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בחירום 24/7 כל ימות השנה.

א.צ.מ. החברה המרכזית לאיבזור רכבי נכים



ידידים ועובדים יקרים,
בימים אלה אני מציין חצי שנה בתפקידי כמנהל בית החולים לוינשטיין. בתקופה זו למדתי להכיר 

יותר לעומק את בית החולים על פעילויותיו השונות וכן להכיר את צוות העובדים המסור והמקצועי 

שבית החולים התברך בו, הן בפן הרפואי והמקצועות הנלווים, והן בצד המנהלי והלוגיסטי. חרטתי 

על דגלי לספק את השירות הטוב ביותר ברמה הגבוהה ביותר, ואני מסתובב במסדרונות בית 

החולים וחש את האווירה החמה, המכבדת והאמפטית ששוררת בין המטפלים למטופלים ומרגיש 

שליבי מתמלא גאווה. 
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אנו נמצאים בפתחה של שנה אזרחית חדשה, שכולי תקווה שתבוא על כולנו בבריאות ולטובה. בשנים הקרובות בית החולים לוינשטיין שם לו למטרה 

 לקדם ולהוביל את העידן הבא של השיקום בישראל. אנו מתכוונים להקים מודלים שיקומיים מתקדמים, חדשניים ורלוונטיים שישלבו את העשייה 

 של בית החולים עם העשייה בקהילה תוך הידוק שיתופי הפעולה של מומחי בית החולים לוינשטיין עם המרחב שלנו, שכולל את מחוז שרון שומרון 

ובית החולים מאיר בכפר סבא, וכן עם מחוזות אחרים ובתי חולים של הכללית ומחוצה לה.

גם השנה מומחים ואנשי הצוות שלנו השתתפו בכנסים של עולם השיקום בארץ ובחו"ל. נציגים שלנו הציגו בכנס האיגוד הבינלאומי לרפואה פיזיקלית 

ושיקום שהתקיים השנה ביפן ובכנס האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום. פיזיותרפיסטים ומרפאות בעיסוק הציגו בכנס האיגוד הנוירולוגי, 

 השתתפנו בכנס החברה הישראלית לאיכות ברפואה, ועבודות שלנו זכו בפרסי הצטיינות. גם השנה התקיים בבית החולים מושב איכות, בו הוצגו 

בפני עובדי בית החולים פרויקטים ומחקרים שנועדו לשפר את איכות העבודה, ואנו מתכננים מושב נוסף במהלך חודש מרץ הקרוב.

בית החולים נמצא מזה מספר שנים בתהליכי שיפוץ ובנייה, ואנו מתכננים להמשיך בשיפוץ לאחר הפוגה של כשנה, במטרה לתת מעבר לטיפול 

השיקומי הטוב ביותר גם חווית אשפוז בסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם השיקום. בעזרת תרומות נדיבות, במקביל לתקציב השוטף, אנו מתחדשים 

ומצטיידים כל העת בטכנולוגיות מתקדמות. בחודשים האחרונים הכנסנו לשימוש במכון לפיזיותרפיה את מערכת האריגו פרו – מערכת רובוטית 

מתקדמת המאפשרת עמידה אקטיבית ובעזרתה ניתן להפעיל חולים מורכבים בשלבים הראשוניים של תהליך השיקום. כמו כן, הוקם חדר טכנולוגיות 

בפיזיותרפיה, עם מכשור מתקדם שכולל בין השאר את מערכת הוקטור, מערכת מציאות מדומה אינטראקטיבית ולחדר הטכנולוגיות הקיים בריפוי 

בעיסוק הוספנו את ה-Myro, טאבלט שולחני ענק לעבודה מוטורית וקוגניטיבית אינטראקטיבית. טכנולוגיות אלו מצטרפות לשאר הטכנולוגיות שנמצאות 

בשימוש בתהליך השיקום, כחלק בלתי נפרד מסל טיפולי הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק והתקשורת, אותו מקבל המטופל.

 לצורך כל אלה בית החולים נדרש כל העת לתרומות להשלמת התקציב שניתן על ידי המערכת הציבורית. עמותת הידידים שלנו, בראשותם של 

ארז מלצר היו"ר ושולה מליק המנכ"לית, אמונה על תחום זה וקיימה גם השנה מספר פעילויות ואירועי התרמה מוצלחים.

 אני מבקש להודות לכל עובדי בית החולים לוינשטיין, שבמסירות, מקצועיות וחריצות, משך כל ימות השנה, נותנים למטופלינו בריאות, איכות חיים 

ותקווה ותורמים להישגים הנפלאים של בית החולים.

לכל ידידי בית החולים בארץ ובעולם, למשתקמים ובני משפחותיהם, ברכותיי שלוחה לכולכם לרגל השנה האזרחית החדשה!

אני מקווה שתמצאו עניין בקריאת העיתון שלנו!

שלכם,

ד״ר חגי אמיר

מנהל בית החולים
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אצלנו השירות כן קובע

מעלון כסא - מסילה אחתמעלית ביתית בפירמעלית ביתית חודרת תקרה

www.ambarpro.co.il
ambarpros1@ambarpro.co.il

03-6502650 החרש 3 חולון

negishut.shave1@gmail.com  
  נגישות שווה     חפשו אותנו בפייסבוק

אביה פשחור   
054-5644144 

מתאימים את הבית לצרכים המיוחדים שלכם
תכנון ויעוץ מקצועי  

שיפוצים והתאמות בינוי )באמצעות קבלן רשום(: מעברים ופתחים רחבים, חדר רחצה,   
שירותים מותאמים, רמפות ומעלונים, גישה וקימה מהמיטה, כניסה נגישה לממ"ד ועוד...

אביזרים וציוד עזר בהתאם למוגבלות  

ניסיון רב בהתאמות נגישות מבני ציבור   
ובתים פרטיים 



  כתיבה ועריכה: דנית שכטר, דוברת בית החולים לוינשטיין
danitshe@clalit.org.il 

 חברי מערכת: לי וגנסברג, ד"ר מיכאל בכר, ד"ר עדי גרנט, ניצה סגל, 
הילה לרר, ליאת פלג, רבקה גורמזנו, דיאנה ארנסיביה – צ'רני, ג'סטין רז, 

גיטה פרנקו, מיכאל ברוסובנסקי, מילנה אמינוב, נלי דורני.

 עיצוב והפקה: מירב בן ברוך, לימון דיזיין 
limondes@bezeqint.net ,052-3502277 .טל

 פרסום ורכש מודעות: משה בן צבי
benzvi20@walla.com ,052-2334956

 צילומים: לי וגנסברג, אורן יזרעאל, יפעת שוורץ, יוחנן הראל, 
דוברות עיריית רעננה ודוברות ביה"ח לוינשטיין.

בית החולים לוינשטיין: אחוזה 278  ת.ד. 3, רעננה 4310001 
www.loewenstein.co.il  09-7709998 .טל. 09-7709090, פקס
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לי וגנסברג, מאמנת סוסים, 
מדריכת רכיבה וצלמת, נפצעה 

לפני כשלוש שנים במהלך 
אליפות הארץ ברכיבה מערבית. 

היא בילתה חודשים רבים 
בשיקום מפרך בבית החולים 

לוינשטיין, במהלכו תיעדה את 
המסע בו למדה ללכת מחדש 
ואת הגעגועים העזים לסוסים. 

בפברואר 2019 תערוכת צילומים 
 שלה – "לרכב על התקווה" –

הוצגה במשכן למוסיקה 
ואומנויות ברעננה.

 למזלי, נולדתי וגדלתי לתוך העולם המיוחד 
של "סוסים", בזכות אבי שגידל סוסים כתחביב.
מהרגע הראשון וללא מאמץ הוא "הדביק" אותי 

באהבתו, היה לי ברור שאהיה כל חיי סביבם.
עם השנים, בנוסף לרכיבה והדרכה, נחשפתי 

לספורט הרכיבה התחרותית. בגיל 12, התחלתי 
להתחרות בתחרויות ארציות. אבי ליווה אותי 

 ואת הסוס שלי, בוניטו, לכל אימון ותחרות, 
בכל הזדמנות ולאורך כל הדרך. תמיד דאג 

לקחת עמו את המצלמה ולתעד אותנו.
זו בעצם המתנה השנייה שירשתי ממנו – 

האהבה לצילום.
 חיי השתנו לחלוטין מאז שאבי נפטר 

ממחלת הסרטן 
במסגרת לימודיי התיכוניים, נפתחה בפניי 
האפשרות ללמוד צילום כמגמה מקצועית 
לבגרות. בסופן של שלוש השנים, הוקמה 
תערוכה בה הוצגו עבודות הגמר וביניהם 

לרכב על התקווה: 
הצצה לתערוכת צילומים

YNET ,19.2.19–פורסם לראשונה ב

הצילומים שלי, שעסקו, איך לא, בעולם שלי, 
הסוסים. לצערי לא זכיתי שנצפה בה יחדיו, אבי 
נפטר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, חיי 

השתנו לחלוטין ביום ההוא. משהו ממני נשאר 
שם, בגיל 17.

שירתתי בצבא ככלבנית ומפקדת כלבייה 
במערך ההגנה הקרקעית של חיל האוויר. 

סיימתי את שירותי בהצטיינויות. כשהשתחררתי,  
מיהרתי לחזור לעולמי. לאילוף ואימון סוסים, 
תחרויות, הדרכה ואף במתכונת של מדריכה 

 בקורסי הכשרת מדריכים. 
במהלך המרדף להגשמת החלום, נפצעתי 

פציעה מסובכת ברגל, תוך כדי רכיבה, במהלכה 
של אליפות הארץ ברכיבה מערבית. הציפייה 

להצליח והחשש לעצור את שגרת חיי, הובילה 
אותי להימנע מטיפול. המשכתי ומשכתי את 
 הפציעה מחודש לשנה, עד שגופי לא עמד 

בכך ואושפזתי לראשונה בשל הסיבוך בבית 
החולים לוינשטיין, במחלקה לשיקום אורתופדי.

מחוסר אונים ליצירה
השתחררתי לאחר כארבעה חודשים ושנה של 

סבל, שבהן נלחמתי לחזור מהר למי שהייתי 
ולנקודה שבה עצרתי. לאחר ארבעה חודשים, 

שבוע לפני התחרות הראשונה לעונה של הנוער 
שלי, רגע לפני שהספקתי לקטוף את הפירות 

ולהגשים את החלומות, באה תאונת רכיבה 
שהחזירה אותי אל בית החולים.

ברגע ההוא החל המסע, מהמקום של חוסר 
אונים, במקום בו הכל נעצר. מתוך האין, נולדה 

התקווה. הבנתי שמה שקרה לי יכול להיות 
הזדמנות ולא הפסד.

החלטתי להתחיל מחדש, ולא לחכות לחזור 
לחיים. החלטתי להתחיל את החיים. צילום 

עבורי הוא כלי לביטוי, אין לו שפה ואין לו גבולות, 
צילום הוא נקודת מבט, הוא תחושה, כשלמילים 

אין מקום, לצילום תמיד יש.

לא לוותר, רק להתחיל מחדש
הקושי בלבטא במילים, הרצון לשתף, להעביר 

הלאה את סיפורי והצורך העז להישאר קרובה 
לאהבותיי הגדולות, הוא מה שהביא אותי לספר 

דרך הצילום. במשך תשעה חודשים , מתוך 
אשפוזי בבית החולים לוינשטיין, החלטתי 

ליצור פרויקט צילומי בו אני מתעדת את הליך 
 השיקום שלי מנקודת מבטי. אני מספרת בו 

על הקשיים, התקוות, ההצלחות ועל החלומות. 
על הפער והחיבור בין הגוף לנפש, בין הניגודיות 

והחיבור של העבר להווה ולעתיד. 
 במטרה לעזור ולהאיר את הדרך לאחר, 

 להביט מנקודת מבט שונה ואחרת על 
התקופה הקשה בחייו.

"תתגאה בכמה רחוק 
הגעת. ותאמין לאן 

אתה עוד יכול להגיע.“ 
)מיכאל ג'וספסון(

 ”יש הרבה דברים בחיים 
שיתפסו את העין שלך,  אך רק כמה 

 מהם יתפסו את הלב שלך ... 
תרדוף אחריהם." 

)מייקל נולן(
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הצגת התערוכה שלי "לרכב על התקווה" לראשונה, אפשרה לי להתבונן על התהליך האישי והשיקומי שלי דרך עיניי הצופה.

התערוכה חשפה ופתחה עבורי דלתות שהיו מעבר לכל דמיון והזדמנויות שלא חלמתי עליהן.

זכיתי להכיר ולהיות מוקפת באנשים שהעניקו לי את ליבם וביחד סללנו את הדרך.

הגשמתי והוכחתי לעצמי מהי הדרך שלי להעניק לעולם. 

הרגע המרגש במסע שלי היא הזכות להעניק ולעזור לאחר, להעביר את המסר שלי הלאה ולהאיר את הדרך. 

להתבונן ולהרגיש איך התערוכה והסיפור שלי הופכים למקור השראה בעיני רבים, כיצד היא מעניקה כוחות ואופטימיות לצופים 

ועוזרת לגלות אותן בכל אחד מהם.  

החלטתי להתחיל מחדש, לא לחכות ״להיות בריאה" או "לחזור לחיים" אלא להתחיל את החיים

ולהפוך את השפה שלי, "הצילום" והתהליך האישי והשיקומי שלי כדרך תרפיה.

בעקבות זאת, סיימתי בהצלחה לימודי "פוטותרפיה" ובקרוב מאוד אסיים את לימודי הצילום.

לי וגנסברג

ברצוני להודות לאוצר התערוכה: אבנר אברהם ומפיק התערוכה: אילן שוורץ

אני, כמו הרבה מאושפזים ומשתקמים אחרים, חייתי את המרתון שנקרא החיים, רדפתי אחר 
החלומות והשאיפות להגשה עצמית. ברגע אחד כל מה שהכרתי, כל מה שאהבתי לעשות או עשה 
לי טוב, נקטע ממני. ברגע הזה, יש שתי אופציות להתמודד עם המצב ולהסתכל על השיקום, אחת 

היא לשאול: למה? למה אני? ולרצות לחזור כמה שיותר מהר למי שהייתי ולנקודה שבה עצרתי. 
האופציה השנייה, היא להתחיל מחדש. להאמין שכל מה שקרה יכול להיות הזדמנות ולא הפסד, 

מהמקום הכי נמוך אפשר רק לצמוח.

אנחנו לא יכולים לשנות את העבר שלנו, אך אנחנו יכולים לשנות 
את העתיד שלנו. אף פעם לא מאוחר מידי להתחיל מחדש.

אני מאמינה בחיבור בין הגוף לנפש, אך כמו החיבור, כך אפשר גם להפריד בניהם. הגוף שלנו יכול 
להיות מרותק למיטה או לכיסא גלגלים, אך כל עוד המוח והנפש שלנו בריאים, שואפים קדימה, 

הגוף כבר ידביק את הפער. תמיד אפשר למצוא ולעשות דברים שעושים לנו טוב. אני מאמינה שלא 
צריך "ליפול" או להגיע לנקודה קיצונית בשביל לעשות שינוי. כל אחד יכול לקחת מן התערוכה בין 
אם עבר תהליך דומה לשלי, או לא. אני רוצה לתת השראה על ההסתכלות היומיומית, על השגרה 
ועל הקשיים. להשאיר מסר, לגרום למתבונן לתהות עם עצמו, האם הוא נמצא בשגרה שעושה לו 

טוב. האם הוא מרגיש שהוא ממצה את עצמו או מאושר. 

״כשחסר לך משהו כל-כך, אתה נאחז ומחפש דרך לראות אותו. אך כשהוא שם סביבך, כל הזמן, אתה לפעמים מפספס אותו.״
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מצטיינים 2018

זוכת פרס מנכ"ל כללית - לורה גולד
אחראית מחסן במרכז הלוגיסטי

לורה היתה שותפה פעילה בהקמת המרכז הלוגיסטי בביה"ח, במחשוב המחסן והציוד הרפואי 
ובהבניית תהליכי העבודה בתחומים אלו. היא תרמה לביסוס שיטות ונהלי עבודה בנושאי ניפוק 

הציוד הרפואי למחלקות בעגלות מחלקתיות וייצוב התקן המחלקתי לענין ציוד רפואי. לורה מזהה 
מגמות צריכה בביה"ח ומהווה נדבך חשוב בעמידה ביעדי תקציב, מלאי, ניהול מחסן וביצוע רכש 

מושכל בתחומי הציוד והמכשור הרפואי. היא תורמת מנסיונה והידע המקצועי העשיר שרכשה 
במהלך השנים, משתפת בידע שלה ותורמת לעבודה אפקטיבית בתחומה. לורה  נבחרה כזוכת 

פרס מנכ"ל הכללית על עבודתה המקצועית והאחראית, על מסירות אין קץ בכל שעה, וכן על 
תרומתה בתחומי אחריותה  בביה"ח ומחוצה לו.

 .2018 כמדי שנה בחרה ועדת המצוינות של בית החולים לוינשטיין את העובדים המצטיינים לשנת 
בטקס מרגש ששנערך בבית החולים הוענקו תעודות הצטינות ופרסי הוקרה לארבע עובדות מצטיינות.

בית החולים לוינשטיין בחר את העובדים 
המצטיינים לשנת 2018

זוכות פרס מנהל ביה"ח  - נלי דורני
אחות מרכזת תחום פיתוח מקצועי בהנהלת הסיעוד

נלי אחות מקצועית, מובילה ויוצאת דופן, אשר עובדת בחריצות ובמקצועיות, מציבה חזון וראייה 
עתידית לעובדי הסיעוד בבית החולים ולדור העתיד של האחיות החדשות. תחום ההכשרות והפיתוח 

האישי והמקצועי בסיעוד עבר מהפכה וריענון מעמיק בניהולה. נלי ניהלה את מבדק האקרדיטציה 
האחרון שהתקיים בביה"ח בדגש על עשייה איכותית ובטיחותית ועושה מעל ומעבר לתפקידה 

בנאמנות וזמינות בכל עת. היא מעורבת ומובילה פעילות רוחבית בביה"ח בכל התחומים, תוך הפגנת 
יכולת רתימה וצניעות רבה. עבודתה מתאפיינת ביסודיות רבה, זיהוי צרכים ודרישות ויצירת פתרונות 

המתורגמים לעשייה בשטח, כשטובת המטופל לנגד עיניה כל העת. 

 פרס מנכ"ל הכללית: 
לורה גולד, אחראית מחסן במרכז הלוגיסטי

זוכות פרס מנהל ביה"ח:
 נלי דורני, אחות מרכזת תחום פיתוח 

מקצועי בהנהלת הסיעוד

 סיגל כהן, ראש צוות קבלת חולים 
במשרד המרפאות

מישל יעקבי, מרפאה בעיסוק ביחידה לאשפוז 
יום, מרכזת תחום הדרכה בריפוי בעיסוק
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הנהלת בית החולים לוינשטיין החליטה על קיום תחרות 
"המחלקה הנאה" במחלקות האשפוז. מטרת התחרות הייתה 

ליצור סביבה נקיה ומטופחת לצוות המטופלים והעובדים. 
המבדק התבצע, בתקופה שבין ינואר לאוגוסט 2019, על ידי 
חמישה מעריכים שהעריכו את המחלקות באמצעות שאלון 

מובנה, בתדירות של אחת לשבועיים, סה"כ התקיימו 30 
בקרות. בקרות הניקיון והאסתטיקה כללו  בדיקות באזורים 

שונים כגון: הכניסה למחלקה, פרוזדורים ופטיו, דלפק אחיות, 
החדר והכיור, המקלחת, השירותים, חדר האוכל מטופלים 

והמטבח. הפרס, שובר זוגי לארוחת בוקר, ניתן לכל אחד 
מעובדי המחלקה במסגרת טקס הרמת כוסית לראש השנה.

המחלקה לשיקום אורתופדי נבחרה ל"מחלקה הנאה" לשנת 2018

מישל יעקבי
מרפאה בעיסוק ביחידה לאשפוז יום, מרכזת תחום הדרכה 

בריפוי בעיסוק
מרפאה בעיסוק מקצועית לעילא ולעילא, יוצאת דופן בהיבטים המקצועים והאישיים. 
עשייתה הטיפולית מאופיינת בדיוק והעמקה ובהשקעה אישית בכל מטופל. מטפלת 
ואינה מתפשרת על איכות הטיפול. בנוסף,  ומסירות גבוהות במיוחד  מתוך שליחות 
בכל  השונות  האוניברסיטאות  מול  מתנהלת  בסקטור,  ההדרכה  כרכזת  משמשת 
אחראית  ותיקות,  מדריכות  ומדריכה  מלווה  מישל  סטודנטים.  להדרכת  הקשור 
כל  לאורך  האקדמיה  עם  הקשר  על  ולשמירה  חדשות  מדריכות  של  להכשרתן 
מצד  רבה  להערכה  זוכה  בלוינשטיין  שפיתחה  ההדרכה  מערך  ההכשרה.  תקופות 
קולגות בכללית ומחוצה לה. היא מנהלת את הפורום הקוגניטיבי למרפאות בעיסוק 
בכללית ומייצרת מפגשים עשירים, מלאי תוכן ועניין המובילים לקידום ועשייה בתחום. 
הפורום זוכה להדים חיוביים בכל הארץ. מישל מהווה מודל למצוינות בכל אורחותיה: 

הטיפוליים, ההדרכתיים, הניהוליים והבינאישיים.

סיגל כהן
ראש צוות קבלת חולים במשרד המרפאות

ומובילה פרויקטים מתוך ראיה כוללת  במסגרת תפקידה כראש צוות סיגל שותפה 
ורצון לשיפור וייעול תהליכי העבודה ושיפור השירות למטופלים. ביצועיה והירתמותה 
המקצועית תורמים לעמידה במדדי האיכות ובניהול התורים והיומנים במרפאות בית 
החולים. היא שירותית, אדיבה, בעלת תושייה, אמפטית וקשובה לצרכי המטופלים. 
סיגל עובדת אחראית, מסורה, אמינה ויסודית בעבודתה. היא נכונה כל העת ללמוד, 
להשתפר ולהתייעל ובד בבד היא דואגת לסייע, ללמד ולהדריך עובדות צוות חדשות. 

עבודתה מתאפיינת ברגישות, חמלה ויחס אישי לסובבים. 



האם יצא לכם להיתקל באזהרות הנוגעות למניעת נפילות של 
אנשים מבוגרים? האם יצא לכם לסייע לבן משפחה שסבל משבר 
בעקבות חבלה שנתפסה בעינכם כקלה? סביר להניח כי התשובה 

לשאלות הינה חיובית. השברים הללו, שברים מחבלות בעוצמה 
נמוכה, הם שברים הנובעים מירידה בצפיפות העצם המוכרת 

כאוסטאופורוזיס. מדובר בחבלות שאם היו מתרחשות במערכת 
שלד בריאה לא היה נגרם בעקבותיהן שבר או נזק משמעותי. אולם 

בקרב חולי אוסטאופורוזיס, כל מכה או חבלה קלה עלולים לגרום 
לשבר המוביל להתמודדות מורכבת.

אוסטאופורוזיס היא מחלה נפוצה ביותר, אך נחשבת ל"מחלה שקטה" – 
עד להתמודדות עם התבטאותה הקלינית )בעיקר שברים( המטופל בדרך 

כלל לא יודע על קיומה. אולם למרות התפוצה הרחבה שלה והעובדה 
כי היא פוגעת בנשים וגברים רבים, קיים פער 

משמעותי בטיפול בה. הפער הטיפולי מוכר 
ברחבי העולם ואף היה במוקד העניין של מספר 
מחקרים מרכזיים שפורסמו בשנים האחרונות. 

מפרסומים אלו עולה כי פחות מ-20 אחוז מאלו 
שסבלו משבר אוסטאופורוטי מקבלים טיפול 

תרופתי המיועד לחיזוק העצמות ולמניעת השבר 
הבא. על פי הנתונים שנאספו בבית החולים 

לוינשטיין, העוסק בשיקום מטופלים לאחר שבר 
מזה עשורים רבים, המצב בישראל דומה. 

השבר האוסטאופורוטי הנפוץ ביותר הוא שבר 
צוואר ירך, זאת בשל המעמסה והמשקל שהאזור 

נושא יחד עם האופן בו אנשים נופלים )נפילות 
הן הגורם המרכזי לשברים(. שבר זה הוא גם 

בעל ההשלכות המורכבות ביותר בשל התחלואה המשנית הנגרמת 
בעקבותיו ועל כן זוכה לתשומת לב ייחודית. הסטטיסטיקה מלמדת כי 
במחצית המטופלים לאחר שבר בצוואר ירך נגרמת ירידה משמעותית 

וקבועה ברמת התפקוד והניידות, נפגעת בצורה משמעותית איכות החיים 
ובנוסף - עולה משמעותית הסיכון לשבר נוסף. יש להדגיש כי הישנותו 

של שבר באזור צוואר הירך מורכבת יותר מאשר שברים אחרים, ולעיתים 
אף מציבה את המטופל בסכנה ממשית. הנתונים מצביעים על מציאות 

קשה - תמותה של עד אחד מתוך ארבעה מטופלים שסבלו משבר 
אוסטאופורוטי שני במהלך השנה לאחר השבר.

מרגע התרחשותו של שבר ראשון יכול המטופל לעבור אנשי מקצוע 
רפואיים שונים, מרפאות רבות ומגוון טיפולים,  אך הנתונים מעידים כי 

לעיתים קרובות לא ניתן מענה לסיבה בגינה נגרם השבר מלכתחילה – 
מחלת האוסטאופורוזיס. לאורך זמן ממושך המטופל לא מקבל מענה 

שורשי לירידה בצפיפות העצם ולכן יכול ובסבירות גבוהה יסבול משבר 
נוסף על כל ההשלכות הנובעות מכך. ניתן להקביל זאת לאדם שעבר 
אירוע לבבי ועבר צנתור אך לא קיבל טיפול לגורמי סיכון כמו שומנים 

בדם או לחץ דם גבוה – כלומר, ניתן מענה לסימפטום אך לא לבעיה 
שגרמה לאירוע. מצב זה מוביל לכך שבפועל מעט אנשים שחולים 

באסוטאופורוזיס מקבלים טפול תרופתי למחלה. לצערנו תמונה זו נפוצה 
בכל העולם המערבי.

בשל ההבנה כי בשבר השני טמונה סכנה משמעותית לחולים, לאיכות 
ולתוחלת חייהם וכי מדובר במטופלים שכבר חוו ירידה תפקודית ואשפוז 

ממושך לאחר השבר הראשון, יש לרכז מאמצים באיתור מי שסבלו משבר 
אוסטאופורוטי ראשון. מחלקות השיקום נדרשות להתערב בפער שבין 

השבר הראשון  לבין התרחשותו הפוטנציאלית של שבר שני. 
מחלקות השיקום הן הנקודה המתאימה על ציר הזמן לסגירת הפער 

הטיפולי. בעת אשפוזו של חולה עם שבר אוסטאופורוטי ראשון, המחלקה 
השיקומית היא גורם ההתערבות המשמעותי לצורך מתן מענה והתחלה 

של טיפול תרופתי. תהליך השיקום של שברי צוואר ירך כוללים אשפוז 
ממושך יחסית המאפשר לאבחן את מצבו של 

החולה כהלכה ולהתאים לו את הטיפול התרופתי 
עבור מחלת האאוסטופורוזיס.

הניסיון מראה כי ההתערבות בעת האשפוז 
השיקומי מובילה להצלחות ועלייה משמעותית 

במתן הטיפול התרופתי. בבית החולים לוינשטיין 
החלו כבר בשנת 2017 בפרויקט מוביל 

מסוגו בארץ לאיתור מטופלים שסבלו משבר 
אוסטאופורוטי בצוואר ירך. זאת במטרה לתת 

מענה תרופתי לאוסטאופורוזיס כבר בתקופת 
השיקום. נכון להיום למעלה מ-80 אחוז 

מהמטופלים שאובחנו עם שבר אוסטואופורוטי 
בצוואר הירך השתחררו מבית החולים לאחר 

שהחלו טיפול תרופתי שמפחית באופן משמעותי 
את הסיכון לשבר נוסף. 

מרבית המטופלים שאושפזו בבי"ח לוינשטיין לאחר שבר ראשון, ושטרם 
קיבלו טיפול תרופתי לאוסטאופורוזיס בעברם, מתחילים טיפול בתרופה 

הנקראת דנוסומאב )פרוליה(. דנוסומאב הוא נוגדן הנקשר ומונע התבגרות 
תאי עצם בשם אוסטאוקלסטים - תאים הפועלים כמפרקי עצם - ומפחית 

את פעילותם.  כך ישנה יותר פעילות של תאים בוני עצם, דבר המאפשר 
לעצם להתחזק. הטיפול התרופתי מתחיל בשיקום, אך נמשך גם אחריו. 
מדובר בזריקה שניתנת אחת לחצי שנה ומאפשרת המשך טיפול נוח גם 

בקהילה. מהניסיון שנצבר בבית החולים לוינשטיין הוכח כי ההתערבות 
התרופתית בשלב השיקום לאחר השבר הראשון והעבודה לטובת מניעה 

והפחתת הסיכון של השבר השני מאפשרים למזער בצורה משמעותית 
את הסכנות עבור חולי אוסטאופורוזיס בכלל ובקרב שברי צוואר ירך 

בפרט. בטיפול משולב ורב תחומי הכולל התערבות ניתוחית, הליך שיקומי 
יעיל וטיפול תרופתי, במקביל  לפעילות גופנית בונת עצם, שינוי אורחות 

חיים ותזונה  נכונה נוכל לצמצם בצורה משמעותית את הסיכון לשבר 
השני ונסגור את הפער הטיפולי. 

מתגברים על הפער הטיפולי 
באוסטאופורוזיס – מטפלים בבעיה 

ולא רק בסימפטום
ממחקרים רבים עולה כי ישנו פער טיפולי משמעותי בין סך 

המטופלים שסבלו משבר אוסטאופורוטי לבין מי מאלו שקיבל 
טיפול לשורש הבעיה. ד"ר מיכאל בכר מבית החולים לוינשטיין 

מסביר מה כבר נעשה ועוד צריך לעשות כדי לגשר על הפער.

בית החולים לוינשטיין ו ינואר 102020

מאת: ד"ר מיכאל בכר, מתמחה ברפואה פיזיקלית ושיקום בביה"ח לוינשטיין ומרכז תחום 
אוסטאופורוזיס בביה"ח
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הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה 
פיזיקלית ושיקום התקיים השנה ב-19-18 
 בדצמבר באווניו שבקריית שדה התעופה. 

בכנס ניתנה במה להצגת עבודות מחקר בתחום 
השיקום שנעשו במערכות שיקום שונות ברחבי 
הארץ ותרמו לקידום הידע המקצועי המתפתח 

במהרה בשנים האחרונות. לכנס הגיעו 550 
רופאים ואנשי שיקום מתחומי הבריאות 

השונים.
במהלך מושב הפתיחה, 
הוענק פרס מפעל חיים 

ע”ש פרופ’ חיים רינג ז”ל 
לשרה אברבוך, מומחית 
בריפוי בעיסוק, שניהלה 

את המכון לריפוי בעיסוק 
בבית החולים לוינשטיין 
כ–20 שנה.  הפרס ע"ש 

פרופ' חיים רינג, ניתן 
לאנשי שיקום מובילים, 

חברי האיגוד, שתרומתם 
לתחום הייתה רבת 

ערך והוענק על-ידי בני 
משפחת רינג - רעייתו 
אירן וילדיו. פרופ’ חיים 

רינג, שימש כמנהל 
המחלקה לשיקום 

נוירולוגי ג’ בבית החולים לוינשטיין והיה מעמודי 
התווך של הרפואה השיקומית בארץ ובעולם. הוא 
עמד בעבר בראש איגוד השיקום בישראל והביאו 

 - ISPRM-להישגים רבים וכיהן כנשיא השני של ה
איגוד השיקום העולמי. בשנת 2008 הוא נפטר 

בטרם עת ממחלקה קשה.
שרה אברבוך, מומחית בריפוי בעיסוק, בעלת 
תואר ראשון בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים ותואר שני בריפוי בעיסוק 
מאוניברסיטת ניו יורק )NYU(, נמנית עם 
מפתחי תחום השיקום הקוגניטיבי בארץ. 

 בשנות עבודתה הרבות בלוינשטיין הטביעה 
 את חותמה על תחום הריפוי בעיסוק, גידלה 

דור שלם של מרפאות בעיסוק וסטודנטים 
והובילה את מקצוע הריפוי בעיסוק הן 

בלוינשטיין והן בכללית. 

שרה אברבוך החלה את דרכה כמנהלת הריפוי 
בעיסוק במחלקה לנפגעי ראש בלוינשטיין 

והיתה ממייסדות האבחון והטיפול הקוגניטיבי 
התפקודי לאחר פגיעות ראש בארץ יחד עם  

שותפים נוספים. לאחר מלחמת יום כיפור, 
 התפתח התחום בארץ מאד ותפס תאוצה 

רבה בתחום הריפוי בעיסוק ובשיקום גם בזכות 
שרה ופועלה.

שרה דגלה בשיתוף פעולה רב-מקצועי ומאז 
ומתמיד הובילה את הצוות שלה להבין את 
יתרונותיה הבלתי מסולאים בפז של עבודת 

צוות יעילה ומפרה של אנשי צוות מתחומים 
שונים שהמשותף לכולם הוא הרצון לקדם 

ולשפר את איכות הטיפול ותוצאותיו ואת רווחתו 
של המטופל. 

אברבוך, יחד עם פרופ’ נעמי כץ וצוות נוסף 
של מרפאות בעיסוק ובשיתוף פעולה עם 

  LOTCA-פרופ’ רחמני, בנו את ערכת אבחון ה
 )Loewenstein Occupational Therapy

 GLOTCA -וה )Cognitive Assessment
)הגרסה הגריאטרית(, הבודק יכולות קוגניטיביות 
אשר נחקר ותוקף על אוכלוסיות רבות ומגוונות 

בכל העולם והוא אחד האבחונים הנפוצים 
ביותר בארץ ובעולם להערכת תפקודים 

קוגניטיביים בסיסיים. 

שרה ייסדה את מודל הטיפול הקוגניטיבי 
 הרמדיאלי )מתקן( שלימים נקרא:

The Retraining Model  והיה מודל 
משמעותי ביותר בשיקום. דורות רבים של 

מרפאות בעיסוק התחנכו לאורו של מודל זה 
שהלך והתפתח במרוצת השנים. 

השפעתה של שרה היתה רחבה ביותר גם 
בזכות היותה חברת סגל ומרכזת התחום 

הקוגניטיבי בחוג ללימודי הריפוי בעיסוק 
באוניברסיטת תל אביב ובהמשך גם במכללה 

החרדית קריית אונו. במשך שנים העבירה 
קורסים ללימודי הנוירופסיכולוגיה והשיקום 
הקוגניטיבי בחוג וכל תלמידותיה חשו כי זכו 

 ללמוד אצל מובילת התחום ברוח ובפועל. 
היא היתה שותפה ומנחה פעילה ויעילה 

בעבודות תזה רבות במהלך שנות עבודתה. 
מעבר לתחום המקצועי, שרה היוותה מקור 

השראה גם במערכת היחסים העמוקה 
 והמשמעותית שהיתה יוצרת עם מטופליה. 
אלה מעידים על מטפלת שידעה להקשיב 

לרחשי ליבם, לדבר ולהסביר בגובה העיניים 
מבלי לאבד את הדיוק המקצועי והיכולת 
 להוביל אותם לשיפור היכולות והתפקוד 

שלהם לאורך השיקום. 
שרה היתה ועודנה אשת שיקום מהמעלה 

הראשונה ברוח ובפרקטיקה שהשפיעה רבות 
על דורות של מרפאות בעיסוק ואנשי מקצוע 

אחרים שעבדו בקרבתה. 

 שרה אברבוך קיבלה 
פרס מפעל חיים

ע”ש פרופ’ חיים רינג ז”ל 
בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום



מתחילים איתך מחדש!
פתרונות רפואיים לשיפור איכות חיים

www.chemitec.co.il בקרו באולם התצוגה שלנו: הבנאי 6, הוד השרון

כמיטק פועלת לשיפור איכות חיים של מאות אלפי ישראלים זה 
למעלה מ-30 שנה ומתמחה בפתרונות רפואיים לתחום השיקום, 
ניתוח.  הגיל השלישי, טיפול בפצעים קשיי ריפוי, מעבדות וחדרי 

לפרטים נוספים, יעוץ והתאמה צרו קשר בטלפון: 09-7620000

לכמיטק סל פתרונות רחב 
הכולל בין היתר: 

כי על איכות ושירות לא מתפשרים!

כיסאות גלגלים אקטיביים
כיסאות גלגלים ממונעים 
כיסאות גלגלים סיעודיים 

כריות ומזרונים למניעת פצעי לחץ 
מיטות חשמליות 

עזרי הליכה 
אביזרים לרחצה ושירותים 



אפרת )שם בדוי( בת 15 שנים אובחנה 
כסובלת מפיברומאלגיה מאז שהייתה 

בת 13. ניתן להבין מתוך התיאור 
שכתבה לפני כחצי שנה בעמוד 

הפסייבוק שלה איך היה המפגש עבורה 
 עם השלכותיה של האבחנה: 

"יום שישי עוד בוקר שגרתי שאני קמה 
והצוואר שוב תפוס. אין ברירה חייבים 
להמשיך בשגרה. הולכת לבית הספר, 

חוזרת הביתה, עוברות כמה שעות 
מדברת עם אימא ואבא ומאז הכל נהיה 
שחור. תוך שעתיים הייתי בבית החולים 

במצב סיעודי לגמרי שהדבר היחיד 
שלא כואב לי זה הפנים.... 

עברתי אשפוז של 15 ימים שכלל בתוכו מצב שבו אני לא יכולה להתקלח 
בכוחות עצמי, לא יכולה ללכת לשירותים, לאכול, שלא לדבר על ללכת או 

לגרד בכוחות עצמי )כל זה חודש לפני בת המצווה שלי(. השתחררתי במצב 
שאני מצליחה לעלות 3 מדרגות בקושי רב. כאבים נוראיים. חשבתי שאני 

לא אוכל לעשות כלום, שמהיום ככה יראה כל יום בחיים שלי. 

מאז ועד היום עברו 3 שנים בדיוק, עברתי מאז קרוב ל-10 אשפוזים, מנות 
שאי אפשר לספור של מורפיום וסמים אחרים, פיזיותרפיה, הידרותפיה, 

פסיכולוגים וטיפולים מסוגים שונים כאלה ואחרים, כאב בלתי נפסק שכל 
יום חוזר על עצמו..."

למרות התמונה המצטיירת מתיאור זה, אפרת לא הייתה זקוקה לאשפוז 
שיקומי, שכן לרוב תפקדה באופן תואם לגילה בחיי היום היום: בית ספר, 

חברות, חוגים ועוד...אולם תפקוד זה הושג באמצעות מאמצים נפשיים 
ופיזיים כאשר הוקמה מעטפת טיפולים שתחזקה תפקוד זה, שלווה 

בכאבים חוזרים ונשנים. האם כך יראו חיי שאלה אפרת?
במסגרת החיפוש אחר מענה לשאלתה פנו הוריה להתייעצות נוספת 

למרפאה לשיקום ומעקב של ילדים ובני נוער, מה כבר יש לנו להפסיד? 

במסגרת המרפאה, שהינה חלק משיקום בקהילה, נתפרה עבורם 
התערבות טיפולית: 

1. עבודה בשיתוף עם מנהלת המרפאה ורפואת השיקום, ד"ר רלוקה 
 שפסר, אשר ריכזה את הטיפול הרפואי בנערה תחת קורת גג אחת, 

ובכך יצרה אינטגרציה של המידע מכלל הגורמים הרפואיים. בהתאם 
 לממצאי הבדיקות נתנה לגיטימציה להמשך תפקוד תואם וסייעה בהפניית 

ומיקוד המאמץ הטיפולי במישור הנפשי ובתוך כך הפנייה לטיפול 
פסיכולוגי במרפאה.

2. הטיפול הפסיכולוגי במרפאה כלל הדרכת הורים אשר בו הודגשו 
המטרות הטיפוליות בניהן ויסות הכאב והמשך קיום שגרת החיים 

המשפחתיים לצד האבחנה הרפואית.  

3. במפגשים הטיפוליים עם אפרת הוחלט להיעזר בהיפנוזה בכדי לסייע 
 EMDR-לה לווסת את הכאבים הגופניים. כמו כן, נעשה שימוש בגישת ה
שהינה שיטת טיפול שהוכחה כיעילה בעבודה עם זיכרונות טראומטיים, 

המובילה להטבה במצב הקוגניטיבי והרגשי ולהקלה ניכרת בסימפטומים 
התנהגותיים-גופניים. גישה זו סייעה בכדי לעבד את האירועים 

הטראומטיים שחוותה סביב הופעת התקפי הפיברומיאלגיה.

בעקבות המעטפת הטיפולית שניתנה לאפרת תדירות הכאבים הגופניים 
פחתה והושגה יציבות בתפקודה. 

בפברואר האחרון אפרת, החברה בקבוצת רובוטיקה, ביקשה להגיע 
למחלקה לשיקום ילדים ולעשות פעילות בתחום זה לילדים המאשופזים. 
כאשר היא ציינה "היום אני נמצאת במקום שאני יכולה לתת..." היא סיימה 

את אותה כתבה שלה בפסייבוק באמירה: "ואני שמחה להגיד בשעה טובה 
שאין ניצחון יותר טוב שהחרא הזה שנקרא פיברומיאלגיה סוף סוף הפך 

לזבוב קטן בתוך הגוף שלי שלא יכול להשתלט עליי. 

אז קחו הכל בפרופורציות בחיים ותנצלו 
כל דקה..."

בית החולים לוינשטיין ו ינואר 2020

 התערבות פסיכולוגית 
עם נערה הסובלת מפיברומילאגיה 

 מאת: ד"ר עדי גרנט
מנהלת השירות הפסיכולוגי, ביה״ח לוינשטיין
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CARBON
FIBER

ספק מורשה של משרד הביטחון
הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ

www.iqlc.co.il
אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

±≠∑∞∞≠µ∞∞≠∑∏∞ :התקשרו

פתרונות
הושבה 

מתקדמים
תוצרת 
Carbon Fiberארה¢ב

כסאות 
סופר אקטיביים 

מתקפלים
או שילדה קשיחה

מבצע ההשקה ממשיך°
•µ≤ הנחה לגלגלים
לכל המזמין כסא מקרבון

חדש°

כסאות העמדה
ידניים וחשמליים

מתוצרת

איטליה

שלדת CARBON היחידה 
בעולם המסופקת עם 

אחריות לכל החיים° ˜נ„‰

במצב ישיבה

גלגלים חדשניים בולמי זעזועים
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מחקר
 השפעת  גרייה מוחית 

בזרם ישיר בשילוב עם טיפול 
במראה על שיכוך כאבי פנטום

מאת: ניצה סגל, מ"מ מנהלת הסיעוד, ביה"ח לוינשטיין
בהנחייתם של: ד"ר רועי טרייסטר, ד"ר מרדכי רטמנסקי, 

פרופ' דורית פוד, ד"ר חגי אמיר.

רקע: תאוריה גורסת כי בעקבות קטיעת 
איבר מתרחשים שינויים פלסטיים מוחיים 
בקורטקס הסומטוסנסורי, העשויים לגרום 

להתפתחות כאבי פנטום. כיום, טיפולים 
תרופתיים לשיכוך כאבי פנטום אינם יעילים 

דיים, לכן ישנה חשיבות לפיתוח שיטות 
טיפול אחרות שאינן על בסיס תרופתי. אחד 

הטיפולים המוצעים לחולים הסובלים מכאב 

פנטום הינו טיפול במראה, בו לכאורה האיבר 
הקטוע נתפס כקיים )על ידי יצירת מצג שווא 
- הטעייה מוחית(, וזאת במטרה להשפיע על 

הפלסטיות המוחית. עם זאת, טיפול זה נמצא 
כיעיל באופן חלקי בלבד. גישה טיפולית נוספת, 

שאינה תרופתית, היא שימוש בגרייה מוחית 
 tDCS - transcranial direct( בזרם ישיר
current stimulation(. גירוי חשמלי זה, 

משפיע על פוטנציאל הממברנה וסף פעילות 
הנוירונים הקורטיקליים אשר מוביל לעידוד 

או עיכוב של פעילות נוירונים אלו. גם יעילות 
טיפול זה נמצאה מתונה וקצרת-טווח בשיכוך 

כאב פנטום. מאחר והטיפול במראה מבוסס 

על שינויים ניורופלסטיים מוחיים, סביר להניח 
שהוספת טיפול בגרייה מוחית בזרם ישיר 

לטיפול במראה, עשוי להעצים את השינויים 
הפלסטיים המוחיים ובכך להפחית את הכאב 

באופן יעיל יותר. מטרת המחקר הנוכחי הייתה 
לבדוק האם שילוב של טיפול במראה יחד עם 

גרייה מוחית בזרם ישיר יגרום לשיכוך כאב גדול 
יותר בהשוואה לטיפול במראה בלבד, או לטיפול 

 במראה עם מתן גרייה בזרם דמה. 

כל זאת בקרב מטופלים שעברו קטיעת גפיים 
לאחרונה ואשר נמצאו כסובלים מכאב פנטום. 

שיטות: לאחר קבלת אישור ועדת 
הלסינקי מוסדית )בית חולים לוינשטיין(, 

מטופלים המתאימים להשתתפות במחקר 
חתמו על טופס הסכמה מדעת. כל מטופל 
הוקצה להשתתף באחד משלושת זרועות 

המחקר באופן אקראי למשך שבועיים על בסיס 
טיפול יומי: )1( טיפול במראה בלבד; )2( טיפול 

במראה + גריית בזרם דמה של גרייה מוחית 
בזרם ישיר )3( טיפול במראה + גרייה מוחית 

בזרם ישיר. מדידות כאב נעשו לפני ובסוף 
 השבוע הראשון והשני של הטיפולים, 

וכן שלושה, ששה  וארבע עשר שבועות 
מתחילת הטיפול הראשון. מדד התוצאה 

העיקרי היה עוצמת כאב ממוצעת אותה חש 
המטופל בשבוע האחרון על פי סולם כאב נומרי 

)NPS, 0-10(. תוצאי המחקר המשניים כללו 
מדדים הנגזרים משאלון SF-McGill ומשאלון 

.)Brief Pain Inventory, BPI( כאב מקוצר

 תוצאות: למחקר גויסו 30 מטופלים 
 עם כאבי פנטום, עשרה בכל זרוע מחקר. 

29 מהם השלימו את המחקר. נמצא כי הירידה 
הגדולה ביותר בעוצמת הכאב היתה כעבור 
ששה שבועות מתחילת הטיפול בכל תנאי 
המחקר. בקבוצת הטיפול המשולב הירידה 
היתה גבוהה במיוחד בהשוואה לשני תנאי 

המחקר האחרים )ירידה של 5.4 ± 3.3 נקודות( 
בהשוואה לשתי זרועות המחקר האחרות 

 )טיפול במראה בלבד, 1.2 ± 1.1; טיפול 
במראה + פלצבו של גרייה מוחית בזרם ישיר  

ANOVA, p<0.001( .)3.2± ± 2.7( ממצאי 
תוצאי המחקר המשניים הדגימו מגמות דומות 

באופן מובהק.  

מסקנות: מחקר זה הוא הראשון 
שהראה כי שילוב של גרייה מוחית בזרם ישיר 

עם טיפול במראה, הינו טיפול יעיל וממושך 
להקלת כאבי פנטום. ממצאים מעודדים אלה 

עשויים לתרום להבנת המנגנונים העומדים 
בבסיסם של כאבי פנטום. קיים צורך במחקרים 

איכותיים נוספים על מנת לפתח פרוטוקולים 
טיפוליים, העשויים למקסם את היתרונות 

של טיפולים לא-תרופתיים ועבור מטופלים 
הסובלים מכאבי פנטום.
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צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח

פתיחת תא מטען קלה ונוחה חלל אחסון ענקי7/8 מושבים עם קיפול אוטומטי

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 
התשס"ט 2009 

מדד זיהום אוויר*נתוני צריכת דלק )ליטר/100 ק"מ(דגם

PACIFICA 3.6 9AT8.415בינעירוני13עירוני

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

26Chrysler Pacifica Touring L4

29 Chrysler Pacifica Touring L 8ST6

38 Chrysler Pacifica Limited 7S6

30 Chrysler Pacifica Limited 8ST7

CHRYSLER PACIFICA
THERE'S ALWAYS ROOM FOR MORE LUXURY

* 8181

השילוב המושלם בין יוקרה מפנקת לטכנולוגיה חדשנית

מושבי עורבקרת שיוט אדפטיבית
עם חימום כסטנדרט

התראת רכבים בשטח מת התראה על תנועה חוצה 
בנסיעה לאחור

חיישני נסיעה לאחור
עם בלימה אוטומטית



בחודשים האחרונים התקיימו במחלקה 
לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה מספר 

פעילויות אקדמיה, מחקר ואיכות, ובהם:
השתתפות בכנס החברה הבינלאומית לשיקום )ISPRM( שהתקיים 

 בחודש יוני ביפן, בו הוצגה מתכונת הפעילות של המחלקה. 
צוות המחלקה הציג את תהליכי ההערכה והטיפול הניתנים במחלקה 

הייחודית הזו במסגרת מושב מיוחד שנוהל על-ידי פרופ' כ״ץ, מנהל 
המחלקה לשיקום שדרה וד"ר אנה אוקסמיטיני, רופאה בכירה במחלקה 

לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה. ד"ר אוקסמיטיני הציגה את ניהול המחלקה 
והטיפול הרפואי. דפנה נוריאל, מנהלת סיעוד מחלקתית, הציגה את 

 הפרויקטים של הסיעוד: מניעת דלקות ריאות, מניעת פצעי לחץ, 
 ו"עולים כיתה" למעבר מיטבי למחלקות השיקום. 

ג'סטין רז, רכזת איכות ובקרה בפיזיותרפיה, הציגה את ההערכה והטיפול 
היומיומי הניתן על ידי צוות הפיזיותרפיה. הילה לרר, מרפאה בעיסוק 

אחראית במחלקה, הציגה כלי הערכה וטיפול, כולל שימוש ב"חדר 
הסנוזילן". גל כהן, קלינאית תקשורת אחראית במחלקה, הציגה כלי 

הערכה למצב ההכרה, שפותח על-ידי קלינאיות תקשורת בלוינשטיין, 
והערכת בליעה. כמו כן הוצגו במושב סרטונים בהם הציגה עו״ס נעמי 

שחם, את פעילות העבודה הסוציאלית ואת העבודה הייחודית במחלקה 
עם משפחות המטופלים. ד"ר ילנה איידינוב, מנהלת המחלקה, סקרה את 

מכלול התנהלות המחלקה ואת המעורבות האקדמית והמחקרית של צוות 
 Japanese Journal-המחלקה. בעקבות הכנס התבקשנו על-ידיי עורך ה

 of Rehabilitation Medicine לכתוב מאמר סקירה עם התכנים 
שהוצגו בכנס.

השתתפות בכנס החברה הישראלית לאיכות ברפואה בו הציגה אירה 
 יעקובוב, סגנית אחות אחראית במחלקה, פוסטר שמסכם את פרויקט 
"אור על העור" להפחתת היארעות פצעי לחץ במחלקה לטיפול נמרץ 

לשיקום ההכרה. הפניית זרקור לנושא המניעתי, הובילה לירידה בשיעור 
פצעי לחץ נרכשים, ומאז הרבעון האחרון של 2018 ועד הרבעון השלישי 

של 2019 כולל, לא נוצרו פצעי לחץ במהלך האשפוז. זאת על ידי הטמעת 
התוכנית, ניתוח ממצאים, ותחקור הסיבות להיווצרות הפצעים.

 ביצוע מחקר במסגרת המחלקה ע"י ד"ר איידינוב, שבו נבדק הקשר 
בין סיכויי ההחלמה מהמצב הוגטטיבי ובין הזמן שעבר מהקבלה לשיקום 

במחלקה. במטופלים שאושפזו במחלקה בין 2003 ל-2015, נמצא כי 
 סיכויי ההחלמה יורדים משמעותית עם הזמן, אך עדיין אינם זניחים, 

גם אחרי מספר חודשים. סיכויי ההחלמה היו לפחות 54% בקבלה, 48% 
לאחר 3 חודשי אשפוז, 33% לאחר 6 חודשים, 19% לאחר 9 חודשים, 

ו-7% אחרי 12 חודשים מהקבלה. סיכויי ההחלמה היו דומים במטופלים 
אחרי חבלות או מחלות של המוח והם טובים לעומת הערכות העבר.

כל המחקרים והעבודות שנעשים במחלקה נוצרים על-ידי עבודת צוות 
מסונכרנת היטב ובהרבה תמיכה הדדית ושיתוף ידע ופעולה. 

 אקדמיה מחקר ואיכות 
במחלקה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה

מאת: הילה לרר, מרפאה בעיסוק אחראית, בית החולים לוינשטיין

המחלקה לשיקום מוחי ג' מציגה: 
פינת פנאי למטופלים ובני משפחותיהם

מאת: ליאת פלג, מרפאה בעיסוק, רבקה גורמזנו, מנהלת סיעוד מחלקתית, דיאנה ארניסיביה-צ'רני, קלינאית תקשורת
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הרעיון להקים פינת פנאי במחלקה התחיל 
מכך שרצינו עבור המטופלים והמשפחות שלנו 

פינה נעימה, פינת מרגוע, פינה שהיא שונה 
באופייה מהמראה הכללי של בית חולים. פינה 

שמשדרת חום, נעימות ותחושה של בית.  
בנוסף ניסינו לחשוב כיצד אנו מאפשרים 

למטופלינו להמשיך לתרגל מעבר לשעות 
הטיפולים בהנאה. לשם כך עשינו שתי פעולות. 
בשלב הראשון שיפצנו את פינת הטלוויזיה שעד 

 כה כללה רק טלוויזיה וספסל מתכתי. 
בית החולים רכש לבקשתנו 

כורסאות ושולחנות עגולים ובנוסף 
התקנו שתי כונניות. כוננית אחת 

הוקדשה לשמש כספרייה, ובה 
ספרי קריאה ומגזינים, ועל הכוננית 

השנייה מלאי עשיר של משחקים 
לפעילויות פנאי, חלקם משחקי 

חברה )משחקים תחרותיים 
לשניים או יותר משתתפים( וחלקם 

משחקים בהם ניתן לשחק באופן 
עצמאי )לדוגמא: פאזלים, משחקי 

חשיבה( אשר נרכשו בהכוונה 
מקצועית של צוותי הריפוי בעיסוק 

וקלינאיות התקשורת. 
בשלב השני התקנו ליד עמדת האחיות שני 

מחשבים שעליהם הועלו משחקי חשיבה 
שאיתם עובדים בטיפולי הריפוי בעיסוק. 

המרפאה בעיסוק מאתרת מטופלים שמסוגלים 
לעבוד באופן עצמאי וליהנות מכך, היא הולכת 

יחד עם עימם לפינת המחשבים ומלמדת 
אותם כיצד לעבוד באופן עצמאי על המשחקים 

במחשבים במחלקה. כך המטופלים יכולים 
בשעות הפנאי להפיק רווח כפול: להמשיך 

לתרגל ולהפיק מכך הנאה רבה.
על פי דיווחי הצוות הסיעודי עמדות המחשב 

מאוישות בתדירות גבוהה בעיקר בשעות 
אחר הצהריים והערב, וגם בשעות הבוקר בין 
הטיפולים. בפינת הפנאי שנוצרה ניתן לראות 
במשך היום פעילות של משפחות ומטופלים 

אשר מוציאים משחקים שונים ומשחקים 
להנאתם.



לקראת יום השואה האחרון, השלימו איש 
העסקים היהודי-אמריקאי, הנרי אורנשטיין, 

ואשתו סוזי, המתגוררים בניו- ג’רסי, ארה”ב, 
את תרומתם בסך מיליון ורבע דולר לשיפוץ 

המחלקה לשיקום שדרה בבית החולים 
לוינשטיין.

אורנשטיין )96(, ניצול שואה שנולד בחרוביישוב, 
פולין, הינו תורם ענק למדינת ישראל. בנוסף 

לתרומה המשמעותית לבית החולים לוינשטיין, 
הוא כבר הקים בקרית-אונו בית-אבות לניצולי 

שואה ולאחרונה הוסיף ותרם מיליוני דולרים 
להקמת עמותת “פרויקט אורנשטיין” המספקת 

מזון לניצולי שואה, קשישים, נוער וילדים בסיכון.  
אברהם זילברשטין ז”ל מתל-אביב, שנפטר 

לאחרונה בגיל 105, היה חברו הקרוב של הנרי 
אורנשטיין והוא שהמליץ בפני אורנשטיין לתרום 

סכום כה גדול דווקא לבית החולים לוינשטיין, 
העושה ניסים ונפלאות בתחום השיקום.

את הונו עשה אורנשטיין בתעשיית הצעצועים 
בארה”ב, אליה היגר לאחר מלחמת העולם, 

ועל-שמו רשומים למעלה ממאה פטנטים 
בתחומים שונים. בתחילת שנות השבעים 

הוא רכש מחברת קמארו היפנית את הזיכיון 
לצעצועי הרובוטריקים לשם שיווקם בארה”ב 

ואלו הפכו עם השנים ללהיט עולמי ולסדרת 
צעצועים וסרטים שוברי קופות. 

מנכ”לית עמותת “פרויקט אורנשטיין”, עו”ד 
יונית רביב-זילברשטין, ציינה כי השלמת 

השיפוץ של המחלקה לשיקום שדרה בבית 
החולים לוינשטיין, בסמוך ליום השואה, הינו 

סמלי במיוחד. הנרי אורנשטיין, אשר חווה את 
זוועות השואה ואשתו סוזי, פועלים באופן שוטף 

לשיפור מצבם של ניצולי השואה ושל נזקקים 
בישראל. אין ספק כי העבודה הנפלאה שנעשית 

בבית החולים לוינשטיין, למען חולים ופצועים, 
עולה בקנה אחד עם חזונם. 

דנית שכטר, דוברת בית החולים, ציינה: “בשם 
בית החולים לוינשטיין ובשם מנהל בית החולים 

היוצא ומנהל המחלקה לשיקום שדרה, פרופ’ 
עמירם כ”ץ, אני מודה מקרב לב לתורם. כמו כן, 

אנו מודים להנהלת “כללית” הנושאת בעיקר 

נטל השיפוץ של בית החולים ולאגודת הידידים 
של בית החולים בראשות מר ארז מלצר 

ובהנהלת גב’ שולה מליק, שליוו את תהליך 
התרומה ושיפוץ המחלקה מקרוב”.

טקס מרגש לגזירת הסרט וחנוכת 
המחלקה המשופצת לשיקום 

שדרה ע”ש אורנשטיין נערך 
בלוינשטיין ב-20 ביוני 2019

בטקס נכחו חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה, 
מנהל המחלקה ומנהל בית החולים היוצא, 

פרופ’ עמירם כ״ץ, מנהל בית החולים, ד”ר חגי 
אמיר, מנכ”לית עמותת הידידים, שולה מליק, 

מנכ”לית “פרויקט אורנשטיין”, יונית רביב-

זילברשטיין, יו”ר חיפה כימיקלים ויו”ר בנק 
דיסקונט לשעבר, יוסי בכר, אשתו, אורית בכר, 

 שהיא חברת הנהלת עמותת הידידים 
ויו”ר חברת “נתיבי ישראל” עודד שמיר. 

בטקס הפתיחה נערכה גם תערוכה מיוחדת 
לכבודו של התורם, הנרי אורנשטיין, שעשה את 

הונו בתחום הצעצועים בארה”ב ונחשב “אבי 
הרובוטריקים”, שהפכו ללהיט עולמי בסדרות 

 קומיקס, צעצועים וסרטים שוברי קופות. 

את תצוגת הרובוטריקים המדהימה אירגן 
“פורום הרובוטריקים הישראלי” שכמוהו יש 
 בכל מדינה בעולם, בראשות ירון זילברברג 

וזיו ולדמן.
עם גזירת את הסרט, דיבר חיים ברוידא, ראש 

עיריית רעננה, על הקשר העמוק שלו, מזה 
עשרות שנים, עם בית החולים לווינשטיין: “זה 

התחיל כצריף בצבע תכלת בילדותי והייתי כאן 
פעמים רבות עוד ככתב ‘ידיעות אחרונות’. אני 
מרגיש כאן ממש בבית”, אמר ברוידא. המקום 

הזה עם המון עוצמות ונתינה. בכל מה שאפשר 
לעשות למען בית החולים, אנחנו נשתף פעולה 

ולא רק כסף. כבוד לעיר שיש לנו אתכם”. 
פרופ. עמירם כ”ץ, העביר לנוכחים הרצאה 
מרתקת על ההתפתחות העצומה בתחום 

הטיפול בנפגעי חוט השדרה, ומנכ”לית 
“פרויקט אורנשטיין” הציגה סרטון מרגש שהציג 

את הישגי העמותה בחלוקת מזון לנזקקים.

השיפוץ נועד להרחבת החדרים, 
שיפור הטיפול  ורווחת המטופלים, 
שיפור הנגישות, והוספת מתקנים 

ועזרים מהמשוכללים ביותר בעולם.

תרומה של מיליון ורבע דולר לבית החולים לוינשטיין
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עמותת הידידים

בית החולים לוינשטיין ו ינואר 202020

 כמיליון וחצי ₪ גויסו 
בערב התרמה למען בית החולים לוינשטיין 

כל ההכנסות מהאירוע הועברו להרחבת המרכז החינוכי-שיקומי לילדים המאושפזים

צילום: יוחנן הראל

 עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין, בראשותם של ארז מלצר, יו"ר העמותה ושולה מליק, מנכ"לית העמותה, 
קיימה ב–22.12.19, נר ראשון של חנוכה, אירוע התרמה שמח ומרגש במיוחד אשר כל הכנסותיו מיועדות להרחבת 
המרכז החינוכי-שיקומי הפועל בבית החולים לוינשטיין כחלק מהמחלקה לשיקום ילדים ונוער. המחלקה, בניהולה 

של ד"ר שרון שקלאי, מטפלת בילדים ונוער מגיל שנתיים ועד 18 שחוו סוגים שונים של חבלות ומחלות וזקוקים 
לשיקום.

כ–1600 ידידים ותומכים של בית החולים הגיעו למתחם קבלת הפנים החגיגי בבית האופרה – המשכן לאומנויות 
 הבמה בשעות הערב וצפו לאחר קבלת פנים קצרה במופע סוחף של שלומי שבת ויובל דיין שהצליחו להרים את 

כולם על הרגליים.

הערב, בהנחייתו של דביר בנדק, התקיים במעמד מנכ"ל כללית, פרופ' אהוד דודסון; ד"ר חגי אמיר, מנהל בית 
החולים לוינשטיין; רון חולדאי, ראש עיריית ת"א; חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה; משה פדלון, ראש עיריית הרצליה; 

ארז מלצר, יו"ר עמותת הידידים של בית חולים לוינשטיין; דוד בן בסט, סגן יו"ר העמותה ושולה מליק, מנכ"לית 
העמותה.

המעמד המרגש של הערב כלל הקרנת סרט על שיקומה של הנערה רוני מירוז בת ה–12 במחלקה לשיקום ילדים 
ונוער, כאשר מיד לאחר הסרט עלתה לקול תשואות הקהל לבמה להדלקת נר עם מנהל ביה"ח, ד"ר חגי אמיר.

ד"ר חגי אמיר, מנהל ביה"ח לוינשטיין, אמר באירוע: "חג החנוכה הוא חג המסמל ניצחון האור על החושך, ניצחון 
של הרוח על החומר וניסים שקורים לנו כאומה וכאנשים פרטיים, ניסים שקורים אצלנו מדי יום בביה"ח לוינשטיין 

בתהליכי השיקום שעוברים המטופלים שלנו".

לאירוע הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי ונטלו בו חלק ידידים ותומכים ותיקים של בית החולים. ביניהם: 
חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל, מוטי לוין, מנכ"ל חיפה כימיקלים ורעייתו יעל, יוסי בכר, יו"ר חיפה כימיקלים ורעייתו 

אורית, דיוויד כהן, מנכ"ל דיוויד אינטרקונטיננטל ורעייתו אלונה, עו"ד ברוריה לקנר, ד"ר רוני אמיד.
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כ–700 אלף ₪ גויסו ביום שידורים מיוחד 
100FM שקיימה עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין בחסות רדיוס

כ–200 נשים פתחו את השנה ופתחו את הלב 
ב”בוקר נשים” למען בית החולים לוינשטיין

בחודש ספטמבר 2019, גדשו את האודיטוריום בבית החולים לוינשטיין 
כ-200 נשים שהגיעו לקחת חלק בבוקר נשי שכולו תרומה למען בית 

החולים. עמותת הידידים עוסקת כל השנה בגיוס כספים לטובת ביה”ח 
לוינשטיין ומקיימת אירועי התרמה רבים ומגוונים למימון פעילויות שונות.

הבוקר נפתח בארוחת בוקר עשירה, ששילבה בין מטעמים ממטבח 
בית החולים לוינשטיין ומטעמים מעשי ידיהן של מתנדבות העמותה. 

מיד לאחר מכן פתח 
את האירוע מנהל ביה”ח 
לוינשטיין, ד”ר חגי אמיר, 

בדברי תודה וברכה לשנה 
החדשה ובשבח הנשים 

התורמות. בהמשך התכנסו 
הנשים למגוון הרצאות בהן 

הרצאה של אסף ניסים, 
נגן המחשבות, אורלי 

אדלר דיברה על איך מותר 
ואפשר להיות מאושר, 

הזמרת סילבינה סחפה 
את כולם לשירים וריקודים 

בסגנון לטיני ולסיום מופע 

סטנד אפ שכולו צחוק של אורית רמז. באירוע הוצבו גם דוכני מכירה של 
תכשיטים, בגדים, כובעים ועוד שתרמו לבית החולים לוינשטיין.

שולה מליק, מנכ”לית העמותה, מציינת: “אני רוצה להודות לכל מי שנרתם 
והתנדב לסייע לנו בהפקת יום מגוון ומעניין. אומרים שנתינה היא אחד 

הגורמים לאושר בחיים ואני בטוחה שכל מי שנמצאת כאן היום מרגישה 
מאושרת וזה המתכון לאריכות ימים ובריאות. ברגע שאנו מסוגלים 

לדמיין את השינוי שתחולל 
תרומתינו בחייהם של 
אחרים אנחנו מפיקים 

ממנה הנאה רבה יותר ובכך 
מעלים את רמת האושר 

בחיינו. כמיטב המסורת היה 
זה בוקר של כייף, שהוציא 

את כולנו מעט מהשגרה 
היומיומית המפרכת 

כשפנינו לקראת השנה 
החדשה”.

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין, הצליחה 
לגייס סכום של כ–700 אלף ₪ למען בית 
החולים השיקומי לוינשטיין, ביום שידורים 
מיוחד שנערך במהלך חודש ינואר בחסות 

רדיוס 100FM, בבעלותו של דוד בן בסט.
הכסף שנאסף ישמש לטובת הרחבת המרכז 

חינוכי-שיקומי הפועל בבית החולים כחלק 
מהמחלקה לשיקום ילדים ונוער. המחלקה 

לשיקום ילדים ונוער בבית החולים לוינשטיין, 
בניהולה של ד"ר שרון שקלאי, קולטת ילדים 

ובני נוער בגילאי 18-2 מכל רחבי הארץ. 
המאושפזים במחלקה נפגעו בתאונות ומחלות 

שפוגעות בתפקוד ונמצאים בטיפול שיקומי 
אחרי חבלות וניתוחי ראש ושדרה, אירועים 

מוחיים, מחלות עצב ושריר, פגיעות אורתופדיות, 

מחלות גנטיות, מחלות גידוליות ואחרות. כחלק 
בלתי נפרד מהשיקום ביחידה, פועל בביה"ח 
מרכז חינוכי שיקומי מוכר ורשמי של משרד 

החינוך, הכולל מורים וסייעות למקצועות שונים. 
המרכז נותן מענה לימודי וחברתי למאושפזים 

מכל המגזרים, כאשר לכל ילד בונים תוכנית 
אישית, התואמת את מצבו ואת תוכנית 

הלימודים של משרד החינוך. 
את יום ההתרמה הנחו יחד שירה פליקס וארז 

מלצר ונטלו בו חלק בהתנדבות, ראשי ערים, 
 אומנים, אנשי עסקים, משפחות מטופלים, 

אנשי צוות של ביה"ח לוינשטיין ובראשם מנהל 
 ביה"ח לוינשטיין לשעבר, פרופ' עמירם כ"ץ. 

 בין ראשי הערים שישתתפו בשידור: 
חיים ברוידא, ראש עיריית רעננה, אבי גרובר, 

ראש עיריית רמת השרון ורן קוניק, ראש עיריית 
גבעתיים. בין האומנים שעלו לשידור: סבלימינל, 

דקלה, ליאור נרקיס, האולטראס, אוהד שרגאי.
במשך היום עלה לשידור מנכ"ל כללית, פרופ' 
אהוד דודסון והשתתפו בשידור גם אנשי סגל 

של בית החולים וביניהם ד"ר שרון שקלאי, 
מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער בביה"ח 

לוינשטיין, אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי-
שיקומי ודפנה מנס, מורה במרכז. כמו כן עלו 
לשידור בני משפחות של ילדים שהשתקמו 

וחלקו סיפורים אישיים מרגשים ביותר ושיתפו 
בחוויית האשפוז שלהם בלוינשטיין. 



חדשות הבית

 "איכות תוצרת בית" 
 מערך האיכות 

בבית החולים לוינשטיין
בבית החולים לוינשטיין פועל מערך איכות 
הכולל את ועדת ההיגוי המוסדית לאיכות 

ובטיחות,  ועדת האיכות, יחידת האיכות והיחידה 
לניהול סיכונים. העיקרון המנחה את פעילות 

המערך הוא שמירה על בטיחות המטופל בדגש 
על שיפור מתמיד של איכות הטיפול. 

בבית החולים מתקיימות פעילויות הבטחת 
איכות הכוללות הבניית מדדי איכות 

ופרוטוקולים בהתאם לצורך, ביצוע בקרות, 
תחקירי אירוע ופעולות התערבות מתאימות.
מזה כשנתיים, מתקיים בבית החולים מושב 
איכות שנתי מקומי, שבו מוצגות עבודות פרי 

יצירתם של הצוותים מהתחומים והסקטורים 
השונים. המושב מאפשר חשיפה של 

העבודות לכלל העובדים בבית החולים, כמו 
גם הזדמנויות ליצירת ממשקים רב-תחומיים. 

"ביננו, שאף אחד לא ישמע"-  גם מקור לגאווה 
מקומית...! התגובות החיוביות למושב האיכות, 

משמחות ומדרבנות להמשיך במסורת מכובדת 
זו  גם בשנים הבאות - להתראות במושב 

 האיכות הבא שיתקיים במרץ, 2020. 
תודה לכל העוסקים במלאכה המבורכת של 

שיפור האיכות.

מרב קרוב מונתה 
למנהלת השירות 

 הסוציאלי בבית
החולים לוינשטיין

מרב קרוב, עובדת סוציאלית מומחית בבריאות 
הנפש,  מונתה למנהלת השירות הסוציאלי 

בבית החולים לוינשטיין. קרוב מחליפה 
בתפקידה את נעמי בן חיים אשר מילאה את 

התפקיד בארבע השנים האחרונות ופרשה 
לאחרונה לגמלאות לאחר 31 שנות עבודה 

בבית החולים.
בעשר השנים האחרונות מרב עבדה כעובדת 
סוציאלית בתחום בריאות כללית במחוז שרון 

שומרון ושימשה בשנים האחרונות בתפקיד 
ראש צוות השירות הסוציאלי במנהלת שרון של 
הכללית. עוד קודם לכן עבדה כ–17 שנה במרכז 

לבריאות הנפש טלביה בירושלים.
מרב בוגרת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית 

קלינית מטעם אוניברסיטת בר אילן וכן בוגרת 
לימודי פסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי 
בירושלים. בנוסף היא מרצה בבית הספר 

לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומנחה קבוצות 
בלינט )קבוצות דיון ותמיכה לרופאים ומטפלים(.

נציגי הפיזיותרפיה ונציגי הריפוי בעיסוק שלנו 
הציגו בכנס איגוד הנוירולוגיה, שהתקיים בחודש 

דצמבר, טכנולוגיות מתקדמות בשימוש בית 
 -Bobo-החולים. הפיזיותרפיסטים הציגו את ה

 Hand+Leg Tutor-מערכת לטיפול בשיווי משקל ו
לחיזוק גף עליון וגף תחתון, כאשר כל המערכות 

 פועלות דרך משחק מחשב בו המטופל 
מקבל פידבק. 

אירוע פרידה ממנהל 
בית החולים היוצא

אירוע פרידה מרגש נערך לכבודו של פרופ' 
עמירם כ"ץ עם סיום תפקידו כמנהל בית 

החולים במשך 8 וחצי שנים. באירוע השתתפו 
אורחים רבים ובני משפחה. על החלק האמנותי 

של האירוע הופקד צוות עובדי בית החולים 
אשר כלל את נציגי הסקטורים השונים בניצוחה 

של לאה ויסמן, מנהלת משאבי אנוש.

עובדי בית החולים 
לוינשטיין יצאו 

לעשות טוב ב"יום 
המעשים הטובים"

בכל שנה עובדי בית החולים לוינשטיין נרתמים 
בשמחה למשימה החשובה ולתרומה במסגרת 

יום המעשים הטובים. ב-2.4, יצאו מעל 40 
מעובדי בית החולים לוינשטיין לעשות טוב 

בשני מוקדים בעיר רעננה:
קבוצה אחת הגיעה לבית אבות "עמל בשרון" 
לשמח ולהפעיל את הדיירים במגוון פעילויות 

שכללו הפעלה ספורטיבית קלה עם צוות 
הפיזיותרפיסטים, משחק בינגו נושא פרסים 

ושירה בציבור לצד מיני מטעמים שהובאו 
באהבה ממטבח בית החולים. 

קבוצה שנייה יצאה לארגון "לקט ישראל" כדי 
לסייע באריזת פירות וירקות לעמותות ברחבי 

הארץ ונזקקים. העובדים ארזו מלפפונים, 
צנוניות, כרוב, בטטות וקלמנטינות וכן קיפלו 

אריזות קרטונים למשלוחים. 

הנוירולוגי האיגוד  בכנס  השתתף  החולים  בית 

 - REHACOM-הריפוי בעיסוק הציגו את ה
תוכנה לטיפול קוגניטיבי וה-PABLO - מכשיר 

 ממוחשב לטיפול מוטורי בגף עליון. 
כמו כן הוצגו אפליקציות רלוונטיות בטאבלט 

ואביזרי עזר שונים.
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לבדיקת רופא שיניים ושיננות

 
  

 

רפואת שיניים מקצוענית 

 אם אתם עומדים לעבור טיפול שיניים מורכב ויקר כמו שתלים, הרמת סינוס, ניתוח חניכיים וכדומה 
חשוב לבדוק 3 נושאים מרכזיים שיעזרו לכם לקבל החלטה נבונה:

מאת ד״ר חגי סלוצקי, מומחה ברפואת שיניים ציבורית, רופא שיניים ראשי ברשת מרפאות כללית סמייל

לפי החוק בישראל כל רופא שיניים יכול לבצע 
טיפולי שיניים מורכבים, גם אם אינו מומחה 

 בתחום והוא לא עבר הכשרה מתאימה. 
טיפול שיניים כירורגי ע״י מי שאינו מומחה עלול 

להיות מסוכן ושגוי. 
רק רופא שיניים מומחה למד מעבר ל-6 שנים 

והקדיש עוד כ-3.5 עד 5.5 שנים על מנת 
להתמקצע בתחום מורכב ומתקדם של רפואת 

השיניים. בטיפולי שיניים מורכבים כירורגיים 
)ניתוחים( כדאי לבדוק שרופא השיניים שלך הינו 
מומחה בכירורגיית פה ולסת או ברפואת חניכיים. 

סביר שיש לו ״ארגז כלים״ נרחב יותר לטיפול
בכל המיקרים מסוג זה.

חשוב לשאול את רופא השיניים על החומרים 
בהם יעשה שימוש. אם אתם עומדים לעבור 

טיפול מורכב הכולל שתלים, חשוב לבדוק מה 
 מקור השתל ואיזו חברה עומדת מאחוריו. 
חברות שתלים ומחרטות צצות כפטריות 

לאחר הגשם, ולא לכולן אותה רמה של איכות 
ומקצועיות.

בתחום השתלים קיימות חברות מוכרות ותיקות 
ובעלות מוניטין וחלקן אף חברות ישראליות 
שניקנו ע״י חברות בינלאומיות. ישראל היא 

מעצמה עולמית בתחום זה.

בדקו מי עומד מאחורי המרפאה אליה אתם 
פונים. לאחרונה נעלמו מהשוק מרפאות שיניים 
 שהשאירו מאות מטופלים מאוכזבים וללא מענה.

מחיר זול עלול לעלות ביוקר לכן רצוי לבחור 
במרפאה בעלת מוניטין עם גב רפואי ומקצועי. 

כמו כן, חשוב שלמרפאה ולרופאים העומדים 
בראשה תהיה המחויבות לתת שירות אמין, 
מקצועי, יציב ולאורך זמן. לדוגמא מרפאות 

השיניים של קופות החולים.

לאיזה רופא שיניים 
כדאי לי לפנות?

באילו חומרים 
ייעשה שימוש?

מי עומד מאחורי 
המרפאה?

המלצות שכדאי לקרוא
לפני טיפולי שיניים מורכבים

ספרו לסבתאספרו לסבא

טיפולי שיניים מסובסדים
ללקוחות כללית בגילאי 75 ומעלה

במסגרת הרפורמה בסל הבריאות
טיפולי שיניים משמרים מסובסדים לגילאי 75 ומעלה   
טיפולי שיניים משקמים מסובסדים לגילאי 80 ומעלה    

* לפרטים נוספים ולפירוט הטיפולים  היכנסו לאתר כללית סמייל



שנת 2020 הוכרזה כשנת האחיות, האחים 
והמיילדות בעולם במלאת 200 שנה להולדת 

פלורנס נייטינגייל.
שנה זו תאופיין בפעילות נרחבת כלל עולמית למיתוג ולמיצוב האחיות 

 והמיילדות בעולם ביוזמה משותפת של ארגון הבריאות העולמי, 
ארגון האחיות העולמי וקמפיין Nursing Now. התוכנית המשותפת 

 The Florence Nightnigale Challenge :לכלל הארגון בעולם נקראת
ומטרתה לקיים מנטורינג מנהיגותי לאחיות צעירות מתחת לגיל 35 

בתוכניות מקומיות. בכללית הוקמה וועדה שמטרתה להכין קו מתווה 
ולציין שנה זו בכל דרך נוספת המהווה אתגר בקידום ההיכרות עם 

המקצוע והעוסקים בו. טלי שתקני, אחות מרכזת תחום הבטחת איכות 
ונציגת הוועדה מבית החולים, מתארת: "לעשייה הקלינית קשת רחבה. 

אנחנו מתחילים במניעה של מחלות, מסייעים למטופלים בטיפולים 
ייחודיים כמו שיפור התפקודיים הגופניים והשתלבותו של המטופל 

במעגלי החברה והחיים. מחכה לנו שנה של התרגשות גדולה וגאווה, 
 להוביל תהליך המשלב סקירה על מגוון גדול ורחב של עשייה 

תיאוריה והלכה למעשה – הילכו יחדיו?  וחדוות היצירה״.
קורס על בסיסי בשיקום לאחים ואחיות המשלב ידע בתחומים שונים 
ומקנה שדות קליניים להתמחויות ייחודיות ומגוונות בתחום השיקום.

לאחר כ-12 שנים בהם לא התקיים קורס על בסיסי בשיקום בארץ, 
בשנת 2018 נפתח קורס על בסיסי בשיקום בבית ספר לסיעוד ב"מאיר". 

את הקורס ריכז בהצלחה רבה עאמר מנסור, מנהל הסיעוד המחלקתי 
בשיקום חבלות מוח ואותו סיימו 6 אחיות מבית החולים שלנו.  לאור 

הביקוש ההולך וגובר של צוותים סיעודיים לרכישת ידע ומיומנויות 
בשיקום מחד, ומאידך דרישות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, נפתח 
קורס נוסף בשנת 2019 וכבר מתוכנן הקורס הבא ל-2020. נפלה בידנו 

זכות גדולה להוביל ולרכז את הקורסים העל בסיסיים זו השנה השלישית 
 ברציפות. בחודשים אלו הסתיים הקורס ל–2019 ובו משתתפות 

8 אחיות והמרכזת אירית קוצין גבוביץ, האחות שלנו מתחום הפצעים, 
סטומה  ומחקר. כבר בינואר 2020 נפתח הקורס אותו  מרכז רפעת 

עאזם, סגן מנהל הסיעוד במחלקה לשיקום נפגעי חוט שדרה. הצוות 
הרב מקצועי שלנו תרם בהקניית ידע, הרצאות, הכשרת הלומדים בשדות 

הקליניים בבית החולים וזכה למשוב חיובי ואיכותי. עם המבט קדימה, 
התאוצה והתנופה של מקצוע השיקום, בוגרים נוספים יתמקצעו בתחום.

עמוד הסיעוד
יום האחות הבינלאומי 2019

יום האחות הבינלאומי חל השנה ב-15.5.19, ביום בו התקיימה בקרה 
מקיפה של משרד הבריאות בבית החולים לוינשטיין. על אף זאת, 
הנהלת הסיעוד ושותפים רבים מבית החולים, הצליחו לתת במה 

ליום הזה, להדגיש את העבודה הייחודית, המקצועית והמוערכת של 
האחיות, ולערוך פעילויות החושפות את עשייתן.

שולחנות עגולים עם כוחות העזר
בבית החולים לוינשטיין 

עובדים כוחות עזר רבים, 
המהווים חלק אינטגרלי, 

חשוב ומהותי במערך הסיעוד 
ובשיקום המטופל. בשנים 

האחרונות, גילה רגב, מנהלת 
הסיעוד, מקיימת באופן קבוע 
"שולחנות עגולים" עם כוחות 
העזר, כחלק ממדיניות "דלת פתוחה" שהנהיגה. ב"שולחנות עגולים" אלו 
משתתפים כוחות העזר מכלל מחלקות האשפוז ובהם מקבלים עדכונים 

מהמתרחש בכללית, בבית החולים ובסיעוד. בנוסף, מתקיימים דיונים 
ערים בהם הם שואלים שאלות, משתפים  בחוויות ובדילמות. המשובים 
המתקבלים מכוחות העזר שהשתתפו במפגשים אלו, הינם חיוביים והם 

מציינים כי למפגשים תרומה רבה עבורם.

בחודש נובמבר הנהלת הסיעוד ונציגי המחלקות אירחו בבית החולים 
את לילי פרלמן, האחות הראשית בכללית וצוותה. הביקור, בו הוצגה 

העשייה הענפה של אחיות ביה"ח, כלל הצגת: פרויקטים, מחקרים, מיצוי 
פוטנציאל האחות ועוד. לקראת סוף היום, התקיים שולחן עגול, בשיתוף 

מנהלות הסיעוד המחלקתיות, הסגניות ומרכזות התחום בסיעוד.  את 
היום חתמו בביקור מוצלח ומרגש במיוחד במחלקה לשיקום חבלות 

מוחיות, בו עאמר מנסור, מנהל הסיעוד המחלקתי וצוות האחיות וכוחות 
העזר סיפרו על תפקידם, הדרך שעשו בביה"ח ופעילותם הייחודית. לילי 
וצוותה ציינו כי  היה זה יום שכולו גאווה ומשפחתיות והמפגש היה מגוון 

ומרגש,  בו צוות האחיות גילו מקצוענות חמלה ומצוינות.

ביקור האחות הראשית בכללית בלוינשטיין
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מחקר בנושא "אוריינות רפואית"

השפעת היבטים רגשיים וקוגניטיביים על הצלחת שיקום פרוסתטי בחולי סוכרת
גיטה פרנקו, ד"ר יעל יונה, ד"ר חיים אמיר, אורלי ינון, חנה שניידר, הדס שפלר,  גילי שוחט,  

ישראלה פלד, ד"ר חגי אמיר

שכיחות מחלת הסוכרת באוכלוסייה נמצאת בעלייה בשל הזדקנות 
האוכלוסייה, עלייה במספר האנשים עם עודף משקל ושיפור תוחלת 

החיים של חולי סוכרת. נכון להיום, אין מחקרים להערכת השפעת 
התפקוד הרגשי והקוגניטיבי על מידת ההצלחה של השיקום 

הפרוסתטי. 
מטרות המחקר היו להעריך כיצד אסטרטגיות התמודדות שונות, 

התפקוד הקוגניטיבי והנפשי והמצב הדמוגרפי והפיזיולוגי משפיעים 

על תוצאות השיקום ולבחון אלו גורמים מנבאים את הצלחת השיקום 
הפרוסתטי, באופן מיטבי. במחקר שנערך בשנים 2015-2018 

השתתפו 60 חולי סוכרת, שעברו קטיעת גפה יחידה ואושפזו במחלקה 
לשיקום אורתופדי. המחקר התבסס על נתונים סוציו-דמוגרפיים 

ופיזיולוגיים מהתיק הרפואי,  ממילוי שאלונים העוסקים בחרדה, דכאון, 
אסטרטגיית התמודדות והערכה קוגניטיבית ומבדיקות ומבחנים 

פיזיולוגיים להערכת מידת הצלחת השיקום. 
המשתנים, שנמצאו בעלי השפעה חיובית משמעותית, מבחינה 

סטטיסטית, על הצלחת השיקום הם: מטופל עם תמיכה משפחתית 
)p=0.03(, קטיעה מתחת לברך )p=0.0007(, רמת טריגליצרידים 

נמוכה )p<0.0001,  רמת HbA1c )p=0.05( ציון גבוה בשאלון   
MOCA)p=0.028(, חרדה תכונתית )p=0.028(, ציון נמוך במשתנה 
אינטראקציה של דיכאון, אסטרטגיית התמודדות, חרדה תכונתית 

.)p=0.01( ומצבית
המסקנות וההמלצות הראו כי תמיכה משפחתית, אסטרטגיית 

 HbA1c ההתמודדות, מצב רגשי, רמת טריגליצרידים ואיזון רמת
משפיעים על מידת הצלחת השיקום של חולי סוכרת לאחר קטיעה. 

תוצאות אלו מעידות על חשיבות הפרמטרים הרגשיים והקוגניטיביים 
בתהליך השיקום של חולי סוכרת לאחר קטיעה. תמיכה רגשית צריכה 

להיות גורם מפתח בשיקום. כמו כן, יש מקום להמשך המעקב אחר 
המטופלים לבדיקת משתנים אלו בטווח הארוך. 
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מיכאל ברוסובנסקי, אח בריאות 
 העובד, ערך מחקר בנושא 

"אוריינות רפואית" במהלך התואר 
השני במנהל מערכות בריאות 
 באוניברסיטת אריאל. המחקר 

 בו לקח חלק "ניתוח היבטים 
של אוריינות בריאות בקרב 

 אוכלוסייה מעל גיל 65" פורסם ב:
 ".Israel journal of health policy research"

המחקר מדגיש כמה חשוב להסביר, להדריך ולדבר עם המטופל 
 ומשפחתו בשפה המתאימה לרמת הבנתם ולהנגיש להם את 

השפה הרפואית.   

רקע - אוריינות בריאות חשובה למטופל על מנת שיבין את המסרים 
הבריאותיים והרפואיים המועברים לו ואת משמעותם לגביו, כדי שיוכל 

לשלוט טוב יותר בבריאותו. זו הסיבה שאוריינות בריאות מוגבלת 
קשורה לתוצאים בריאותיים שליליים. סקרים שנעשו במדינות שונות 

בעולם מעידים על מציאות שבה יש שיעור גבוה של אנשים עם 
אוריינות בריאות מוגבלת. רמת אוריינות הבריאות קשורה, בין היתר, גם 

למשתנים סוציו – דמוגרפיים שאחד מהם הוא גיל. 
מטרה והשערות - מטרת המחקר היא לבחון את רמת אוריינות 
הבריאות בקרב האוכלוסייה מעל גיל 65. השערת המחקר היא 

שאוריינות הבריאות בקרב אוכלוסייה זו תהייה נמוכה ותתבטא בצורך 
להיעזר באחר לקריאת חומר רפואי או הבנתו; ביכולת נמוכה להבין 

הסברים רפואיים; ביכולת נמוכה לחפש ולהשיג מידע רפואי. רמת 
האוריינות בשלושת התחומים תהייה קשורה למגדר, השכלה, רמת 

בריאות ויכולת קריאה בשפה העברית והאנגלית. 
שיטה - במחקר השתתפו 60 גברים ונשים מעל גיל 65 שנבחרו 

באמצעות מדגם נוחות. כלי המחקר הוא שאלון בן 13 פריטים אשר 

חובר על ידי החוקרים על סמך מחקרים בנושא. 
ממצאים – רמת אוריינות הבריאות בקרב אחוז גבוה יחסית מהנבדקים 

היא נמוכה. חמישית דיווחו על קושי בהבנת דברי הרופא, כי הם 
נזקקים לעזרה כדי להבין את דבריו ומתקשים לקרוא חומר רפואי 

בעברית. שליש דיווחו על קושי בקריאת מסמכים רפואיים, מילוי 
טפסים רפואיים, הבנת מונחים רפואיים והבנת העלון המצורף 

לתרופות. שתי חמישיות דיווחו על קושי  במילוי טפסים רפואיים 
ובהבנת תוצאות הבדיקות. שני שליש דיווחו על קושי לקרוא מידע 

רפואי הכתוב בשפה האנגלית.
מסקנות - על הצוותים הרפואיים מוטלת החובה להיות ערים וקשובים 

לרמת אוריינות הבריאות של מטופלים מבוגרים ולהתאים את הידע 
והמידע לרמתם. זאת כדי שיוכלו לנהל טוב יותר את הטיפול במצבם 

הבריאותי, המאופיין בריבוי מחלות כרוניות.
חשוב שכל מטפל, כחלק מעבודתו הטיפולית, יאבחן גם את רמת 	 

אוריינות הבריאות של החולה בו הוא מטפל. אבחנה אשר תאפשר 
לו לבחור את השפה בה ישתמש כדי להסביר לחולה את הידע 

והמידע הרפואי הנוגע לו. 
חשוב שמטפל יהיה קשוב לחולה ויהיה ער לכך שחולים ממעטים 	 

להיות שותפים פעילים בטיפול. 
גם מבחינה מערכתית חשוב שמערכת הבריאות תלמד את 	 

הסוגיה החשובה הזו ותפתח דרכים להתמודד עמה. זאת מאחר 
ואוריינות בריאות נמוכה גורמת לעליה בהוצאות לבריאות. 

אין ספק שבעידן המשופע במידע וידע רפואי, יש חשיבות רבה 	 
לכך שמידע יהיה זמין ונגיש ברמות שונות של אוריינות.



"מתנהלים בקבוצה" - טיפול קבוצתי בתפקודים ניהוליים
בשנה האחרונה פועלות בסקטור הריפוי בעיסוק, במחלקות חבלות מוח ושיקום נוירולוגי ב׳, 
קבוצות לשיפור התפקודים הניהוליים. תפקודים ניהוליים אלו תהליכים קוגנטיביים גבוהים, 
השולטים על מגוון פונקציות קוגניטיביות, התנהגותיות ורגשיות, ומווסתים אותן. יכולות אלו 

מאפשרות לקבוע סדרי עדיפויות, להסיק מסקנות, לפתור בעיות ולנהל יחסים בינאישיים. 

ריפוי בעיסוק

מאת מילנה אמינוב, מרפאה בעיסוק במחלקה לשיקום נוירולוגי ב’, בית החולים לוינשטיין

מטופלים לאחר פגיעות ראש 
נרכשות חווים קשיים בתפקודים 
ניהוליים אשר פוגעים בהתנהלות 
עצמאית במגוון תפקודי היומיום. 

הטיפול הקבוצתי מהווה טיפול 
משלים לטיפול הפרטני. מספר 

 המשתתפים הינו בין 3 ל-5, 
משך כל פגישה הוא כשעה, 

תדירות הפגישות היא פעם עד 
פעמיים בשבוע ומספר הפגישות 

הוא כ-10. 
במהלך כל פגישה הקבוצה 

 עוסקת בכל פעם בתפקוד

 ניהולי אחר:

בקרה – היכולת לבדוק את איכות הביצוע ולתקן בהתאם.
 זיכרון עבודה - היכולת לשמור מידע בראש ולהשתמש בו או להפעיל 

עליו מניפולצייה על מנת להשלים מטלה.
ארגון ותכנון – יכולת לבצע רצף פעולות נכון של שלבי העבודה ובתזמון 
מתואם. כמו כן, היכולת להעריך משכי זמן ולהתנהל על פי לוחות זמנים 

במהלך שגרת היומיום.
גמישות מחשבתית ופתרון בעיות- היכולת לחשוב ולבצע שינויים 

בהתאם לנסיבות. וכן, היכולת לחשוב על מספר פרשנויות או פתרונות 
לסיטואציה נתונה.

ויסות רגשי – היכולת לשלוט, לנהל ולשנות התנהגות תוך התאמת 
הרגשות למצב נתון.

)Theory Of Mind (TOM - יכולת של הבנת המצב המנטלי של 
האדם האחר )מחשבות ורגשות(. יכולת זו חיונית לאינטראקציות חברתיות 

יומיומיות, והיא משמשת אותנו כאשר אנו מנתחים, ומגיבים להתנהגויות 
 של אחרים.

 כל מפגש מתחלק למספר שלבים והם:
 חימום – בשלב זה מתגבשת הלכידות הקבוצתית דרך תרגילי היכרות. 

 כמו כן מוצג נושא המפגש.
תרגול – המשתתפים בקבוצה לומדים על הנושא דרך התנסות בתרגילים 
מגוונים הכוללים: מטלות נייר ועיפרון, משחקי חשיבה חברתיים ומשימות 

 בהקשר תפקודי. התרגילים בחלקם פרטניים ובחלקם משותפים. 
 שיתוף - המשתתפים משתפים בהתמודדות במשימה.

דיון – בשלב זה נעשית חשיבה משותפת של שימוש באסטרטגיות 
 )שיושמו בשלב הפעילות או נלמדו בשלב השיתוף( בהקשרים נוספים 

 בחיי היומיום. 
סיכום - בסיום כל מפגש הקבוצה מקבלת דף המסכם את הנושא 

 והאסטרטגיות.
 מטרות הקבוצה הם ראשית כל פסיכואדוקציה – מתן ידע אודות 

השלכות הפגיעה על החשיבה והתפקוד ומתן ידע אודות תפקודים 
ניהוליים. כמו כן, שיפור המודעות ליכולות שלהם, לקשיים ולהשלכותיהם. 

נוסף לכך, הקבוצה מקנה ארגז כלים של אסטרטגיות והרגלי עבודה. 
המשתתפים מתבקשים ליישם את הכלים והאסטרטגיות לקראת מפגש 
הסיום שבו נדרש מהם להציג נושא לבחירתם מול שאר חברי הקבוצה.  

לקבוצה זו מספר יתרונות: למידה בין אישית – הקבוצה מאפשרת הפרייה 
ולמידה הדדית. המשתתפים חולקים רעיונות, אסטרטגיות, תחושות 

ורגשות. לא פעם משתתפים מעידים שהחשיפה למשתתפים נוספים 
אכן מאפשרת להם ללמוד מאחרים. יתרון שני הוא שהקבוצה מאפשרת 

מסגרת להתנסות חברתית. במהלכה הם לומדים לנהל תקשורת 
תואמת, מפתחים מיומנויות הקשבה ומפתחים מודעות ליכולותיהם 

החברתיות שלעיתים נפגעות לאחר פגיעת ראש. יתרון נוסף במסגרת 
הקבוצה הוא כשהמשתתפים מתחלקים בדאגותיהם, משתפים חוויות 

והתנסויות ומספקים תמיכה ועידוד זה לזה.
לאור ההצלחה של הקבוצה קמות קבוצות נוספות גם בשאר מחלקות 

הריפוי בעיסוק. 
קבוצה זו בהחלט יכולה לשרת בהתאמות שונות גם אנשים בריאים אשר 

מעוניינים לפתח את המודעות שלהם ליכולות ולאסטרטגיות לייעול ושיפור 
התפקודים הניהוליים בחיי היומיום.
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מכל הלב

בית חולים לוינשטיין ו ינואר 282020

 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה ונציגי החטיבות והתיכונים בעירו, 
העניקו לבית החולים לוינשטיין תרומה על סך 25,000 ₪

משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, הגיע לבית החולים לוינשטיין, כשהוא מלווה בנציגי 
חטיבות ותיכונים בעיר הרצליה, אשר נרתמו במסגרת "יום המעשים הטובים" לקיום 

הפנינג מכירות מיוחד שהכנסותיו הוקדשו לטובת המרכז החינוכי-שיקומי הפועל 
בבית החולים לוינשטיין.

ראש העיר ובני הנוער נפגשו עם מנהל ביה"ח לוינשטיין אז, פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל 
ביה"ח לוינשטיין כיום, ד"ר חגי אמיר, ד"ר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה לשיקום 
ילדים ונוער, אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי-שיקומי בלוינשטיין וצוות המורות 

במרכז.
במהלך המפגש מסר ראש העיר את הכסף שנאסף לטובת בית החולים ושיבח את 

ההירתמות של בני הנוער בעירו. מנהל ביה"ח לוינשטיין העניק בסיום המפגש תעודות 
הוקרה לנציגי כל אחד מבתי הספר ולעיריית הרצליה והודה מקרב לב על התרומה 

שהועברה.
ד"ר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין, ציינה כי פרט 
לתרומה שהועברה התקיימו גם פעילויות מוצלחות מאוד של בני הנוער עם הילדים המאושפזים 

וקראה להמשך שיתוף פעולה חשוב זה גם בהמשך.
משה פדלון, ראש עיריית הרצליה: "כל הכבוד למחווה היפה של התלמידים. היוזמה היא ביטוי לערכי 

ההתנדבות והנתינה למען האחר שמערכת החינוך העירונית, הפורמלית והבלתי פורמלית, מעודדת 
ומטפחת בקרב בני הנוער בהרצליה".

ילדי הגנים ברעננה גייסו כספים במכירת תוצרים מעשי ידיהם 
בפארק רעננה לטובת תרומה למחלקת הילדים בלוינשטיין

מפגש הוקרה חגיגי התקיים בבית החולים לוינשטיין כחלק מפרויקט 
תרומה לקהילה שמובילה מחלקת גני הילדים בעיריית רעננה. המפגש 

התקיים במעמד ראש העיר רעננה, חיים ברוידא; מנהל ביה"ח לוינשטיין, 
ד"ר חגי אמיר; מנהלת מחלקת גני ילדים בעיריית רעננה לשעבר, הגר 

הוט טלר; ליאת אייל, מפקחת משרד החינוך; מנהלת המחלקה לשיקום 
ילדים ונוער בלוינשטיין, ד"ר שרון שקלאי; שולה מליק, מנכ"לית עמותת 

ידידי בית החולים לוינשטיין; אתי לייכט, מנהלת המרכז החינוכי בלוינשטיין 
ונציגות הגננות של הגנים שלקחו חלק בפרויקט.

במפגש הועברה תרומה על סך 3700 ₪ שתשמש לרכישת מחשב 
לשימוש הילדים המאושפזים בלוינשטיין. הכספים נאספו ב"יריד האביב 
של גני הילדים" שהתקיים בסוף חודש מאי בפארק רעננה וכלל מכירת 

תוצרים של עבודות הילדים בגנים. הגנים שנרתמו להשתתף ביריד, 
הכינו עם הילדים תוצר מעשה ידיהם כמו סימניה, מחזיק מפתחות, 

תחתית לספל ועוד. תוצרים אלה נמכרו ביריד בעלות של 5 ₪ לפריט 
 כאשר ילדי הגן הגיעו ליריד מלווים בהוריהם. 

ביריד  השתתפו הגנים הבאים: אלומות, מפוחית, הדס, יקינטון ,אלונים 
,דקלים, אגוז, לוטן, השושנים, ניצן ,יסמין, נבל, צ'לו.

ראש העיר בירך במפגש על היוזמה ועל הערכים שהיא מבססת בקרב 
הדור הצעיר של תושבי רעננה וקרא להמשיך בפעילויות דומות גם בעתיד.

ד"ר חגי אמיר, מנהל ביה"ח לוינשטיין, דיבר על חשיבות ומשמעות 
התרומה והנתינה לזולת והודה לילדי הגנים ולעירייה על הפעילות 

המבורכת של הקהילה למען בית החולים.

הגר הוט טלר, מובילת היוזמה ומנהלת מחלקת גני ילדים לשעבר, הסבירה 
כי זו פעם ראשונה שמתקיים יריד מסוג זה. לדבריה, "היוזמה היתה תולדה 
של חשיבה משותפת של המחלקה יחד עם המפקחות וועד גננות היול"א, 
כשהמחשבה היתה שהגיל הרך הוא הבסיס לערכים המשמעותיים האלה. 

היה חשוב לנו שגם ילדי הגנים יביעו את יכולותיהם ואת אמירתם בעשייה 
למען הקהילה". טלר ציינה עוד כי הילדים המאושפזים בלוינשטיין נחשבים 

כרגע ילדי העיר רעננה גם אם הם אינם תושבי רעננה במקור וחשוב 
לעטוף אותם בזמנים כאלו בהרבה אהבה ונתינה.

ד"ר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין, 
ציינה: "תושבי רעננה שותפים מלאים ונהדרים לפרויקט העשייה שלנו 

בלוינשטיין. הילדים המאושפזים משוועים לקשר הזה במהלך האשפוז 
שלהם וכל תרומה והתנדבות עוזרים לנו לתת להם קצת יותר. נשמח 
בשילוב ביקורים הדדיים וחגיגות משותפות עם ילדי העיר בהמשך". 

מעריית רעננה נמסר כי מדובר בסנונית ראשונה של הפרויקט בתקווה 
שבשנה הבאה הוא יתרחב ויכלול גנים נוספים ומעגלים נוספים של נתינה.

בתמונה מימין לשמאל: אתי לייכט, מנהלת המרכז 
החינוכי-שיקומי בלוינשטיין, ד"ר שרון שקלאי, מנהלת 

המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין, אחד הנציגים 
של בתי הספר, ד"ר חגי אמיר, מנהל ביה"ח לוינשטיין, 

פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל ביה"ח לוינשטיין לשעבר, משה 

פדלון, ראש עיריית הרצליה 
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לרגל השנה החדשה: חדשות בקצרה
התזמורת הפילהרמונית הצעירה 

של מרכז המוסיקה ברעננה 
 קיימה קונצרט חגיגי למטופלי 

בית החולים לוינשטיין

בתמונה מימין לשמאל: אורלי אביסדריס, סגנית המנהל 
האדמניסטרטיבית בביה"ח לוינשטיין, לימור אקטע, 

מנהלת מרכז המוסיקה באגף התרבות רעננה, ד"ר חגי 
אמיר, מנהל ביה"ח לוינשטיין, מיכאל רייזמן, סגן ראש 
העיר, תמר ורשבסקי, מנהלת אגף תרבות, נוער ופנאי 

בעיריית רעננה

לרגל השנה החדשה קיימה התזמורת 
הפילהרמונית הצעירה של מרכז המוסיקה 
ברעננה קונצרט חגיגי לכ-230 מטופלי בית 

החולים לוינשטיין, בני המשפחות והצוות 
הרפואי,  שגדשו את המדשאות ורחבת הכניסה 

לבית החולים. 
הקונצרט התקיים במעמד ראש העיר רעננה, 

חיים ברוידא, סגן ראש העיר, מיכאל רייזמן, 
לימור אקטע, מנהלת מרכז המוסיקה באגף 

 התרבות ברעננה ומנהל ביה"ח לוינשטיין, 
ד"ר חגי אמיר. 

ד"ר חגי אמיר, מנהל ביה"ח לוינשטיין פתח את 
הערב ובירך את הקהל והמשתתפים באירוע 
בברכת שנה טובה. ד"ר אמיר ציין את שיתוף 

הפעולה ההדוק עם הקהילה ברעננה בכלל ועם 
העירייה בפרט והודה לנגני התזמורת ולמנצח 

גיא פורת על תרומתם למען המטופלים.
ראש העיר, חיים ברוידא, הגיע גם הוא במיוחד 
כדי לברך את המטופלים והצוות לרגל השנה 

החדשה ולהנות מהמופע המרשים של 
התזמורת שכללה כ–70 נגנים וכלי נגינה.

אורלי אביסדריס, עוזרת המנהל 
האדמניסטרטיבי לשביעות רצון המטופל 

בביה"ח לוינשטיין, מציינת כי התגובות שהגיעו 
מצד הקהל היו נלהבות ביותר. "נשמח לשיתופי 

פעולה נוספים עם התזמורת גם בעתיד על 
מנת להנעים את זמנם של המטופלים שלנו 

ולהוציא אותם קצת משגרת יומם בבית 
החולים", הוסיפה אביסדריס.

 האלוף )במיל'( אליעזר שקדי ותא"ל 
סמי הולצ'קן חגגו את החנוכה עם פצועי צה"ל 

ומשוקמי בית החולים לוינשטיין

כ–500 איש הגיעו ב–29.12 לחוות רונית כדי 
לקחת חלק באירוע הצדעה והוקרה מסורתי 
לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון ששוקמו בבית 

החולים לוינשטיין. את האירוע, המתקיים זו 
השנה ה–38, ארגנו בני הזוג אורה ויאיר שני 

בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל ועמותת ידידי 
ביה"ח לוינשטיין. 

האירוע התקיים בהשתתפות הנהלת בית 
החולים, הרופאים והצוותים המטפלים, חברי 

הנהלת עמותת הידידים, קציני הנפגעים וכמובן 
הפצועים ובני משפחותיהם.

במרכז הערב התקיימה הדלקת נרות במעמד: 
האלוף )ׁבמיל'( ומפקד חיל האויר לשעבר 

אליעזר שקדי; תא"ל סמי הולצקן, קצין משאבי 
אנוש ראשי וראש חטיבת הנפגעים בצה"ל; 
אל"מ עידית סולומון, ראש מערך הנפגעים 
בצה"ל; סמנכ"ל כללית וראש חטיבת בתי 

חולים, פרופ' מיקי שרף; מנהל ביה"ח לוינשטיין, 
ד"ר חגי אמיר; יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן 

קלימן; ארז מלצר, יו"ר עמותת ידידי ביה"ח 
לוינשטיין ובני הזוג אורה ויאיר שני. 

האלוף )במיל'( ומפקד חיל האויר לשעבר, 
אליעזר שקדי, ציין: "אני שמח ונרגש להיות כאן 

הערב עם הפצועים, לראות מה הם מצליחים 
לעשות ולצאת מהמקום המאוד לא פשוט שהם 

היו בו למקום כל כך מדהים. אני שמח לפגוש 

 את אנשי ארגון נכי צה"ל, שעוטפים 
את הכל כדי שזה יצליח ולראות את אנשי 

ביה"ח לוינשטיין שבעיניי העשייה שלכם היא 
מצווה ענקית".

תא"ל סמי הולצקן, קצין משאבי אנוש ראשי 
וראש חטיבת הנפגעים בצה"ל, אמר: "בית 

החולים לוינשטיין קשר את גורלו  עם צה"ל 
ופצועי צה"ל מאז מלחמת ששת הימים 

ועד היום. פצועי צה"ל הנזקקים לשיקום 
מגיעים למקום הזה וחווים תהליך יומיומי של 

התקדמות וניסים. במקום הזה, ששמו הולך 
לפניו, במקצוענות שיקומית, באיכות, בחדשנות 

ובשירותיות, אתם פצועי צה"ל, חווים מעט 
מן האור אשר משתלט לאט לאט על החושך 

שנכנס לחייכם ברגע אחד קשה. זאת הזדמנות 
לומר לכם סגל בית החולים תודה גדולה 

והערכה עצומה ולכם פצועי צה"ל – באתי היום 
להצדיע ולהוקיר אתכם בשם צה"ל".

הערב, בהנחיית הילה ברנט שני,  נפתח על ידי 
מקהלת מרכז שיקום נכי צה"ל יפו, בניצוחו של 

חיים פנירי. בחלקו השני של הערב התקיימה 
ארוחת ערב חגיגית בליווי הופעות שונות ובהן 

הופעה של סמי דהן, מיטל וקס ושרי גלב, 
רקדנים בכסאות גלגלים, נוניס, אומן אקורדיון 

Los-" וירטואוז במוסיקת עולם, להקת הרוק
Cangallos", הזמרת שירן הוברמן וכן מעגל 

מתופפים עם אייל דוידוף.
בית החולים לוינשטיין משקם את פצועי 
צה"ל ממלחמת ששת הימים ועד היום. 

יש לו ניסיון רב שנים בטיפול בחיילים 
וקשר הדוק לאורך השנים עם צה"ל 

ועם משרד הביטחון. מאז הקמתו של 
ביה״ח הגיעו אליו לשיקום מאות חיילים 
בשירות סדיר ומילואים בעקבות פגיעות 

בקרבות, בתאונות דרכים, בתאונות 
אימונים ובפיגועים.



במכון לפיזיותרפיה בבית החולים לוינשטיין אנו משתמשים 
בטכנולוגיות מתקדמות כחלק מתוכנית הטיפולים אותו 

מקבל המטופל. אחד הגורמים המשפיעים ביותר על תוצאי 
השיקום הינו כמות התרגול אותו מבצע המטופל, ככל 

שמטלה מוטורית תתורגל מספר רב של פעמים כך גובר 
הסיכוי לשיפור מוטורי ולתוצאי שיקום טובים יותר.

הטכנולוגיות הקיימות בשוק מאפשרות תרגול חוזרני יחד 
עם קבלת משוב מתמשך, דבר המגביר את הענות המטופל 
לטיפול. קיימות מערכות שונות המכוונות לשיפור תפקודים 

 מוטוריים שונים. 
לשיפור הליכה אנו משתמשים במערכת הלוקומט שהינה 
מערכת רובוטית לתרגול הליכה. זוהי מערכת המאפשרת 
למטופל לתרגל הליכה ממושכת )במרחק ובזמן( ולעיתים 

כבר בשלב מוקדם בתהליך השיקום, זאת בעוד בעבר 
הליכה בשלב דומה בשיקום דרשה עזרה של יותר ממטפל 

אחד, שימוש באמצעי עזר רבים ובסופו של דבר הושגה הליכה קצרה 
ופחות איכותית לאורך זמן הטיפול.

המערכת מורכבת ממסילת הליכה )מסוע(, מתלה הנועד לתמוך במטופל 
ואף להפחית ממשקל גופו וממערכת זרועות רובוטיות התומכות בהליכת 

המשתקם, ככל שנדרש. המסילה והרובוט, המסונכרנים באמצעות 
שלושה מחשבים, מאפשרים למטופל אימון בתבנית הליכה איכותית 

המדמה תבנית הליכה נורמלית, זאת ללא צורך באביזרי עזר להליכה 
)הליכונים למיניהם, קביים או סוגים שונים של מקלות( וללא צורך בסדים 
התומכים במפרקי הגפיים התחתונות. במקביל, המערכת מנטרת בעזרת 
תצוגה גרפית ברורה ובזמן אמת את הכוחות שמפעיל המטופל, התנועות 

בהן הוא מתקשה במיוחד במהלך ההליכה, ואלו הדורשות דגש באימון. 
ניתן לספק למטופל בו זמנית משוב ויזואלי, מיידי ומותאם ליכולותיו, בנוגע 

להצלחתו באימון המרכיבים שנבחרו לתרגול ספציפי בזמן ההליכה.
מערכת רובוטית נוספת הנקראת Erigo-Pro מאפשרת עמידה אקטיבית, 

ובעזרתה ניתן להפעיל חולים מורכבים בשלבים הראשוניים של תהליך 
השיקום. הנעה מוקדמת חשובה ביותר בשלבי השיקום המוקדמים בכדי 
למנוע סיבוכים משניים ובכדי למקסם את הפוטנציאל השיקומי. מערכת 

זו הינה מערכת רובוטית הכוללת מיטה המאפשרת העמדה של המטופל 
ותוך כדי כך ביצוע צעידה פסיבית, אקטיבית או באמצעות גירוי חשמלי 
פונקציונלי. המערכת מתאימה לטיפול במגוון רחב של מטופלים ובהם 

מטופלים מחוסרי הכרה, נפגעי חוט שדרה, מטופלים לאחר שבץ מוחי, 
נפגעי ראש טראומטיים ומטופלים לאחר פגיעה רב - מערכתית.

מערכת ה-AGT( Anti-Gravity Treadmill( הינה מסילת הליכה 
העטופה בבלון אויר גדול, עליה מתמקם המטופל. על ידי ויסות הלחץ 

בבלון, קובע הפיזיותרפיסט כמה אחוזים ממשקל גופו יישא המטופל על 
רגליו בזמן עמידה, הליכה או ריצה. על ה-AGT ניתן להפחית עד 80% 

ממשקל הגוף של המטופל. שיטת התרגול מופחת המשקל מאפשרת גם 
למטופלים אשר מוגבלים ביכולת לשאת את משקל גופם לתרגל הליכה. 
מטופלים רבים מוגבלים בתהליך השיקום בנשיאת המשקל על הרגליים, 

חלקם מסיבות אורתופדיות וחלקם על רקע חולשה, המתקשים להתמודד 

עם משקל גופם. המערכת יעילה גם עבור מטופלים הסובלים מכאבים 
חריפים בזמן נשיאת משקל גופם. 

קיימות מערכות נוספות לטיפול בליקויים במערכת שיווי המשקל וליקויים 
בתפקודי הגפה העליונה. באמצעות מערכות אלו ניתן לטפל במגוון רחב 

מאד של מטופלים בהם מטופלים הסובלים מפגיעות חוט שדרה, פגיעות 
ראש טראומטיות, מטופלים לאחר אירועים מוחיים, מטופלים הסובלים 

מטרשת נפוצה או מטופלים הסובלים מהפרעות תפקודיות וקשיים 
בתנועה על רקע אחר.

התרגול בחדר הטכנולוגיות הינו משותף, בכל עמדה מתרגל מטופל 
אחד וככל המתאפשר המטופל יתרגל בעמדות נוספות, כאשר 

הפיזיותרפיסטים הנמצאים בחדר מתאימים את התרגול לצרכי המטופל 
 ומדריכים לגבי אופן השימוש במכשיר. 

המטופלים מביעים שביעות רצון גבוהה מאופן תרגול זה וכיום התרגול 
בטכנולוגיות השונות מהווה חלק בלתי נפרד מסל טיפולי הפיזיותרפיה 

אותו מקבל המטופל.

טכנולוגיות מתקדמות בשיקום 
 מאת: ג’סטין רז, רכזת איכות ובקרה, פיזיותרפיה, 
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THE LOENG

Educational-
Rehabilitation Center
Friends of Beit Loewenstein Hospi־

tal
$1ST$Hospital$1ST$

$2ND$Hospital$2ND$Association Chair Erez Meltzer,and
CEO Shula Malik,held fundraising

event, duringwhich NIS million was

raised for the expansionof the hospi־
tal’s

$1ST$hospital’s$1ST$
$2ND$hospital’s$2ND$Educational-Rehabilitation Center,
part of the Department of Child and

Youth Rehabilitation. Guests were wel־

comed

$1ST$welcomed$1ST$

$2ND$welcomed$2ND$by Prof. Ehud Dodson, director

of Clalit and Dr. Hagay Amir, director of

Loewenstein Hospital.

Translated byHannah Hochner.

FkOM LEF1 Ehud Dodson, Hagay Amir and Shula Malik, (vochananHarei)
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לטובה גמזו נינה »

בכתובת גועות לא
 סיבת מוחי, ששבץ הוא שלי האישי החיים מסיפור ללמוד שחשוב משהו יש אם

מצב ובכל גיל בכל - לכולם לקרות יכול בישראל, בשכיחותה החמישית המוות

 אחרי שנים, שלוש לפני אחד רב ■ ■
I I יצא־ בתי, את להיניק שסיימתי 

t AA התעמלות. לשיעור מהבית 
 ארבע, על בעודי השיעור, סוף לקראת
 הימני בצד פגע הוא מוחי. שבץ עברתי

 השתתק שניות 30כ־ ולאחר המוח, של
 חד, בכאב חשתי השמאלי. גופי פלג

 על נשפכו והם מים, לשתות ניסיתי
 למות, הולכת שאני חשבתי לא המזרן.

 למזלי, לי. קורה רע שמשהו הבנתי אבל
 השבץ תסמיני את זיהו אותי הסובבים

 הייתי למיון כשהגעתי אמבולנס. והזמינו
 בישר התורן וכשהרופא מלאה, בהכרה

 להאמין. סירבתי הדיאגנוזה, את לי
 שמתעמלת ,35 בת אישה שאני, זה איך

 ומתמיד, מאז בריא חיים אורח ומקיימת
 חיי, סיפור לא זהו מוחי? שבץ עברתי

 אונים, חסרת הייתי בכתובת. טעות זו
-משו גוף מפלג מכאבים, סבלתי עייפה,

 להתעורר הביתה, לשוב התפללתי תק.
 שכל לי יגיד שמישהו אחרת, למציאות

רע. חלום רק זה
 כמו לי נראו החולים בבית השבועיים

-ומ בוכים המומים, כולם מסביבי נצח.
 צופה אני ורק הטרגדיה, גודל על צרים
הלא מתוך בי, שנוצר החלל מתוך מהצד

 הבא: לשלב המשכתי החולים מבית נודע.
 המסע החל כאן לוינשטיין. החולים לבית

 חודשים שלושה עצמי. אל שלי הפרטי
 הייתה ההתחלה בלוינשטיין, שהיתי
 להיות צריכה לא שאני הרגשתי קשה,
 להתחיל החלטתי השלישי מהיום שם.

 שהמקום מה בכל להשתמש להילחם,
-בז שוב ולזכות להשתקם כדי לי נותן
-הפי לילדיי. אמא להיות הבסיסית כותי

 קשים, היו בעיסוק והריפוי זיותרפיה
 חודשיים עיניי. לנגד עמדה המטרה אך

 ההליכון. עם ללכת הצלחתי והנה עברו
 יום, לאשפוז והשתחררתי עבר חודש עוד

קביים. זוג עם הביתה יצאתי
 כאב בכי, של שנים שלוש עברו מאז
 וחמלה. סיפוק אהבה, של גם אך וכעס,

 לעולם, יסתיים לא השיקום מבחינתי,
 אבל שוטפת. לתחזוקה הפך כבר והוא

-שלי לידי שקיבלתי הבנתי הזמן עם
 אותו להפיץ שלי, הסיפור את לספר חות:

 שגם להראות לאחרים. ולעזור לעולם
 כה נראית כשהתהום מטלטל, כשהמצב

 שאני כפי מחדש לבחור אפשר עמוקה,
 שלי הפרטי הנס את חוגגת אני בחרתי.

 מהמיטה לקום היכולת מחדש: בוקר בכל
אותם ולפזר בבוקר לילדיי לדאוג לבד,

שגרה. ולחוות ספורט לעשות למסגרות,
 עקב מתרחש כלל בדרך מוחי שבץ
 גם ולעתים מוחי, דם כלי של חסימה
 מוחי. לדימום שמוביל דם בכלי מקרע

 השלישית המוות כסיבת מוגדר הוא
-הח המוות וכסיבת בעולם בשכיחותה

 וכגורם בישראל, בשכיחותה מישית
-ביש מבוגרים. בקרב לנכות אחת מספר

 של חדשים מקרים אלף 20כ־ ישנם ראל
-חול הם לשבץ הסימנים שנה. מדי שבץ
 עקום חיוך רגל, או יד של פתאומית שה
 הפרעה או פתאומי באופן סימטרי לא או

 מהמקרים 10% פתאומי. באופן בדיבור
 מתרחשים 25% ,50 גיל לפני מתרחשים

-הסי כי הראה חדש מחקר .60 גיל לפני
 ללקות 25 גיל מעל ונשים גברים של כוי

.25% על עומד חייהם במהלך מוחי בשבץ
 מהסיפור ללמוד שחשוב משהו יש אם
 - לכולם לקרות יכול ששבץ הוא שלי,
 את זהו עיניים, פקחו מצב. ובכל גיל בכל

 להגיע שבץ שעובר למי וסייעו הסימנים
-יכו אנחנו במהירות. באמבולנס למיון

 לי שהצילו כמו בדיוק חיים, להציל לים
• החיים. את

 יום העולם ברחבי מצוין היום
מוחי לשבץ המודעות

קימרוןבני
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הרצליה
מעריב - המגזין, 29.10.19

ידיעות השרון,כפר סבא  17.5.19

ידיעות השרון, כפר סבא, 6.9.19
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אפריל 2019

 עבור בית חולים לוינשטיין – 
מחלקת שיקום חבלות מוח

 ברצוני הרב להודות מכל הלב לצוות 
 מחלקת שיקום המוח על תמיכה, הכלה 

ועידוד מתמיד בתהליך השיקומי.
 תודה רבה על יחס חם, דאגה ועזרה בכל 

עת מכלל הצוות!
תודה על מקום חם, אנשים טובים, סביבה 

נעימה וטיפולים רפואיים מגוונים
שעזרו לי וליוו אותי לאורך הדרך.

עבודתכם חשובה ויקרה מפז,

בתודה והערכה רבה,
מ.ח.

דצמבר 2019

ד”ר אמיר שלום,

זכיתי להיות מטופלת של ד”ר רטמנסקי 
במרפאת הכאב שלכם.

אחרי סבל בל יתואר של כאבי גב, ואחרי 
טיפולים מגוונים במרפאות שונות, הגעתי 

אליכם.
ד”ר רטמנסקי הצליח להתאים לי סדרת 
טיפולים שהוציאו אותי מה”בור”, הצליח 
להעביר אותי מכאבים משתקים, לחיים 

נורמליים עם כאב מינימלי.
אני רוצה לציין גם את היחס האנושי כל כך 

שקיבלתי במרפאה מהד”ר והאחיות המלוות.

אשריכם שיש לכם רופא מקצועי ואנושי.
תודה רבה,

ב.ב.

ינואר 2019

 לצוות המופלא של המחלקה 
לשיקום מוחי ג’,

 לכם העוסקים במלאכת הקודש, בעבודה 
שהיא קשה, סזיפית ומאתגרת

ועושים זאת באהבה ומכל הלב, רצינו להגיד 
תודה ענקית לכולכם!

 תודה על הטיפול המסור והמקצועי 
 שטיפלתם בא. על כך שלא חסכתם 

 כל מאמץ לעזור, להקל, להקשיב, 
לרפא ולנחם.

 על שלא התייאשתם גם כשהדברים 
 לא תאמו את הציפיות, על שתמיד הייתם 

אוזן קשבת וכתף מנחמת גם לנו כמשפחה, 
תמיד נכונים להושיט יד ולעזור.

תבורכו!
תודה על הכל, 

מאיתנו משפחת א.

דצמבר 2019

 לכבוד:
פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל כללית שירותי 
בריאות, ד"ר חגי אמיר, מנהל בית החולים 

לוינשטיין, הגב' לאה וייסמן, מנהלת משאבי 
אנוש בבית החולים לוינשטיין

ולכל המעוניין,

שלום רב,
 מכתב הערכה לפועלה של ד"ר שפסר
 שיקום ילדים ונוער - מחלקת האשפוז 

ומרפאת המעקב

ברצוננו להביע את הערכתנו הגדולה לטיפולה 
המסור של ד"ר שפסר בבתנו, ה', במהלך השנים 

האחרונות ועד היום. בשנת 2011 אושפזה ה' 
בבית החולים השיקומי בית לוינשטיין במחלקת 

הילדים תחת ניהולה המסור של ד"ר שפסר. 
לאחר תקופת שיקום ארוכה בה זכינו, ה' ואנחנו 
כמשפחה, לשיקום מקצועי, אנושי וחסר פשרות 
בהקשר לטיב הטיפולים מצד ד"ר שפסר, יצאנו 

להמשך שיקום בקהילה. לאורך השנים, במסגרת 
מרפאת המעקב וגם מחוצה לה, ד"ר שפסר 

ליוותה את ההתפתחות של ה' בתקופות רגועות 
יותר והיוותה משענת מקצועית בתקופות קשות 

יותר בה המצב של ה' השתנה לרעה.
בהתבוננות לאחור, אנו בטוחים כי לד"ר שפסר 

השפעה גדולה מאוד על התפקוד המוצלח של ה' 
כיום במסגרות השונות בתור ילדה מתבגרת.

אנו רוצים לנצל מכתב זה ולהודות מקרב הלב 
לטיפול המקצועי והמסור, והיחס החם והאוהב 

בו זכתה ה' וזכינו אנו כהוריה לאורך השנים 
מד"ר שפסר. אנו מאחלים לכל משפחה ולכל 

ילד שניצבים בפני אתגרים כאלו שימצאו רופאים 
מסורים, מקצועיים ואנושיים כד"ר שפסר.

בברכה,
א'. צ.ט  וע' ט'

מרץ 2019

לצוות המחלקה לשיקום נוירולוגי ב'
ביה"ח לוינשטיין

שלום רב,
אני רוצה להודות לכם, כל צוות המחלקה, על 

העבודה המסורה והאכפתיות הרבה שהפגנתם 
כלפיי בזמנים קשים. רוצה להודות על הגישה 
 הסבלנית אליי. עזרתם לי בעדינות רבה להגיע 

לאן שאני נמצא היום ואתם עוזרים לי בכל 
התחומים, בדיבור, בהליכה, אוכל לחזור ולהשתלב 

בחיים האזרחיים. 
אני רוצה להודות אישית לצוות הרופאים נחום 

סורוקר וקורין צרפתי, לאחיות אורנה וסבטלנה, 
לעובדת סוציאלית אסנת ולסטודנטיות באין 

 שהדריכה וכיוונה אותי בזכויות, למאיה, שחר, 
שני ואוריה מהפיזיותרפיה, ליעל מהריפוי בעיסוק, 

 ליוליה לובינסקי, לכוח עזר משה ומיקי ולכל 
צוות המטבח.

יישר כוח לכולכם. תודה על הכל!!!
ממני א.ע.

ספטמבר 2019

 לד"ר יעל יונה וצוות מחלקת 
שיקום אורתופדי

ברצוני להודות לכם מעומק ליבי על טיפול 
מסור, אין סוף סבלנות, אמפטיה ומקצועיות.

הנגיעה שלכם בחיי אדם מרגשת ומוסיפה נופך 
של טוב ונחמה ותזכרו בחיוך תמיד.

מאחלת לכם הרבה טוב חזרה, בריאות ושגשוג.

שלכם בהערכה והרבה תודה,
ד.י.

פברואר 2019

לצוות הפיזיו המדהים במחלקה לאשפוז יום,

רוצים לומר לכם תודה ענקית וכנה
על תקופת האשפוז האחרונה
תודה על המקצועיות והנתינה

תודה על עבודה שהיא מהלב והנשמה.

באהבה גדולה,
ר.ו – ד. ד.
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