיא הפדרציה האירופית למחקר בשיקום ,ועמד
בראש המועצה הלאומית לשיקום .פרופ' רינג ייסד את איגוד השיקום הים תיכוני וארגן את הכנס הראשון שלו,
והיה הרוח החיה בארגונים ופורומים נוספים .הוא חינך דור שלם של רופאים ,לימד סטודנטים לרפואה ,לסיעוד
ולמקצועות הפרא-רפואיים ,חקר את גורמי הסיכון ותוחלת החיים של חולים לאחר שבץ מוחי ראשון ,חקר את
הקריטריונים שעל פיהם נוהגים רופאים להפנות חולי שבץ לשיקום וחקר שימוש בטכנולוגיות חדישות לשיפור
הליך השיקום .הוא כתב ופרסם יותר ממאה וחמישים מאמרים מקוריים בספרות מקצועית והציג יותר ממאתיים
עבודות בכנסים ובמפגשים בינלאומיים.

"שמתי לב שאינני מסוגל לבטא משפטים ברצף הגיוני .לא תמיד יצא לי לומר
את מה שהתכוונתי אליו .אפילו תוך כדי משחק קלפים עם אשתי ,הבחנתי
שמשהו לא נכון בצורה שבה אני מסדר את הקלפים ,שאין רצף מספרי נכון.
הבנתי שכל הקלפים במשחק החיים שלי נטרפו .מעכשיו יש קלפים חדשים וחוקים
אחרים .צריך להתחיל מהתחלה .הגעתי לבית לוינשטיין וטופלתי על ידי הקלינאית
מלי גיל ,מנהלת היחידה להפרעות בתקשורת .היא הייתה קשה וקשוחה".

בתחילה עמוס לא הצליח לחבר מילים למשפטים ברצף הגיוני .לאחר ארבעה
חודשים הוא החל לחזור ולדבר בשפה ברורה וקולחת .בין השאר ניתנו לו טיפולים
בריפוי בעיסוק ,בעזרתם חזר בהדרגה ליכולת מנטאלית טובה .הוא אושפז במסגרת אשפוזי יום לארבעה חודשים
של טיפולים אינטנסיביים" .הייתי במחלקה של ד"ר נעמי רוזנטול ,שלא עשתה לי הנחות ,ודרשה ממני לעבוד קשה.

בעזרת המוטיבציה שהחדירה בי והאמונה שלה בי ,הגעתי למה שהגעתי".

עמוס ,שהיה קצין סיור ומדידות בחיל התותחנים ,נפצע במלחמה ,אבל הקרב האמיתי שלו התחיל ביום שבו לקה
באירוע מוחי .כיום הוא עסוק מאוד ,מצלם להנאתו ,עוסק באמנות ויוצר עבודות ממתכת .לאחר שהשתחרר
מן האשפוז בבית לוינשטיין ,ערך טיול באוסטרליה לבדו ,כדי להוכיח לעצמו שהוא מסוגל לעשות את כל מה
שעשה לפני האירוע המוחי.

						

פעילות בחדר כושר למטופלים
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מחלקת שיקום ד' :לנפגעי שִדרה
זו המחלקה הגדולה בישראל לטיפול בנפגעי שדרה .מאושפזים בה חולים הסובלים מפגיעות בחוט השדרה ובעצבים
שיוצאים ממנו ,או הסובלים מקשיי תפקוד על רקע כאבי גב או צוואר ממושכים .הטיפול שניתן במחלקה מציל חיים
ומשפר את איכותם .טיפול זה הביא לידי ביטוי את אחת המהפכות החשובות ברפואה בדורות האחרונים :בקרב נפגעי
שדרה שטופלו במחלקה נרשמה עלייה של למעלה מ 36-שנים בממוצע בתוחלת החיים ,וכן נרשמו שיעור ניכר של
החלמת שרירים משותקים ,שיפור תפקוד משמעותי ושיפור באיכות החיים .שיפור התפקוד מתבטא בין השאר בסילוק
הצורך בתלות בזולת ,הסדרת פעילות הסוגרים ,החזרת התפקוד המיני והשגת הליכה למרות שיתוק מלא של הרגליים.
אצל הסובלים מכאבי גב וצוואר מתמשכים ,הטיפול משחזר יכולות לבצע פעולות כמו גריבת גרביים ונעילת נעליים,
ישיבה ממושכת וביצוע עבודות שונות בעמידה ובהליכה ,ובדרך כלל מלווה בירידה בכאבים .מחלקת שיקום ד' היא
היחידה בישראל שמקיימת תוכנית שיקום ייחודית באשפוז מטופלים עם הפרעות תפקוד על רקע כאב גב .תוכנית זו
מחזירה גם חולים קשים לחיים עצמאיים ופעילים .התוצאות הטיפוליות מושגות בזכות עבודת צוות שבראשו עומדים
רופאים מומחים ברפואת שיקום .בצוות גם מטפלים מתחומי הסיעוד ,הריפוי בעיסוק ,הפיזיותרפיה ,הפסיכולוגיה
והעבודה הסוציאלית ,כולם בעלי ניסיון ומיומנויות ייחודיים בשיקום שדרה.
בשלושים שנותיה הראשונות ניהל את המחלקה ד"ר אליעזר מנדלסון ,שהיה קלינאי מעולה ורופא אהוב על החולים
והצוות הרפואי .משנת  1994מנהל את המחלקה פרופ' עמירם כ"ץ .בחמש-עשרה השנים האחרונות הוכפל מספר
נפגעי השדרה שמקבלים טיפול במחלקה ,הורחבו משמעותית הפעילות המחקרית ופעילות ההוראה לרופאים בתחום
השדרה וחלה עלייה נוספת בתוחלת החיים ,בהחלמה משיתוק ובשיפור התפקודי של המאושפזים.
מחקר ופיתוח במחלקה
בנוסף לפעילות הטיפולית הוקמה במחלקה מעבדה למחקר ולפיתוח כלי עזר לאבחון וטיפול בנפגעי חוט שדרה.
במעבדה זו נוטלים חלק אנשי צוות המחלקה מכל התפקידים .המחקר והפיתוח מתמקדים במספר תחומים:
•מחקר בסיסי של מנגנוני שליטה של חוט השדרה על פעילות הלב וכלי הדם.
•ניסויים קליניים ,כמו הזרקת רעלן הבוטולינום להפחתת עוויתות בגפיים אצל נפגעי חוט שדרה.
•פיתוח כלים להערכת נפגעי שדרה .ביניהם מבחן ה ,)Spinal Cord Independence Measure) SCIM-המעריך
את רמת התפקוד היומיומי ונותן מענה לחסרונות שנמצאו בסולמות המדידה שבהם הסתייעו המטפלים עד
כה .ב SCIM-קל להשתמש ,הוא מסייע לתכנון הטיפול ומשמש גם ככלי הדרכה .המבחן תורגם לשפות רבות
ומשמש ככלי טיפולי ואבחוני חשוב ברחבי העולם .במחלקה פותח גם הSCI-ARMI Spinal Cord Ability-
) )Realization Measurement Indexמדד חדשני המעריך את פוטנציאל השיקום לפני הטיפול ואת יעילות
הטיפול השיקומי.
•פיתוח מכשירי עזר טיפוליים ,כדוגמת מכשיר ליישור המרפק לחולים עם שיתוק מיישרי המרפק.
•הערכת ציוד אבחנתי ,כמו למשל בחינת יעילותם של מכשירי אולטרא-סאונד ניידים בהפחתת הצורך
בצנתור אצל חולים עם פגיעה בשלפוחית השתן.
•מחקר רטרוספקטיבי של הישגיה הטיפוליים של המחלקה כפי שהם מתבטאים בהישרדות ,בהחלמת
השיתוק ,בהפחתת תחלואה ובשיפור התפקוד של נפגעי שדרה.
פרסומים
העבודה הקלינית והממצאים המחקריים תוארו במאה ושישים פרסומים לפחות של רופאי המחלקה ואנשי צוות
נוספים ,במסגרת העיתונות הרפואית המקומית והבינלאומית ובכנסים בינלאומיים.
אורה פילו ,מנהלת הסיעוד במחלקת שיקום ד' לנפגעי שדרה" :אחיות השיקום מלוות את המטופל ומשפחתו
מרגע קבלתו ועד שחרורו .הן בדרך כלל הראשונות שמזהות את הבעיות והקשיים של החולים ,הן מהוות מקור ידע
וקישור לצוות הרפואי והפרא-רפואי באופן יומיומי קבוע ורצוף .אנחנו בצוות הסיעוד מעורבות בכל הבעיות האישיות
והחברתיות היומיומיות של החולים ,כמו גם בטיפול הרפואי ובשיפור התפקוד .כדי לאמוד את השינוי בתפקוד,
לאבחן ולקבל החלטות (יחד עם שאר חברי הצוות הרב-מקצועי) ,אנחנו נעזרות ב .SCIM-לאחרונה התקשר אלי רופא
ממרפאה בקהילה ושאל' :הגיע אלי חולה שהתחיל מ ,14 SCIM -מה ה SCIM-שלו היום?' בזכות ה SCIM-פותחה
בינינו שפה משותפת ברורה להבנת מצבו של המטופל".
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ד"ר מנדלסון

ד"ר רלוקה שפסר מפעילה מכשיר  FESלטיפול בנפגע שדרה
פרופ' עמירם כ"ץ
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סיפורו של המוזיקאי לירון אטיה
בחורף  ,2006בעקבות תאונת סקי בחרמון,
נפגע לירון אטיה ,אז נער בן  ,18בעמוד השדרה.
הוא פונה לבית החולים זיו בצפת ומשם לבית
לוינשטיין .אטיה נותר עם חולשה בפלג גופו
העליון ושיתוק בפלג גופו התחתון .הוא אושפז
במחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין ,ובמשך
כעשרה חודשים עבדו עמו אנשי הצוות במסירות
ובמקצועיות והחזירו אותו לחיים פעילים
ויצירתיים .חבריו מספרים:

"מתוך הכאב צמחה המוזיקה ...המון חברים
הגיעו לשם ...היינו יושבים בגינה של בית לוינשטיין,
מזמינים פיצות ומנגנים .בחודשים הראשונים
התמקמנו על המדשאה ,לירון שכב על המיטה כי
עדיין לא היה יכול לשבת על כיסא גלגלים...
כשלא היה יכול לכתוב בעצמו ,הוא הכתיב לנו
מילים ואקורדים לשירים".

לאחר שאיבד את היכולת לנגן בגיטרה ,התרכז
לירון בכתיבת שירים והלחנתם והחל לנגן
במפוחית .וכך ,בין כותלי בית החולים ,צמחה להקת הרוק האשקלונית .לדברי לירון ,ההופעה הראשונה של
"הפיל הכחול" הייתה בבית החולים לוינשטיין .הוא מסביר את משמעות השם" :הפיל הכחול הוא הBlue Pill -

כדור כחול שנהגתי לקחת לשיכוך הכאבים".

						
						

סיפורו של צחי קור ָָקין

צחי ,נשוי ואב לארבעה ,הגיע לבית חולים לוינשטיין באפריל
						
 2008בעקבות ניתוח שהסתבך להוצאת אבנים מהכליות.
רגליו נותרו משותקות ונגרמה לו נכות לצמיתות .עוד בטרם
אשפוזו נאמר לו שהפגיעה חמורה ,אולם רק במחלקה
לשיקום שדרה בלוינשטיין הבין שיצטרך להתארגן לחיות
בכיסא גלגלים ,כנראה לכל חייו .לאחר שיצא מההלם
ולאחר שיחות עם פרופ' עמירם כ"ץ ,צחי החליט לעבוד
קשה והיה נחוש שלא להישבר ולהחזיר את עצמו לתפקודו
הטוב הקודם ,במשפחה ,בחברה ובעבודה .למרות בעיות
ייחודיות שדרשו מהצוות הרפואי פתרונות יצירתיים
מיוחדים ,ובסיוע מטפלים מהסיעוד ומהריפוי בעיסוק ,הוא
הגיע לעצמאות מלאה בפעילות היומיום .בהדרכתה
ובעידודה של פלביה חן ,אחראית הפיזיותרפיה של
המחלקה ,הוא הצליח לעמוד ולהתהלך עם מכשירי עזר.
בתמיכת המשפחה המורחבת והחברים ,ובייחוד אשתו
וילדיו  -שהקטן שבהם היה בעת ההיא בן ארבע וחצי  -עבר בהצלחה את התהליך השיקומי המורכב ולאחר
ארבעה חודשי שיקום ,באוגוסט  ,2008שב לביתו ולעבודתו .בבית נעשו שינויים לשיפור הנגישות ,וכיום צחי
שותף ומנהל בסניף באר שבע של חברת התיירות "צבר".

50

51

מחלקה ה' :שיקום חבלות מוחיות
חבלות מוחיות הן פגיעות ראש טראומטיות הנגרמות כתוצאה מתאונות ,מפיגועים ,מפציעות קרב וכדומה ,וגורמות
נזק לאזורים שונים במוח .בארבעת העשורים האחרונים התפתח הטיפול בחבלות מוחיות והפך לאחד מתחומי הטיפול
המרכזיים של הרפואה השיקומית בארץ ובעולם .בשנות השישים הופנו חולים שסבלו מחבלות מוחיות (בתום הטיפול
בבית החולים הכללי) לבתי חולים לחולי נפש עקב הפרעות אינטלקטואליות והתנהגותיות .אולם בעקבות מלחמת
ששת הימים ,ובעיקר לאחר מלחמת יום כיפור ,התחזקה ההבנה שנפגע מוח אינו דומה לחולה במחלה נפשית .חיילים
שנפגעו במוחם במהלך הקרבות העלו את המודעות ואת המחויבות לשיקום של נפגעים אלה ולטיפול שישפר את איכות
חייהם ככל שניתן .התפתחות טכנולוגית של אמצעי ההדמיה שזירזו את קבלת האבחנות ,התפתחות הנוירופסיכולוגיה
וההתקדמות האדירה בתחום המחשוב ועיבוד הנתונים ,כל אלה סייעו להתפתחות המואצת בתחום חקר המוח.
בראשית הדרך לא היה ממי ללמוד ,והמטפלים בבית חולים לוינשטיין התקדמו תוך כדי ניסוי וטעייה ,עשייה ומחקר.
לאחר שבהתחלה השתמשו רק במושגים כמו "איבוד הכרה" או "בלבול" ,הרי שבמשך הזמן יזמו המטפלים מחקרים
ופיתחו מדדים להערכת חומרת הפגיעות.
בין השנים  2008-1978ניהל פרופ' זאב גרוסו ָסר ,מומחה לשיקום ולרפואה פיזיקאלית ,את המחלקה לשיקום חבלות
מוחיות בבית לוינשטיין .הוא הגיע לבית החולים בשנת  1971כרופא מתמחה בתחום המוח ,תחום שהיה אז בחיתוליו
וכל מִמצא בו היה ראשוני ומרתק .היום עומד בראש המחלקה ד"ר ירון סחר.
"די לנו שילכו מדי יום לפאב השכונתי"
בשנת  1974השתתפו רופאי בית החולים לוינשטיין לראשונה בכנס אירופי לחבלות ראש שהתקיים באוסלו ,שם הם
טענו שנפגעי ראש ,ובייחוד הצעירים שבהם ,צריכים לחזור מהר ככל האפשר לחיים פעילים ולחיי עבודה תקינים .הם
הציגו את הקריטריון של שיבת החולה לעבודה כקריטריון אובייקטיבי ראשון במעלה .הקולגות האירופים התייחסו
בלגלוג והשיבו שמדובר בחלומות בהקיץ" :אנו מסתפקים בכך שהחבר'ה האלה יקבלו את הק ִצבה שלהם ושילכו
לפאב השכונתי".
אבל בבית החולים לוינשטיין לא קיבלו את הגישה הזו .להפך ,הלכה והתחזקה הנחת העבודה שקיים קשר הדוק בין
חזרה לחיי עבודה תקינים לבין הצלחת השיקום .נוסח קריטריון שיקומי כולל שתחילתו בימי האשפוז הראשונים,
דרך אומדן היכולות של המטופל ,התאמה בין היכולות לתחום התעסוקתי שנפגע ,ועד החזרה לחיי עבודה תקינים
והשפעת כל אלה על איכות חייו .ככל שנצבר יותר ניסיון כך התחזקה ההנחה שקריטריון החזרה לעבודה הוא גורם
משמעותי ביותר בהצלחת ההליך השיקומי .חולים שחזרו לעבודה העריכו את איכות חייהם כטובה יותר .המחקרים
שפורסמו בבית החולים לוינשטיין וההישגים השיקומיים עניינו רבים ברחבי העולם ,ושוב לא נשמעו קולות של
הסתפקות בהליכה לפאב השכונתי.

“”From Coma To Community
שלושה מכל ארבעה נפגעים העוברים שיקום במחלקה הם צעירים בעשור השני והשלישי לחייהם .ואלה הן בדיוק
השנים שבהן מתחיל האדם לבנות את עתידו המקצועי ,מקים משפחה ובונה בית  -הוא נמצא בתחילת הדרך ותוחלת
חייו עוד לפניו  -הוא נידון לחיים .לכן ,הצלחת השיקום או כישלונו יתבטאו בדרך כלל בחיים שלמים.
מאחר שתוחלת החיים של נפגעים ששרדו את הפציעה החריפה וחזרו להכרה דומה לזו של האוכלוסייה הכללית,
שיעור הנפגעים בקהילה הולך ועולה עם השנים .מצב זה מחזק עוד יותר את הצורך במאמץ שיקומי שיבטיח את
איכות החיים המרבית האפשרית לפצועים אלה .מאמץ זה מטרתו לא רק להחזיר את הנפגע למשפחה ולחברה ,אלא
גם לשלבו בחיי עבודה בהתאם ליכולותיו .הטיפול מתבסס על מודל לשיקום אנשים הסובלים מפגיעת ראש חבלתית,
מודל שהוכן על ידי צוות המחלקה בראשות פרופ' גרוסוסר.
הצלחת השיקום נמדדת גם בהיבט הכלכלי .ההשקעה בטיפול הארוך משתלמת לכולם ,כולל לחברות הביטוח .כאשר,
בלחץ הגופים המממנים ,נאלצו המטפלים לקצר את משך האשפוז ושחררו חולים מוקדם מהנדרש  -הצלחת השיקום
פחתה .לכן בית החולים לוינשטיין רואה חשיבות כפולה ומכופלת בבניית מערך טיפולי מסודר ומאורגן ,הכולל מעקב
ארוך טווח לפרקי חיים ארוכים .המעקב אחרי המשתקמים נמשך לעתים עשרות שנים .עצם הידיעה שיש למשתקם
כתובת ,שיש לו אל מי לפנות וממי לקבל תמיכה  -די בה כדי להרגיעו ,לטעת בו ביטחון ולתמוך בו .מערך מעקב מובנה
ומסודר הוא חלק מהתפיסה הטיפולית הכוללת שכותרתה ,כפי שנוסחה על ידי פרופ' גרוסוסר From Coma To :
.Community
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השלכתה של החבלה המוחית על כל תחומי החיים

חבלה במוח עלולה לפגוע באחד או יותר מארבעת התחומים התפקודיים הבאים:
•בשליטה בתנועה
•ביכולת התקשורת  -שפה ודיבור
•ביכולות הקוגניטיביות
•שינויים באישיות ובהתנהגות
כלומר ,פגיעה מוחית עלולה לפגוע בכל ההיבטים בחייו של אדם .ריבוי ההיבטים חייב בניית צוות טיפולי רחב,
שיאפשר התמודדות נאותה עם מכלול הבעיות.
אחד הגורמים המשמעותיים ביותר המשפיעים על השיקום הוא משך חוסר ההכרה ,אשר מהווה מדד בדוק להערכת
חומרת הפציעה .השינויים באישיות ובהתנהגות מבטאים לרוב פגיעה באזורי המוח הקדמיים .באזורים אלה מתבצעת
עיקר הפעילות הקשורה לחלוקת קשב ,ליוזמה ,לשיפוט ,לבקרה ,לקבלת החלטות ולהתנהגות חברתית .הפרעה
בתחומים אלה פוגעת ביכולת החולה להשתלב מחדש בחיי משפחה ,עבודה ויצירה ,ולכן היא נחשבת חמורה יותר
מאשר פגיעה קוגניטיבית.
שיקום חבלות ראש הנו עבודה קשה ,יומיומית וממושכת .לעתים השיפור מופיע כעבור חצי שנה ,לעתים כעבור שנה
ולעתים אפילו כעבור שנתיים ושלוש .הטיפול בחולים אלה מחייב גם קשר הדוק עם משפחתו של החולה .תמיכת
התא המשפחתי מהווה נדבך יסודי וחשוב בתהליך השיקומי .ההתקדמות עלולה להיות מתסכלת א ִם משווים אותה
למצב שלפני הפציעה ,אבל א ִם מסתכלים על הדרך שעשה האדם מתחילת השיקום ,פעמים רבות ההתקדמות
כמעט בלתי נתפסת ואפשר לשאוב ממנה הרבה כוח ,אופטימיות ועידוד.
מספרת צביה דולב ,אחות אחראית במחלקה ה'" :אני עובדת במקום הכי נפלא בעולם .אמנם זה הכי קשה והכי
מתסכל ,אבל במהלך השיקום אנחנו ,הצוות הרב-מקצועי ,בונים את החולה מחדש .לפעמים לאחר השחרור באים
אנשים לומר תודה .וכשהם מספרים שהם חזרו לתפקד ,אינם תלויים במטפלים ,הולכים לעבודה ,גם כשמדובר
במסגרת מוגנת  -אין סיפוק ונחת גדולים מאלו .בבית החולים לוינשטיין עובדים יחד יהודים וערבים ,דתיים וחילונים,
פרופ'סורים ואנשי כוחות עזר  -וכולנו מעין משפחה אחת בעלת מטרה משותפת .כולנו עוסקים בשיקום המטופלים
שלנו ,מעיינינו ומסירותנו נתונים להם".

סיפורו של פרופ' אבי רביצקי
פרופ' רביצקי ,דמות בולטת בעולם האקדמי והציבורי ,ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית
וחתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל ,נפצע אנושות בתאונת דרכים .התאונה אירעה באוקטובר 2006
כאשר אוטובוס פגע בו בעת שחצה כביש בירושלים .במשך כחודש וחצי היה מחוסר הכרה .תחילה אושפז
בבית החולים הדסה ירושלים ,ולאחר מכן הועבר ללוינשטיין .עם שובו להכרה החל רביצקי את תהליך השיקום
הארוך ,הכולל טיפולי פיזיותרפית לשיקום התנועה ,שיקום הזיכרון ,התודעה והדיבור.
שנה וחמישה חודשים לאחר מכן ,במרס  ,2008שוחרר פרופ' רביצקי מלוינשטיין כשהוא עומד על שתי רגליו,
מזהה אנשים ומתקשר עם סביבתו.

פרופ' אבי רביצקי עם פרופ' הרט
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מחלקה ו' :שיקום אורתופדי
המחלקה לשיקום אורתופדי החלה את דרכה בשנת  .1973בתחילה עמד בראשה פרופ' זאב סוסק ,ומשנות השמונים
מנהל אותה פרופ' אלי איסקוב .בשנים הראשונות התמקד הטיפול בעיקר בשיקום קטועי גפיים .במהלך הזמן,
התקבלו לאשפוז גם נפגעי גפיים מתאונות ,חולים אחרי ניתוחים אורתופדיים ,כאלה הסובלים מכוויות ומתסמונות
כאב ,בעלי הליכה פתולוגית ואחרים.
בתחילת הדרך היה הידע המקצועי של צוות המחלקה מצומצם .את השינוי הראשון הביאו קבוצת מומחים
מתחום השיקום שהגיעו ארצה בשנת  .1974מומחים אלו ערכו ביקורים תכופים בארץ לאורך זמן ועקבו מקרוב
אחר התקדמות רמת הטיפול השיקומי .באותם ימים היה תהליך קבלת ההחלטות מורכב וממושך וכמוהו גם בניית
המכשירים האורתופדיים בהתאמה אישית .כתוצאה מכך ,משך האשפוז הממוצע במחלקה היה למעלה מחודשיים.
כמו כן ,התקיימה במחלקה פעילות אקדמית מועטה בלבד.
בסוף שנות השבעים הוקמה ליד המחלקה המעבדה לביו-מכאניקה ובראשה חוקרים מהפקולטה להנדסה ביו-
רפואית של הטכניון .אירוע זה הביא לפריצת דרך בפעילות המדעית בתחום הקליני במחלקה .אירוע חשוב נוסף
שנודעה לו תרומה גדולה בתחום המקצועי היה פתיחת בית מלאכה "גפים" ,אשר פעל בשיתוף פעולה הדוק הן עם
צוות המחקר מהמעבדה לביו-מכאניקה והן עם צוות המטפלים של המחלקה לשיקום אורתופדי .התוצאות לא איחרו
להגיע :החל מתחילת שנות השמונים ,זינקה הרמה המקצועית והמדעית של השיקום האורתופדי והפכה לשווה
בין שווים בקרב המחלקות המובילות בתחום בעולם המערבי .שמה של המחלקה הלך לפניה ועשה אותה למוקד
עלייה לרגל למתמחים באורתופדיה .מתמחים ורופאים באו ללמוד מקרוב על הקשר המקצועי ההדוק שבין שיקום
אורתופדי לאורתופדיה .היזון הדדי זה הביא להבנת הצרכים המיוחדים המאוחרים של הנכים ,וכתוצאה מכך לשיפור
הטיפול האורתופדי עוד בטרם הופנו לשיקום.
הצוות הרב-מקצועי של המחלקה מורכב כיום ממומחים עתירי ניסיון מתחום הרפואה ,סיעוד ,פיזיותרפיה וריפוי
בעיסוק .הרמה המקצועית הגבוהה של אנשי הצוות בצד פעולות התייעלות אשר ננקטות מדי פעם ,עשו את המחלקה
לדינאמית ולכזו המסוגלת גם להתמודד עם תחלופת חולים גבוהה ובו בזמן לקצר את משך האשפוז.
למחלקה לשיקום אורתופדי מסונפת מרפאת חוץ גדולה המספקת שירותים בתחומים שונים .סוכרתיים מגיעים
למרפאה ומקבלים בה הדרכה לטיפול בכפות הרגליים ,ייעוץ להתאמת נעליים וטיפולים נוספים .מאושפזים ששוחררו
מהמחלקה מגיעים למרפאה לביקורת .קטועי גפיים ,נפגעי שיתוק ילדים ,חוסים במוסדות ואחרים מגיעים אליה
לקבל ייעוץ והמלצות למכשור אורתופדי בהתאמה אישית.
בצד העבודה הקלינית היומיומית ,התנהלה במחלקה גם פעילות אקדמית ומחקרית ענפה .עם השנים התפתחו
קשרי מדע עם מעבדות ומחלקות שיקום ברחבי העולם .חוקרים מהמחלקה יצאו להתלמד במעבדות שונות בעולם
או להציג את תוצאות מחקריהם בכנסים הבינלאומיים החשובים ביותר .חוקרים מחוץ לארץ הגיעו לביקורי גומלין
לתקופות שונות .מתמחים מתחומים שונים בחרו להגיע אל המעבדה במסגרת חובת מחקר במדעי יסוד .תחומי
העניין הבולטים של הפעילות המדעית הם חקר ההליכה במצבי נכות שונים ,פיתוח והערכת אמצעים שיקומיים
מתחום הפרוסטטיקה והאורטוטיקה ושימוש בגרייה חשמלית תפקודית לצורך ניוד נפגעי עמוד שדרה.
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המטופל אבי משה עם פרופ' אלי איסקוב ,מנהל מחלקה ו' לשיקום אורתופדי ועם והפיזיותרפיסטית ענת בלייר.

פרופ' סוסק (משמאל) ,חנה שניידר  -פיזיותרפיסטית אחראית שיקום אורתופדי ,וטכנאים מחברת "גפים" בבית המלאכה לייצור
פרוטזות בתחילת שנות השמונים.
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אווירה של אמון ושיתוף פעולה
בשנת  1971הגיע לבית החולים לוינשטיין פרופ' זאב סוסק ,כירורג ,שעקב פגיעה עצבית בידו נמנעה ממנו היכולת
לעבוד כמנתח .הוא השתלב בתחום החדשני של שיקום קטועי הגפיים .כמי שהכיר את התחום ,העיד סוסק שמנתחים
בכירים סלדו מביצוע קטיעה וראו בה כישלון והוכחה לחוסר יכולתם לעזור לחולה .באותו זמן היה תחום כירורגיית
כלי הדם בראשית דרכו .המנתחים לא הבינו את החשיבות הרבה של קטיעה מקצועית ואף לא את הקשר שבין
מבנה הגדם להתאמת התותבת .לשם כך החלו רופאי בית החולים לוינשטיין לבקר בבתי חולים כלליים ,לבדוק את
המטופלים טרם קבלתם לשיקום ולהסביר לכירורגים את עקרונות ביצוע הקטיעה מנקודת מבטו של הרופא המשקם.
מאמץ מתמשך זה החל לתת את אותותיו והביא לשיפור באיכות הקטיעות והגדמים .בשנים האחרונות ,יותר ויותר
אורתופדים בוחרים לעבוד במחלקה .בזכות מגמה זו מתהדק שיתוף הפעולה המפרה עם המחלקות האורתופדיות
שמהן מגיעים החולים לשיקום.
התקדמות נוספת בשיקום של קטועי גפיים בסוף שנות השבעים נזקפת לזכותן של הפיזיותרפיסטיות ואחיות
המחלקה .הטיפול הפיזיותרפי ,הסיעודי והשיקומי בקיטע הנו עמוד התווך שעליו נשענים כל יתר גורמי השיקום.
שיקומו של הקיטע מתחיל מיומו הראשון במחלקה .האחות והמְרפאה בעיסוק הן שעובדות איתו על לימוד ותרגול
פעולות יומיומיות כגון :חבישת הגדם ,ביצוע פעולות שונות כמו לבוש ,רחצה ואכילה .כדי להשלים את התמונה יש
למנות את יתר אנשי הצוות  -הפסיכולוגים והעובדות הסוציאליות.
במרוצת השנים חלו שינויים שעשו את המחלקה לדינמית יותר ,תחלופת החולים גדלה ותקופות האשפוז התקצרו.
השימוש בבריכה הטיפולית ,למשל ,מאפשר דריכה חלקית על הרגל כבר בשלבים הראשונים לאחר איחוי השבר .זהו
אמצעי טיפולי המאפשר קיצור ניכר בימי האשפוז.
כיום מתקבלים למחלקה לא רק קיטעים אלא גם נפגעי גפיים מתאונות וחולים ומנותחים עם הפרעות שונות בהליכה
ובתפקוד .במחלקה שלושים וחמישה אנשי צוות ,ומאחר שטיפול שיקומי מבוסס על פרטים קטנים ,נדרש כל אחד מהם
להקפיד ולדייק במלאכתו .זו הסיבה שהאמון והאווירה הטובה בצוות כה חשובים להצלחת העבודה השיקומית.
אינספור אירועים דרמטיים ומרגשים מתרחשים במחלקה .לאחרונה השתחרר לביתו אדם שרגלו האחת קטועה מעל
לברך ,ורגלו השנייה מתחת לברך .בבית חולים אחר נאמר לו שלנוכח אי-הסימטריה בקטיעה הוא ייאלץ לשבת בכיסא
גלגלים כל חייו .האיש יצא מבית החולים לוינשטיין כשהוא הולך על רגליו ונעזר בקביים בלבד .הדבר נראה כמעשה
נסים ,אך זה כמובן איננו נס ,אלא תוצאה של השקעה ,ידע ,ניסיון ועבודה מקצועית ממושכת.
מנהל המחלקה ,פרופ' אלי איסקוב ,סבור שעל מנהלי המחלקות והרופאים הבכירים להנחיל לאנשי הצוות הצעירים
את אמנות הריפוי :איך לגשת לחולה ,איך לשוחח איתו ,איך לבדוק אותו ,מה לומר לו לפני ואחרי הבדיקה ,איך לבשר
לו ולבני משפחתו בשורות קשות .אמנות זו אינה נלמדת בבתי הספר לרפואה ,ויש לפתח אותה כחלק אינטגראלי
מההתפתחות המקצועית של הצוות.

היחידה לאשפוז יום כללי
היחידה בניהולה של ד"ר נעמי רוזנטול ,שהוקמה בשנת  ,1997נבנתה במטרה לאפשר למטופלים שילוב מותאם
והדרגתי בקהילה ,והיא מהווה גשר בין האשפוז המלא לבין חיים עצמאיים בקהילה .הקמתה נועדה להקל על מצוקת
האשפוז בבית החולים ולקצר את תור הממתינים לאשפוז .בראשית דרכה הופנו ליחידה רק חולים מתוך מחלקות
האשפוז של בית לוינשטיין ,כחמישה-עשר איש בסך הכול .כיום מטופלים במחלקה כחמישים חולים ,וכ 80%-מהם
באים מחוץ לבית לוינשטיין .חלקם מופנים מבתי חולים אחרים ,מחברות ביטוח ,מהצבא ומשרד הביטחון ,וחלקם
תיירים ,המגיעים לארץ במיוחד כדי לעבור טיפול ביחידה.
היחידה מחולקת לשלוש תת-יחידות:
•מטופלי אורתופדיה ושדרה
•מטופלים נוירו-מוסקולאריים (חולי פרקינסון ,ניוון שרירים וכדומה)
•מטופלים נוירולוגיים (לאחר אירוע מוחי ,ניתוחי ראש ועוד)
מלבד הטיפול הרפואי מקבלים המטופלים גם טיפול סיעודי ,פיזיותרפי ,ריפוי בעיסוק ,טיפול בהפרעות בתקשורת,
הידרותרפיה ,שיקום מיני ,טיפול פסיכולוגי ,סוציאלי ,פסיכיאטרי ונוירו-פסיכולוגי ,טיפול באמנות ,סדנה למוטוריקה
עדינה ועוד .בתחילה מגיע החולה ליומיים של הערכה על ידי צוות רב-מקצועי הבוחן את קבלתו לאשפוז ובונה
עבורו תוכנית שיקומית מתאימה .זמן האשפוז הממוצע הוא כשישה שבועות .החולים מגיעים בין פעמיים לחמש
פעמים בשבוע ונמצאים בטיפולים כארבע שעות ביום ,בהתאם לתוכנית שנקבעה עבורם .לאחר שחרורם ממשיכים
המטופלים להיות בקשר ובמעקב של היחידה .הקשר עם הקהילה ובייחוד עם רופא המשפחה הדוק ביותר .משוקמים
לשעבר יודעים שצוות היחידה יסייע ככל שיוכל ,גם אם חלפו שנים מתום הטיפול.
ייחודה של היחידה הוא בדגש הרב הניתן לאיכות החיים .לא די שמשוקם מצליח להתלבש בעצמו  -המטרה היא
ללמדו לעשות זאת בפרק זמן סביר ובאופן הקרוב ביותר לביצוע נורמאלי ,וכך לגבי פעולות נוספות ,לרבות חזרה
לעבודה .כל מטופל מגיע ליחידה עם מלווה ,והמטפלים מדריכים ומכוונים את המלווים באשר לטיפול שיידרש
בהמשך הדרך ,ולמציאת שביל הזהב שבין אהבה חונקת להזנחה.

המחקר בתחום השיקום האורתופדי

עבודות המחקר של המחלקה התבצעו בתחילה במעבדה לביו-מכניקה והתמקדו בעיקר בנושאים טכניים-הנדסיים
ולעתים גם במחקר בסיסי .דגש הושם בעיקר על מחקרים שעסקו בשאלות יומיומיות מחייו של הקיטע .מסקנות
המחקרים יושמו בטיפול היומיומי ובבניית התותבות והמכשירים .בשנת  1998התחדשה פעילותה של המעבדה
לקינסיולוגיה ,העוסקת במחקר בתחומי הביו-מכניקה ,התנועה וההליכה .חוקרי המעבדה הם אנשי מחשבים,
טכנאים ורופאים .במהלך השנים הצטרפו אל הצוות לתקופות קצרות גם חוקרים מבחוץ ובעיקר מחו"ל .תחומי
המחקר בין השאר הם:תותבות ומכשירים אורתופדיים ,הליכה ויציבות בעמידה של קבוצות נכים,גירויים חשמליים
תפקודייםוחקר תהליכי התעייפות השריר.

המרפאה לשיקום אורתופדי

במשך שנים רבות מבצעת מרפאת החוץ של המחלקה לשיקום אורתופדי ביקורת ומעקב אחר קטועי הגפיים
שהשתחררו ומטפלת בהם ,וכן מספקת מכשור אורתופדי לנכים .לאחר שהתקבל מענק מחקר ,הוקמה בתוך המרפאה
מרפאת כף רגל ייחודית לחולי סוכרת .שירותי המרפאה הורחבו והם ניתנים כעת לא רק למשוחררי המחלקה .בין
השאר נוספו גם המלצות לטיפולים ,וכן ייעוץ והדרכה בכל הקשור לפעילות ספורטיבית .הרחבת השירותים הביאה
לגידול ניכר במספר הפונים למרפאת החוץ.כיום מטפלת המרפאה בלמעלה ממאתיים פונים בחודש.
מימין לשמאל :ד"ר עופר קרן ,ד"ר מקס שטרן ,ד"ר מריו כהן ,פרופ' גרוסוסר ,כלילה שפיר וד"ר נעמי רוזנטול.
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הסיעוד
לצד התפתחותו של בית החולים כמרכז שיקום ,התפתח גם הסיעוד בשיקום ,הן בתחום הטיפולי והן בתחום המקצועי
והאקדמי .הנשמה היתרה ,החמלה והאהבה עוברות כחוט השני מראשית הדרך ועד היום באמצעות הענקת הטיפול
לחולה ומשפחתו ,המגיעים למרכז השיקום הלומי אסון ושרויים באי ודאות באשר לעתיד.
הסיעוד במרכז השיקום לוינשטיין החל את דרכו עם קומץ אחיות מוסמכות ,אחיות מעשיות וכוחות עזר .מנהלות
הסיעוד הראשונות ,מוריה גלילי ויפה גוטהרץ ,הבינו את החשיבות שבקליטת אחיות מוסמכות ,השכילו לקלוט
אחיות צעירות ובנו צוות מוביל ומנהיג של עשייה סיעודית .עבודת צוות הסיעוד בבית החולים לוינשטיין מושתתת
על ידע מקצועי וקליני תוך התמקדות בשיקום ,התורמת גם לעולם האקדמיה בתחום ספציפי זה .מכאן נסללה הדרך
להפיכתו של בית החולים לשדה קליני של בתי ספר לסיעוד לאחיות מוסמכות.
בשנות התשעים ,עם העלייה הגדולה מחבר העמים לשעבר ,החל תחום הסיעוד ביוזמתה של מלכה אשכנזי ,סגנית
מנהלת הסיעוד ורכזת הפיתוח המקצועי ,לקלוט את האחיות החדשות ישירות למחלקות ,לאחר שסיימו להשתתף
בקורס הטמעה שהושתת על עקרונות הסיעוד והשיקום .האחיות החדשות המגיעות לסיעוד כיום הן אחיות ותיקות
מתוך המחלקות השונות בבית החולים ,שעוסקות בהדרכה .המדריכות הקליניות עוסקות בחניכת אחיות ,כוחות עזר
חדשים וסטודנטים לסיעוד .בהמשך התמנו בכל מחלקה "אחיות משימה" המרכזות נושאים קליניים שונים ,כגון מניעה
וטיפול בפצעי לחץ ,ניהול הטיפול התרופתי ,ניהול החייאה ,מניעת זיהומים והפרעות בליעה וכאב.
אחיות המשימה מקיימות קשר הדוק ורצוף עם מרכזות התחום שממונות על נושאים אלה .חשוב לציין את תרומתן
הגדולה של אחיות המשימה ליישום מדיניות הנהלת הסיעוד ,בעיקר לנוכח העובדה שעיסוקן בתחומים הללו הוא
נוסף על תפקידן הפורמאלי במחלקה.
בהנהגתה של מנהלת הסיעוד הנוכחית שושי שנהב ובסיוע צוות הסיעוד הבכיר ,הפך הסיעוד למוביל ידע בתחומים
שונים בטיפול השיקומי בחולה .כל זאת דרך קורסים והעשרת ידע בנושאים מגוונים ,כגון הפרעות בליעה עקב בעיות
נירולוגיות ,טיפול ומניעת פצעי לחץ ,הפרעות בתפקוד שלפוחית השתן על רקע נוירולוגי ,הפרעות בסוגרים ועוד.
במהלך השנים פיתח הסיעוד אומדנים לזיהוי בעיות קליניות בנושאים של :אומדן מצב הכרה ,אומדן שליטה על הסוגרים
ואומדן להפרעות בליעה ,שפותח בשיתוף עם המחלקה להפרעות בתקשורת .באמצעות אומדנים אלה מאבחנות
האחיות הפרעות נוירולוגיות ומבצעות התערבות סיעודית שיקומית מקצועית.
אחיות בכירות מפיצות ידע שיקומי בתחומים שונים בבתי ספר לסיעוד ,בקורסים שונים ובמסגרות אקדמיות נוספות,
משתתפות בוועדות ארציות של שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות ,ותורמות מהידע והמומחיות הייחודיים שנצברו
בבית חולים לוינשטיין.
במלאות יובל שנים לבית החולים ,מקצוע הסיעוד בשיקום מהווה כעין מארג שזור מחוטים רבים הקשורים זה בזה
בקשר בל יינתק .יסודותיו כוללים אהבה למקצוע ,מסירות לחולה ומשפחתו ,איכות קלינית המבוססת על ידע מקצועי,
יישום נהלים והנחיות של משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית ,התמחות קלינית בנושאים שיקומיים ייחודיים ,ומעל
לכול צוות אחיות וכוחות עזר ,העושים את עבודתם יומם ולילה ,במסירות ,במקצועיות ובאיכות גבוהה.
לדברי אורה פילו ,מנהלת סיעוד מחלקה ד' ויו"ר ועד עובדי בית החולים" :עבודת הסיעוד בבית החולים לוינשטיין
מהווה נדבך מרכזי בשיקום ,והמשימה העיקרית היא להביא את המטופל למיצוי תפקודי אופטימאלי .צוות הסיעוד,
העובד לילות כימים ,עוסק גם בתכנון הטיפול ,המעקב ושחרור המטופל לקהילה ,על כל ההיבטים הסיעודיים
הכרוכים בדבר ,וכן משמש אוזן קשבת ומגיש סיוע נפשי למטופלים ולמשפחותיהם".
חלק מתפקידם של האחיות והאחים הוא גם להכניס לשימוש את המכשור הרפואי המתקדם ,כדוגמת מכשיר
האולטרא-סאונד שחולל מהפכה טיפולית בבית החולים .צוות הסיעוד מתבקש להביע את דעתו המקצועית בבדיקת
עזרים שונים  -מזרנים ,חגורות ,מיטות  -בשאיפה לאפשר את מרב הבטיחות והנוחות למטופלים ולמנוע סיבוכים.
העזרים השונים נבדקים בהיבטים של עלות מול תועלת.
בית חולים לוינשטיין היה הראשון שזיהה התפשטות של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה .הוא הכין נוהל והנחיות עבודה
 בשיתוף ההנהלה ,בית המרקחת ,הרופאה היועצת למחלות זיהומיות ומרכזת התחום  -שהועברו למשרד הבריאות.הנוהל וההנחיות הופצו בקרב בתי החולים ברחבי הארץ והצליחו להביא למודעות ולירידה משמעותית בהתפשטות
החיידק העמיד ולשיפור בבקרת הזיהומים בכלל .כמו כן פותח בבית החולים לוינשטיין כלי שבדק את המצב הזיהומי
של החולים עם הגעתם ,ונערך מחקר שהתמקד בהשוואה שבין זיהומים הנמצאים כבר בקבלה לבין הזיהומים
הנרכשים במהלך האשפוז .הממצאים הראו שיותר מ 80%-מהחולים הגיעו כשהם נושאים עמם זיהום ,לעתים רדום
ולעתים פעיל .צוות בית החולים פיתח מנגנונים ושיטות עבודה לצמצום הזיהומים ,ואנשי הצוות מנחילים את הידע
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הזה הלאה בהרצאות בכנסים מקצועיים .בעקבות פעולות ההסברה ושיפור המערכות ירד שיעור הזיהומים הנרכשים
בבית החולים.
חולים שנפגעו בעמוד השדרה וסובלים מנכות פיזית לומדים להשלים עם העובדה שיש תקווה גם בכיסא גלגלים,
והחיים יכולים להיות מספקים ומעשירים מאוד .לעומת זאת פגיעתם של נפגעי ראש אינה חיצונית ואינה נראית ,אך
השפעתה קשה מאוד .הצלחה בשיקום היא עניין סובייקטיבי ,אין לה הגדרה חד-משמעית ,והיא תלויה בזווית הראייה
של המטופל .לעתים משתחרר מבית החולים חולה שחזר לתפקד בצורה טובה ,אולם הוא אינו מסוגל להשלים עם
צליעה קלה ברגלו ונותר מדוכא וממורמר .לעומתו ,ישנם המשותקים בידיהם וברגליהם ותלויים לחלוטין בזולתם,
ועם זאת הם אופטימיים ומוצאים טעם ועניין רב בחיים.
המאושפזים בבית חולים לוינשטיין אינם מסתובבים בפיג'מה אלא בבגדיהם .לנוכח תקופות האשפוז הארוכות ,חשוב
שכל חולה ישמור על הצביון האישי והייחודי שלו .יש לכך סיבה נוספת :הפיג'מה מסמנת את האדם כחול ֶה וכמי שאינו
מתפקד ,ואילו בלוינשטיין מנסים להעביר את המסר שההגעה היומיומית לטיפולים היא כמו יציאה לעבודה :מדי יום
עוזב החולה את המחלקה  -ביתו  -ויוצא לעבודה  -שבקומה הטיפולית .כך גם נבנה לחולים ולמשפחותיהם סדר יום
המשיק לחיים בחוץ ולאורח חיים תקין ובריא.
לדברי שושי שנהב ,מנהלת מחלקת הסיעוד" :כמו היופי ,גם ההצלחה בשיקום היא בעיני המסתכל .רוב המטופלים
שעוזבים את בית החולים לוינשטיין נשארים עם מגבלה כלשהי ,אך הצוות יודע שההצלחה טמונה בחתירה לעצמאות.
לכן אנו נאבקים על איכות חייו של כל מטופל ,והמשימה העיקרית שלנו להביא את המטופל לכך שלא יהיה נטל על
משפחתו".
לדברי פנינה הרט ,לשעבר אחות אחראית מחלקת מיון" :מסירות יוצאת דופן של בני משפחה מרגשת אותי בכל
פעם מחדש .ראיתי בבית החולים לוינשטיין אינספור התנהגויות של מסירות ואהבה .העצה החשובה ביותר שמעביר
הצוות למשפחות היא לשדר לחולה מסר ברור' :אנחנו אוהבים אותך ,אנחנו נילחם איתך ,אנחנו צריכים אותך' .לעולם
אין לתת לחולה הרגשה שהוא מיותר ,שלא ניתן להחזירו הביתה או שמחפשים עבורו מסגרת חלופית .הניסיון לימד
אותנו שחולים קשים מאוד ,שסיכוייהם להתאושש היו קלושים ,השתקמו בזכות משפחה תומכת ואוהבת .לעומתם
חולים קלים יחסית ,שמשפחתם שידרה להם ייאוש ,הרימו ידיים ונכנסו למצב דיכאוני .המדדים לפוטנציאל שיקומי
מותנים בהתנהגות החולה ,בשיתוף הפעולה עמו ובקשרים עם בני משפחתו".
מספרת מלכה אשכנזי ,סגנית מנהלת הסיעוד" :ביחידה לטיפול נמרץ שכב חולה מחוסר הכרה ,חייל דתי שהוכש על
ידי עכביש הידוע בשם 'אלמנה שחורה' .מסיבה כלשהי נאלצנו להעביר את מיטתו מחדר אחד למשנהו .בבוקר ,כשאמו
הגיעה לבקרו היא לא מצאה אותו בחדרו ונחרדה .היא פנתה אלי בבהלה ואני חיבקתי אותה ושוחחתי איתה שעה
ארוכה' .חשבתי שוויתרתם עליו' ,אמרה כשישבנו זו ליד זו ואני מנסה להרגיעהּ' .אני מעדיפה לבוא לכאן כל יום ללטף
את גופו החם ,מאשר ללכת לבית הקברות וללטף שיש קר' .דבריה נחרטו בראשי היטב ,ותמיד ,גם כשטיפלתי במחוסרי
הכרה ,זכרתי את מילותיה וזכרתי שיש לאפשר למשפחות להיאחז בחיים ולעולם לא ליטול מהן את התקווה".
דינה נורי ,מרכזת תחום סיעוד ,מרכזת בּ ַקָּרֹות ואחות קשר עם הקהילה ,מספרת" :הגעתי לבית החולים בנובמבר
 ,1968עם סיום בית הספר לאחיות ,אני עובדת כאן למעלה מארבעים שנה .עבדתי כמעט בכל המחלקות .התבגרתי
עם בית החולים ,למדתי על חשיבות החיים ,למדתי להבדיל בין עיקר לטפל ,ובעיקר למדתי עד כמה כל אדם משמעותי
וחשוב למשפחתו".

האחיות האחראיות

תרגול פינוי חולים
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ארוחת צהריים בחדר האוכל הישן של בית החולים
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פיזיותרפיה
יחידת הפיזיותרפיה ,בניהולה של איתנה טבקרו ,היא היחידה הפרא-רפואית הגדולה בבית החולים ומהגדולות
בישראל .עובדים בה  70איש ,מהם  55פיזיותרפיסטים מוסמכים בעלי תואר ראשון או שני ,וכן כוחות עזר ,מזכירה
ומחסנאי .היחידה מטפלת בכ 95%-מכלל המאושפזים בבית החולים במסגרות השונות ,בטיפול פרטני יומיומי.
מטרת הטיפול הפיזיותרפי היא שיקום מערכת התנועה והשלד ,תרגול ,לימוד ואימון של פונקציות יומיומיות ,כמו
למשל עמידה ,קימה משכיבה לישיבה ולהפך ,הליכה על משטחים שונים ,עלייה וירידה במדרגות ,קפיצה וריצה.
כל מטופל המגיע לבית החולים עובר מיד עם קבלתו בדיקת מיון שמטרתה להעריך את יכולותיו ומגבלותיו .בהסתמך
על כך נבנית תוכנית טיפול פרטנית ,המגדירה את היעדים לטווח הקרוב ולטווח הרחוק .כחלק מהגישה השיקומית
של היחידה מותאמת לכל מטופל "חבילת טיפולים" אישית בהתחשב ביכולותיו ,מגבלותיו ומטרות הטיפול בו.
החבילה כוללת ,בנוסף לטיפול הפרטני ,מגוון רחב של טיפולים ,ובהם טיפולים קבוצתיים ,העמדה על גבי מתקני
העמדה שונים ,פעילות בחדר הכושר הטיפולי ,הולכה ותרגול עצמי .המטרה היא לאפשר לכל מטופל להפיק את
המרב מתקופת השיקום שלו במהלך האשפוז.
בשנת  2008זכתה היחידה בפרס מצוינות מטעם מנהל בית החולים .בשנת  2009הוענק פרס ע"ש נפתלי רוסמן
למנהלת שירות הפיזיותרפיה וצוות ההדרכה הקלינית של בית החולים על מעורבות ועשייה יתרה בתחום השיקום
הרפואי .צוות המחלקה מקפיד כל העת להתקדם ,להתעדכן ,להתחדש ולשלב טכנולוגיות מובילות בשיקום .מערכת
הפוסטרוגרף נמצאת בשימוש המחלקה מזה מספר שנים ,והיא מאפשרת לאבחן ולטפל בלקויות בשיווי המשקל
במגוון רחב של מטופלים .הבריכה הטיפולית ,ההידרותרפיה ,מהווה חלק אינטגראלי מהטיפול הפיזיותרפי במאושפזי
בית החולים ,ומתבצעים בה טיפולים פרטניים וקבוצתיים לפי צורכי המטופל .לטיפול בבריכה מספר יתרונות ,ביניהם:
חום המים 34-35 ,מעלות ,שהוא גורם המקל על כאבים ומפחית מתח מוגבר בשרירים; בתוך המים מתאפשרת
דריכה מוקדמת חלקית ,והמטופל אינו צריך להתמודד עם משקל גופו.
מערכת הלוקומט הנה מערכת חדישה והמתקדמת ביותר מסוגה בארץ .המערכת מורכבת ממסוע וזרועות רובוטיות
המסונכרנות בעזרת מחשב .היא מיועדת להולכת מטופלים ,במגוון רחב מאוד של פגיעות ,כבר בשלבי השיקום
המוקדמים .ההליכה נעשית בתבנית הליכה נורמאלית ורציפה ,תוך מתן תמיכה מועטה או רבה למטופל על פי הצורך.
יתרונה של מערכת זו בכך שגם חולים שיש להם שיתוק חלקי ,ואפילו מלא ,יכולים לתרגל הליכה של מאות מטרים
ואפילו קילומטרים ביום.
לאחרונה נפתח בבית החולים חדר כושר טיפולי המאובזר בציוד חדשני שמותאם גם למטופלים היושבים בכיסאות
גלגלים .הרעיון לשלב פעילות בחדר כושר טיפולי ,מותאם ונגיש למאושפזי בית החולים ,מהווה נדבך נוסף בתפיסה
הטיפולית המקצועית של היחידה ומרחיב מאוד את מגוון הטיפולים למטופלי לוינשטיין .חדר הכושר מופעל על ידי
פיזיותרפיסטים מוסמכים שהוכשרו לכך.
יחידת הפיזיותרפיה מסונפת לבית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב כאתר מרכזי להתנסות קלינית
בתחום של שיקום מבוגרים .המחלקה מדריכה גם סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,מאוניברסיטת חיפה
ומהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון .ההדרכה מבוצעת על ידי פיזיותרפיסטיות ותיקות מצוות המחלקה.
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הילד מדארפור
לפני שנים אחדות הגיע לבית החולים לוינשטיין ילד בן שמונה מדארפור ,קטוע רגל מתחת לברך .כשהיה בן
שלוש ,במהלך מלחמת האזרחים המתחוללת שם ,נזרקה פצצה לעבר הרכב המשפחתי .ברגע אחד נהרגו אביו,
סבו וסבתו ,ורגלו השמאלית נקטעה .הוא הגיע לישראל בדרך לא דרך עם אמו ואחיו ,לאחר שברחו מדארפור
וקיבלו מעמד של פליטים .מתנדב שפגש את המשפחה באילת הבחין בפציעה ופנה לבית חולים לוינשטיין.
בית החולים נענה לאתגר ,והילד הגיע מלווה באמו .האֵם הייתה בתחילה מפוחדת ומבוהלת ,ואילו הילד ,חמוד
ונבון במיוחד ,למד עברית והסתגל במהירות לסביבה החדשה .חברת 'אשד אורתופדיה' תרמה רגל תותבת
בשווי אלפי דולרים .כשהילד קיבל את הפרוטזה החדשה הוא אחז בה וסירב להרפות .פרופ' איסקוב וחנה
הפיזיותרפיסטית הסבירו לו בפנטומימה שהפרוטזה תחכה לו גם מחר ,אולם הילד לא התרצה והצמיד את
הפרוטזה לגופו .רק לאחר שפרופ' איסקוב הבטיח לו כי בקרוב ישחק כדורגל ,חייך הילד חיוך ענק ואמר 'תמם'
(טוב) .מדי בוקר הוא אחז בידה של חנה ,למד להרכיב את הפרוטזה בכוחות עצמו ויצא יחד עמה לטיולים
ארוכים במסדרונות בית החולים .לאחר חמישה ימים הוא החל לשחק כדורגל עם מאושפזים אחרים .אז,
כשהיא צופה בבנה משחק ,נראתה לראשונה גם אמו מחייכת.
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חנה שניידר מלבישה את הפרוטזה לילד מדארפור
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הפיזיותרפיסטית אירית זיידנוורום ומטופל
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ריפוי בעיסוק
מקצוע הריפוי בעיסוק נוסד לפני כמאה שנה בארצות הברית ו"עלה ארצה" בתקופת המנדט .בשנת  1947החלו ללמד
לראשונה ריפוי בעיסוק בבית החולים הדסה בירושלים .מדובר במקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי ,שמטרתו השגת מרב
התפקוד והעצמאות לשיפור איכות החיים של המטופל בסביבתו הטבעית .המרפאים בעיסוק מספקים למטופל
כלים ומיומנויות המאפשרים לו להתמודד עם דרישות החיים ,ומסייעים לרווחתו ,לשיפור תפקודו ולהגברת תחושת
השייכות החברתית שלו .הטיפול נעשה תוך שיתוף פעולה עם המטופל ועם המעגלים המשפחתיים והחברתיים
הסובבים אותו.
ההתערבות הטיפולית במסגרת הריפוי בעיסוק היא מורכבת ומתבצעת מנקודת הנחה שלכל אדם מטרות ,צרכים
וסגנון חיים שונים .גם ציפיות ודרישות הסביבה שונות מאדם לאדם .חלק מפעילויות היומיום משותפות לכל בני
האדם ,כגון רחצה ,לבוש ,אכילה ושינה ,אך ישנן פעילויות ומאפיינים אישיים לכל אדם ההופכים אותו לייחודי :בחירת
הלבוש ,הקניות והסידורים הדרושים לו ,תחביבים ,בחירת חברים ,עיסוק ,לימודים וכן הלאה.
בשנות השישים עבדו מעט מְרפאות בעיסוק בבית החולים .באותה תקופה התבססה החברה בישראל על עבודה
יצרנית :סריגה ,תפירה ,נגרות ,אריגה ,קדרות ומלאכות נוספות .לכן גם המרפאים בעיסוק התמקדו בשיקום ואבחון
באמצעות מלאכות יד .כיום לומדים רוב המטופלים להפעיל מחשב ,אשר החליף למעשה הן את המלאכה והן את
הפנאי ,והפך לאחת הדרכים העיקריות ליצירת קשר עם העולם .חלק נכבד מההליך השיקומי עובר היום דרך חדר
המחשבים.
בתחילת שנות השבעים גדל הצוות ,והושם דגש על תפקוד ,עצמאות וחיים פעילים ,אולם הכלים עדיין התבססו על
מלאכות פשוטות .בעקבות מלחמת יום הכיפורים ,חל גידול משמעותי במספר החולים ונוצר צורך ממשי בהתארגנות
מחודשת .גב' בטי אלעזר ,מנהלת הריפוי בעיסוק באותה תקופה ,פיתחה שיטות הערכה וטיפול חדשניות במטרה
לענות על צרכים אלה .ביחד עם ארבע קלינאיות מהיחידה ,זכתה בטי בפרס על תכנון ופיתוח מכשירי עזר למען
החולה הראומטי וחולים הסובלים מבעיות תנועתיות אחרות.
אמצעי טיפול מגוונים
בבית החולים לוינשטיין עובדות כיום כחמישים מְרפאות בעיסוק ,כולן אקדמאיות .הן מלוות כל מטופל במשך תקופת
אשפוזו וקובעות עמו ועם בני משפחתו את מטרות הטיפול .יומה של המרפאה בעיסוק מתחיל ליד מיטת החולה,
שם היא מלמדת אותו להתרחץ ,להתלבש ולאכול .התשתית לחיים עצמאיים מבוססת בראש ובראשונה על תפקוד
יומיומי במטלות הפשוטות .לאחר מכן ,בהתאם למצבו ,יורד כל מטופל לקומה הטיפולית.
בהיותו אמון על התפקוד היומיומי ועל העיסוקים מינקות ועד זקנה ,על הריפוי בעיסוק לשמש מ ַרא ָה של החברה שמחוץ
לכותלי בית החולים ,סימולציה לחיים האמיתיים .לשם כך הוא עושה שימוש במגוון אמצעים מוטוריים וקוגניטיביים.
בחדר הריפוי בעיסוק ישנם מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת של מציאות מדומה ,המאפשרת למטופלים להתנסות
בסביבה המחקה סביבה אמיתית וסיטואציות מחיי היומיום .למשל ,מציאות מדומה של קניות בסופרמרקט ,עבודה
במטבח ,נהיגה ברכב ,משחק כדורגל וסביבות חיים נוספות .לעתים הטיפול הוא פרטני ולעתים קבוצתי ,וטיפולים
רבים משלבים את בני המשפחה .יש מצבים שבהם המרפאות בעיסוק מזמינות אנשים מסביבת העבודה של המטופל,
בהסכמתו ,כדי שיסייעו בהמחשה.
לדברי שרה אברבוך ,מנהלת היחידה לריפוי בעיסוק" :ככל שהולכים ומצטברים ניסיון וידע רבים יותר על מבנה המוח,
כך הולך ומתרחב הטיפול הקוגניטיבי .נוספים אמצעי הדמיה ,מתבצעים מחקרים חדשים ,ותחום זה אינו קופא על
שמריו .רבים שואלים מה ההבדל ביו ריפוי בעיסוק לבין פיזיותרפיה .ותשובתי היא :בטיפול הפיזיותרפי מלמדים ללכת,
ריפוי בעיסוק מלמד לאן ללכת".
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LOTCA

צוות המרפאים בעיסוק בבית החולים לוינשטיין למד בהדרגה שהיכולות המוטוריות של המאושפזים משתפרות
מהר יחסית ,והן אינן המכשול העיקרי לחזרתו של האדם לתפקוד עצמאי .לעומת זאת ,המרכיבים ההתנהגותיים
והקוגניטיביים (תהליכי חשיבה ,זיכרון ,מודעות ולמידה) משתפרים לאט יותר .כעשר שנים נדרשו לגיבוש ערכת
אבחון קוגניטיבי המאפשרת להעריך בזמן קצר יחסית את רמת התפקוד הקוגניטיבי של החולה .ערכת הLOTCA-
) ,(Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessmentשהביאה לפרסומו של בית חולים לוינשטיין ברחבי
העולם ,פותחה בשנות השמונים .היא מכילה אמצעים פשוטים כגון תמונות ,קוביות וקלפים ,וארוזה במזוודת "ג'יימס
בונד" .בעזרתה יכולים המרפאים בעיסוק להעריך בתוך חצי שעה את מצב ההכרה ,החשיבה והמודעות של החולה.
החל משנת  1990נמכרו אלפי ערכות למוסדות שיקומיים בכל רחבי תבל .בשנת  2000פותחה מהדורה שנייה של
ה LOTCA-שכללה את השינויים וההתפתחות המקצועית שנוספו בעשר שנים של ניסיון מצטבר.
כמו כן פותחה גרסה מיוחדת שמיועדת לאבחון קשישים ,ואחת נוספת המותאמת לילדים .כדי למכור את הLOTCA-
בחו"ל הוכנסו לערכות שינויים שיתאימו לתרבויות היעד השונות .למשל ,עבור המרפאים בעיסוק הסינים הוחלף
הסכו"ם במקלות אכילה ,והפ ֵרות עברו הסבה לכאלה המוכרים יותר במזרח.
ישנן ערכות אחרות שפותחו במרכזי שיקום אחרים בעולם ,אולם בזכות פשטותה ,מהירותה ומהימנותה ,הLOTCA-
היא מהמובילות בעולם ואולי הטובה מכולן .היא אינה מאבחנת רק את הסטטוס הקוגניטיבי ואינה מצביעה רק על
התחומים שבהם ישנה נסיגה ,אלא גם על התחומים שבהם שומר המטופל על יכולותיו ועל כאלה הנפגעים פחות ,ובכך
מסייעת לאתר נקודת מוצא לטיפול .במהלך ההליך הטיפולי מתבצע שימוש חוזר בערכה כדי לאמוד את השיפור .זו
גם הזדמנות טובה להצביע בפני המטופל על התקדמותו ולטעת בו ובמשפחתו תקווה ואמונה בהליך הטיפולי .בזכות
חדשנותה של ה LOTCA-הוזמנו נציגים מבית החולים להציג אותה בכנסים רפואיים בינלאומיים רבים.
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חדר כושר למוח
בימים אלו מוקם בבית החולים לוינשטיין ,במסגרת טיפולי היחידה לריפוי בעיסוק" ,חדר כושר למוח" .חדר הכושר למוח
הנו הראשון מסוגו המיועד לאוכלוסייה המאושפזת בבית החולים .בארץ קיימים מספר חדרי כושר למוח המיועדים
לאוכלוסייה בריאה המעוניינת לשפר ולשמר כישורים קוגניטיביים ,אך אין עדיין מסגרת כזו המיועדת למטופלים לאחר
ירידה קוגניטיבית בעקבות אירוע מוחי ,חבלות מוחיות או מחלות אחרות.
בעשור האחרון אנו עדים להכרה הולכת וגוברת בצורך לתרגל את המוח .תפקוד והשתתפות במארג החיים תלויים
במידה רבה ביכולת הקוגניטיבית .מחקרים אחרונים מעידים כי ניתן לשפר את בריאות המוח ותפקודו באמצעות
תרגילים מנטאליים מתאימים .העבודה בחדר הכושר למוח מיועדת למאושפזי בית החולים ,אשר יוכלו ליהנות מתרגול
קוגניטיבי בשעות אחר הצהריים בנוסף לטיפול הפרטני בריפוי בעיסוק .זאת במטרה לחזק מיומנויות הנרכשות בטיפול
ולסייע בשיפור היכולות הקוגניטיביות .בחדר הכושר למוח ייעשה שימוש בתוכנת ה MindFit-אחת מתוכנות המחשב
המובילות בתחום של אימון המוח.
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סיפורו של אביגדור הירשפלד

היחידה להפרעות בתקשורת

אביגדור הוא ניצול שואה ,שנפצע קשה במלחמת יום הכיפורים .כתוצאה מהפציעה שכב שבועיים ללא הכרה והועבר
לשיקום בבית לוינשטיין .לאחר כשנה של טיפולים שוחרר מבית החולים ,חזר ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות
ונעשה אגרונום .במסגרת עבודתו נסע למקומות שונים בעולם לסייע בנושאי מים וחקלאות.
בשנת  ,2003במלאות שלושים שנה למלחמת יום כיפור  -ושלושים שנות שיקום של נכי צה"ל מאותה מלחמה  -רצה
אביגדור להודות לבית לוינשטיין .הוא חש שהדברים שעשה במהלך חייו והתרומה שהביא לחקלאים ברחבי העולם
התאפשרו בזכות הטיפול המסור שקיבל כאן .הוא פנה לוועדת הפרס הממשלתית של פרס ישראל והמליץ על בית
חולים לוינשטיין לפרס ישראל .הצעתו עדיין לא התקבלה ,אך אביגדור סבור שבעתיד יזכה בית החולים להכרה
במצוינות המאפיינת אותו.

יחידה זו של בית החולים לוינשטיין היא הגדולה מסוגה בארץ .מנהלה הראשון ד"ר יצחק שכטר עמד בראשה בשנות
השבעים ,ועם פרישתו מונתה במקומו מלי גיל .הקלינאיות ביחידה מטפלות בחולי אַפ ַזְיה (הפרעה נרכשת בשפה
עקב נזק מוחי) ,דיסארטריה (הפרעות בדיבור כתוצאה משיתוק או חולשה בתנועתיות איברי הדיבור) ,הפרעות קול
והפרעות בליעה נרכשות .ביחידה מתבצעים מחקרים של השפה בעקבות נזקים מוחיים .הצוות משתתף בכנסים
בינלאומיים ,מעביר סדנאות ומפתח כלים אבחוניים .בשנת  2002הוציאה היחידה לאור א ת "סוללת" הPALPA -
( ,)Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasiaשמהווה שינוי תפיסתי משמעותי באופן
הטיפול בחולה אפזי .על פיתוחה זכתה הקלינאית צאלה אדלשטיין בפרס פוזניאק בשנת  .1998ה PALPA-נחשבת
בחוגים המקצועיים בארץ ובעולם להישג אבחוני חשוב ביותר .היחידה להפרעות בתקשורת הוציאה לאור חוברות
הסברה על ה"אפזיה" ,המחולקות לכל משפחה של חולה אפזי כעזר להבנת מהות ההפרעה ולסיוע בקידום המטופל.
כמו כן פיתחה היחידה תוכנת המחשה חדשנית " -לקסימדיה" ,המשמשת לתרגול ערוצי השפה (הבנת הנקרא ,הבנה
שמיעתית ואנליזה פונמית) וכן "לקסימדיה  -התאמות חזותיות" ,לתרגול השלב הפר ֶה-סֶמַנטי .תוכנת ה"לקסימדיה"
נמכרת לציבור קלינאיות התקשורת וכן לאוכלוסיית החולים באפזיה.

ישעיהו בן יליד ,פרופ' נחנזון וד"ר שכטר בחברת אחד התורמים.

סקאלת לוינשטיין לתקשורת ,לחולים עם רמה תגובתית מינימאלית LCS -

אביגדור ונכדתו בחתונתה 2008
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בשנת  2001פורסם לראשונה סולם מדידה מדויק ומוגדר" :סקאלת לוינשטיין לתקשורת עבור חולים עם רמה תגובתית
מינימאלית  , (The loewenstein Communication Scale for the Minimal Responsive patient) LCSשנבנה על ידי
קלינאיות מהיחידה להפרעות בתקשורת ססיליה קורן ונורית בורר-עלפי .מטרתו לאמוד את תגובותיו של החולה
השרוי במצב של תקשורת מינימאלית ,והוא מבוסס על תהליכי התפתחות אנושיים .סולם מדידה זה מאפשר לעקוב
אחר קצב שיפור תגובותיו של המטופל ולצפות לו אפשרויות שיקומיות .על ראשיתו של הפיתוח ועל עבודת הפיילוט
זכו ססיליה ונורית בפרס פוזניאק .מאז פרסומה נמצאת סקאלה זו בשימוש במרכזים רבים וידועים בעולם.
לדברי מלי גיל ,מנהלת היחידה" :הטיפול דורש מיומנות מקצועית וסבלנות אין קץ .מטופל שאיבד את המיומנות לקרוא
ולכתוב ,אינו מזהה את האלף-בית ואפילו אינו זוכר כיצד לכתוב את שמו ,לומד ,לאחר עבודה מאומצת ,לקשר בין
האותיות לצלילים שלהן .טיפול דומה נעשה עם חולים שאיבדו את היכולת לדבר או להבין את הנאמר .לעתים קרובות
הם אינם יכולים להביע את תחושותיהם במילים ,אך די בניעת ראש או במבט כדי שנבין אותם .במקרים מסוימים ניתנת
לחולים אלו אפשרות לתקשר בעזרת תקשורת תומכת חלופית (תת"ח) ,שבה משתמש המטופל בעזרים חיצוניים כמו
לוחות תקשורת ,מכשירי פלט קולי ועוד ,על מנת ליצור קשר עם סביבתו הקרובה ועל מנת להביע את רצונו".
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סיפורו של שמוליק אסקרוב
במלחמת יום הכיפורים ,בהיותו בן עשרים וארבע ,שירת אסקרוב כסמג"ד ברמת הגולן וניהל קרב בלימה
עיקש מול טנקים סוריים ,ובמהלכו נפצע באורח אנוש .כדור של תת-מקלע פגע בראשו .דווח כי נהרג והוא
הונח בתאג"ד בין החללים .לפתע הבחין החובש שהוא מזיז את רגלו ,ואסקרוב פונה במסוק לרמב"ם ומשם
לשיקום בבית לוינשטיין.
על לחימתו ,על אומץ לבו ועל כושר מנהיגותו זכה אסקרוב ב"עיטור העוז" .אולם מלחמתו השנייה של שמוליק,
מלחמת אלפי הימים ,מלחמת השיקום הבלתי נגמרת ,היא סיפור של אומץ רוח ועידוד לא רק ללוחמים
פצועים ,אלא לכל אדם הנמצא במשבר .כמעט ארבעים שנה עברו מאז המלחמה ,שנים של התמדה בשיקום,
לימוד הליכה מחדש ,לימוד דיבור מחדש ,לימוד תעסוקה מחדש ,ועוד מלחמות התשה רבות במערכה ארוכה
ומתמשכת .שמוליק מהווה סמל לכוח רצון ודוגמה לשיקום מוצלח .הוא חזר לשרת במשרד הביטחון ונסע
לטיולים ברחבי העולם .עד היום הוא שומר על קשר חם עם מטפליו בבית החולים.

אסקרוב משמאל מופיע בפני תלמידים

ביחידה להפרעות בתקשורת
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היחידה הפסיכיאטרית
היחידה הפסיכיאטרית בבית החולים לוינשטיין התמחתה בזיהוי וטיפול בהפרעות פסיכו-פתולוגיות הקשורות למחלה,
פציעה או נכות .היא מטפלת בתופעות של דיכאון ,תגובות אֵב ֶל ,חרדה ,חוסר השלמה עם הפגיעה ,תסמונות פוסט-
טראומטיות ,מחשבות אובדניות וכדומה.
במהלך השנים למד הצוות שתהליך השיקום לא יכול להיות גופני בלבד ,אלא נדרשת אותה מידה של התייחסות
למרכיב הנפשי ,אשר משפיע השפעה מכרעת על סיכויי השיקום .מטבע הדברים מצבו של המשתקם משפיע גם
על סביבתו הקרובה ,ושילוב בני המשפחה בטיפול הוא חיוני .גם הם זקוקים להדרכה ואף לטיפול ,עקב המתח הכבד
והממושך שבו הם מצויים ובשל השינויים החלים במרקם המשפחתי.
ד"ר משה ורדי ,מנהל היחידה ,מסביר" :ההערכה והטיפול הפסיכיאטרי בבית חולים לוינשטיין הנם חלק מחבילת
הטיפולים השיקומיים הרב-תחומית ,המתייחסת לכלל הצרכים והתפקוד של החולה לאורך ציר הזמן והדרישות
התפקודיות המשתנות .ההתערבות חשובה במיוחד בשתי נקודות במהלך האשפוז :בימים הראשונים ולקראת השחרור.
אנו מתחילים בטיפול כבר בשלב המוקדם על מנת למנוע הסתגרות ופיתוח תלות ופסיביות ,ולמנוע את התקבעות
הדיכאון והפיכתו לכרוני".
לצד ההבנה של התהליכים הנפשיים ,למדו המטפלים להשתמש בצורה נכונה גם במכלול התרופות הפסיכיאטריות
הקיימות כיום .בשנים הראשונות ,כשמטופל סבל מאי שקט פסיכו-מוטורי ,נהג הפסיכיאטר לרשום לו תרופות במינון
גבוה .אולם עם צבירת הידע והניסיון הורד המינון והושג איזון .לחולה מתאפשרת רגיעה ,אך לא עד כדי ישנוניות
ואפאתיות .נמצא כי טיפולים תרופתיים אנטי דיכאוניים ונוגדי חרדה יעילים מאוד אם משתמשים בהם בזמן ובמינון
הנכונים .הדבר נכון גם לגבי שימוש בתרופות מעוררות לשיפור בעיות קשב והתעייפות מהירה ,השכיחות לאחר
פגיעות ראש .הודות לניסיון שהצטבר זכתה היחידה למוניטין ייחודי ,ומחלקות פסיכיאטריות ברחבי הארץ פונות
אליה לשם ייעוץ ואבחון .גם נוירולוגים מפנים לכאן חולים לשם אבחון מדויק יותר של ההפרעות השונות ולהבנת
ההשלכות הנפשיות של חבלה מוחית .מוניטין מיוחד יש ליחידה הפסיכיאטרית בתחום האבחון והטיפול בהפרעות
נוירו-פסיכיאטריות אצל ילדים ומבוגרים ,הנובעות מנזק מוחי.
על נוירולוגיה ,פסיכיאטריה ומה שביניהן
הטיפול הנוירו-פסיכיאטרי הוא כמשתמע תחום המשלב נוירולוגיה ופסיכיאטריה .הדבר דומה לחומרה ותוכנה במחשב.
ללא תוכנה ,המחשב הוא חפץ דומם וחסר תועלת ,וללא חומרה ,התוכנה אינה ניתנת להפעלה .רק שילוב נכון בין
טיפול נוירולוגי לפסיכיאטרי מאפשר תפקוד מוצלח.
בית החולים לוינשטיין היה בין החלוצים לעסוק בנוירו-פסיכיאטריה .המטפלים חשו שהם בונים למעשה תורה חדשה
לטיפול בנפגעי ראש .החדשנות התבטאה בהקמת צוות רב-מקצועי ,שעבד בשיתוף פעולה מלא ובנכונות לנסות את
כל האמצעים הקיימים בפסיכיאטריה .המטפלים העזו לעבוד עם פגועי ראש באמצעים שהפסיכיאטריה הקלאסית
לא העזה .עד אז נהג הממסד הרפואי להפנות פגועי ראש לבתי חולים פסיכיאטריים.
ד"ר י .מ .שטרן ,מנהל היחידה לאשפוז יום בתחום הנוירו-פסיכיאטריה ,ומנהל השירות הפסיכיאטרי בעבר" :המטפלים
בבית החולים לוינשטיין לא נרתעו מלהתייחס לתת המודע של החולים .דיברנו איתם על חלומות ,טיפלנו בריפוי
באמנות ,לא פסלנו כל אמצעי טיפולי שא ִפשר גישה לתכנים הרגשיים המרכיבים את נפש האדם .כל דרך שפתחה
שער לבלתי מודע ועזרה להבין טוב יותר את אשר מתחולל בלב החולים  -נוסתה".
העבודה החלוצית שנעשתה בבית החולים לוינשטיין הפכה היום לדבר שבשגרה .מלמדים אותה באוניברסיטאות,
מיישמים אותה בכל בתי החולים ובמחלקות השיקומיות ,והיא לחם חוקם של העוסקים בשיקום בשנות האלפיים.
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השירות הפסיכולוגי
בשנות השבעים היה כל תחום הטיפול הפסיכולוגי בנפגעי ראש בחיתוליו .פרופ' לוי רחמני ,הפסיכולוג הראשי
של בית החולים לוינשטיין ,למד בבוסטון והביא איתו ידע משם .הגיעו גם פיסות מידע נוספות ,בדמות מחקרים
ראשוניים ,בעיקר מצרפת .בעולם כולו עשו מטפלים את צעדיהם הראשונים בתחום הנוירו-פסיכולוגיה .הספרים
היו מיושנים ועסקו ברובם במבנה המוח .לא היו תרופות וידע כפי שקיים היום ,המטפלים גיששו באפלה .הידע היה
מועט בהשוואה לימינו .העבודה התפתחה בכיוונים שונים ובשיטות מגוונות ,שכללו א ִבחונים ,טיפולים קוגניטיביים,
טיפולים משפחתיים וטיפולים נפשיים.
היום כולל השירות עשרים פסיכולוגים שיקומיים ,קליניים ,התפתחותיים ,וכן נוירו-פסיכולוגים וסטודנטים מתמחים
לתואר שני בפסיכולוגיה .הם מטפלים בחולים המאושפזים בכל המחלקות .לכל מטופל נבנית "חליפה טיפולית",
התפורה אישית לצרכיו ונובעת מהערכה אבחונית מקדימה ,תוך התייחסות לאישיותו ,לנסיבות חייו ,ולכוחותיו
הנפשיים לפני ואחרי הפציעה .הטיפול כולל גם תמיכה לבני המשפחה ,הפניה לשיקום תעסוקתי וייעוץ למעסיקים,
ייעוץ והדרכה לעובדי שיקום בגופים ציבוריים שונים וקשר עם גורמים בקהילה ,כולל בית ספר ומערכות לימודיות,
מערכת הבריאות ובריאות הנפש והמערכת המשפטית.
בשונה מטיפול בכלל הפונים לטיפול פסיכולוגי ,הפסיכולוגים בבית החולים לוינשטיין מטפלים באנשים שפגיעה
פתאומית ובלתי צפויה השליכה אותם לתוך מצב המהווה סטייה משמעותית ממסלול חייהם הקודם .ללא הדרגתיות,
בהינף שנייה ,נחרב עליהם עולמם .הם מוצאים עצמם פתאום חשופים למצב זר ,מפחיד ומאיים ,שאין להם כלים
להתמודד איתו .ודווקא הכלי שאמור לסייע להם ללמוד ,להבין ולהסתגל למצבים חדשים ובלתי מוכרים  -המוח -
הוא הכלי שנפגע .לרוב האנשים אין השכלה מוקדמת שתכין אותם למצב החדש .הם הופכים להיות זרים לעצמם,
לזיכרונותיהם ,לרגשותיהם ,לאישיותם ולסביבתם הקודמת .הם נאלצים להכיר את עצמם מחדש וללמוד לשרוד .והדבר
קורה בדיוק כאשר היכולת ללמוד דברים חדשים נפגעת גם היא וכל מבני האישיות והחשיבה מתפרקים.
לפסיכולוגים בבית החולים לוינשטיין ניתנת הזדמנות לשלב בעבודתם מידע רב שנצבר על הקשר שבין גוף ונפש,
בריאות וחולי ,על השפעת תפקודי המוח על חשיבה ,רגש והתנהגות ,פסיכותרפיה ,ובעיקר על הליכי השיקום .זוהי
הרוח האמיתית של הפסיכולוגיה המקורית ,שלידתה בשילוב מקצועות מתחום הרפואה ומהתחום החברתי .זוהי
הזדמנות נדירה לפגוש ולעקוב לאורך זמן ,לעתים במשך שנים ,אחר מגוון עצום של נפגעי מוח מכל הגילים ,מכל
רמות ההשכלה והרקע הסוציו-אקונומי .כל אחד מהם מהווה חידה ייחודית ,אתגר בפני עצמו ,שהצוות שואף ומתאמץ
להחזיר לחיים נורמאליים .בית חולים לוינשטיין מהווה מעין צומת דרכים ,לא רק בשביל החולה אלא גם בשביל
המטפלים .לכאן מתנקז ידע עצום וניסיון רב ,שנצבר במשך השנים והביא לכך שלבית החולים ישנה תרומה מכרעת
בהתפתחות הטיפול בנפגעי מוח בארץ.
נוסף על הטיפולים הפסיכולוגיים המקובלים פיתחה היחידה לפסיכולוגיה בלוינשטיין שיטה ייחודית בארץ ובעולם
לטיפול באמצעות שוקולד .בסדנה ,לומדים המטופלים ליצור מיני מתוקים העשויים על טהרת השוקולד ,בשילוב טיפול
פסיכולוגי .השיטה נועדה להרחיב את יריעת המסגרת של הטיפול הנפשי והיא מסייעת במיוחד לאלה המתקשים
בהבעה מילולית .השוקולד מחזיר את המטופלים למחוזות קדומים ומעורר אסוציאציות נעימות של הנאה ורגיעה.
מטופלת שנפגעה בתאונת דרכים הסבירה תוך כדי פיסול בשוקולד" :כשאתה עוסק בשוקולד ,יותר קל ונוח לדבר

על התאונה .אנחנו נמצאים במצב ממש מסריח .השוקולד טעים ,מריח נהדר ,ממתיק לנו את החיים ועושה לנו
טוב".

לדברי נעמי גבע ,הפסיכולוגית הראשית של בית החולים" :חולה הסובל מפגיעת ראש דומה במובן מסוים לילד
שמתחיל לעשות את צעדיו הראשונים .אנשים שהיו בוגרים ,מתפקדים ועצמאיים ,חוזרים למצב הדומה לילדו ּת .הם
מוצאים עצמם תלויים בסביבה הקרובה של בני משפחה ומטפלים ,ואלה צריכים מעתה לשמש להם מפה ,מדריך,
מצפן ומתרגם בעולם החדש שאליו נקלעו .איך מתמודד החולה עם פגיעתו הקשה? איך מתמודדים הוריו ,ילדיו,
מעסיקיו  -כל סביבתו? תפקיד הפסיכולוג לבנות ולהכין את החולה למפגש מחודש עם העולם".

טיפול באמצעות שוקולד
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עבודה סוציאלית
מאושפזים ובני משפחה המגיעים לבית החולים לוינשטיין מתמודדים עם מציאות חדשה ,בעקבות אירוע שיצר שבר
במהלך חייהם .מנקודת שפל זו עליהם לבנות את עתידם מחדש .מטרתה של העבודה הסוציאלית היא לסייע לכל
משתקם ולכל יחידה משפחתית לארגן מחדש את מערך חייהם ,כדי שיותאם למגבלות שנוצרו ועם זאת יאפשר
השתלבות מחודשת בקהילה לאחר השחרור מבית החולים .לשם כך יוצר העובד הסוציאלי קשר עם המאושפזים
ובני המשפחה כבר בראשית האשפוז.
הטיפול הפסיכו-סוציאלי ניתן באמצעות אחת השיטות המקצועיות הבאות או שילוב של כמה מהן :טיפול פרטני,
טיפול זוגי ,התערבות משפחתית ,התערבות קהילתית וטיפול קבוצתי .בנוסף ,עומדת לרשות המשתקם  -כמו גם
למשוחרר מאשפוז  -ההזדמנות להשתתף במגוון תוכניות חברתיות שמפעילה היחידה לשירות סוציאלי ,לצד הטיפול
השוטף .העובד הסוציאלי מאתר בעזרת המטופל את הכוחות הקיימים בו ובמערכת התמיכה שלו ,ומכוון את הטיפול
שיסתמך על כוחות אלה כתחליף להדגשת החלקים החסרים בעקבות הפגיעה .כך מקבל המשתקם חיזוק ליכולות
הקיימות בו .במהלך הטיפול מתחיל המשתקם לקבל על עצמו תפקידים הקשורים לחיים עצמאיים במשפחה
ובקהילה .בהתאם לצורך בשינוי מהלך החיים ,מלווה העובד הסוציאלי את המשתקם ואת מערכת התמיכה הקרובה
שלו בתחומים כגון :הסתגלות נפשית למצב החדש שנוצר ,מציאת כיוון תעסוקתי שונה (או תעסוקת פנאי) ,כניסה
למסלול של דיור מותאם ,הבטחת הכנסות יסוד ,הסדרת פתרונות לניידות בבית ומחוצה לו ,נגישות למכשור נדרש,
התאמת טיפול אישי במידת הצורך ,ועוד.
ההתערבות הקהילתית מבוססת על יצירת קשרים עם אנשי מקצוע שתפקידם לסייע למאושפז ולמשפחתו בהבטחת
מיצוי הזכויות ,המוקנות לאנשים במצבי חולי ומוגבלו ּת על ידי המדינה וגופים נוספים.
מבין הטיפולים הקבוצתיים שמפעילה היחידה ראוי לציין את קבוצות הייעוץ והתמיכה למשתקמים ,שמנחות עובדות
סוציאליות מדי שבוע ,באשפוזי היום .קבוצות קבועות או מתחלפות מונחות במחלקות האשפוז עבור מאושפזים ובני
משפחה.
היחידה לעבודה סוציאלית גיבשה קבוצות טיפול נוספות בעלות אפיון מיוחד ,לדוגמה :קבוצת נשים מאושפזות (על
מחלקתית) ,קבוצת מוזיקה ,קבוצת יהודים-ערבים ,קבוצות הורים ,קבוצות לבני ובנות זוג ,ועוד.
המייסדת והמנהלת הראשונה של היחידה לעבודה סוציאלית בבית החולים ,חיה ק ַלנר ,הציבה את יסודות השירות
הסוציאלי על ערכים מקצועיים מוצקים .עם יציאתה לגמלאות בשנת  1987המשיכה את דרכה רבקה קייזר ברוח
דומה .היא הכשירה גרעין גדול של עובדים סוציאליים בכירים והפכה את היחידה למקום מבוקש להתמחות וללמידה
של סטודנטים ואנשי מקצוע .כיום עומדת בראש היחידה ענת שילנסקי ,אשר הובילה להישגים מקצועיים ,ובשנת
היובל לבית חולים לוינשטיין קיבלה היחידה את פרס מנהל בית החולים למצוינות.
לדברי מנהלת היחידה ,ענת שילנסקי" :בין כותלי בית החולים מתרחשים אינספור דברים מר ַגשים שניתן להציבם
תחת הכותרת 'רוח האדם' .אנשים מגיעים לבית החולים לוינשטיין בשפל המדרגה מבחינה פיזית ,נפשית ותפקודית,
לאחר תאונה ,אירוע מוחי או צרה אחרת .מרגע הגעתם ועד יציאתם ,חלק ניכר מהם מוצאים כוח להמשיך בחיים.
הם לומדים להתמודד עם המצב החדש ,לגייס כוחות ולהתגבר .השירות הסוציאלי מציע לחולים הזדמנות לשקם
את חייהם במתכונת שונה מזו שהכירו בעבר ,ומלמד אותם לבנות את החיים העתידיים מלְב ֵנִים אחרות .תפקידנו
לשקף למשתקמים ולבני המשפחה את כברת הדרך שעברו מתחילת האשפוז ,לסמן בשבילם את האופק ובעיקר
לשמר את התקווה".
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תוכניות חברתיות

היחידה לשירות סוציאלי חרתה על דגלה משימה של פיתוח תוכניות חברתיות ,כמענה לצרכים בלתי מסופקים .כך
נפתח המרכז למניעת תאונות דרכים; המועדון החברתי-שיקומי "מעוף" למשתקמי אירוע מוחי; מועדון פנאי לצעירים
עם מוגבלות בקהילה; וחוג לרכיבה טיפולית על אופניים בפארק רעננה למאושפזים .בנוסף נחנכו פינת איסוף "דפי
עד" ,בשיתוף עם "יד ושם" ,והקליניקה למיצוי זכויות ניצולי שואה ,המיועדת למאושפזים ,בני משפחה ואנשי צוות,
בני הדור השני והשלישי לשואה.
היחידה שותפה לניהול מועדון המאושפזים ,ולהפעלת תוכנית לקבלת משפחות חדשות ביום הראשון לאשפוז כדי
להקל על כניסתם לבית החולים .תוכנית זו פועלת באחת המחלקות ,בשיתוף עם צוות הסיעוד ,והיא עוד אחת מתוכניות
רבות שמופעלות על ידי צוות העובדים הסוציאליים.
מועדון חברתי-שיקומי "מעוף"
קבוצת עובדות סוציאליות בכירות ,מצוות היחידה ,איתרו חסר בשירותי הקהילה לאנשים שלקו באירוע מוחי ,ולאחר
מכן שבו לביתם ולא מצאו מחדש את מקומם מבחינה תעסוקתית וחברתית .בשנת  2005הוקם בתחומי בית החולים
המועדון החברתי-שיקומי "מעוף" .בשנת  2007נפתחה הקבוצה השנייה .חברי המועדון מגיעים לפעילות מגוונת,
המורכבת מטיפולים קבוצתיים בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק ,קבוצת תמיכה בהנחיית שתי עובדות סוציאליות ,יצירה
ופעילויות נוספות .מתנדבים קבועים מסייעים להפעלה השוטפת של המועדון ,בסיוע מחלקת משאבי אנוש ,ונוצר
גרעין משמעותי קבוע של משתתפים ,במשך כל שנות הפעילות.
מועדון חברתי-שיקומי למשתקמים צעירים
בשנת  2009הוקם מועדון המיועד לצעירים וצעירות בגילאי עשרים עד ארבעים שעברו תהליך שיקום וחיים בקהילה.
המפגשים הקבוצתיים ,בהנחיית עובדות סוציאליות מבית החולים לוינשטיין ,יוצרים מסגרת השתייכות מקבלת
ומחזקת ,מאפשרים התנסות ביצירת קשרים חברתיים ,ומספקים תעסוקת פנאי .פרט להיותו קבוצת תמיכה מאפשר
המועדון העשרה וחוגים בתחומים שונים ,בהם צילום ,פנטומימה ותיאטרון.
ילנה ברכר ,עובדת סוציאלית בבית החולים לוינשטיין ומנהלת המועדון ,מציינת" :מטרת המועדון היא להוות מקום
מפגש למשוקמים שקצת הלכו לאיבוד בחברה שלנו ולא נקלטו היטב עם שחרורם מבית החולים .המועדון מאפשר
להם להיפגש עם אנשים במצבם ללא צורך להתנצל או להרגיש רע עם עצמם .כאן מקבלים אותם כפי שהם".
חוג לרכיבה על אופניים
הודות לשיתוף פעולה בין בית החולים לוינשטיין והמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית רעננה ,הוקם חוג לרכיבה על
אופניים מותאמים למוגבלויות .בזמנים קבועים יוצאת קבוצת מאושפזים ,מכל המחלקות ובמגוון גילים ,אל פארק
רעננה .לכל משתקם מותאם זוג אופניים שמאפשר לו רכיבה עצמאית ומהנה ככל הניתן .הפעילות מתבצעת בשיתוף
צוות הפיזיותרפיה ומחלקת משאבי אנוש של בית החולים.

87

טיפול באמנות

חברי המועדון החברתי שיקומי "מעוף"

						

סיפורו של שוער הכדורגל יהודה בוארון
בינואר  ,1999בהיותו בן  33חצה יהודה בוארון ,שוערה של מכבי חיפה,
את כביש חיפה-תל אביב ונפגע ממכונית נוסעת .בן רגע השתנו חייו
לתמיד .הוא נפצע באורח אנוש ,אובחן כפגוע ראש קשה ביותר,
והיו שלא האמינו בסיכוייו לחזור לחיים .לאחר כמה חודשים שבהם
שכב מחוסר הכרה ,הוא התעורר במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים
לוינשטיין .בוארון הועבר למחלקה ה' ,מחלקת שיקום נפגעי ראש,
ושם התחיל את הדרך הקשה והארוכה של השיקום .בהיותו בעל כוח
רצון עז ,הוא סירב לקבל את מוגבלותו והחליט שלא לוותר .הוא נלחם
על כל שריר ועל כל תנועה שלא היה יכול לבצע .לאחר שנים אחדות,
חלקן במסגרת אשפוז יום ,עזב יהודה את כיסא הגלגלים ולמד ללכת
גם ללא קביים .כיום הוא עובד כמתווך נדל"ן ומרצה בנושא תאונות
דרכים בפני ילדים ובני נוער .אלה זוכרים לו חסד נעורים ומקשיבים
קשב רב כשהוא מסביר להם על חשיבותן של זהירות בדרכים ושל
חצייה נכונה בפרט.
יהודה בוארון" :כאן החזירו אותי לחיים .כאן לימדו אותי לאכול,
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כאן לימדו אותי לדבר ,כאן לימדו אותי ללכת .עבדתי קשה .לא
ויתרתי .לא החסרתי אף טיפול .את ההרצאות שאני עורך אני
רואה כשליחות .אם אצליח להציל נפש אחת ,ולו נער אחד או
נערה אחת שלא ישתוללו בכביש ,אהיה מאושר".
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שיטות טיפול נוספות הנהוגות

טיפול באמנות :ציור ,פיסול ,קרמיקה מוזיקה ועוד

טיפולים אלה מכוונים לצמיחה .הם נותנים ביטוי לחוויה האישית ,מעודדים יצירתיות ,משחק ודמיון ,ומאפשרים
למטופל לפגוש את עולמו הפנימי ,להתוודע אל רגשותיו ותחושותיו ולהביע אותם בדרכים שונות .המטופל
מתנסה במגוון אמצעי הבעה  -ציור ,פיסול ,נגינה ,האזנה למוזיקה ,תנועה ,משחק ספונטאני ,דרמה ועבודה
בשולחן חול.

הגינה הטיפולית

בגינה הטיפולית לומדים המטופלים לשתול ,לזרוע ,להשקות ולטפל בצמחים .באמצעות פעילויות אלה ניתן
לשפר יכולות מוטוריות ,קוגניטיביות ורגשיות .גם מטופלים בעלי מגבלה קשה יכולים להשתתף בפעילות
המותאמת ליכולתם ולחוות תחושת הנאה ,הצלחה וערך עצמי.
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בבית החולים לוינשטיין

היחידה לתזונה ודיאטה

היחידה לתזונה ודיאטה ,בניהולה של הדיאטנית רקלה בן אלטבט ,הוקמה בשנת  .1987פעילותה משולבת
בעבודת הצוות הרב-מקצועי .מטרותיה העיקריות של היחידה כוללות תכנון הזנה מאוזנת לכלל המטופלים,
התאמת דיאטה למטופלים עם דרישות תזונתיות מיוחדות על פי מצב בריאותם ,מעקב ובקרה על תוצאות
הטיפול הדיאטטי ,הדרכת מטופלים ומשפחות לקראת השחרור מבית החולים ,הדרכה קבוצתית של מטופלים
ומשפחות בנושאי סוכרת ,עודף שומנים בדם ועודף משקל .הדרכות שוטפות בתחומים אלה ניתנות גם לצוותים
הרב-מקצועיים ,לרופאים ,לצוות הסיעוד ,לעובדי המטבח ולאנשי סגל נוספים.
התערבות הדיאטנית נעשית על פי הפניית הצוות הרפואי במחלקות ,והבעיות העיקריות בין היתר הן בעיות
בליעה ,מצבי תת-תזונה ,פצעי לחץ ,איבוד משקל ואיזון סוכרת .זמן האשפוז הממושך נותן למטופל הזדמנות
לשפר את מצבו התזונתי ומאפשר לדיאטנית להכיר את המטופל טוב יותר ולעקוב אחר תוצאות הטיפול
הדיאטטי .היחידה לתזונה ודיאטה משתתפת גם במחקר תזונה בינלאומי.

91

הגינה הטיפולית

מועדון פנאי לרווחת מאושפזי בית החולים לוינשטיין

הנהלת בית החולים החליטה למנף פעילות פנאי למאושפזי בית החולים ולמסד מועדון חברתי  -מפגש קבוע
שיאפשר למטופלים כמה שעות של הפוגה ונחת בכל יום בשעות אחר הצהריים והערב .לאור העובדה שהמטופלים
שוהים תקופה ארוכה בבית החולים ,הוא משמש עבורם ועבור בני משפחותיהם מעין בית שני בתקופה זו .הנהלת
בית החולים הקצתה למועדון חדרים ששופצו ורוהטו בחלקם בעזרת תרומות .הפעלתו נעשית בעזרת בנות השירות
הלאומי ומתנדבים ובפיקוח אנשי מקצוע מצוות בית החולים.
ביום פעילות ממוצע משתתפים בפעילות המועדון כשישים איש בכל הגילים .הפעילות כוללת קריאה והשאלת
ספרים מהספרייה ,עבודות יצירה ,משחקי חברה ,האזנה למוזיקה ,הפעלת מחשב ומשחקי מחשב ,הקרנת סרטים
באולם קולנוע חדש שנפתח בשנת  ,2009קריוקי ,ריקודים בכיסאות גלגלים ,מעגל מתופפים ועוד .מלבד הפעילויות
הקבועות מארגן המועדון מדי פעם אירועים מיוחדים ,כמו למשל ערב מסביב למדורה בל"ג בעומר ,ערב בינגו ועוד.
החזון של הנהלת בית החולים הוא להקים מרכז חדש לפעילויות פנאי עבור אוכלוסיית המשוקמים .המרכז העתידי
יכלול חדרי פעילויות וחוגים ,ויהיה מיועד לא רק למאושפזים אלא גם למאושפזים לשעבר ולמשתקמים מבחוץ.
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עם הפנים לקהילה

בית החולים לוינשטיין הקים שירותים ומרכזים טיפוליים ששוכנים בתחומו ומנוהלים על ידי
צוות בית החולים ,וייחודם בכך שהם מיועדים לכלל האוכלוסייה.

המכון להתפתחות הילד :היחידה הנוירופדיאטרית שיקומית

יחידה זו ,בהנהלתה של ד''ר אביבה מימוני בלוך ,היא הוותיקה ביותר בארץ מבין היחידות
להתפתחות הילד ושיקומו .היחידה הוקמה בשנת  1974על ידי פרופ' חנן קוסטף ,והיא משלבת
מסגרת אבחונית וטיפולית-שיקומית אמבולטורית לתינוקות ולילדים עד גיל שמונה-עשרה.
בראשיתה הייתה מהבודדות בארץ אשר נתנה מענה לילדים עם לקויות נוירו-התפתחותיות.
פרופ' קוסטף ,ביחד עם ד"ר נעמי אפטר ,שניהלה את היחידה אחריו ,ואנשי צוות נוספים ,היו
הראשונים בעולם לגלות תסמונת  נדירה ,המצריכה חושים קליניים מפותחים על מנת להסיק
מתצפיות על מספר קטן של חולים ש"משהו" מייחד אותם .התסמונת ,הנקראת בעולם "תסמונת
קוסטף" ( ,)Methyl Glutaconic Aciduria - 3MGAהתגלתה בקרב יהודים יוצאי עיראק ,וכיום ניתן
לאבחן אותה ב 95%-מהמקרים על ידי בדיקה גנטית.
המכון מונה כחמישה-עשר אנשי צוות רב-מקצועי ,כולם מומחים בטיפול בילדים .הטיפול
הנוירופדיאטרי כולל אבחון מוקדם ,טיפול שיקומי מותאם והדרכה למשפחות .עם תום בדיקה
נוירולוגית והתפתחותית ,נבנית לילד תוכנית טיפולית ייחודית .ליחידה מופנים ילדים עם בעיות
התפתחות בכל התחומים (מוטוריקה גסה ,מוטוריקה עדינה ,תקשורת מילולית ,תקשורת
חברתית) וליקויים נוירולוגיים מולדים או נרכשים ,והיא מאפשרת לילד להמשיך לתפקד במסגרת
חייו הרגילה.
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מרכז יום לנפגעי ראש

המרכז הוקם בשנת  1976בשיתוף עם משרד הביטחון .מטרתו לטפל בנכים הסובלים מפגיעה מוחית בשלבים
המאוחרים ,כלומר לאחר שעברו תהליך שיקום ראשוני במסגרת אשפוז מלא בבית החולים .המכשולים העיקריים
המאיימים על הצלחת תהליך השיקום הם במישור החשיבה ,ההתנהגות ושינויים באישיות .מטרת המרכז ,המאויש
בפסיכולוגים ובפסיכיאטר ,היא לסייע בהתמודדות עם מכשולים אלו .במרוצת הזמן השתנה אופי הטיפול :בתחילה
הוא היה יומיומי ,אך בהמשך השתנתה התדירות לפעם עד פעמיים בשבוע .השינוי נבע מהתפיסה שעל הטיפול להיות
תוספת לחיים של המטופלים ולא מרכז חייהם.
הטיפול מתבצע בשני מישורים עיקריים .1 :שיפור תהליכי חשיבה פגומים :בעיות בריכוז ,קשב ,זיכרון ,חשיבה הגיונית,
גמישות מחשבתית ,הסקת מסקנות ויישומן .2 .שינוי במצבים הנפשיים ,המונע מהחולה להגשים את עצמו ,לאפשר
לו להיפתח אל הזולת ולהשתחרר מהאגוצנטריות המאפיינת מצבי מחלה וטראומה.
כדי שהטיפול יצליח ,עליו להיות מושתת על אבחון נכון ומדויק של כל הליקויים הקיימים .לשם כך משתמשים במרכז
במערכת אבחונית מקיפה ואינטגרטיבית  -אבחון נוירו-פסיכולוגי  -המהווה תשתית לבניית התוכנית הטיפולית .המרכז
זכה להצלחות רבות במהלך השנים ומהווה מקור משיכה והתעניינות בקרב אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל .הצוות למד
לאבחן באופן מדויק את תהליכי החשיבה .הוא החזיר אנשים לחיק המשפחה ,למעגל העבודה וללימודים אקדמיים.
הניסיון הייחודי שנרכש כאן הוכיח כי ההנחה שהייתה מקובלת ,על פיה לא ניתן לחולל שינויים לאחר שישה חדשים מאז
הפציעה ,אינה נכונה ואינה מבוססת .נפגעי ראש טופלו במרכז במשך חודשים ואף שנים לאחר הפציעה ,וההצלחות
חיזקו את התקווה שאין גבול ליכולת הטיפולית ,בתנאי שתיעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים.

המרפאה להפרעות קשב

בבית החולים לוינשטיין נפתחה בשנת  2007מרפאה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז ,בניהולה של
המְרפאה בעיסוק סיגל גרינבאום .החידוש בפתיחתה הוא מתן טיפול ממוקד בתחומי העיסוק של המטופל ,בנוסף
לאבחון ההפרעה .הטיפול כולל פגישת אבחון בת כשלוש שעות ,הכוללת גם בדיקת ( TOVAבדיקת קשב ממוחשבת
ומהימנה) ,ובמהלכו לומד המטופל אסטרטגיות לשיפור יכולת הקשב והריכוז ,אסטרטגיות לארגון הזמן ועוד.

המרכז לאבחון ושיקום כישורי נהיגה

המרכז לאבחון ושיקום נהיגה נפתח בשנת  ,2008בניהולה של המרפאה בעיסוק עדינה שריד .השירות מיועד לאנשים
הסובלים ממגבלה תפקודית וזקוקים להערכת יכולת הנהיגה ,לטיפול ,לייעוץ או להתאמת אבזור לרכב.

סדנאות זיכרון

המרכז להכשרה מקצועית

במרכז להכשרה ושיקום מקצועי שליד בית החולים לוינשטיין נוסדה תוכנית מקיפה ומגוונת המותאמת למגבלות
ולנכויות שונות .תוכנית ההכשרה והשיקום נועדה לפתח את כושר התעסוקה של המשתקמים ולסייע בשילובם בשוק
העבודה הפתוח .המרכז הנו הגוף הראשון מסוגו בארץ המוסמך לתו האיכות של מכון התקנים הישראלי .המרכז הוקם
בשנות השמונים ביוזמה ובמימון משותפים של משרד העבודה והרווחה ,המוסד לביטוח לאומי ,שירותי בריאות כללית
וקרן צוקר גולדשטיין-גורן .מחקר של המוסד לביטוח לאומי הוכיח בצורה מובהקת את חשיבות השיקום המקצועי
כגורם המשפר יכולות וכישורי עבודה של אדם הסובל ממוגבלות .המחקר העלה כי שיעור החזרה לעבודה בקרב בוגרי
תוכנית המרכז גבוה יותר בהשוואה לבוגרי תכניות אחרות או אנשים שאינם עוברים תהליך שיקומי תעסוקתי .כ66%-
מבוגרי המרכז נקלטים בעבודה.
תהליך השיקום כולל אבחון תעסוקתי ,תמיכה פסיכו-סוציאלית ,הכשרה מקצועית  -הכוללת קורסים מקצועיים כגון
עריכה ועיצוב סרטי וידאו ,אופטיקה ,אלקטרוניקה ,עיבוד שבבי ממוחשב ,תכנות מחשבים ועוד ,התנסות במקומות
עבודה תוך כדי לימודים ,סיוע במציאת מקום עבודה ומעקב אחר ההשתלבות בעבודה .שיטת הלימוד מותאמת לקצב
האישי של הלומד ,וניתנים שיעורי עזר ללקויי למידה .לקויי שמיעה מקבלים תרגום לשפת הסימנים.

המרכז לילדים נפגעי תאונות וטראומה

בתחנה לילדים נפגעי תאונות וטרור ,היחידה במינה בארץ ,עובד צוות רב-מקצועי מנוסה ומיומן המתמחה בטיפול,
אבחון ומעקב נוירו-פסיכולוגי ושיקומי ארוך טווח של ילדים שעברו אירוע טראומטי ,תאונות (בעיקר תאונות דרכים)
ופיגועי טרור .באופן טבעי הילדים הם בני גילים שונים ומגיעים מרקע שונה .משך המעקב נקבע על פי צרכיו של הילד,
ובמקרים רבים הוא נמשך מספר שנים ,מהגיל הרך ועד לגיל הגיוס .הם מופנים לתחנה על ידי רופאי המשפחה ,רופאי
ילדים ונוירולוגים מבתי חולים אחרים.
לדברי ד"ר משה ורדי ,פסיכיאטר ראשי ומנהל התחנה לטיפול בילדים" :בשנים עברו רוב הילדים שנפגעו בתאונות או
באירועים טראומטיים אחרים אושפזו בבתי חולים כלליים ונפלו בין הכיסאות  -בין הפסיכיאטרים לנוירולוגים .כשהשתחררו
קיבלו במקרה הטוב טיפולים בקהילה ,אולם רבים מהם לא הופנו לשיקום ארוך טווח .מחקרים מצביעים על כך שלאחר
השחרור מבית החולים הכללי הבעיות המוטוריות הולכות ומתמעטות אך הבעיות הקוגניטיביות והנפשיות מחריפות.
ילדים רבים זקוקים לליווי וטיפול שיקומי ממושך .הילד הפגוע חש תסכול ,מרירות ודיכאון ,והדברים מביאים לשינויים
התנהגותיים .גורמים אלה ואחרים מקשים על ההסתגלות לבית הספר ולחברה ,ולא פחות מכך מקשים על ההורים.
לכן גם אותם יש ללוות ,להדריך וללמד .ההורים שבנם או בתם נפגעו בתאונה רוצים באופן טבעי לגונן עליהם .אלא
שלעתים הגנת יתר הופכת לבעיה בפני עצמה .בתחנה לומדים ההורים לעודד את ילדם לבטא את הרגשות בעקבות
התאונה ,להיות לו לעוגן ולמשענת בהתמודדות עם החרדות אך בד בבד לעודד את חזרתו לשגרה".

בבית החולים מועברות סדנאות לשיפור הזיכרון ,המיועדות לאנשים בריאים .אורח חיים בריא ,הכולל אכילה נכונה,
פעילות גופנית ושינה נכונה ,מסייע לזיכרון .אבל זיכרון הוא גם פונקציה של תרגול המוח .שיפור ביכולת הזיכרון עומד
על שלושה דברים עיקריים :מודעות ,ארגון ובקרה .במחלקה לריפוי בעיסוק בבית החולים לוינשטיין ניתן לאבחן ולאתר
בעיות בזיכרון ,והטיפול ניתן באופן פרטני או במסגרת סדנאות קבוצתיות בנות מספר מפגשים.

היחידה לאבחון וחקר הפרעות שינה

היחידה ,בניהולו של ד"ר אריה אוקסנברג ,פועלת בבית חולים לוינשטיין מאז  .1988רוב המטופלים בה הם אנשים
הסובלים מנחירות ,שקיים אצלם חשש להפסקות נשימה בשינה (דום נשימה) .המטפלים מאבחנים את התופעה,
קובעים את חומרתה ונותנים המלצות טיפוליות שחלקן מתבצעות במסגרת היחידה .במהלך השנים רכש צוות היחידה
ניסיון רב ורמה מקצועית גבוהה .היחידה מאובזרת בציוד חדיש ,ושמה דגש מיוחד על יחס אישי לנבדק.
ביחידה נערכים גם מחקרים בנושאים שונים ובהם :השפעה של תנוחת הגוף על הופעתן וחומרתן של הפרעות נשימה
בשינה; הקשר בין הפרעות נשימה בשינה ויתר לחץ דם; אפיוני השינה אצל חולים ללא הכרה; השפעה של ישנוניות
יתר ביום על תאונות עבודה ותאונות דרכים.
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סיפורו של פז רונן
פז הוא הילד הראשון שאושפז בבית חולים לוינשטיין.
כשהיה בן שתים-עשרה נפצע קשה מאוד בתאונת דרכים .רכב
פגע בו כשחצה כביש במעבר חצייה .תחילה אושפז בבית חולים
בילינסון והוגדר במצב של מוות קליני .לאחר כחודש ,כשהוא
עדיין מחוסר הכרה ,הועבר לבית לוינשטיין ,שם ניתן לו התואר
"הילד הראשון של לוינשטיין".
פז" :נזקקתי לטיפולים רבים :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,ריפוי

בדיבור ועוד .בשלב מסוים עברתי לטיפולי יום וחזרתי בהדרגה
ללמוד בבית ספר .לאחר שנבחנתי בבחינות בגרות ,רציתי כמו
חבר י להתגייס לצבא ,אלא ששלטונות הצבא הערימו קשיים ,וגויסתי רק לאחר מאבק ממושך .שירתתי בחיל
כל ַ
החינוך ,במדור ידיעת הארץ ,תחום שאהוב עלי ,ואף נבחרתי לחייל מצטיין".

לאחר שלוש שנות שירות חזר פז ללמוד ביחידה לשיקום המקצועי שליד בית לוינשטיין .הוא למד הנהלת
חשבונות ופקידות חשבון ,התחיל לעבוד והמשיך להתקדם בלימודים .היום ,כשהוא בן ארבעים וחמש ,הוא
עובד בחברת ייבוא ומתנדב בעמותה שמחלקת מזון לנזקקים ,שם הוא מסייע בהנהלת חשבונות .נוסף על כך
הוא פעיל בארגון קהילתי המסייע לבעלי צרכים מיוחדים.

המכון להערכה תפקודית

בשנת  1974אושר בכנסת "חוק נכות כללית" ,הקובע זכאות לאנשים שהפכו מוגבלים שלא בעקבות תאונת עבודה
או מחלה הקשורה למקצוע .יישום החוק הוטל על המוסד לביטוח לאומי .העומדים בראשו דנו בדרכי הערכה שונות,
והאפשרויות נעו מהערכה של יום אחד ועד לאשפוז בן שבועיים .הוחלט לקיים ניסוי בבית החולים לוינשטיין שבו
תתבצע הערכה כוללת לכל מבוטח במשך יום אחד בלבד .כך נוצרה שיטה נטולת בירוקרטיה וסחבת ,ובטרם הסתיים
היום יכלו המעריכים לקבוע את דרגת נכותו של אדם.
לנוכח תוצאותיו המוצלחות של הניסוי הוחלט ביוני  1976להקים בבית החולים לוינשטיין מכון מיוחד להערכות
תפקודיות של נכים .אחד התפקידים העיקריים של המכון היה לפתח כלי אובייקטיבי להערכת נכותה של עקרת
הבית ושל נכים שמוגבלותם משפיעה על ביצוע מטלות היומיום.

תרומה למען הקהילה

היחידה לשיקום מין וסוגרים

בשנת  1993נפתחה בבית החולים לוינשטיין היחידה לשיקום מיני בניהולו של ד"ר ליאון הלר .במסגרתה נותנים
רופאים וסקסולוגים ייעוץ מיני למאושפזי בית החולים ולקהל הרחב .ביחידה נערכות בדיקות בתחום אורו-דינמיקה
לתִפקוד שלפוחית השתן ,ויושמו בה גם טכניקות לטיפול בבעיות זקפה ואין אונות.
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תרומה למען הקהילה
המרכז למניעת תאונות דרכים :תוכנית "נאמני בטיחות בדרכים"
בשנת  1998יזמה רבקה קייזר ,מנהלת משאבי אנוש של בית החולים ,תוכנית במתכונת סדנה ,שמטרתה מניעת
תאונות דרכים בקרב בני נוער .הסדנה היא בת ארבע שעות ,מורכבת מגירויים קוגניטיביים ורגשיים ,והיא מועברת
בהנחיית שתי עובדות סוציאליות .במהלכה מתוודע המשתתף הצעיר באופן חווייתי להשלכות של תאונת דרכים.
בתוכנית משתתפים גם משתקמים ,מאושפזים או מאושפזים לשעבר ,עבורם מהווה הדבר אקט טיפולי .הטיפול
הפסיכו-סוציאלי במחלקות האשפוז כולל לא אחת שילובם של "נאמני בטיחות" ,כחלק בלתי נפרד מהטיפול עצמו.
בתוכנית ביקרו עד כה יותר מ 80-אלף בני נוער והיא מועברת במתכונת מותאמת גם למבוגרים ,דרך מקומות העבודה.
משתתפי הסדנה נקראים לשמש סוכני שינוי בסביבתם הקרובה ,להגברת התנהגות אחראית בדרכים.
התנדבות עובדים עם קהילת יוצאי אתיופיה
עובדי בית החולים לוינשטיין ,נציגי המקצועות השונים ,נרתמו לסייע בהתנדבות לקבוצה בת כשלושים צעירים
שהתגוררו במרכז הקליטה בכפר סבא והשתתפו בתוכנית "קדמה" של הסוכנות היהודית .הנהלת בית החולים
בראשות פרופ' הרט הייתה מעורבת פעילה בפרויקט הקליטה וסייעה בכל דרך אפשרית.
בשיתוף מרכז הקליטה והצעירים עצמם אותרו כמה צרכים ,כגון שיפור השפה העברית ,רכישת מיומנויות מחשב,
תזונה נכונה ועוד .בהתאם לכך הוכנה תוכנית מפגשים שבועית ,ובמהלכה הגיעו בני הנוער אל בית החולים לוינשטיין
למפגש עם נציגי העובדים שהתנדבו למשימה .המפגשים שילבו למידה והנאה  -לימוד שימושי מחשב ,משחקי
חברה ,פעילות גופנית ,צפייה בסרטים ישראליים ,ערבי קריוקי ועוד .הנערים חגגו עם עובדי בית החולים את חגי
ישראל ,בישלו בצוותא ,יצאו לסיורים והיו אורחי כבוד באירועים חגיגיים שנערכו בבית החולים .אחד הנערים הועסק
בתקופת הקיץ כאלונקאי ביחידה להפרעות בתקשורת בבית החולים ,לשביעות רצונם של כל הצדדים.
עובדי בית החולים המתנדבים אף יצרו קשר עם שלטונות הצבא ,בהתאם לבקשת הנערים ,והמליצו על גיוסם ,גם
של אלה שהצבא שקל לפטור מחובת גיוס מטעמים שונים .בכך לא רק סייעו לקליטת העולים בסביבת מגוריהם,
אלא אף תרמו להשתלבותם בחברה הישראלית.

עמותת הידידים

מפגש שבועי של למידה והנאה
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עמותת הידידים

						

סיפורו של עודד יונה

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין הוקמה בסוף שנות השמונים בעזרת תושבי רעננה .ייעודה הוא לסייע לבית
החולים בהשגת משאבים שהקופה הציבורית אינה מעמידה לרשותו ,לרכישת ציוד ,אביזרים ופיתוח תשתיות .יו"ר
העמותה ארז מלצר ומנכ"לית העמותה שולה מליק רואים את תפקידם כמגשרים בין הקהילה לבית החולים ,וזאת
באמצעות קיומם של אירועים שונים שכל הכנסותיהם קודש לבית החולים .העמותה עורכת ערבי גאלה ומופעים,
ובהם נוכחים שרים ,חברי כנסת ,מנכ"לים של משרדים ממשלתיים ,מנהלי חברות מובילות במשק ,אנשי עסקים
ועוד .בין שאר משימותיה מגויסת העמותה להשלמת בנייתו של מגדל האשפוז החדש ,ולמטרה זו היא "מוכרת"
לְב ֵנִים סמליות ,שיקדמו את הנחת הלבנים האמיתיות .כן עוסקת העמותה בהרחבת חוג הידידים בארץ ובחו"ל,
בפנייה לקרנות בארץ ובחו"ל ,ובגיוס כספים שנועדו לצורך הקמת יחידות רווחה וטיפול למשתקמים ,בריכה טיפולית,
רכישת כיסאות גלגלים ,מיטות מיוחדות ,מכשור פיזיותרפי מתקדם ועוד.

						

בשנת  1989הגיע למחלקה לשיקום שדרה חולה משותק
מהצוואר ומטה ,שלא הזיז אפילו אצבע אחת .עודד יונה,
סגן אלוף בחיל המודיעין ,נסע עם משפחתו לשליחות
בארצות הברית ,שם לקה בתסמונת גיליאן-ברה ,הגורמת
לשיתוק תוך זמן קצר .ד"ר מנדלסון ,מנהל המחלקה
באותה עת ,מספר" :ראיתי בחור כל כך צעיר שוכב על
אלונקה משותק וחסר אונים .לא ידעתי אם יוכל אי פעם
ללכת ,אבל האמנתי שנוכל לעזור לו וקיבלתי אותו
למחלקה שלי".

שולה מליק וארז מלצר

עודד יונה" :לכל אורך הדרך הבהירו לי שמצבי קשה מאוד
ושאסיים את חיי בכיסא גלגלים .שמעתי גם שהטילו
ספק אם אוכל להניע את כיסא הגלגלים ,כי גם ידיי
היו משותקות .אמרתי לעצמי שאני אלחם במחלה ואעמוד
על הרגליים .לא הרשיתי לעצמי לשקוע ברחמים עצמיים.
מהשבוע הראשון שמתי לעצמי שלט מעל המיטה :אני יכול!
אני רוצה! אני אהיה! הצבתי לעצמי יעדים .היעד הראשון
היה לעבור לכיסא גלגלים .היעד הבא להניע אותו
בעצמי ,ללא תלות באחרים .כל כך התעקשתי להניע
את הכיסא בעצמי ,שהיו לי יבלות בידיים מרוב מאמץ.
לאחר טיפולי פיזיותרפיה שעברתי במחלקה ,החלטתי
שעליי לעבוד קשה יותר והמשכתי להתאמן ארבע-עשרה
שעות ביום .שחיתי בבריכה ,הרמתי משקולות ,לפעמים
התאמנתי עד שתיים או שלוש לפנות בוקר .ידעתי שככל
שאעבוד יותר אשיג יותר".

בעיקשות ,בנחישות ,באופטימיות ובכוח רצון אדיר הפתיע עודד את צוות בית החולים והודיע להם שהוא יֵצ ֵא
מפה על שתי רגליו .לאחר שישה חודשים וחצי של שיתוק מלא ,החל עודד להזיז את הזרת .לאחר תשעה חודשים
כבר הועבר לכיסא גלגלים .לאחר אחד-עשר חודשים התחיל ללכת בעזרת סדים ארוכים וקביים .בתחילה מספר
צעדים מועט בכל פעם ,ובהדרגה החל לצעוד גם למרחקים ארוכים .ביום שהשתחרר מבית חולים לוינשטיין -
יחד עם חזרתו לשירות הצבאי  -החליט להצטרף לעמותת הידידים של בית החולים .מאז אפריל  1991הוא חבר
הנהלה בעמותת הידידים ,ובשנים האחרונות מכהן כגזבר העמותה .לאחר שחרורו מצה"ל החל לעבוד בתפקיד
בכיר בחברת היי-טק .לעתים קרובות הוא נוסע לחו"ל ,הספיק לרכוב על פיל ,לשוט בקייאק ,לעשות רפטינג,
והכול בעזרת זוג קביים ושני סדים קצרים לרגליים .עודד יונה נחשב לסיפור הצלחה בקנה מידה בינלאומי .הוא
עצמאי לחלוטין וחי חיים מלאים ועשירים.

מתנדבות בעמותה
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ידידים ואורחים

אנשים רמי-מעלה ביקרו וממשיכים לבקר בבית לוינשטיין:
נשיאים ,ראשי ממשלה ,שרים ,רמטכ"לים ,שגרירים ,קולגות מהארץ ומחו"ל ,כולם מדגישים את תחושתם
שמדובר בעבודת קודש ,ושאין בפיהם די מילים להעריך את צוות בית החולים ולהודות לו.

אופירה נבון ,רעיית נשיא המדינה ,בביקור בבית החולים לוינשטיין .מימין :יפה גוטהרץ ,משמאל :פרופ' נחנזון וישעיהו בן-יליד.

ביקור הנסיך הירדני ראאד בין זאיד ,דודו של המלך חוסיין (במרכז התמונה) ,שהגיע בשנות התשעים בתקווה
לייסד שיתוף פעולה בין בית החולים למוסדות שיקום בירדן .במכתב התודה שכתב לאחר ביקורו ציין הנסיך:
"זה היה ביקור מאוד מרגש עבורי .חווית למידה נפלאה והזדמנות נדירה לפגוש אנשים מכל הקהילות ,שבהם אתם
מטפלים" .ואכן ,חולים מירדן ומשאר ארצות ערב ממשיכים להתאשפז בבית החולים.
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קבלת פרס מצוינות בבית הנשיא בירושלים .מימין :הנשיא חיים הרצוג ,פרופ' סולסי וישעיהו בן-יליד.
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ביקור שר הביטחון יצחק רבין ,ערב ראש השנה תשמ"ג

יצחק נבון  -נשיאה החמישי של מדינת ישראל ,פרופ' נחנזון ומוסיה ליפשיץ  -אחות אחראית

במרכז :פרופ' אפרים קציר  -נשיא המדינה הרביעי ,פרופ' נחנזון ופרופ' חיים דורון.

 - 1989ביקור הרמטכ"ל משה לוי ולצידו יפה גוטהרץ ,כדורי כדורי  -אח אחראי מחלקה ה' ,פרופ' סולסי ופרופ' גרוסוסר.
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בטי אלעזר  -מנהלת ריפוי בעיסוק ,איתנה טבקרו  -מנהלת הפיזיותרפיה ,פרופ' איסקוב  -מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי,
קונסול ירדן בישראל ,נתניה רזניק  -מנהלת אדמניסטרטיבית.

אירוע  25שנה לבית חולים לוינשטיין :הנשיא עזר ויצמו ורעיתו ,נתניה רזניק ופרופ' הרט

נתניה רזניק ,מנהלת אדמניסטרטיבית ,הזוג ליפקין-שחק ,פרופ' הרט ובוגי יעלון.
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מצדיעים למתנדבים

מאז הקמתו של בית חולים לוינשטיין מתקיימת בו פעילות ענפה ומגוונת של מתנדבים .מדובר בציבור גדול של
אנשים מסורים הבאים מרקע שונה ומטווח גילים רחב .ניתן למנות ביניהם את נשות י.ע.ל ,את החברים מארגון "עזר
מציון" ,חברים מארגוני מתנדבים נוספים וכן את בנות השירות הלאומי.
המתנדבים מסייעים לחולים במהלך הארוחות בחדרי האוכל המחלקתיים; שוהים במחיצת חולים שאין להם מערכת
תמיכה משפחתית; מסייעים באולמות הטיפולים בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק; מתרגמים עבור חולים שאינם דוברי
עברית; מפעילים ספרייה לחולים; שותפים למגוון פרויקטים ,כמו מועדון חברתי ,פרויקט רכיבה על אופניים בפארק,
מסגרת יום לאנשים לאחר אירוע מוחי ועוד .פעילותם זוכה להערכה רבה בקרב המטופלים כמו גם בקרב אנשי
הצוות.
לדברי דינה ריינברג ,רכזת רווחה האחראית על פעילות המתנדבים ,בית החולים שוקד לקדם פעילות לרווחת
המתנדבים .פעם בשנה מקיימת הנהלת בית החולים טיול למתנדבים ,הם מוזמנים לטקסים ולאירועים חגיגיים
ומקבלים שי לחג .אחת לשנה נבחר מתנדב או קבוצת מתנדבים מצטיינים .המלצת הנהלת בית החולים מועברת
להנהלת קופת חולים כללית ,וזו כבר החליטה כמה פעמים להעניק את מגן מנכ"ל הכללית למתנדבי בית חולים
לוינשטיין.
בשנת  2004נבחרו אורה ויאיר שני למתנדבים מצטיינים ,שניהם מתנדבים הפועלים כבר יותר משלושים שנה
ומקיימים פעילות תומכת ומתמשכת למען נכי צה"ל וכוחות הביטחון המאושפזים בית החולים .על פעילותם
המיוחדת קיבלו אורה ויאיר את פרס נשיא המדינה בשנת  1997וכן את אות יקירי העיר רעננה.
בשנת  2007נבחרו ארבעת מתנדבי הפרויקט "ליווי חולה ומשפחה ביום האשפוז הראשון" כמתנדבים מצטיינים
וקיבלו על פעילותם הייחודית את מגן מנכ"ל הכללית .זהו פרויקט הפועל משנת  2004במחלקה לשיקום חבלות
מוחיות ומסייע לקליטת החולה ומשפחתו בבית החולים.
בשנת  2009זכו ארבעת מתנדבי פרויקט "מעוף" המסייעים לצוות היחידה לעבודה סוציאלית לקיים את מסגרת
היום לחולים ששוחררו מבית החולים לאחר אירוע מוחי .גם בשנת  2010זכו מתנדבי בית החולים לוינשטיין במגן
הוקרה מטעם קופת חולים כללית.

מחקר ואקדמיה
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בזכות המקצועיות והניסיון ,בית חולים לוינשטיין הנו בין המובילים בעולם בתחום השיקום .העשייה הקלינית
בבית החולים משולבת עם עבודות אקדמיות ומחקרים המתפרסמים בעיתונות מקצועית ומצוטטים על ידי
העוסקים בשיקום ברחבי העולם .אנשי בית החולים ,המסונף לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב,
מלמדים באוניברסיטאות ,כותבים פרקים בספרי לימוד אוניברסיטאיים ,מוזמנים להרצות בסדנאות ,לסייע
בארגונים שונים ולהופיע באינספור כנסים מקצועיים .אין פלא אפוא ששמו של בית החולים הולך לפניו.

הפעילות המדעית
של המחלקה לשיקום חולים
שסבלו מפגיעות מוחיות (מחלקה ה')
מאת :פרופ' זאב גרוסוסר
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בית החולים לשיקום עוד מימיו ברמות השבים ,עת היה ידוע כבית פיינסטון ,היה מעורב בשיקום חולים שנפגעו
בעת שירותם הצבאי .שיקום חולים שנפגעו בעת שירותם הצבאי היווה גורם חשוב בהתפתחות הרפואה השיקומית,
כולל בתחום השיקום שלאחר חבלות ופגיעות מוחיות .חולים אלה ,שפעמים רבות סבלו בנוסף על החסר המוטורי
גם מבעיות שפתיות ,קוגניטיביות והתנהגותיות ,מצאו את עצמם מופנים לבתי חולים לחולי נפש בגלל ההפרעות
ההתנהגותיות הקשות שלא היו ניתנות לשליטה ובקרה .תופעות אלה לווו לא פעם בהפרעות קשות בתובנה של
החולים ביחס למצבם והביאו לידי חוסר מודעות לצורך בטיפול .כמו כן ,המחלקות הפסיכיאטריות ,אז וכיום ,לא
היו ערוכות להתמודד עם חולים שסבלו ממה שכונה "נזק מוחי אורגני" .מצב דברים זה חייב שינוי בתפיסת הצרכים
הטיפוליים של חולים אלה ,ובית חולים לוינשטיין החל להתמודד עם חולים שנפגעו במוחם עוד בשנות השישים של
המאה העשרים.
יש לציין כי הספרות שהייתה קיימת באותה עת עסקה בעיקר בתיאור הפגימות שמהן סבלו החולים .כאן המקום
לציין כי עם כניסת הטיפול האנטיביוטי לשימוש נרחב בשלהי מלחמת העולם השנייה ,וכן עקב התפתחות הטיפול
בשלב החריף במסגרות ייעודיות של טיפול נמרץ ,נותרו יותר ויותר חולים קשים בחיים .מצב זה חייב התמודדות לא
רק עם ההישארות בחיים ,אלא גם עם הקניית איכות חיים לאותם החולים ששרדו ועברו את השלב החריף .על רקע
זה ולאחר המלחמות של השנים  1956ו 1967-החל בית החולים לוינשטיין ,בהנהלתו של פרופ' תיאודור נחנזון ,לקבל
באופן סדיר את חיילי צה"ל ישירות מבתי החולים הכלליים בתום הטיפול החריף ,ואף החל להתמודד עם חולים
ששהו עד לאותה עת במסגרות פסיכיאטריות כרוניות .החולים שהתקבלו  -כולל חולים מחוסרי הכרה  -אושפזו
בשעתו יחד עם נפגעי חוט שדרה במחלקה בהנהלתו של ד"ר לזר מנדלסון .בשלהי מלחמת יום הכיפורים ()1973
ועם המעבר לבניין החדש בוצעה הפרדה פיזית בין שתי קבוצות חולים אלה ,וד"ר גרוסוסר ריכז מאז את העבודה
בתחום זה .המחלקה לשיקום חולים לאחר חבלות מוחיות הוכרה כמחלקה עצמאית בשנת  ,1978וכמנהלה הראשון
התמנה ד"ר זאב גרוסוסר.
כאן המקום להדגיש כי בשנות ייסוד הטיפול בחולים אלה לא הייתה קיימת ספרות רפואית ענפה ,ובוודאי שלא היו
קיימים ספרים שניתן להגדירם כ Text Books-לגבי הנושא .על מנת להתמודד בצורה נאותה עם החולים ,הוגדרו
בשלב ראשון תחומי הליקוי השונים הנובעים מהפגיעה המוחית .תחומים אלה הם בראש ובראשונה תחום החסר
הנראה בעין ,והוא החסר המוטורי .ההפרעות בתקשורת  -הן הפרעות בשפה והן הפרעות בדיבור  -מהוות אף הן
הפרעות ברורות אפשריות הנובעות מהפגיעה המוחית .שני התחומים הנוספים הם הפגיעה ביכולת עיבוד המידע -
קרי התחום הקוגניטיבי המתאפיין בהפרעות בזיכרון ,בחשיבה ,ביכולת הסקת מסקנות ובתחומים משיקים .התחום
הנוסף והקשה הוא תחום הליקויים המטה-קוגניטיביים ,קרי ההפרעות הקשורות במתן ערך למידע והצבתו במדרג
היירארכי ,יזימה ,שיפוט ותובנה  -הן לגבי האני והן לגבי התובנה של הפרט למה שהזולת מצפה ממנו.
הבהרת תחומי הליקוי השונים הייתה שלב הכרחי בבניית הצוות הטיפולי הרב-תחומי ,המתחייב כתוצאה ממורכבות
הבעיות השונות והמגוונות שהחולים סבלו מהן בעקבות הפציעה.
היה ברור לצוות המטפלים כי יש לקבוע במהלך הטיפול המקיף מטרות ביניים שאותן שומה להשיג במהלך הטיפול,
אך בד בבד חייבת להיות מטרת-על שאליה יש לשאוף בסיום התהליך .השגת עצמאות אישית הייתה מטרת ביניים
ברורה במהלך הטיפול .הפילוסופיה השיקומית חייבה כתפיסת עולם את החזרת הנכה כאדם פעיל לקהילה.
תפיסת היחיד את חייו ואיכותם היא אינדיבידואלית במהותה ,והשאלה שעלתה הייתה אם ניתן להציב מטרת-על
אובייקטיבית המבטאת גם תחושה של איכות חיים טובה .במחקר שפורסם בשנת  1982התברר כי ניתן להציב את
החזרה לחיי עבודה מפרנסת כמטרת-על אובייקטיבית ,היות שנמצא כי השתלבות בחיי עבודה מתקיימת בחברה
הישראלית בד בבד עם תחושה של איכות חיים טובה לפי תפיסת הפרט .ממצאים אלה הביאו לידי בניית מרכז שיקום
תעסוקתי כחלק אינטגראלי של הקומפלקס השיקומי הקיים בבית חולים לוינשטיין .לעניין התעסוקה חשיבות רבה,
היות שמרבית הנפגעים היו אנשים צעירים בשנות העשרים והשלושים לחייהם.
וכאן המקום לציין כי בעקבות הטיפול בנפגעי מערכת הביטחון הופנו בהמשך גם נפגעי תאונות דרכים ,תאונות
עבודה ופגיעות מוחיות אחרות ,כגון נפילות ,אף הם לאשפוז במסגרת המחלקה .יש לציין כי לאור הניסיון הטיפולי
שנרכש הוכרזה המחלקה בשלהי מלחמת יום הכיפורים ע"י משרדי הביטחון והבריאות כמרכז ארצי ייעודי לטיפול
בחולים לאחר חבלות מוחיות .להכרזה זו הייתה חשיבות רבה מבחינה מחקרית ,היות שריכוז החולים במסגרת אחת
א ִפשר הן לימוד מעמיק של הבעיות השונות ובניית צוות טיפולי ,והן בניית מערכת מחקרית המפנה את מרצה לבחינת
בעיות המתגלות במהלך הטיפול.
כדוגמה לנושא זה ניתן להביא את בעיית העייפות שהתגלתה בעת הטיפול אצל חולים שלכאורה ישנו היטב בשעות
הלילה אך התקשו לקום בבוקר ,גילו עייפות וחוסר יכולת להתמיד בטיפולים והיו חייבים לישון בשעות הצהריים.
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בעקבות התמונה הקלינית בוצע מחקר ראשוני ,שלא היה קיים בספרות קודם לכן ,שבו נמצא כי קיימים ליקויים
קשים בתמונת השינה אצל חולים אלה בהשוואה לבריאים ,וכי קצב ההחלמה של מערכת השינה מקביל לקצב
ההחלמה של היכולות הקוגניטיביות .מכאן היה ברור שאין טעם לדחוק בחולים לתפקד באופן מלא בסמוך לזמן
הפציעה .כתוצאה ממחקר זה ומהצורך להעריך במדויק את תפקוד מנגנון השינה בחולים אלה נבנתה בבית החולים
מעבדת השינה ,שהפכה במרוצת השנים למעבדת השינה המרכזית של שירותי בריאות כללית .הרצון להעריך נזקים
באופן מדויק ככל האפשר ,וכן להעריך האם נגרמו ליקויים בקשר שבין אזורים שונים במערכת העצבים המרכזית,
הביא לידי בניית המעבדה העוסקת בהערכת הפוטנציאלים המעוררים לסוגיהם השונים .להערכה זו נודעת חשיבות
רבה ,היות שהערכת פוטנציאלים אלה מאפשרת לרופאים שימוש בממד אבחנתי לגבי מערכות שונות ,וכן עשויה
לתרום להערכת הפרוגנוזה של חולים אלה .יש לציין מפורשות שלעולם אין לבצע הערכה פרוגנוסטית על סמך גורם
בודד.
נושאים נוספים שנחקרו במהלך השנים עסקו אף הם בבעיות שראשיתן במהלך הקליני .בעיות ראייה והשלכתן
לאורך זמן ,קיום פוליטראומה בנוסף לנזק המוחי ,הצורך בפיום קנה ,אפיון מדויק של סוג הסחרחורת שהחולה חווה
והדרך הטיפולית שבה יש לנקוט ,ושינויים בתוכני החלימה ,מהווים דוגמאות נוספות לבעיות שיסודן במעשה הקליני
והן נחקרו תוך בדיקת השפעתן על תוצאות התהליך השיקומי.
השפעות גיל החולה בעת הפציעה ,קיום בעיות קוגניטיביות  -במיוחד בעיות בזיכרון שהן הבעיות השכיחות אצל חולים
שסבלו מחבלות מוחיות  -נחקרו בשיתוף פעולה נרחב עם פרופ' אלי וקיל מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת
בר-אילן .השינויים האישיותיים והנפשיים הביאו לידי בניית מודל פסיכו-דינמי מקיף המתייחס למכלול השינויים
שהחולה חווה בשלבים השונים של התהליך  -החל מהשלב החריף בבית החולים הכללי וכלה בכל הקורות אותו
לאחר מכן ,הן במסגרת השיקום והן בעת חזרתו לקהילה.
יש לציין כי נושא ההדמיה המוחית עבר שינויים מהותיים משנות השבעים ואילך .השימוש בטומוגרפיה ממוחשבת
של המוח ( )CTהביא לידי אפיון מדויק של הנזקים המוחיים בשלב החריף; שופרו המעקב אחרי השינויים החלים
ברקמת המוח עם הזמן והאפשרות לראות את הנזקים המבניים הניתנים להדגמה  -הכל בכפוף למגבלות הנגזרות
מטכניקת ההדמיה שבה נוקטים ( .)CT, MRI, PETהשימוש בטומוגרפיה ממוחשבת הוא הנפוץ ביותר ,ועיון מעמיק
בבדיקות אלה תרם רבות לשימוש במדדים רדיולוגיים ככלים התורמים להערכה הפרוגנוסטית של החולים .העבודה
בתחום זה נעשתה יחד עם פרופ' עירית א.רידר-גרוסוסר מנהלת היחידה לנוירו-רדיולוגיה בבית חולים איכילוב
שייעצה בתחום זה לבית חולים לוינשטיין.
העבודה השיקומית המתמדת עם חולים שהגיעו לשיקום בשלבים שונים של פציעתם  -החל מחולים שהגיעו
ישירות מבית החולים הכללי ,דרך חולים שנשלחו לביתם לאחר טיפול ראשוני וכשלו בתפקודם במסגרת המשפחה
והקהילה היות שחומרת פציעתם הוערכה בחסר ,וכלה בחולים בשלב כרוני שלא תפקדו זה שנים  -הביאה לידי
בניית מודל שיקומי אינטגרטיבי ייחודי המדגיש שהפגיעה מתחילה במסגרת הקהילה ובסופו של התהליך על החולה
לחזור למשפחה ולקהילה .מודל כוללני זה (ראה גרף מספר  )1הוכר כמודל ייחודי ופורסם בשנת  2007בספר המקיף
העוסק בשיקום חבלות ראש  .Brain Injury Rehabilitation -במהלך השנים פורסמו קרוב ל 100-מחקרים בכתבי
עת מדעיים 17 ,פרקים בספרים ולמעלה מ 150-עבודות שהוצגו בכנסים מדעיים .שורשיהן של עבודות המחקר
נעוצים בבעיות שבהם נתקלו חברי הצוות במהלך הטיפול השיקומי .הן הביאו בין השאר להבנה טובה יותר של
הבעיות הקליניות ,תרמו לבניין יחידות שונות במסגרת בית החולים והיוו בסיס לעשייה מקיפה שהעמידה את הצוות
במחלקה לשיקום חולים לאחר חבלות מוחיות במוקד העשייה בתחום זה בארץ .כמו כן תרמו למוניטין של המחלקה
בתחום זה במסגרת העשייה השיקומית בעולם.
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סיפורו של דודי יגיל " -בית הנסים והנפלאות"

סיפורו של גרשון אקשטיין

					

דודי הגיע לבית חולים לוינשטיין בהיותו בן עשר וחצי לאחר תאונת דרכים
קשה .הוא היה מחוסר הכרה וסבל מפגיעת ראש קשה שהוגדרה כמוות
מוחי .כעבור חודש חזר להכרה ,כעבור חודשיים התחיל לדבר וכעבור תשעה
חודשים התחיל ללכת .מקץ שנה ,במסיבת השחרור שלו ,הגיש דודי לפרופ'
הרט מכתב תודה ובו טבע את המושג "בית הנסים והנפלאות" .דודי סיים
תיכון והתגייס לשירות לאומי.
דודי" :אין בפי מילים לתאר את העבודה הקשה והתמיכה של כל הצוות

גרשון שירת כסגן אלוף בצנחנים ובתפקידי פיקוד ,מטה והדרכה בצה"ל .עם שחרורו הקים חברה לייזום והקמת
עסקים וכתב ספרים .בהיותו בן  64לקה באירוע מוחי ,אושפז בבית חולים לוינשטיין והשתקם במחלקה ה'
וביחידה לאשפוז יום .לאחר תקופת השיקום פרש לגמלאות וכיום הוא סופר ופובליציסט .בין השאר כתב ספר
הדרכה מקיף לנפגעי אירוע מוחי ובני משפחותיהם .מטרתו להעביר מסר שאין לאבד תקווה  -אירוע מוחי איננו
סוף פסוק ואפשר בהחלט להשתקם ממנו.
להלן קטע הפרידה מבית החולים ,מתוך ספרו" ,קמתי ונפלתי וקמתי שוב":

הרפואי ,הפרא-רפואי והסיעודי ,שעשו מעל ומעבר ,ובזכותם חזרתי
לתפקד .נכון שעדיין יש קשיים ,אבל אין להשוות את המצב היום לתחילת
הדרך .ושוב אני חוזר ומציע לפרופ  ,הרט לשקול את הצעתי לשינוי השם
או להוספה לו :בית הנסים והנפלאות ע"ש לוינשטיין  -דודי יגיל שלא אשכח
אתכם לעד".

								

סיפורו של אציק אדיר

								

איציק אדיר נפגע בתאונת אופנוע בגיל ,24
ומאז הוא משותק בידיו וברגליו" .הגעתי לבית

החולים לוינשטיין במלחמת ההתשה ,בכל יום
הגיעו לשם לוחמים פצועים קשה ,משותקים
וקטועי גפיים .באחד הימים הגיע ד"ר סוסק,
רופא צעיר ויפה תואר ,שכפפת עור שחורה
על ידו הימנית .כבר ביום הראשון נוצרה בינינו
כימיה .הוא סיפר לי שהיה רופא כירורג ונפצע
בסיני בפלג גופו הימני .כתוצאה מהפציעה
איבד את הכושר לנתח ביד ימין ,ועבר הסבה
לרופא שיקומי .תקרא לי זאביק ,אמר לי בחיוך,
כך קוראים לי החברים שלי .מדי ערב כשנשאר
בתורנות ,היה גונב אותי בחשאי מחדרי,
כשאני שרוע על מיטתי ,מגובס מהסנטר ועד הפופיק ,ודוחף את מיטתי לחדר הרופאים .היה סוגר את הדלת,
מניח בינינו לוח שחמט ,מציב את הכלים וכך שיחקנו אל תוך הלילה .זאביק התחבב עד מהרה על כל הפצועים,
דלתו הייתה פתוחה בפניהם תמיד ,הוא שידר אופטימיות וחיוניות .הפצועים היו קרובים ללבו ומשפחותיהם
שאבו ממנו תקווה .העובדה שהוא עצמו סבל מנכות קשה ,עבר תהליך שיקומי ארוך ומתיש ,ואישיותו המיוחדת
 אפשרו לו להבין היטב את הצרכים המיוחדים של הפצועים ובני משפחותיהם .אני זוכר את זאביק סוסקכאדם אנושי בעל לב רחב בתוך גלימת הרופא ,ובייחוד אני אסיר תודה לו על שהפגיש אותי עם ארגון
הציירים בפה וברגל ופתח בפניי עולם חדש".

"בצהרי יום רביעי 29 ,ביוני  ,2005נפרדתי מצוות המטפלים בבית חולים לוינשטיין ,שבין כותליו ביליתי מספר
חודשים כנפגע אירוע מוחי ...צעדתי לכיוון מגרש החניה הגדול ...עמדתי במגרש והבטתי אל עבר הבניין הגדול
על שמונה קומותיו ,שאליו הגעתי קשור באלונקה .ידעתי מה מתרחש בתוכו-שם מקופלים חייהם של נפגעים
רבים ,שעברו או עדיין עוברים ,תהליך אשפוז ושיקום כואב ,ארוך ומתיש .כל אחד הוא סיפור בפני עצמו-
כמו שלי ,עצוב יותר או מוצלח יותר-איש איש וסיפורו ...חשתי הערכה רבה ,כנה ואמיתית ,לצוות המטפלים
במחלקות השונות וחשתי חובה להודות להם על עזרתם הגדולה .הודות לעבודתם הקשה ולמסירותם חוזרים
רוב נפגעי אירוע מוחי לבתיהם ,גם אם לא כולם חוזרים לחייהם הקודמים .כידוע ,אחוז מסוים מנפגעי אירוע
מוחי חוזרים וחווים אירוע מוחי בפעם שנייה ושלישית .והיה ,חס וחלילה ,ויקרה לי אירוע נוסף ,הייתי רוצה שאותם
צוותים יטפלו בי שוב".

					

סיפורה של רקדנית קטועת רגל מנפאל

						

בספטמבר  2005הגיעה רומה נויפאן  ,Roma Neupaneרקדנית
נפאלית בת  ,22לבית חולים לוינשטיין ,לאחר שנפצעה בתאונת רכבת
בהיותה בת שמונה ,וכתוצאה מכך נקטעה רגלה מעל לברך .אחרי
התאונה ולמרות הקטיעה המשיכה רומה לרקוד ולהופיע ,וזאת ללא
כל תותבת ,ואף זכתה בפרסים .מי שיזם את המחווה ההומניטרית
היה שגריר ישראל בנפאל ,שראה שם את הרקדנית הצעירה .נאמר
לו כי נעשו ניסיונות לשקמה ללא הצלחה .לנוכח הקטיעה המסובכת
פנה השגריר לפרופ' הרט ,מנהל בית לוינשטיין ,ולפרופ אלי איסקוב,
מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי ,והם נענו לבקשתו לשקם את
הרקדנית .תורמים נדיבים התגייסו לסייע והרקדנית זכתה לרגל
תותבת .במהלך תקופת האשפוז היא הופיעה בערב שנערך לכבודה
באודיטוריום בבית לוינשטיין .קהל רב בא לראותה והכסף שנאסף
ממכירת הכרטיסים הועבר אליה כתרומה .הסיפור פורסם בהרחבה
בכלי התקשורת הנפאליים ,ושיקף מרקם של ידידות ואנושיות
בין שני העמים.

					

כיום איציק אדיר ,נשוי ואב לשלושה ,תושב סביון .לאחר תהליך שיקום ארוך בבית לוינשטיין ,עשה הסבה
מקצועית ולמד לצייר בפה .היכולות שלו מדהימות ,והנכות הפכה אותו למקצוען בתחומו .ציור הפה יצק לאיציק
חיים חדשים והתמודדויות חדשות אשר אפשרו לו הסתכלות חדשה על החיים.
איציק סיים את הלימודים במדרשה לאמנות בבית ברל ובמשך שנים רבות נמנה עם צוות המורים בה ,גידל
והכשיר מורים לעבודה באמנות עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים .כיום הוא מעביר הדרכות רבות לתלמידים
ולמורים ברחבי הארץ ,משתתף בתערוכות קבוצתיות ,מציג תערוכות יחיד בארץ ובעולם וחבר בכיר בארגון
הבינלאומי של הציירים בפה וברגל.
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חזונו של בית החולים הוא להיות גם בעתיד המוסד השיקומי הגדול בארץ ומהמובילים בעולם באיכות ובמחקר; לספק
את השירות הרפואי הכוללני ,האיכותי והטוב ביותר; להמשיך להיות מרכז שיקומי גם לחולים הקשים והמסובכים
ביותר; להוות גורם מוביל בהכשרת מטפלים בתחום השיקום .בדומה להתגייסותו בהקמת המרכז למניעת תאונות
דרכים ,מתכוון בית החולים לבנות גשרים נוספים שיסייעו לקהילה בתחומים נוספים.
ספר היובל נחתם בשנת  .2010בתקופה זו עומד בית החולים בפני תנופת פיתוח לוגיסטית וטכנולוגית .בנייתו של
מגדל האשפוז החדש כבר החלה .עם השלמתו והצטיידותו יביא הדבר לרווחה ניכרת למטופלים ולבני משפחותיהם.
בית החולים שואף להתחדשות מתמדת ,ליוזמות בתחומים מקצועיים ,לשיתוף פעולה פורה עם עמיתים בארץ
ובעולם ,ולהשקעה במחקר ובפיתוח .אך ייחודו של בית החולים לוינשטיין ימשיך להתבסס בראש ובראשונה על
ההון האנושי שלו .בית החולים התברך בעובדים בעלי רמה מקצועית גבוהה ,מסירות ,ויחס אנושי למטופלים ולבני
משפחותיהם .הם ימשיכו לפעול לאורם של ערכים אלה ,העומדים בבסיס הטיפול בבית החולים מיום הקמתו,
ויעבירו את מסורת המקצוענות והמסירות לבאים אחריהם.

מבט אל העתיד

בית חולים לוינשטיין בשנת 2009
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עולם ומלואו של
שירותי שיקום:
מבנה בית החולים

בית החולים בעתיד ,התוכנית לשנת  2012עם הקמת מגדל האשפוז החדש
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נוסף על מחלקות האשפוז והיחידות השונות כולל בתוכו בית חולים לוינשטיין גם:
יחידה לאשפוז יום שבה נמצאים:
אשפוז יום כללי ,מרכז יום לנפגעי ראש עקב חבלה מוחית ,אשפוז יום ילדים.
יחידות טיפוליות ופרא-רפואיות בהן נמצאים:
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,הפרעות בתקשורת ,פסיכיאטריה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית
ריפוי באמנות ,במוזיקה וכו' ,היחידה לתזונה ודיאטה.
מוסדות מסונפים שבהם נמצאים:
המרכז להכשרה ושיקום מקצועי ,המכון להערכה תפקודית ,היחידה ע"ש פליישמן לחקר הנכות
מכון לבריאות העובד ושיקומו.
יחידות אלה נותנות שירותים לכל מחלקות השיקום ולמרפאות בית החולים ,ומקיימות סדנאות ייחודיות המיועדות
לקהל הרחב.
מרפאות חוץ  -בית החולים לוינשטיין:
•מרפאה לפגיעות שדרה ,עצבים ופרקים
•מרפאה לשיקום אורתופדי
•מרפאת ראומטולוגיה
•מרפאה לשיקום הילד
•מרפאת כף רגל סוכרתית
•מרפאת כאב
•מרפאה לשיפור הזיכרון
•מרפאה לשיקום מיני
•התחנה לילדים נפגעי תאונות דרכים
•מרפאה להתפתחות הילד (נוירופדיאטריה שיקומית)
•מרפאה לנפגעי ראש
•מרפאה לטיפול בהפרעות קשב נוער ומבוגרים
•מרפאה ייעוצית לנפגעי אירוע מוחי

מנהלים לדורותיהם

מעבדות ,יחידות ומכונים  -בית החולים לוינשטיין:
•בית מרקחת
•היחידה לאבחון וחקר הפרעות שינה
•מכון לאלקטרופיזיולוגיה קלינית ()EMG, EP’s, EEG
•מכון רנטגן
•מעבדה לניתוח הליכה
•מעבדה כללית
•מעבדה לאורודינמיקה
•היחידה לנגישות וטכנולוגיה לנכה ולקשיש
•היחידה לאבחון הפרעות מין וסוגרים
מועדונים ופעילויות:
•מועדון חברתי שיקומי מעו"ף למשתקמים לאחר אירוע מוחי
•מועדון חברתי שיקומי למשתקמים צעירים
•חוג רכיבה על אופניים בפארק רעננה
•מועדון פנאי לרווחת מאושפזי בית החולים לוינשטיין
•פעילות התנדבותית של עובדי בית החולים עם קהילת יוצאי אתיופיה
•המרכז למניעת תאונות דרכים  -תוכנית "נאמני בטיחות בדרכים"
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מנהלים לדורותיהם

במשך השנים ובייחוד בשנת  ,1973שנת המפנה המשמעותי ,גדל בית החולים והשתנה בהדרגה .בהתאם לשינויים
התמנו מנהלי המחלקות והיחידות .בהסתמך על זיכרונם של אנשי הצוות מתועדים המנהלים לדורותיהם.

מנהלי בית החולים לוינשטיין לדורותיהם
ד"ר לודוויג גינצבורג 1965 - 1959
פרופ' תיאודור נחנזון 1985 - 1965
פרופ' ראובן אלדר 1993 - 1986
פרופ' פבלו סולסי 1995 - 1993
פרופ' זאב סוסק 1996 - 1995
ד"ר ישראל לוין 1998 - 1996
פרופ' יעקב הרט 2011 - 1998

מנהלים אדמיניסטרטיביים לדורותיהם
כהן אשר
ישראל גלעד
ישעיהו בן-יליד
נחמה זיו
נתניה רזניק
דוד המר

מנהלות הסיעוד לדורותיהן
מוריה גלילי
יפה גוטהרץ
שושי שנהב

מנהלי המחלקות והיחידות לדורותיהם
היחידה לטיפול נמרץ:
ד"ר אליעזר בּ ֶקֶר
ד"ר ליאון סזבון
ד"ר בן ציון קרימצ ַ'נסקי
יחידה לשיקום ילדים ונוער:
ד"ר רחל רעיה ברשדסקי
ד"ר רלוקה שפסר
מחלקה ב' לשיקום נוירולוגי :
פרופ' פבלו סולסי
ד"ר נחום סורוקר

מחלקת שיקום ד' לנפגעי השדרה:
ד"ר אליעזר לזר מנדלסון
פרופ' עמירם כ"ץ
מחלקה ה' לשיקום חבלות מוחיות:
פרופ' זאב גרוסוסר
ד"ר ירון סחר
מחלקה ו' לשיקום אורתופדי:
פרופ' זאב סוסק
פרופ' אלי איסקוב
יחידה לאשפוז יום כללי:
ד"ר נעמי רוזנטול
היחידה לאבחון ושיקום הפרעות מין וסוגרים
ד"ר ליאון הלר
מחלקת קבלה ומיון  -מחלקה שהייתה ואינה קיימת עוד
פרופ' תיאודור נחנזון
ד"ר אליעזר בּ ֶקֶר
פסיכיאטר ראשי:
פרופ' מקס שטרן
ד"ר משה ורדי
מרפאה להתפתחות הילד
פרופ' חנן קוסטף
ד"ר נעמי אפטר
ד"ר אביבה מימוני בלוך
מנהלות סיעוד במחלקות האשפוז (אחיות אחראיות):
גילה רגב  -טיפול נמרץ
נעמי רייספלד  -יחידת הילדים
ניצה סגל  -מחלקה ב'
הלן סולומון  -מחלקה ג'
אורה פילו  -מחלקה ד'
צביה דולב  -מחלקה ה'
עליזה רחמן  -מחלקה ו'
אטה לוין  -היחידה לאשפוז יום

מחלקה ג' לשיקום נוירולוגי:
פרופ' פבלו סולסי
פרופ' חיים רינג
ד"ר יוליאנה שוורץ
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מנהלי השירותים הפרא-רפואיים לדורותיהם:
היחידה לפיזיותרפיה:
שפִּיר
מרלנה ְ
נילי ברגהאוז
איתנה טבקרו
היחידה לפרעות בתקשורת:
ד"ר יצחק שכטר
מלי גיל
היחידה לריפוי בעיסוק:
רינה קרביץ
נילי מינץ
בטי אלעזר
שרה אברבוך
השירות הפסיכולוגי:
פרופ' לוי רחמני
נעמי גבע

זה קורה בזכותכם,
לצוותי בית החולים לדורותיהם

תודה!

עבודה סוציאלית:
חיה קַלנר
רבקה קייזר
ענת שילנסקי
כוח אדם  /משאבי אנוש:
שלומית מי-רז
חזי לרמן
רבקה קייזר
כספים:
עירית בת עמי
דפנה כרמלי
דוד עזרא
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