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דבר המנהל

והעובדים בבית החולים, לחברי  יום העצמאות, ברכות לכל הרופאים  בפתחו של 
עמותת ידידי בית לוינשטיין ולכל התורמים, התומכים והמתנדבים, שמסייעים לנו 

לעשייה השיקומית ולקידום בית החולים ומטרותיו.

אני  הנוכחי,  לתפקידי  נכנסתי  מאז  לראשונה  שמתפרסם  הזה,  העיתון  בגיליון 
מבקש לשתף אתכם בדברים שהצגתי באסיפת העובדים שקיימתי, על בית החולים 

ותכניותינו:

רמת המקצועיות השיקומית שלנו היא הגבוהה ביותר 
בישראל, כי אצלנו ב”לוינשטיין”:

• מוסד אחר בארץ יותר רופאים מומחים ברפואת שיקום מבכל	
• תחומי השיקום  הריכוז הגדול בארץ של רופאים מובילים בכל	

, בריפוי  • הריכוז הגדול בארץ של מומחיות ייחודית לשיקום בסיעוד	
בעיסוק, בפיזיוטרפיה, בתקשורת, בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה

• וניסיון בטיפול באוכלוסיות ייחודיות   לכל מחלקה התמחות	
שאין לאחרים 

• חבלות הראש בישראל ורוב נפגעי   מאושפזים לשיקום רוב נפגעי	
השדרה בישראל 

• באבחון וטיפול במגוון חסרים גופניים ותפקודיים  ידע וניסיון עדיפים	
ייחודיים

• הכולל שנצבר הם הגדולים ביותר: אין  כמות המטופלים והניסיון	
בישראל מתחרים ל”לוינשטיין” בכמות ובמגוון הבעיות השיקומיות

, אחריות ומקצועיות  • מסורת ארוכת שנים של חמלה, מסירות	
שיקומית

במחקר,  • המעורבות האקדמית  של הצוות גדולה: בהוראה, 	
בפרסומים ובמינויים בכירים באוניברסיטה

הטיפולים המקובלים  •  תשתית וציוד שמאפשרים מתן רוב 	
ברפואת שיקום

לטיפוח הטיפול  •  מערכת מינהלית שמקדישה עצמה משך שנים 	
והמטפלים השיקומיים

אנחנו ב”לוינשטיין”:
• את הפגיעה הגופנית באמצעות ידע  מצילים חיים ומצמצמים	

ייחודי למומחיות ברפואת שיקום על המחלות והחבלות שפוגעות 
בתפקוד ובאמצעות יישומו למזעור נזקיהן וסיבוכיהן

• את הטיפול השיקומי להשגת התפקוד  המרבי האפשרי  מכוונים	
באמצעות ידע ייחודי למומחיות ברפואת שיקום על הקשר שבין 

אופי המחלות והחבלות לתפקוד האפשרי
•מזהים את גורמי ההפרעה בתפקוד ומעריכים את פוטנציאל  	

ההחלמה והשיקום באמצעות ידע ייחודי למומחיות ברפואת שיקום 
שמיושם להערכת שינויים גופניים צפויים וביצועים של הנפגע

• של הידע והמיומנויות  מיישמים בעבודת הצוות השיקומי אינטגרציה	
של כל חברי הצוות לטיפול אחוד ומתואם שיאריך את חיי המטופל 

וישפר את איכותם.
, הישוו ופרסמו תוצאי טיפול שיקומי  •  היחידים בישראל שבדקו	

באלפי מאושפזים מהם עולה כי:
•תוחלת חיים 	

•שיפור נוירולוגי 	
•שיפור תפקודי 	

•תרומת השיקום לשיפור בתפקוד 	
טובים מאלה שברוב המדינות ומשתווים לתוצאי היחידות 

השיקומיות הטובות ביותר בעולם

אצלנו:
מחקר ופיתוח  • הצוות השיקומי עוסק במקביל לטיפול גם בלימוד, 	
לשיפור מתמיד של הידע המקצועי ולשיפור היכולות הטיפוליות 

שלנו ושל אחרים שלומדים מאיתנו
הנפגע גופנית, נפשית  • מדריכים את הנפגעים ומשפחותיהם לקידום 	

ותפקודית, באשפוז ואחריו
• שמשמשים להערכה  	PALPA-ו LOTCA, SCIM פותחו כלים, כמו

ומשפיעים על היעדים הטיפוליים בכל רחבי העולם

יש ב”לוינשטיין” תנופת בינוי:
הבינוי של המגדל החדש והשיפוץ הצפוי של בית החולים ישפרו 
 מאוד, במהלך השנים הקרובות, גם את תנאי האשפוז ויהפכו את 

בית החולים למתאים לטיפול שיקומי ולאטרקטיבי, עוד יותר מכפי 
שהוא כיום.

כחלק מה”כללית” וכנגזרת מיעדיה מטרת בית החולים 
“לוינשטיין”, אליה נחתור, היא תוספת מרבית להישרדות 
ולאיכות החיים, למרב מטופלים עם תפקוד יומיומי פגוע, 

באמצעות טיפול רפואי-שיקומי איכותי, מוביל וחדשני,
שניתן עם שירות מעולה, בשיתוף הקהילה ותוך עמידה 

ביעדים כלכליים.

בית החולים יתמקד השנה במספר תחומים עיקריים:
השיקומית הגבוהה ב”לוינשטיין” • טיפוח האיכות המקצועיות 	

•שיפור השירות 	
לשירותינו אלינו • הגברת הפניית נזקקים מתאימים 	

•שיפור תהליכי העבודה בבית החולים 	

בחודשיים האחרונים תורגמו יעדים של בית החולים לתכניות עבודה 
שכבר הוחל ביישומן וכעת מתחילים להרגיש אותן בבית החולים. 

כולנו נהיה שותפים למאמץ ולפירותיו!

אני מאחל לכל הרופאים ועובדי בית החולים “לוינשטיין” סיפוק 
מהעבודה, עם תחושה נפלאה שנותנת היכולת לתרום לשינוי החשוב 

בגורלם של מאות ואולי אלפי מטופלים, עם הנאה מכל מפגש 
בעבודה ונחת מההצלחות האישיות ומהמשפחה! לכם ולכל ידידי בית 

החולים בארץ ובעולם, משתקמים ובני משפחותיהם, בריאות טובה, 
אושר והרבה שלווה.

שלכם,

פרופ’ עמירם כ”ץ
מנהל בית החולים לוינשטיין
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מובילי החזון והדרך
של בית החולים 

 לוינשטיין
לפני שבועות אחדים הלך 

לעולמו ד"ר אליעזר מנדלסון 
ז"ל, אשר הניח את התשתית 
לשיקום נפגעי חבלות הראש 
ולשיקום נפגעי חוט השדרה 

בבית החולים לוינשטיין 
 ובישראל.

ד"ר מנדלסון ניהל את 
המחלקות לשיקום נפגעי 

חבלות ראש ולשיקום שדרה 
בלוינשטיין במשך כ-30 שנה 
עד ליציאתו לגמלאות בשנת 

 1992, בהיותו בן 70. 
הוא היה רופא בעל שיעור 
קומה עם יכולות קליניות 
מרשימות ואדם אהוב על 

הכל. נערותו באושוויץ 
הטביעה חותמה בערך שייחס 

לחיים ואיכותם, באהבת 
האדם שאפיינה אותו ובהומור 

הסרקסטי שלו. נזכור אותו 
בחיבה ובהערכה רבה!

יחד עם ד”ר מנדלסון ראוי לציין מספר אישים נוספים 

השיקום  רפואת  להתפתחות  כבירה  תרומה  שתרמו 

בלוינשטיין ובישראל:

אשר  ז”ל  רינג  חיים  פרופ’ 
השיקום  את  שנים  במשך  הוביל 
הבכירים  בתפקידיו  הן  בארץ 
כמנהל  לוינשטיין  חולים  בבית 
ג’  נוירולוגי  לשיקום  המחלקה 
והן  החולים,  בית  מנהל  וסגן 
כיהן  בהם  חשובים  בתפקידים 
ראש  השיקום,  איגוד  יו”ר  בעבר: 
החוג לשיקום באוניברסיטת ת”א, 
יו”ר המועצה הלאומית לשיקום, 
המשך  ללימודי  התוכנית  ראש 
להערכה  המכון  מנהל  בשיקום, 
הלאומי,  הביטוח  של  תפקודית 
יו”ר הועדה לשיקום בעת חירום, 
המרכז  של  הדירקטוריון  יו”ר 
נכים,  של  מקצועית  להכשרה 
יו”ר הועדה לבחינות בשיקום של 

המועצה המדעית, ועוד. 

ד”ר אליעזר בקר ז”ל ניהל את 
מחלקות המיון והטיפול נמרץ 

 בבית החולים לוינשטיין.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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פרופ’ תאודור נחנזון שהיה האב 
הרוחני של השיקום בלוינשטיין, 

ניהל את בית החולים משנת 
1965 עד 1985, לאחר שהחליף 

את ד”ר לודוויג גינזבורג שהיה 
המנהל הראשון. פרופ’ נחנזון גיבש 

את המבנה הפיזי והתפעולי של 
בית החולים, כפי שהוא עד היום. 
בניהולו הוקם הבניין הנוכחי של 

בית החולים עם תכנון והצטיידות 
מעולים לתקופתם. פרופ’ נחנזון 

נחשב לאחד מאבות רפואת 
השיקום בישראל ורבים חייבים לו 

את תפיסותיהם, את הכשרתם 
ואת הזכות לעבוד ולשרת בבית 

כמנהל  החולים המיוחד הזה. שימש  סוסק  זאב  פרופ’ 
המחלקה לשיקום אורתופדי והניח את 
ובעיקר  זה  בתחום  לשיקום  היסודות 
בלוינשטיין.  הגפיים  קטועי  לשיקום 
פרופ’ סוסק ניהל את בית החולים בין 
השנים 1995-1993. בתקופה זו הופעל 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובעקבותיו 
החל, בהנהגתו של פרופ’ סוסק, השינוי 
היסודי בתבנית התפעול של בית החולים 
לשיפור השירות לקהילה ולחולים. בית 
החולים החל בפעילויות להטבת איכות 
לאשפוז  ההמתנה  לקיצור  הטיפול, 
הנהנים  מספר  להגדלת  ולטיפול, 
מטיפולנו כל שנה ולטיפוח תדמית בית 
השנים  עם  גברה  זו  מגמה  החולים. 
האחרון. בעשור  בולט  לביטוי   והגיעה 

ד”ר לאון סזבון ניהל את היחידה לטיפול 
 .2000  - ל   1989 השנים  בין  נמרץ 
הוא חקר לעומק את בעיות הזקוקים 
לשיקום ההכרה ופרסומיו בתחום תרמו 
להכרה הנרחבת בבית החולים כמרכז 

לטיפול בחולים לאחר חבלות מוחיות.

מנהל  היה  גרוסווסר  זאב  פרופ’ 
המחלקה לשיקום חבלות מוח מהיותה 
 .2007 שנת  סוף  ועד  נפרדת  מחלקה 
הוא נחשב לבר סמכא עולמי בתחומו, 
הוא העמיד תלמידים רבים שממשיכים 
רבות  תרמו  הרבים  ופרסומיו  דרכו  את 
פרופ’  החולים.  בית  של  למוניטין 
הילדים  יחידת  לפיתוח  תרם  גרוסווסר 
אלה  בימים  גם  וממשיך  היום  ואשפוז 

בפעילות חשובה בבית החולים.

בזכות השראתם ופעולותיהם 
של האנשים הללו ושל רבים 
אחרים שהקדישו את מיטב 

שנותיהם לבית החולים, 
במשך למעלה מחמישים 
שנות קיומו, בית החולים 
לוינשטיין הגיע להישגים 

מפליגים. הם תרמו ליישום 
שיטתי של ידע וניסיון 

מעמיקים בכל תחומי רפואת 
השיקום ולקיום מסורת רבת 
שנים של אחריות, מסירות, 

חמלה, אמפטיה ואווירה 
 חברית.

ויבדלו לחיים ארוכים:

כמנהל  שימש  סולסי,  פבלו  פרופ’ 
במשך  ב’  נוירולוגי  לשיקום  המחלקה 
החולים  בית  את  וניהל  רבות  שנים 
 .1993-1990 השנים  בין  לוינשטיין 
האבחון  את  קידם  סולסי  פרופ’ 
וכראש  בלוינשטיין  האלקטרומיוגרפי 
החוג לרפואת שיקום באוניברסיטת תל 
בה  בתקופה  מעמדו.  את  ביסס  אביב, 
ניהל את בית החולים הוא רכש מכספי 
תרומות ציוד חדיש לבית החולים שכלל 
בין השאר מיטות אויר ומזרונים מיוחדים 
רחצה  עגלות  לחץ,  פצעי  למניעת 
וחשמליים. ידניים  ומנופים   חדישות 



תוצאות מחקר זה הוצגו לראשונה בכינוס הדו-שנתי הארצי של המכונים להתפתחות הילד

קבוצת חוקרים שבראשה עומדות ד"ר אביבה מימוני בלוך, מנהלת המכון 
ויו"ר העמותה הישראלית  להתפתחות הילד בבית החולים לוינשטיין 
להתפתחות הילד ושיקומו, וד"ר אביבה פתאל ולבסקי, ראש היחידה 
לנוירולוגית ילדים בבית החולים דנה, מצאה לראשונה קשר בין חסר 
בתיאמין בינקות ופגיעות נוירולוגיות קשות, הפרעה קשה בקצב הלב 

והתפתחות עקמת.

בסיכום תוצאות המחקר שנערך בשנה אחרונה נמצא כי ילדים ששרדו 
מצב של חוסר תיאמין - B1 בינקותם סובלים מתוצאות חמורות וקשות 
והתפתחות  קוגניטיביות  מוטוריות,  פגיעות  שכוללות  הארוך,   לטווח 

של אפילפסיה. 

תוצאות מחקר זה הוצגו לראשונה באחד המושבים בכינוס הדו-שנתי 
הארצי של המכונים להתפתחות הילד, שהתקיים בין התאריכים 16-17 

לנובמבר 2010, בבנייני האומה בירושלים.

ד"ר אביבה מימוני בלוך מציינת כי המחקר החל לאחר שבשנת 2003 
מספר תינוקות ישראלים נפגעו קשה לאחר שניזונו מסופר פורמולה 
"במחקר  נטולת תיאמין.  כי הפורמולה  רמדיה. לאחר חקירה התברר 
שלנו בדקנו את תוצאות הפגיעה המיידית והמאוחרת בקרב 11 תינוקות 
שניזונו מהפורמולה, בשנה הראשונה לחייהם. יש לציין שכל התינוקות 
היו בריאים ובעלי התפתחות תקינה טרם ההזנה בפורמולה", מוסיפה 

ד"ר מימוני בלוך.

מתוך 11 ילדים שתוארו במחקר שלושה נפטרו תוך ימים וילדה נוספת 
נפטרה כשש שנים לאחר מכן. שאר הילדים כיום בני 7-8 שנים.  

כל התינוקות סבלו  בלוך, בשלב הפגיעה החריפה  מימוני  ד"ר  לדברי 
ומעורבות  פרכוסים  הכרה,  במצב  שינויים  שכללו  נוירולוגים  מסימנים 
עיניים  בתנועות  הפרעות  נשימה,  הפרעות  בליעה,  הפרעות  של 
והפרעה בתנועתיות של הסרעפת. לחמישה מהילדים הייתה פגיעה 
לבבית כאשר שלושה מהם סבלו מפגיעה קשה בשריר הלב ונפטרו. 

ילדה אחת ששרדה במצב של צמח, נפטרה לאחר כשש שנים. 

מהמחקר עולה כי מתוך שמונת הילדים ששרדו את הפגיעה החריפה, 
תקינה.  ונוירולוגית  שכלית  התפתחות  בעלת  נמצאה  אחת  ילדה  רק 
שאר השבעה סבלו מפיגור שכלי ופגיעות מוטוריות. ששה ילדים סבלו 
מאפילפסיה קשה ושני ילדים פתחו קיפוסקוליוזיס קשה. ילדה אחת 

המשיכה לסבול מהפרעה קשה בקצב הלב. 

 B1- ילדים ששרדו מצב של חסר קיצוני של תיאמין

הארוך לטווח  קשה  ונכות  מפגיעות  סובלים  בינקותם 

מחקר חדש קובע:

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

המכון  מנהלת  בלוך,  מימוני  אביבה  ד“ר 

לוינשטיין להתפתחות הילד בבית החולים 
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לאנשים  - מאפשר  האף  דרך  עדינות  ונשיפות  שאיפות   - רחרוח 
משותקים להתגבר על מגבלות תנועה שונות, לכתוב ולנווט כסא 
גלגלים. המערכת שפיתחו פרופ' נועם סובל, מהנדסי האלקטרוניקה 
סלע  לי  המחקר  ותלמידת  וייסברוד  ואהרון  פלוטקין  אנטון  ד"ר 
נחום  ויצמן למדע, ביחד עם דר'  לנוירוביולוגיה במכון  מהמחלקה 
סורוקר מבית-החולים לווינשטיין, מזהה שינויים בלחץ האוויר בחלל 

האף, ומתרגמת אותם לאותות חשמליים. 
הראתה ומשותקים  בריאים  במתנדבים  המכשיר  של  בדיקה 
כי השליטה בו מהירה ביותר, וכי הוא מאפשר להניע כסא גלגלים 
דומים  ובדיוק  במהירות  מחשב  במשחק  ולשחק  מורכב  במסלול 

לאלה המושגים באמצעות עכבר מחשב או ג'ויסטיק. 
פרופ' סובל: "מרגש להיווכח שאנשים פגועים קשה, אשר סובלים 
תקין  הקוגניטיבי  שתפקודם  אנשים  כלומר   - כליאה'  מ'תסמונת 
אך הם 'כלואים בתוך גופם' עקב שיתוק מלא - יכולים, באמצעות 
המערכת החדשה, לתקשר עם בני משפחותיהם, לענות על שאלות, 
ואף ליזום תקשורת עם הסביבה. הנכים שהשתמשו במכשיר כתבו 
לראשונה  אותם  ושיתפו  שלהם,  המשפחה  לבני  מרגשים  מסרים 

במחשבות ובתחושות שלהם". 
חולים  לארבעה  נמסרו  רחרוח  באמצעות  כתיבה  מערכות  ארבע 
שהשתתפו בבדיקתן. בימים אלה בוחנת חברת "ידע מחקר ופיתוח" 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

ד”ר נחום סורוקר, מנהל המחלקה לשיקום 
נוירולוגי ב’, בית החולים לוינשטיין

שיטה המאפשרת לנכים להתגבר 
באמצעות רחרוח - על מגבלות תנועה 

שונות, לכתוב ולנווט כסא גלגלים 

המצאה חדשה של מדעני מכון ויצמן למדע 
בשיתוף עם ד"ר סורוקר מבית החולים לוינשטיין:

- המקדמת יישומים תעשייתיים על בסיס המצאותיהם של מדעני 
מכון ויצמן למדע - אפשרויות למסחור ולהפצת הטכנולוגיה.

 פעולת הרחרוח היא יכולת מוטורית מדויקת, הנשלטת, בין היתר, 
על-ידי מיקומו של החיך הרך - מחיצה גמישה שתנועתה מנתבת 
)ברחרוח(.  האף  דרך  או  )בשאיפה(  הפה  דרך  האוויר  מעבר  את 
המגיעים  עצבים  מספר  על-ידי  נעשית  הרך  החיך  על  השליטה 
זו הובילה  ישירות מהמוח )מבלי לצאת מחלל הגולגולת(. עובדה 
היכולת  כי  לשער,  סובל,  פרופ'  בראשות  המדענים,  צוות  את 
במקרים  גם  נשמרת  הרך,  החיך  בתנועת  לשלוט  כלומר  לרחרח, 
באמצעות  בדיקה  שיתוק.  הגורמת  חמורה,  עצבית  פגיעה  של 
כשהראתה השערתם,  את  חיזקה   )fMRI( תפקודי  מגנטי  דימות 

 כי השליטה בתנועת החיך הרך נעשית במספר רב של אזורי מוח. 
חופפים  הרך  החיך  בתנועת  השולטים  האזורים  כי  גילו  גם  הם 
במידה רבה אזורי מוח הקשורים בשפה. המדענים קיוו כי הקשר 
הטבעי הזה יאפשר שימוש אינטואיטיבי במכשיר הרחרוח ליצירת 

תקשורת, ויתרום למהירות השימוש בו. 
כדי לבדוק זאת, המדענים יצרו מכשיר אשר מודד את השינויים בלחץ 
האוויר בחלל האף )באמצעות חישן לא פולשני המותקן בפתח האף(, 
יוצרה  מונשמים  חולים  אותם לאותות חשמליים. בשביל  ומתרגם 
 גרסה סבילה )פסיבית( של המכשיר, המזרימה אוויר לתוך חלל האף. 
במקרה זה, על המשתמש במכשיר ללמוד להניע את החיך הרך - 

יכולת המושגת על-ידי כ-75% מהאוכלוסייה.  
בדיקה ראשונית של המכשיר שנעשתה על-ידי מתנדבים בריאים 
מנגנון  יעילות  כי  הראתה  מחשב,  במשחק  באמצעותו  ששיחקו 
בג'ויסטיק.  או  יד השולטת בעכבר מחשב  לזו של  דומה  הרחרוח 
אפשרה  טקסט,  לכתיבת  בתוכנה  המחשב  משחק  החלפת 

למתנדבים לכתוב בקצב של כתשע אותיות בדקה. 
בשלב הבא, שנעשה בשיתוף עם דר' נחום סורוקר מבית-חולים 
הגפיים  בארבעת  משיתוק  הסובלים  חולים  השתתפו  לווינשטיין, 
החולות,  אחת   .)locked-in syndrome( כליאה"  ומ"תסמונת 
שהייתה במצב כליאה במשך שבעה חודשים בעקבות שבץ, למדה 
ראשון  מסר  והעבירה  ימים,  מספר  בתוך  המכשיר  את  להפעיל 
לבני משפחתה. חולה אחר, כלוא במשך 18 שנים בעקבות תאונת 
יותר  ופשוט  יותר  נוח  החדש  המכשיר  כי  לחוקרים  כתב  דרכים,  
מזה המבוסס על מצמוצי עיניים. עשרה חולים נוספים, הסובלים 
משיתוק בארבע הגפיים, הצליחו לכתוב ולהפעיל מחשב באמצעות 

רחרוח. 
הממשק  מהווה  יעיל,  תקשורת  אמצעי  להיותו  בנוסף 
תנועה"  "בקר  יצרו  המדענים  תחבורה.  אמצעי  גם  החדש 
רחרוחים  שני  בו  פשוט,  רחרוחים"  "קוד  על  המבוסס 
"קדימה",  מסמנים  האף(  דרך  שאיפות  )שתי   פנימה 
ואחריו  החוצה  רחרוח  "אחורה",  מסמנים  החוצה  רחרוחים  שני 
פנימה מסמנים "שמאלה", ורחרוח פנימה ואחריו החוצה מסמנים 
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תרשים המתאר שליטה בכסא גלגלים על-ידי מערכת הרחרוח. 
המסלול המתוכנן מסומן בירוק. הקו השחור מסמן את המסלול 
המסלול  את  מציין  האדום  הקו  בריאים.  מתנדבים  עשרה  של 
שעשה  חולה המשותק מהצוואר ומטה. התמונה העליונה מציגה 
התוצאות  את  והתחתונה  ראשון,  הפעלה  ניסיון  של  תוצאות 

שהושגו בניסיון שלישי.

"ימינה", וחיברו אותו לכסא גלגלים חשמלי. חולה הסובל משיתוק 
מהצוואר ומטה הצליח לנווט את הכסא לאורך מסלול מורכב -
הכולל מספר פניות חדות - לאחר 15 דקות אימון, וברמת דיוק 

דומה לזו שהשיג אדם בריא.
עוצמה  )פנימה-החוצה(,  כיוון  על  המבוססת  הרחרוח"-  "שפת 
קודים  יצירת  שמאפשרת  רב-גוניות  יוצרת   - משתנים  ומשך 
מורכבים אשר יגבירו את הבטיחות, את הדיוק ואת טווח הפעולה 
זולה  של המכשירים המופעלים באמצעותה. המערכת החדשה 
מוח-מכונה  לממשקי  ביחס  להפעלה,  ומהירה  פשוטה,  לייצור, 
אחרים. פרופ' סובל סבור כי הפיתוח החדש לא רק נושא תקווה 
לאנשים משותקים, וכי הוא יכנס לשימוש במגוון תחומים נוספים, 

כמעין "יד שלישית" שתשרת רופאים מנתחים, טייסים וכדומה.

בדיקה באמצעות דימות מגנטי תפקודי )fMRI( מראה כי השליטה ברחרוח נעשית במספר רב של אזורי מוח,
וכי אזורי הרחרוח חופפים במידה רבה אזורי מוח הקשורים בשפה.
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עידן לוגסי, בן 29, מאמן ואלוף ישראל במגוון אומנויות לחימה, נפצע אנושות בתאונת דרכים בדרכו 

לוינגייט בחודש מרץ 2010. לוגסי נלחם על חייו בבתי החולים בנהרייה וברמב"ם ולאחר מכן הועבר 

ליחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה בבית החולים לוינשטיין שם התעורר והמשיך בשיקום במחלקה 

לשיקום חבלות מוח. היום הוא חזר לביתו ולחיק משפחתו, מתהלך עצמאית, קורא ספרי פילוסופיה 

והיסטוריה, ובעיקר ממשיך לעקוב מקרוב מאוד אחר עולם אומנויות הלחימה אותו הוא כל כך אוהב.

עידן לוגסי היה בדרכו לקורס מאמנים בוינגייט 
הוקרה  תעודת  על",  "מדריך  תעודת  לקבלת 
הלחימה,  אומנויות  בתחום  פעילותו  על 
מנות  בצומת  ברכבו  התנגש  משאית  כשנהג 
בצפון ופצע אותו בצורה אנושה. הוא הובהל 
במצב של מוות קליני לבית החולים בנהרייה 
ראש  מפגיעת  סבל  מוריס,  אביו  ולדברי 
ידי  על  נוקבו  שלו  הריאות  שתי  דם,  ושטפי 
צלעות שנשברו, הטחול שלו נקרע, והקרסול, 
על  נשברו. לאחר מאבק  והכתף שלו  הלסת 
לייצב את  נהרייה הצליחו  חייו בבית החולים 
מצבו ומשם הועבר למשך חודש וחצי לביה"ח 
אפריל  חודש  בסוף  טיפול.  להמשך  רמב"ם 
נמרץ  לטיפול  ביחידה  לוגסי  התקבל   2010
לוינשטיין,  החולים  בבית  ההכרה  לשיקום 
 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה מוחית.
להתעורר",  החל  עידן  וחצי  כחודש  "לאחר 
מספרים הוריו מוריס וכרמלה, שאף שכרו דירה 
ברעננה על מנת להיות בכל יום בקרבת בנם 
וללוות את תהליך ההתעוררות שלו. "התהליך 
העיניים,  את  פתח  עידן  אחד  יום  איטי,  היה 
לאחר מכן התחיל להזיז את האצבעות, ורגעי 
מרגשים",  מאוד  היו  הראשונים  ההתעוררות 
נמרץ  לטיפול  היחידה  "צוות  מוריס,  מספר 
וסיפק  עידן  של  תגובותיו  את  לבחון  החל 
נפגע". מה  לראות  מנת  על  שונים  גירויים   לו 
גלגלים  לכסא  ומרותק  משותק  כשהוא 
לשיקום  נמרץ  לטיפול  מהיחידה  עידן  עבר 

ההכרה למחלקה לשיקום חבלות מוח בבית 
השיקום.  תהליך  להמשך  לוינשטיין   החולים 
מפגשים  כללה  עידן  של  השיקום  תוכנית 
להחזרת  וטיפולים  תקשורת  קלינאית  עם 
התאונה,  בעקבות  שנפגעה  הדיבור  יכולת 
טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק מפרכים וכן 
סוציאלית. ועובדת  פסיכולוגית  עם   מפגשים 
החם  החיבוק  כי  אומרים  עידן  של  הוריו 
והחיזוקים שקיבלו לכל אורך הדרך מכל אחד 
ואחד מאנשי הצוות של בית החולים לוינשטיין, 
הלא  התקופה  את  לעבור  להם  שסייעו  הם 
שלנו  "המשפחה  השיקום.  של  פשוטה 
"וזה  מוריס,  אומר  בזכותכם",  התפרקה  לא 
אחרות  משפחות  ראיתי  מאליו,  מובן  לא 
של  המסירות  דומים.  במצבים  שהתפרקו 
הצוות והעבודה מכל הלב מרגשים אותי בכל 
 פעם שאני מזכיר את בית החולים לוינשטיין".
התעורר  "כשעידן  מספר:  עידן  של  אביו 
הצליח  ובקושי  כלל  דיבר  לא  הוא  בהתחלה 
מדבר  שהוא  רק  לא  היום  קולות.  להוציא 
ומשוחח.  מתווכח  גם  הוא  אותו,  להבין  וניתן 
אבל  הכל  זוכר  הוא  היום  הזיכרון  מבחינת 
זוכר  אני  כלום.  זכר  לא  התעורר  כשרק 
ותלמידים  חברים  אותו  לבקר  שהגיעו 
את  אותי,  רק  אחד,  אף  זיהה  לא  והוא  שלו 
לזהות". הצליח  הוא  אחיו  ואת  שלו   אמא 
במהירות  התקדם  עידן  של  השיקום  תהליך 
שיפור  שהורגש  עד  רב  זמן  עבר  ולא  יחסית 

וביכולת  בתפקוד  בזיכרון,  בדיבור,  משמעותי 
לחזור ללכת. הוריו מספרים כי אפילו הצליח 
לחזור לאימונים ביחד עם המאמן הצמוד שלו, 
 אילן תורג'מן, בשלב די מוקדם של השיקום.
מאז  עידן  את  שמאמן  תורג'מן  אילן  המאמן 
משנת  לחימה  באומנויות  לעסוק  התחיל 
1993: "ברגע שמצבו של עידן החל להשתפר 
אותו  לשחרר  לוינשטיין  החולים  בבית  החלו 
היה  הוא  השבוע  בסופי  בבית.  שבוע  לסופי 
מגיע לאימונים ועבדנו איתו על טכניקה ברמה 
איך  ראינו  לאט  לאט  מאוד.  וזהירה  בסיסית 
חלק  היה  עידן  לעצמו.  וחוזר  משתפר  הוא 
הכי  אבל  שלנו  מהמועדון  וחשוב  אינטגראלי 
וחוזר  לי לראות אותו עולה על המזרן  חשוב 
אושר".  לו  גורם  זה  כמה  רואים   להתאמן, 
עידן השתחרר מהאשפוז בבית החולים לוינשטיין 
באופן  מתהלך  כשהוא   2011 ינואר  בחודש 
עצמאי, מדבר, מתפקד ואף ממשיך להתאמן 
שלו. במועדון  בשבוע  פעמיים  קבוע   באופן 

בשבעה  הארץ  אלוף  בתואר  זכה  לוגסי  עידן 
לחימה  אומנויות  של  שונים  מקצועות 
באומנות  אירופה  אלוף  סגן  בתואר  ופעמיים 
הצעיר  בגילו  ברזילאי.  ג'וג'יטסו  הלחימה 
שבעה  של  מאמן  להיות  הספיק  הוא 
שני  של  ובעליהם  לחימה  אומנויות  סוגי 
תלמידים. מ-750  יותר  שבהם   מועדונים 

 אלוף
בשיקום

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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פרויקט מחשוב רחב היקף שהחל בבית החולים לוינשטיין בשנת 2009 
הגיע לסיומו ובעקבותיו עברו כל מחלקות האשפוז של בית החולים 
והסקטורים הפרא-רפואיים לעבודה באמצעות תיק רפואי ממוחשב. 
תהליך המחשוב החל עם צוות המחלקה לשיקום אורתופדי בראשותו 
של פרופ' אלי איסקוב שהתנדב לעבור את הפיילוט הראשוני והסתיים 
ואפיונים  דגשים  היו  מחלקה  לכל  כאשר  שדרה,  לשיקום  במחלקה 
משלה שהיה צריך להתאים באופן אופטימלי למערכת. שלב האפיון 
גם  נמשכים  הכלי  של  וההטמעה  הליווי  ושלבי  חשוב  אך  ארוך  היה 

בימים אלה.
דוד המר, המנהל אדמניסטירטיבי של בית החולים לוינשטיין ויו"ר ועדת 
ההיגוי של הפרויקט, מציין: "בשלב זה 380 משתמשים עושים שימוש 
במערכת הקמיליון בו-בזמן ובכל רגע נתון פעילים 290 תיקים. בגלל 
הצרכים הייחודיים של בית החולים והגישה השיקומית הנהוגה, לפיה 
העבודה עם כל מטופל הינה עבודה של צוות רב-מקצועי, דאגנו לתת 

מענה לסקטורים השונים ולא רק לסקטור הרפואה והסיעוד. 
להם  הייחודיים  לצרכים  מענה  קיבלו  הפרא-רפואיים  הסקטורים  כל 
ויצרנו תיק רפואי אינטגרטיבי מלא המשמש את כולם בו-בזמן: רופאים, 
הנהלת  ואחרים.  הקבלה  משרד  הסיעוד,  הנהלת  יועצים,  אחיות, 
בראש  העמידה  ואף  לפרויקט  מוחלט  באופן  התחייבה  החולים  בית 
ירון סחר, מנהל המחלקה לשיקום  הפרויקט כרפרנט רפואי את ד"ר 
חבלות מוח בבית החולים, ואת האחות טל שתקני, רפרנטית במשרה 

מלאה מסקטור הסיעוד, שעבדו ימים כלילות להצלחת הפרויקט".
הטמעת התיק הרפואי הממוחשב הובילה לתהליך של הוזלת עלויות. 
מחשוב  עגלות  מספר  קנינו  חומרה,  ברכישת  כסף  המון  "השקענו 
ניידות המפוזרות במחלקות האשפוז, הקמנו תקשורת אלחוטית בבית 
ביממה  שעות   24 שפועלת  מבצעית  מערכת  היום  לנו  ויש  החולים 
למאושפזים.  תרופות  של  ממוחשבת  לחלוקה  השאר  בין  ומשמשת 
פן חשוב נוסף שיש לציין הוא שביעות רצון גבוהה של המשתמשים 

במערכת", מוסיף דוד המר.
הכללית  של  חולים  בתי  חטיבת  וראש  סמנכ"ל  דוידסון,  אהוד  ד"ר 
הוא  כי  החולים  בבית  בביקור שערך  לאחרונה  ציין  בפרויקט,  שתמך 
החולים  בבית  שהוטמע  הממוחשב  הרפואי  התיק  בפרויקט  רואה 

האיכות,  את  לשפר  שתאפשר  ביותר  החשובה  הבשורה  לוינשטיין 
את  ולשפר  השוטפת  העבודה  את  לייעל  האקרדיטציה,  את  לקדם 

השירות למאושפזי בית החולים.
המידע,  ושקיפות  לשיתופיות  להגיע  ניתן  במערכת  השימוש  "בזכות 
לשיפור בתקשורת, שיפור במקצועיות הדיווח, שיפור ביכולת הבקרה, 
הקטנת טעויות במתן תרופות, קיצור משך תהליך הקבלה, התייעלות 
לאורך  מוקרן  המאושפז  של  הרפואי  כשהתיק  צוות  ישיבות  וניהול 
לשיפור  הזדמנות  זה  בפרויקט  רואים  אנו  ועוד.  גבי מסך,  על  הישיבה 
תהליכים קליניים ומנהליים שלא נגעו בהם הרבה זמן ואמצעי לצמצום 

פערים", מציין דוד המר.
האשפוז  מחלקות  כשכל  כעת  מתכננים  לוינשטיין  החולים  בבית 
היום  ממוחשבות, להמשיך את תהליך ההטמעה למחלקות אשפוזי 
ו-17 המרפאות הפועלות בבית החולים. כמו כן פועלים בשלב הבא 
ליישום כלי לדוחות סטטיסטיים, להגדרת והפקת מדדי איכות רפואית 
מתוך המערכת, העמקה ושיפור של השימוש במערכת, יצירת קישורים 
לקטלוג התרופות המרכזי, קבלת אישור קריאת בדיקות חדשות על ידי 

רופאים, שחרור מתוכנן, ניהול אומדנים, ועוד.

צוות הקמיליון ליד עמדת מחשוב ניידת באחת ממחלקות בית החולים.

בית החולים לוינשטיין 
השלים את המעבר לתיק רפואי ממוחשב

 בכל מחלקות בית החולים הוטמע השימוש בתיק רפואי אינטגרטיבי 
המשמש בו-בזמן את כלל הסקטורים הרפואיים והפרא-רפואיים ונותן מענה 

לצרכים הייחודיים של בית החולים השיקומי

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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כשאתה הרבה יותר גדול
אתה יכול להגיע למקומות,

שאחרים רק חולמים עליהם.

מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל:
   800,000 מבוטחים     כ- 17,000 חברות ועסקים      הון צבור של כ- 34 מיליארד ₪ 
   12 סניפי שירות ברחבי הארץ       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות

בכל  האפשרי  ביותר  הגבוה  הציון  את  שקיבלה  היחידה  הפנסיה  קרן  הינה  החדשה  מבטחים 
הפרמטרים האיכותיים בהם היא נבדקה, על ידי חברת ”מידרוג“ שהינה חברת דירוג בלתי תלויה.

הדירוג בודק את ניתוח היכולות של הקרן, מימדיה בענף, איכות הביצועים 
של מערך ההשקעות, והתשתית הניהולית, התפעולית והפיננסית של החברה. 

ביציבות
עסקית

1
בבעלות

הקרן

1
בניהול 
השקעות

1
בנהלים
ובקרה

1
באיכות 
ההנהלה

1

 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

* בהתאם לדו“ח מעקב שנתי לשנת 2010 של חברת מדרוג בע“מ. **  אין האמור לעיל מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון בקרן הפנסיה, והוא אינו 
מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן על ידי בעל רישיון בכפוף לחוק.  



נער מרמת השרון תרם את כספי חגיגת בר המצווה 
שלו למען המאושפזים בבית החולים לוינשטיין

ה
צר

ק
ב

ת 
שו

חד
למטרה  לו  ששם  לוינשטיין,  החולים  בית 
ליישם  ממשיך  ירוק,  חולים  לבית  להפוך 
הסביבה  איכות  על  ולשמור  ירוקים  עקרונות 
למען  לפעול  מהמחויבות  אינטגראלי  כחלק 

הקהילה והחברה בישראל. 
חולים  קופת  שמובילה  מהלך  במסגרת 
מיכלים  החולים  בית  ברחבי  הוצבו  כללית 
סוללות  לאיסוף  מיוחדים  דקורטיביים 
סוללה  בצורת  עוצבו  המיכלים  משומשות. 
עם תמונתו של "חמודי" והסוללות הנאספות 
להטמנה  מבוקר  באופן  מפונות  במיכלים 
בטוחה ומסודרת באתרים הערוכים לטיפול 
הוצבו  לכך,  בדומה  רעילים.   בחומרים 
לאיסוף  מיכלים  גם  החולים  בית  ברחבי 
בהן  שאין  כאלה  או  תוקפן  שפג  תרופות 
והצוות  החולים  בית  ומאושפזי  יותר,  צורך 
שיועברו  מנת  על  בהם  להשתמש  נקראו 
באתרים  ומוסדר  בטוח  לסילוק  במרוכז 

המיועדים לכך.

החולים  שבית  לציון  ראויה  אחרת  פעילות 
אלקטרונית  פסולת  מחזור  כוללת  מוביל  
באמצעות  וכו'(  טלוויזיה  מסכי  )מחשבים, 

מוגנת".  לקהילה  "אקולוגיה  עמותת 
תעודת  החולים  בית  קיבל  אף  לאחרונה 
החולים  שבית  שהפסולת  המאשרת  הוקרה 
העביר פורקה וטופלה על ידי אוכלוסיה בעלת 
צרכים מיוחדים לצורכי מחזור בנוהלי המחזור 
המקובלים והידועים לרשויות איכות הסביבה.

דוד המר, המנהל האדמיניסטרטיבי של בית 
החולים לוינשטיין ויו"ר הועדה לבית חולים 
ירוק, מציין: "כחלק מהפעילות הירוקה, בית 
החולים לוינשטיין עבר לפני כשנה משימוש 
יותר  ידידותי  שהינו  בגז  לשימוש  בסולר 
ופעילויות  ביה"ח  של  זו  פעילות  לסביבה, 
אחרות זיכו את הכללית בפרס השר להגנת 
המדינה.   נשיא  במעמד  שניתן  הסביבה 
כעת, אנו בוחנים מהלכים נוספים ובין היתר 
חשמל  לייצור  סולארית  מערכת  התקנת 
ליישום  נוספים  ירוקים  ופתרונות  מהשמש 
כן, בימים אלה מתחיל  בבית החולים. כמו 
לאיתור  סביבתי  סקר  בביצוע  החולים  בית 
ההגנה בתחום  נוספות  פעילויות  ומיפוי 

על הסביבה". 

  בית חולים לוינשטיין ממשיך ליישם את הגישה הירוקה לשמירה 
על איכות הסביבה

משומשות  סוללות  לאיסוף  מיכל  בתמונה 
בכניסה  שהוצבו  תרופות  לאיסוף  ומיכל 

לבית החולים לוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

באירוע ההתרמה האחרון שהתקיים בחודש ספטמבר למען בית החולים לוינשטיין באמפי 
פארק רעננה, עלה לבמה בין הנואמים יו”ר עמותת ידידי בית לוינשטיין, ארז מלצר, שסיפר 
בהתרגשות על תרומה של 20 אלף ש”ח שהעמותה קיבלה באותו בוקר מנער שהחליט 

לתרום את כספי חגיגת בר המצווה שלו לטובת המאושפזים בבית החולים לוינשטיין. 

הנער נועם משה לוינסון, המתגורר ברמת השרון, קיבל קבלת תעודת הוקרה מבית החולים 
לוינשטיין  ידידי בית  לוינסון, הפעיל בעמותת  דורון  על המחווה המיוחדת, בנוכחות אביו, 

מזה מספר שנים, שולה מליק, מנכ”לית העמותה, ודוברת בית החולים, דנית שכטר.

המצווה בבר  נועם  של  מההודעה  מאוד  התרגש  כי  ציין  לוינסון,  דורון  נועם,  של  אביו 
על ההחלטה לתרום את הכסף לבית החולים לוינשטיין. “כמי שמכיר קצת את המוסד הזה

אני יכול לומר שיש בו מעבר לפעילות 
מהמעלה  מקצועית  שיקומית 
אנושית שלא  פעילות  גם  הראשונה 

מוצאים בארגונים אחרים”.

בתמונה:
שולה מליק, מנכ”לית עמותת 

הידידים, נועם משה לוינסון, דורון 
לוינסון.
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אתיר עאסי, בת ה-19, מתגוררת בכפר ברא 
ומתנדבת מזה כחצי שנה, במסגרת שנת שירות 
זמנה  את  לוינשטיין.  החולים  בבית  לאומי, 
בבית  הילדים  שיקום  יחידת  בין  חולקת  היא 
השפה  דוברי  לילדים  כמתורגמנית  החולים 
בתקשורת  להפרעות  היחידה  לבין  הערבית, 

בה היא מסייעת בעבודות המשרד. 

 במסגרת עבודתה ביחידת הילדים מתלווה 
אתיר לילדים דוברי הערבית לטיפולי הריפוי 
למטופל  ומסייעת  והפסיכולוגיה  בעיסוק 

לתקשר עם המטפלים.
הערבית  דוברי  "הילדים  מציינת:  אתיר 
אליהם  קרובה  אני  בקלות,  אליי  מתחברים 
חזק  נוצר קשר  בזכות השפה  ולעיתים  בגיל 
וגורם  מרגש  זה  המטפל.  עם  מהקשר  יותר 
יכולה לסייע ולתרום  לי תחושה טובה שאני 

לילדים האלה בתהליך השיקום שלהם".

מתנדב  בטקס  אתיר  השתתפה  ב-29.12 
נשיא  במעמד  בירושלים  שהתקיים  מצטיין 
המדינה שמעון פרס, בו קיבלה תעודה ופרס 

הצטיינות. אתיר היא אחת משבע בנות מכל 
הארץ שנבחרו כמתנדבות מצטיינות בשירות 

לאומי-אזרחי על פעילותן.

החולים  בבית  רווחה  רכזת  ריינברג,  דינה 
השירות  בנות  על  והאחראית  לוינשטיין 
בבית החולים, מציינת כי ההחלטה לקלוט 
לאומי שירות  לשנת  הערבי  המגזר  בנות 
היו  ובתחילה  לביצוע  פשוטה  הייתה  לא 
משרתות  "כיום  בנושא.  קשיים  מעט  לא 
נוספות  שירות  בנות  שלוש  החולים  בבית 
מהמגזר הערבי, פרט לאתיר, ועיקר עבודתן 
המגזר  לבני  ועזרה  תרגום  על  מתבססת 

המאושפזים בבית החולים", אומרת דינה.

ריינברג מוסיפה: "אתיר מבצעת אצלנו שירות 
חברתי"  לשוויון  "העמותה  במסגרת  לאומי 
אשר משלבת צעירים מהמגזר הערבי, אזרחי 
יכולה  אני  לאומי.  שירות  בתוכניות  המדינה, 
ביכולותיה  בלטה  בהחלט  אתיר  כי  לומר 
במסירות,  עבודתה  את  עושה  היא  כי  וניכר 
מקצועיות ואהבה רבה ועל כך אנו גאים בה".

אתיר עאסי, בת שירות לאומי בבית החולים 
לוינשטיין, נבחרה למתנדבת מצטיינת בשירות 

לאומי-אזרחי לשנת 2010

קיבלה פרס ותעודת הצטיינות בטקס מתנדב מצטיין 
שהתקיים בבנייני האומה בירושלים בחודש דצמבר במעמד נשיא המדינה

 בית החולים לוינשטיין החל 
בעבודות התשתית להסדרת 

מגרש חניה לרווחת מאושפזי 
בית החולים והבאים בשעריו

בית  החל  השירות,  לשיפור  המאמצים  במסגרת 
להסדרת  תשתית  בעבודות  לוינשטיין  החולים 
המנהל  סגן  קונבקי,  מריו  המערבי.  החניה  מגרש 
לוינשטיין   החולים  בית  של  האדמיניסטרטיבי 
והאחראי על הקמת מגרש החנייה, מציין כי החניון 
חניות   17 מתוכן  חניות,   230 יכיל  שיוקם  החדש 
תוכנן  והוא  בתשלום  יפעל  החניון  לנכים.  יוקצו 
השיקומי  החולים  בית  צרכי  את  התואמת  בצורה 

כולל הנגשה לנכים.

ספר היובל
הספר  לאור  יצא   2010 דצמבר  בחודש 
שנות  חמישים  המתאר  חדשה"  "דרך 
לוינשטיין.  החולים  בבית  ויותר  שיקום 
הספר המציין יובל של מצוינות בשיקום, 
מהימים  וסיפורים  תמונות  בתוכו  מאגד 
החולים  בית  הקמת  של  הראשונים 
ועל  המייסדים  דור  על  היום, מספר  ועד 
השאר  בין  ומטרתו  שהנחילו  המורשת 
ושל  העובדים  של  ידיהם  את  לחזק 
הארוכה.  השיקום  בדרך  המטופלים 
אישיים  סיפורים  גם  בספר  למצוא  ניתן 
ולספר  להיחשף  שניאותו  מטופלים  של 
שלהם.  האישי  השיקום  סיפור   את 
עמודים,   132 פני  על  המתפרש  הספר 
נכתב על ידי בת עמי מלניק ונערך על ידי 

תומר קרמן.

מבקשת  לוינשטיין  החולים  בית  הנהלת 
בהזדמנות זו להודות שוב לכל עובדי בית 
באיסוף  שסייעו  ובהווה,  בעבר  החולים 
תמונות, מסמכים וזיכרונות לצורך כתיבת 
לעובדי  חולק  הספר  כה  עד  הספר. 
למתנדבים  ובהווה,  בעבר  החולים  בית 
הפועלים במסגרת בית החולים, לתורמים 
וידידי בית החולים בארץ ובעולם ולבכירים 

במערכת הבריאות בישראל. 

בית החולים לוינשטיין קיבל תו תקן 
ISO27001 בינלאומי להגנת המידע

בית החולים לוינשטיין עבר לאחרונה מבדק הגנת מידע לקבלת תו תקן 
ISO27001. המבדק עבר בהצלחה ושוקי פריס, סוקר מכון התקנים, העניק 
את תעודת תו התקן למנהל ביה"ח היוצא, פרופ' יעקב הרט בנוכחות מנהל 
ביה”ח הנכנס, פרופ’ עמירם כ”ץ. דוד המר, המנהל האדמיניסטרטיבי של 
בית החולים לוינשטיין, ציין כי בית החולים עבר תהליך הכנה מדוקדק 
לקראת המבדק ונערך היטב על מנת לעמוד בדרישות משרד התקנים 
לקבלת התקן. שוקי פריס ממכון התקנים ציין כי מדובר בבית החולים 
 .ISO27001 הראשון מסוגו בעולם שזוכה לקבל תו תקן להגנת המידע 

כבוד!
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נבחרת כוכבי "הישרדות איי קמרינס"
ושלושת הפינליסטים של "היפה והחנון"

ביקרו בבית החולים לוינשטיין במסגרת הפנינג פורים שארגנה 
עמותת "בראשית"

חג  חגיגות  בגדול  נפתחו   )13.3( ביום ראשון 
בהפנינג  לוינשטיין  החולים  בבית  הפורים 
ססגוני ושמח במיוחד שקיימה עבור מאושפזי 
עמותת  המשפחות,  ובני  החולים  בית 
"בראשית". העמותה, שהוקמה במטרה לסייע 
למשפחות מועטות יכולת בישראל, הפכה לה 
למנהג לקיים אירוע  לכבוד חג הפורים בבית 
הפעם  תרומה.  כולו  שכל  לוינשטיין  החולים 
מתמיד  ותוססת  שמחה  אווירה  הורגשה 
משעות  החל  נמשכו  והחגיגות  במסדרונות 

הצהריים ועד שעות הערב המאוחרות.
השנה הביאו חברי העמותה נבחרת מכובדת 
איי  "הישרדות  של  הנוכחית  העונה  מכוכבי 
אירית  לולו,  רועי  את:  שכללה  קמרינס" 
לירון  אלון,  אוהד  פרג'י,  שונית  רחמים, 
יגאל  קרביץ,  יולה  רוחן,  יניב  שטראוס, 
בן בנימין, גיורא רוטמן, בן מלכא יחד עם 
בתוכנית  המככבים  הפינליסטים  שלושת 
"היפה והחנון": אלכס מורוזוב, אור שוחט 

ונלה גולדברג.
גיא  תהלוכת הסלבריטאים, שכללה גם את 
לואל, דני שטג, חיים זנתי וחיים צינוביץ', 
של  בליוויו  העמותה  חברי  עם  יחד  עברה 
של  השונות  המחלקות  בין  אייל,  המתופף 
בית החולים, כשהאומנים והסלבריטאים שרו, 
ומשלוחי  חתימות  וחילקו  הצטלמו  שימחו, 
מנות למטופלים, בני משפחותיהם וצוות בית 

החולים. 
עמדות  החולים  בבית  הוצבו  היום  במהלך 
משחק ומתקנים מתנפחים, דוכני מזון ושתייה 
ללא תשלום, וכן שולבו ליצנים ומפעילי קהל. 
וקצבית  תוססת  הופעה  כלל  הערב  אירוע 
של  הופעה  מכן  לאחר  ומיד  היימן  סי  של 

מאור כהן.

אירוע הערב כלל הופעה של הזמרים: 
סי היימן ומאור כהן

לב
ה

ל 
כ

מ
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בית  עובדי  קיבלו  לוינשטיין  החולים  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
ועדת המצוינות  החולים פרסי הצטיינות לשנת 2010. כמדי שנה, 
של בית החולים המורכבת מחברי הנהלת ביה"ח, יו"ר ועד העובדים 
את  המועמדים  העובדים  כלל  מבין  בחרה  הרופאים,  ועד  ויו"ר 
בית  מנהל  ופרסי  ה"כללית"  מנכ"ל  פרס  לקבלת  ביותר  הראויים 

החולים.
בטקס, שהופק על ידי מחלקת משאבי אנוש, נכחו כמאה מעובדי 

בית החולים ובסיומו הכריזו על הזוכים.

טובה עדטו, עובדת במשרד הקבלה של ביה"ח
טובה יוצרת את הקשר הראשוני של המטופלים ובני משפחותיהם 

עם קבלתם לבית החולים.
 בנוסף, היא מטפלת באוכלוסיה המגיעה לטיפול במרפאות ביה"ח. 
טובה היא דוגמה לעובדת מעורבת, איכפתית, בעלת תודעת שירות 
והמעורבות  גבוהה  שלה  הארגונית  ההזדהות  במיוחד.  מפותחת 

שלה בחיי ביה"ח ראויה להערכה מיוחדת.
טובים  עבודה  קשרי  ליצור  ארוכות,  שנים  לאורך  השכילה,  טובה 
בביה"ח.  לאשפוז  מטופלים  המפנים  חוץ  גורמי  עם  ומיוחדים 
וכבוד,  הדדי  אמון  על  מבוססות  שהשתיתה,  היחסים  מערכות 
באופן  לביה"ח.  מחוץ  ופרסומה  השיקומית  העשיה  שיווק  בצד 
כזה, מסייעת טובה  לאיזון הכלכלי של ביה"ח, כמו גם להעלאת 
עבודתה מתבצעת בסבר  החולים.  בבית  הלקוחות  רצון  שביעות 
משפחותיהם ובני  מטופלים  הן  כאשר  רוח,  באורך  נעים,  פנים 

והן עובדים, מוצאים בה כתובת לשאלות שונות.
בהיותה חלק "מחלון הראווה" של ביה"ח, אין ספק שטובה מייצגת 

ומציגה את הפנים היפות של ביה"ח. 
טובה קיבלה את הפרס מידי מנכ"ל הכללית בטקס חגיגי שנערך 

ב-23.2 באולם סמולרש באוניברסיטת ת"א.

הרפואי  התיק  הכנסת  לפרויקט  ורפרנטית  אחות  שתקני,  טל 
הממוחשב

מובילה האחרונות  ובשנתיים  בביה"ח  ותיקה  אחות  הינה  טל 
מחלקות  לכל  הממוחשב-"קמיליון"-  הרפואי  התיק  הכנסת  את 
ביה"ח. מדובר בתיק רפואי, אשר בבי"ח שיקומי מהווה אתגר, עקב 
התיק  שונים.  מסקטורים  המטפלים  ריבוי  נוכח  וזאת  מורכבותו 
שיקומי  תהליך  המאפשר  ויעיל,  מרכזי  אמצעי  מהווה  הממוחשב 
המטפלים  בין  אינטגרציה  ומאפשר  המטופל  לטובת  אופטימלי 
מכל  הצוותים  עם  מפגשים  כוללת  טל  של  עבודתה  השונים. 
בעיסוק,  מרפאים  פיזיותרפיסטים,  אחיות,  רופאים,  הסקטורים: 
פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קלינאיות תקשורת ועוד, על מנת 
להבנות איתם תהליכי עבודה והטמעה. למרות הקושי, הצליחה טל 
לבצע את התהליך בהצלחה מרובה. בנועם, אך בנחישות, הצליחה 
ברוב   - והתוצאה  המורכב  לתהליך  התפקיד  שותפי  את  לרתום 

המחלקות מוטמע התיק הרפואי הממוחשב. 
התוכנית  ומרכזת  נמרץ  לטיפול  ביחידה  אחות  וקס,  מזית 

לחיילים למניעת תאונות דרכים והגברת המודעות לנושא
מזית הינה אחות ביחידה לטיפול נמרץ המטפלת בחולים מחוסרי 
הכרה או בהכרה מינימלית. מזית מרכזת, מטעם הסיעוד, את נושא 
וכן מרכזת את התכנית  הטיפול בסנוזלן )חדר לגרייה רב-חושית( 
הבולטים  המאפיינים  אחד  חיילים.  בקרב  דרכים  תאונות  למניעת 
של מזית, הינו החיפוש אחרי החדשנות והאתגר. היא לומדת שיטות 
שנות  אף  על  בעבודתה.  אותן  ומיישמת  קונבנציונליות  לא  טיפול 
העבודה הרבות, מזית מקרינה חיוניות ומוטיבציה, בלי להראות סימני 
למניעת  התכנית  את  לרכז  התבקשה  כאשר  שחיקה.  או  עייפות 
תאונות דרכים בקרב חיילים, נרתמה לנושא, הכניסה בו שיפורים 
ושינויים וזוכה לשבחים רבים מבית ומחוץ. עמיתיה, שהמליצו עליה, 

מציינים אחות מסורה, אוהבת את תפקידה ורואה בו שליחות.

בית החולים לוינשטיין בחר את

העובדים המצטיינים לשנת 2010

מזית וקס
פרס מנהל ביה”ח

טל שתקני 
פרס מנהל ביה”ח

טובה עדטו
פרס מנכ”ל הכללית

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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 חיים קרן 
מונה למנהל כספים 
וחבר הנהלה בבית 
החולים לוינשטיין

וחבר  כספים  למנהל  מונה  קרן  חיים 
הנהלה בבית החולים לוינשטיין.

עזרא  דוד  את  בתפקידו  מחליף  קרן 
אשר מילא את התפקיד בשבע השנים 
למנהל  לאחרונה  ומונה  האחרונות 
קפלן  הרפואי  המרכז  של  הכספים 

מקבוצת הכללית.
תואר  בעל  במקצועו,  רו"ח  קרן, 
מטעם  וחשבונאות  בכלכלה  ראשון 
אוניברסיטת תל אביב ותואר שני בניהול 
אוניברסיטת  מטעם  בריאות  מערכות 

בן גוריון.
בתפקידו הקודם כיהן חיים קרן במשך 
של  הכספים  כמנהל  שנים  כעשר 
לכן  קודם  ועוד  קפלן  הרפואי  המרכז 
שלוחת  של  כספים  כסמנכ"ל  שימש 

אוניברסיטת דרבי בישראל.

בית החולים לוינשטיין מנציח את זכרו ופועלו של 
פרופ' חיים רינג ז"ל:

חנך חדר ישיבות ולימודים על שמו במחלקה לשיקום 
נוירולוגי ג' אותה ניהל שנים רבות

במלאת שנתיים למותו הפתאומי של פרופ' 
בית החולים  עובדי  ז"ל, התכנסו  רינג  חיים 
חברים  משפחתו,  בני  עם  יחד  לוינשטיין 
ומכרים לטקס חנוכת חדר ישיבות ולימודים 
בבית  ג'  נוירולוגי  לשיקום  במחלקה  לזכרו 
החולים  בית  הנהלת  לוינשטיין.  החולים 
לוינשטיין וצוות המחלקה בה עבד רינג ז"ל 
להנציח  ביותר  הטובה  הדרך  שזו  החליטו 
את זכרו ופועלו של האיש. בחדר הישיבות 
ספרים  מכיל  והוא  תמונתו  מתנוססת 
מספרייתו האישית וחומר לימודי רב שכתב 
ידי בני  ואסף בשנות פעילותו, שנתרמו על 

משפחתו.

המחלקה  ראש  שוורץ,  יוליאנה  ד"ר 
כי  בטקס  אמרה  ג',  נוירולוגי  לשיקום 
פרופ'  של  הלימודי  והחומר  "הספרים 
לצוות  השראה  מקור  ישמשו  ז"ל  רינג 
הרוצה  הבא  ולדור  כולו   המחלקה 
המוכרת  המקצועית  בדרכו  להמשיך 

ומוערכת על ידי כולם".

יעקב  פרופ'  לשעבר,  החולים  בית  מנהל 
חשיבות  ראה  ז"ל  רינג  פרופ'  כי  ציין  הרט, 
עליונה לקידום הרפואה הקלינית אקדמית 
בית  הישגי  את  בגאווה  והצעיד  ומחקרית 
של  השיקום  ורפואת  לוינשטיין  החולים 
ניהל  עת   1988 "מאז  העולם.  בכל  ישראל 
את המחלקה לשיקום נוירולוגי ג' הוא קידם 
המחלקות  טובי  של  לרמה  המחלקה  את 
רמת  את  בה  ביסס  הוא  בעולם,  לשיקום 
מחקר ההוראה והאקדמיה והביא להישגים 
גבוהים של הרמה הקלינית הן של המחלקה 
והן של כלל בית החולים. בחזונו ראה פרופ' 
רינג ז"ל את דיסציפלינת השיקום בישראל 

כמובילה בשיקום בעולם". 

פרופ' הרט ציין עוד: "פרופ' רינג התפרסם 
השיקום.  בתחום  עולמי  שם  בעל  כחוקר 
ותוחלת  הסיכון  גורמי  את  חקר  השאר  בין 
החיים של חולים לאחר שבץ מוחי ראשון, 
נוהגים  שעל-פיהם  הקריטריונים  את 
לשיקום  שבץ  חולי  להפנות  רופאים 
חדישות  בטכנולוגיות  שימוש  חקר  וכן 

ופרסם  כתב  הוא  החולים.  יכולת  לשיפור 
בספרות  מקוריים  מאמרים  מ-150  יותר 
מאמרים  מ-200  יותר  והגיש  המקצועית 
רינג  פרופ'  בינלאומיים.  ומפגשים  בכנסים 
הוא  ומבוקש.  מחונן  ומרצה  מורה  היה  ז"ל 
חינך דור שלם של רופאים ולימד סטודנטים 
לרפואה, לסיעוד ולכל המקצועות הפארא-

רפואיים".

יולי  ד"ר  לוינשטיין,  החולים  בית  מנהל  סגן 
טרגר, דיבר בטקס על אופי המחקרים של 
פרופ' רינג ז"ל וסיפר כיצד בכל נושא שחקר 
של  היומיומית  לעבודה  החיבור  את  חיפש 
טרגר,  ד"ר  לדברי  בו.  שטיפלו  חולה  אותו 
הניח את התשתית להבנת  ז"ל  רינג  פרופ' 
היום  עושה  מתמחה  וכל  השיקום  עבודת 
בזמנו  שנבנה  נתונים  מאגר  באותו  שימוש 

על ידו של פרופ' רינג.

"מדובר  אמר:  רינג,  פרופ'  של  בנו  עידן, 
ביום מרגש מאוד עבורנו. אני רוצה להודות 
להנהלת בית החולים לוינשטיין על האירוע 
המשמעותי מאוד עבורנו. הבחירה להנציח 
את אבא באמצעות חומר הלימוד והספרייה 
שלו היא הבחירה הטובה ביותר, זוהי המצבה 
בצורה  המשקפת  ביותר  המשמעותית 
אלמנט  אבי.  של  דרכו  את  ביותר  הטובה 
החינוך וההוראה היה מאוד מרכזי בעשייה 
סטודנטים  עם  הרבה  עבד  הוא  שכן  שלו 

ומתמחים".
עידן סיכם וציין כי הוא מקווה  שחדר הישיבות 
עוד  רופאים  לשימוש  יהיה  אביו   לזכרו של 

שנים רבות".

ניצחון לקבוצת כדורסל נשים של בית החולים
נבחרת הנשים של  ניצחה לאחרונה את  לוינשטיין  נשים של בית החולים  קבוצת כדורסל 
ניצחון שני  שירות בתי הסוהר במסגרת משחקי הליגה למקומות עבודה לשנת 2011. זהו 
לקבוצה אחרי שניצחה גם את הנבחרת של חברת בזק ניצחון מוחץ. בנות הנבחרת שמחו 
מאוד לראות שמנהל בית החולים, פרופ' עמירם כ"ץ, וקצין הביטחון של בית החולים, חיים 
זהבי, הגיעו לעודד, הריעו במהלך המשחק וכמובן שמחו מאוד על הניצחון. קבוצת כדורסל 
נשים של בית החולים לוינשטיין הוקמה לפני כחמש שנים ביוזמתה של עדה אליחי העובדת 
ככוח עזר בבית החולים. 12 הבנות בנבחרת נפגשות אחת לשבוע אחרי שעות העבודה לאימון 

ובשלב הבא מצפה להן משחק לא פשוט מול הנבחרת של חברת טבע. גאווה גדולה!

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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תולדות: אני ילידת תל אביב, הגעתי לרעננה לפני כ-30 שנה ומתגוררת 
ראשון  דור  לת”א(.  ביחס  זולה  נחשבה  רעננה  )בזמנו  היום  עד  בה 
)האם מעיירה קטנה  לניצולי שואה שהגיעו לארץ מפולין  בארץ, בת 
ליד קרקוב והאב מבלז שבאוקראינה(. למזלי כל משפחת הוריי ניצלו 
לעבודות  לרוסיה  שגורשו  העובדה  בזכות  השנייה  העולם  במלחמת 

כפייה בסיביר.
ולאחר שרות לאומי עברתי  גדלתי בתל אביב, למדתי בבי”ס צייטלין, 

לירושלים ללימודי תואר ראשון ברוקחות באוניברסיטה העברית.
רעננה עירי: אוהבת מאוד את רעננה, קטנה וכפרית. זוכרת שגרנו באזור 
מוקף פרדסים וחצינו את הכביש בחורף על קרשים כדי להגיע לרופא 

ילדים. 
בין  התלבטות  אחרי  לאוניברסיטה  הגעתי  רוקחות.  לימודי  השכלה: 
תעודה  לימודי  סיימתי  הראשון  התואר  אחרי  לרוקחות.  חשבונאות 
בין  והקשר  האינטראקציה  בבדיקת  )שמתמקדת  קלינית  ברוקחות 
למטופל  המתאימה  “חליפה”  ובהרכבת  והתרופה  המטופל  המחלה, 
במנהל  תעודה  לימודי   - א’  סגל  לימודי  סיימתי  בהמשך  הספציפי(. 
סגל  לימודי  של  האחרון  בשליש  נמצאת  אני  וכיום  בריאות,  מערכות 
ייחודי של הכללית. - תואר שני במנהל שירותי בריאות, במסלול  ב’ 

אני אוהבת ללמוד ונהנית מאוד מהלימודים.
למה דווקא רוקחות: אני אוהבת את התחומים הריאליים והמדויקים, 

ובנוסף מדובר בלימודים פרקטיים )תזכורת למוצא הפולני(.
 בית חולים לוינשטיין: התחלתי את עבודתי בבית החולים בשנת 1990. 

לפני כן עבדתי בבתי מרקחת פרטיים ובקופ”ח מאוחדת.
בית המרקחת: אני עובדת בצוות עם סוזן - רוקחת בעלת תואר שני 
קלינית;  ברוקחות  תעודה  ובעלת  רוקחת   - אילנה  קלינית;  ברוקחות 
ענת - מזכירת בית המרקחת; בועז - מסייע בשינוע תרופות. הצוות 

בבית המרקחת מאוד מחובר וקרוב ויש תחושה של משפחה.
סיור במקום: בית המרקחת ממוקם בקומה האבחונית בבניין האשפוז 
ברת  מרגישה  אני  ומשרד.  מחסן  מטבחון,  גדול,  תרופות  חדר  וכולל 
מזל שבית המרקחת מואר ומרווח, לרוב בתי מרקחת בבתי החולים 
המרקחת  בית  האחרונות  בשנים  וחשוך.  מרוחק  במקלט  ממוקמים 
ונוח  יעיל  הארגונומי  ארון התרופות  וריהוט מחדש.  שיפוץ  עבר  שלנו 
ייחודיות  במגירות  שצוידו  בארץ  הראשונים  המרקחת  בתי  בין  ואנחנו 

לתרופות.
קומה אבחונית: זוהי קומה מאוד מגוונת: יעקב מהאחזקה, מכון רנטגן, 
השירות  ודיאטה,  לתזונה  יחידה  מעבדה,  הילד,  להתפתחות  מכון 
והרב שמואל, רב בית החולים. בית הכנסת  הפסיכולוגי, בית הכנסת 
שלנו הוא אחד היפים שבבתי החולים בארץ. זוהי קומה מיוחדת עם 

יחסי שכנות טובים, והרבה סקטורים ותחומי ידע ש”גרים” בה.
סדר יום: 16:00-08:00, חמישה ימים בשבוע. 

בנוסף, דחופים.  ומקרים  שוטפת  לעבודה  מחולק  שלי  היום  סדר 
מעלים  בוועדה  החולים.  בית  של  תרופות  בוועדת  משתתפת  אני 
קיימות, בתרופות  שימוש  חדשות,  תרופות  כגון:  שונים  נושאים 
וכן נושאים טכניים. כמו כן, אני לוקחת חלק בועדת הלסינקי ובישיבות 

המטה האדמיניסטרטיבי של בית החולים.
ביותר  המעניין  החלק  הוא  הקליני  החלק  בעבודה:  סיפוק/משמעות 
מרגישה  עדיין  אני  הניסיון  שנות  כל  עם  השוטפת.  העבודה  במהלך 
של  מההתפתחות  מאוד  נהנית  אני  במקצוע.  עשייה  וחדוות  סיפוק 
המקצוע בעולם, החשיפה למידע כלל עולמי מאוד מעניין. התרופות 

כיום משפרות איכות חיים ונגישות לכל, וזה דבר משמעותי וחשוב.
מחכה ל...: 14:00 בצהריים. אחרי בוקר אינטנסיבי יש לי רגע לשתות 

קפה ולעבור על מיילים, על מאגרי מידע ולשוחח קצת עם הבנות.

 Recall תמיד  יש  מה  משום  ב-15:00,  חמישי  יום  ל...:  מחכה  פחות 
שצריך לטפל בו לפני שנסגר השבוע.

אני מוצאת את עצמי  מעבר לעבודה: מעבר לעבודה המקצועית 
כל  עם  המרקחת,  בבית  הצוות  עם  החברתיים  מהקשרים  נהנית 

השכנים בקומה, ועם עובדים מסקטורים אחרים בבית החולים. 
תקופות קשות בעבודה: אני זוכרת את תקופת המעבר ל-SAP שבה 
מנהל האספקה נסגר לחודשיים ונאלצנו להיערך לפעילות בהתאם. 
בסופו של דבר זה עבר בשלום וללא תקלות; תקופה נוספת הייתה 

התפרצות שפעת החזירים.
לא יודעים עלייך ש...: אני אוהבת לתלות כביסה בגלל הנוף היפה 

מהחלון, זוהי ממש תרפיה בשבילי.
ומשתדלת להספיק מעט  אני מאוד אוהבת לקרוא  שעות הפנאי: 
בערבים ובשבתות. בימים אלו אני קוראת שני ספרים במקביל את: 
“ותכתבו : אהובתנו” של אמונה אילון, ו”אדם הולך הביתה” של יורם 

עשת-אלקלעי.
רשימת קריאה עתידית:  “פו הדוב” בתרגום חדש של אבירמה גולן, 
“בלבב פנימה” של זאב קרוב )על בנו אהרון קרוב שנפצע במבצע 

עופרת יצוקה(, “אישה אחת” של יצחק מאיר.
אנחנו  עכשיו  איתם,  ולשחק  הנכדים  עם  לבלות  מספרים:  וחוץ 

בתקופה של מונופול. בנוסף, לאחרונה חזרתי לסריגה.
חדשות  רואה  אני  זמן  יש  אם  אבל  במיוחד  אוהבת  לא  טלוויזיה: 

)ומתעצבנת...( או תוכניות של עיצוב בתים ודירות.
הופעות: לאונרד כהן - הופעה בלתי נשכחת. בסוף ההופעה הוא 

ברך את הקהל בברכת כוהנים וזה היה מאוד מרגש.
פעם, אף  זה  על  חשבתי  לא   : הייתי....  רוקחת,  הייתי  לא  אם 

אולי רואת חשבון.

פעילות בית המרקחת בבית החולים לוינשטיין כוללת:

המאושפזים,  לכלל  התרופות  של  וחלוקה  אספקה  על  •אחריות  	
על  רוקחת אחראית  כל  ברמה הקלינית.  והן  ברמה הטכנית  הן 

מחלקות ספציפיות ועורכת את המלאי וההזמנות לפי הצורך. 
•איסוף הזמנות בכל בוקר מהמחלקות  על ידי בועז במטרה לספק  	
בועז  כן  כמו  שוטף.  באופן  הנדרשים  והמרשמים  התרופות  את 

עוזר לפרוק ארגזים כבדים )“בועז מאוד חשוב לנו”...(
•לעיתים נדרש ביצוע מעקב אחרי חולים חדשים, באמצעות התיק  	
הרפואי הממוחשב. במידת הצורך מתקיים דיון עם הצוות הרפואי 

לגבי מתן תרופות. 
•אחריות מול מנהל אספקה לדאוג למשלוחים קבועים ומיוחדים. 	

ובהתאם  הצורך  במידת  מיוחדות  תרופות  אספקת  על  •אחריות  	
ובמחלקת  ידע  במאגרי  הסתייעות  מיוחדים  במצבים  למצב. 

רוקחות במרכז קופת חולים כללית.
שירותי  של  ולתקנים  לנהלים  כפופה  המרקחת  בבית  •העבודה  	
בריאות כללית ומשרד הבריאות למשל בנושא נרקוטיקה )תרופות 

נוגדות כאבים שמוגדרות כסמים מסוכנים(. 
• )איסוף תרופות    	Recalls-תיעוד תאריכי התפוגה הקצרים וטיפול ב

שנפסלות לשימוש(. 
•ספירות מלאי ונהלים לוגיסטיים. 	

התרופות  לארונות  חדשות  מדבקות  להדפסת  פרויקט  •הובלת  	
במחלקות במטרה להפחית טעויות הקשורות בזיהוי התרופה. 

• לאחרונה נרכשו עגלות חדשות לשינוע התרופות למחלקות לרווחת  	
אנשי הצוות.

מאת: יעל דשא, מרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד, 

בית החולים לוינשטיין

 עם:  שולה שטרק, בת 54, נשואה 4+
וסבתא ל-4 נכדים 

תפקיד: מנהלת בית המרקחת
בבית החולים לוינשטיין משנת 1996
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הארצית  התנועה  משטרת  של  האופנוענים  יחידת 
השתתפה  ביום עיון בנושא המאבק בתאונות  הדרכים 

בבית החולים לוינשטיין

לראשונה השתתפו שוטרי יחידת האופנועים של משטרת התנועה הארצית ביום עיון 
תוכנית הסברה  כידוע  לוינשטיין, המפעיל  בבית החולים  דרכים  בנושא תאונות  ייחודי 

ייחודית לכוחות הביטחון במטרה לצמצם את היקף תאונות הדרכים והנפגעים בהן. 
בתוך כך, 40 שוטרי תנועה מהסיירת הארצית של אגף התנועה ביקרו בבית החולים, 
פגשו בנפגעי תאונות דרכים ואף נחשפו לסיפורם האישי של משוקמי בית החולים, כחלק 
מתוכנית ייחודית המופעלת בבית החולים למעלה מ-20 שנה בהובלתה של מזית וקס, 

אחות ביחידה לטיפול נמרץ,  המרכזת  את התוכנית מטעם מחלקת הסיעוד.  
בנוסף לאמור, כחלק מהרצון להעביר את התוכנית בצורה חווייתית, שולבו ביום העיון 
מספר מופעים מקוריים בנושא תאונות דרכים שנכתבו במיוחד על ידי השחקנים יהורם 
הלוי ואמיר כהן, בהם שיר הנקרא "הגנה אקטיבית לילד שלנו - מעגל שכזה" ומחזה 

קצר בשתי דמויות שנקרא: "פרופורציות- לפני ואחרי" . 
של  המשפחות  מול  שנערך  תחקיר  בתום  נכתבו  אלה  קטעים  כי  להדגיש,  ראוי 
המטופלים של  החדש  החיים  אורח  על  בדגש  בלוינשטיין  ששוקמו  התאונות  נפגעי 
ובני משפחותיהם תוך הסתגלות למציאות חדשה וכואבת. את יום העיון חותם דיאלוג 
יצאו  והשחקנים, במטרה להגיע לתובנות משמעותיות איתם  בין המשתתפים  שנערך 

מהיום כולו.  
זה, עיון  ביום  הזכות להשתתף  על  בית החולים  לצוות  הודו  הסיירת הארצית   שוטרי 
השליחות חיזוק  ועל  הדרכים   בתאונות  במאבק  והאמיתית  האמיצה  השותפות  על 

של כלל העוסקים במלאכה במטרה להציל חיים.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

נפרדים ממנהל, מנהיג ובעיקר אדם

בסוף חודש ינואר 2011 התקיים אירוע פרידה חגיגי ומרגש מפרופ’ יעקב הרט, אשר עמד בראש 
בית החולים לוינשטיין ב-12 וחצי השנים האחרונות ולאחרונה פרש לגמלאות. 

האירוע שהתקיים במשכן העירוני למוסיקה ואומנויות ברעננה תחת הסלוגן: “פרופ’ יעקב הרט - 
מנהל, מנהיג ובעיקר אדם”, כלל קבלת פנים מכובדת ועשירה שטרח עליה צוות המטבח של בית 
החולים ולאחר מכן ערב בהנחייתו של קובי אריאלי בו בירכו את פרופ’ הרט על העשייה, ההישגים 

והובלת בית החולים לוינשטיין למקומו המוביל בעולם השיקום.
בין הברכות הרבות והאתנחתאות הקומיות של קובי אריאלי עלתה לבמה הנהלת בית החולים 
לוינשטיין לביצוע שיר שהוקדש במיוחד לפרופ’ הרט על בסיס הלחן של שירו של שלמה ארצי 
ותחת הכותרת: “לא עוזב את לוינשטיין”. הביצוע גרר תשואות רבות מהקהל שהצטרף בפזמון: 

“לוינשטיין זה אתה”.
על הקטע האומנותי הופקדה שלישית אדלר, שלישיית מפוחיות הפה הוירטואוזית, שנתנה מופע 

מוסיקלי יוצא מן הכלל.  האירוע כולו הופק על ידי חברת אגד תיור ונופש.
פרופ’ הרט קיבל במתנה מעובדי בית החולים תמונת פסיפס ענקית בדמותו שהורכבה מתמונות 
וכן אלבום ברכות מהודר שכולל קרוב ל-100 ברכות  בבית החולים  רבות שלו במהלך עבודתו 

ורגעים משותפים.
הצלחה  איחולי  לקבל  שזכה  כ”ץ,  עמירם  פרופ’  הנכנס,  החולים  בית  מנהל  השתתפו:  באירוע 
מפרופ’ הרט, אורחים מהנהלת הכללית וחברי הנהלת בית החולים; עובדי בית החולים לוינשטיין 
בכללית, חולים  בתי  חטיבת  וראש  סמנכ”ל  דפס;  אלי  הכללית,  מנכ”ל  החולים;  בית  וגמלאי 
ד”ר אהוד דוידסון; ח”כ זאב בילסקי; ראש העיר רעננה, נחום חופרי; ראש העיר כפר סבא, יהודה 
יצחק  יו”ר העמותה;  וסגן  רדיוס  מנכ”ל  בן בסט,  דוד  הידידים;  יו”ר עמותת  ארז מלצר,  בן חמו; 
תשובה ורעייתו; פרופ’ צבי ארד, נשיא מכללת נתניה ורעייתו; שולה מליק, מנכ”לית עמותת ידידי 
חולים  בתי  ובהנהלת הכללית, מנהלי  בכירים במשרד הבריאות  לוינשטיין;  בית 

וכמובן בני משפחתו של פרופ’ הרט וחבריו.
זה הרגע לומר שוב לפרופ’ הרט תודה על הכל ולאחל איחולי בריאות איתנה 

והרבה הצלחה!
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"כוכב נולד"
בבית החולים לוינשטיין

הקודמת  העונה  פיינסליסט  שרגאי,  אוהד 
את  הפתיע  נולד",  "כוכב  התוכנית  של 
החולים  בבית  הצוות  ואנשי  המאושפזים 

לוינשטיין בביקור מעודד ומשמח. 
אוהד הגיע לבית החולים לאסוף את אחותו, 
מזה  בלוינשטיין  העובדת  שרגאי,  נועה 
כשנתיים וחצי כקלינאית תקשורת והחליט 
עידוד  של  לסיבוב  ההזדמנות  את  לנצל 
הטיפולית  במחלקה  במטופלים  ותמיכה 
ובשאר מחלקות בית החולים, כולל יחידת 
האשפוז  לבניין  כניסתו  עם  ילדים.  שיקום 
הוקף שרגאי במעריצים ומעריצות ששיבחו 

את הופעותיו בתוכנית. 
ומהאהבה  מהביקור  מאוד  התרגש  אוהד 
הרבה שקיבל מהמטופלים, בני המשפחות 
וצוות בית החולים וציין כי הוא חש סיפוק 

גדול לאחר הביקור.

השחקנית גאיה טראוב 
למתנדבי  הוקרה  בערב 

תוכנית "נאמני בטיחות"

הוקרה  ערב  התקיים  נובמבר  בחודש 
בטיחות"  "נאמני  תוכנית  למתנדבי  מרגש 
שמפעיל בית החולים. התכנית, שמעבירה 
היחידה לעבודה סוציאלית בביה"ח משנת 
המשתתפים  מודעות  את  מגבירה   ,1999
ואחראית,  זהירה  נהיגה  של  לחשיבותה 
כנהגים,  התנהגותם  את  לשפר  ומיועדת 

כנוסעים ברכב וכהולכי רגל. 
השחקנית  בהתנדבות  הופיעה  בערב 
"נאמני  לתוכנית  שהגיעה  טראוב,  גאיה 
בטיחות" במסגרת שירותה הצבאי ונפגשה 
הנוער, בני  בפני  המופיעים  משוקמים  עם 
תאונות  בנושא  יחיד  הצגת  לבנות  כדי 
את  בערב  הציגה  טראוב  גאיה  בדרכים. 
הצגת היחיד שלה כמחווה למתנדבים על 
וסחפה  שלה  בהצגה  להם  שיש  החלק 

תשואות רבות מהקהל. 

השתתפות בית החולים בכנס תיירות רפואית במוסקבה

ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל בית החולים לוינשטיין, השתתף בחודש מרץ האחרון בתערוכת תיירות 
תיירות  בנושא  ביתן  במיוחד  מוקדי העניין בתערוכה בלט  בין  בינלאומית שהתקיימה במוסקבה. 
רפואית בו לקחו חלק נציגי כל המדינות המוכרות כיעד לתיירות רפואית. הנוכחות של הנציגות 

הישראלית הייתה גדולה ומשמעותית במיוחד.
במסגרת התערוכה התקיים גם כנס בן יומיים שהוקדש לנושא תיירות רפואית בו הרצה ד”ר 
בפרט.  לוינשטיין  החולים  בבית  ועל אפשרויות השיקום  בכלל  על תחום השיקום  טרגר  יולי 
הדוכן של בית החולים לוינשטיין עורר עניין רב בתערוכה ובעקבות הפגישות הרבות שקיים 
ד”ר טרגר במקום, נוצרו קשרים ושיתופי פעולה עם מספר חברות מרכזיות בתחום התיירות 

הרפואית ברוסיה. 
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מימין לשמאל: יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה 
מוצרי צריכה ויסמין פיינגולד

מימין לשמאל: אריק שטיינברג, יו"ר פסגות 
וארז מלצר, יו"ר עמותת הידידים.

ור
ט

קנ
בי 

קו
ם: 

לו
צי

לזקוף  יכולה  לוינשטיין  בית  ידידי  עמותת 
הכנסותיו  שכל  נוסף  מוצלח  אירוע  לזכותה 
החולים  בית  לוינשטיין,  החולים  לבית  קודש 

השיקומי העצמאי הגדול ביותר בישראל. 
הידידים,  עמותת  קיימה  ספטמבר  בחודש 
מלצר  ארז  העסקים  איש  של  בראשותו 
ובניהולה של שולה מליק, את אירוע ההתרמה 
שכלל  רעננה  באמפיפארק  שלה  השנתי 
קונצרט רוק של שלום חנוך והופעה של דין דין 
שהשתתפו  באירוע,  ממיומנה.  וחברים  אביב 
בו למעלה מ-3,000 איש, גויסו 1.8 מיליון ₪ 
האשפוז  מגדל  של  הבנייה  השלמת  לטובת 

החדש של בית החולים לוינשטיין.

ללא  הייתה  באירוע  ההצגה  את  שגנבה  מי 
ספק החותרת ואלופת ישראל, יסמין פיינגולד, 
ועוברת  כשנתיים  לפני  הירקון  במי  שטבעה 
החולים  בבית  שיקום  של  ארוך  תהליך  מאז 
הנואמים  לבמת  עלתה  פיינגולד  לוינשטיין. 
מיד אחרי הקרנת סרטון קצר שכלל קטעים 
מוסקו  יגאל  של  לחיים"  "חותרת  מהסרט 
וקטעים   ,2 "עובדה" בערוץ  ששודר בתוכנית 
מתקופת  לכן  קודם  שודרו  שלא  חדשים 

השיקום שלה בבית החולים.

התאונה  מאז  לראשונה  שדיברה  פיינגולד, 
בפני קהל, ריגשה במיוחד כששיתפה ברגעים 
שנה  "לפני  השיקום:  מתקופת  שלה  אישיים 
שנראה  במסלול  הייתי  חודשים  וחמישה 
עשיתי  התאונה  שלפני  מובטח...בשנה 
קפיצה גדולה בחתירה...קיבלתי אישור קבלה 

לאוניברסיטה ידועה באנגליה - אחת מעשר 
 ,2009 במאי  בעולם....בארבעה  הראשונות 
בחמש דקות גורליות בירקון, כל המסלול שלי, 

שהיה כל כך מובנה וסגור, נקטע".

פיינגולד הוסיפה: "אמא שלי מספרת שכאשר 
הגעתי ללוינשטיין לא הצלחתי לזכור את הדרך 
זוכרת  עצמי  אני  למיטה.  מהשירותים  חזרה 
כאן.  הראשונים  החודשים  מן  מאוד  מעט 
והנה, שנה וחמישה חודשים אחרי אני עומדת 
כאן לפניכם, סטודנטית פעילה באוניברסיטה 
קורס  האחרון  בסמסטר  שסיימה  הפתוחה, 
בפיזיקה מודרנית, וסטודנטית לעתיד בהנדסת 
Imperial College בלונדון.  אווירונאוטיקה ב- 
את הדרך למעמד זה הצלחתי לעשות בעזרת 
לוינשטיין  ולבית  רבים,  ואנשים  רבים  גורמים 

מקום מרכזי ביותר בתוכם".

החולים  בית  לצוות  הודתה  פיננגולד  יסמין 
כאן  הזה  הרגע  את  שווה  "...הכל  ואמרה: 
ועכשיו, שבו אני יכולה לעמוד לפניכם, להביע 
את התודה וההערכה העמוקות שלי למקום 
שהופכים  אלו  שהם  ולאנשים  הזה,  המיוחד 
את המקום למה שהוא. הכל שווה את הרגע 
הדרך  על  גאה  להרגיש  יכולה  אני  שבו  הזה 
להשיג  שלי  ביכולת  אמונה  ומלאת  שעברתי 
אחד  לעצמי...אף  שהצבתי  המטרות  את 
לוינשטיין... לבית  להגיע  בוחר  לא  מאיתנו 
בית  של  לשירותיו  שתזכו  תאלצו,  אם  אך 

לוינשטיין...".

 1.8 מיליון ₪ נאספו בקונצרט רוק של שלום חנוך 
למען בית החולים לוינשטיין

במרכז הערב נאום מרגש שנשאה החותרת יסמין פיינגולד על תהליך השיקום האישי שעוברת 
בלוינשטיין
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

באירוע לקחו חלק בין השאר:
השר אבישי ברוורמן, חבר הכנסת זאב בילסקי, 
ראש העיר רעננה נחום חופרי, ד"ר יוסי בכר, 
יו"ר קבוצת דיסקונט, יורם גבאי, יו"ר פעילים, 
דוד בן בסט, סגן יו"ר עמותת הידידים של בית 
לוינשטיין, יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה  מוצרי 
צריכה, איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה, אבי 
הוכמן, מנכ"ל דואר ישראל, אריק שטיינברג, 
יחסי  יו"ר פסגות, אריאל סנדר, מנכ"ל גלעד 
ממשל ולובינג, רני והילה רהב, אורי פז, מנכ"ל 

בנק ירושלים, ואחרים.
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ואשר   26.1.11  - ב  שהתרחשה  בזק,  של  הענק  תקלת  למרות 
השביתה כמחצית מהטלפונים הקווים במשך כמה שעות, הצליחו 
אנשי עמותת ידידי בית לוינשטיין ורדיוס 100FM לגייס כמיליון ₪, 
למען שיקום נפגעי תאונות דרכים.  זאת ביום שידורים מיוחד שנערך 
לוינשטיין  ביה"ח  מנהל  היום  כל  לאורך  נכחו  כשבאולפן  בתחנה 
לשעבר, פרופ' יעקב הרט וארז מלצר, סגן יו"ר ומנכ"ל קבוצת גדות 

המשמש כיו"ר עמותת ידידי בית לוינשטיין.

בכירי  חלק  בו  ונטלו  פאר  מני  הנחה   המיוחד  השידורים  יום  את 
משה  טראוב,  גאיה  בנאי,  אורנה  צנעני,  מרגלית  ובכללם  האמנים 
העסקי  המגזר  את  ועוד.  יובל  חנן  ברוזה,  דיוויד  דץ,  אורנה  שגב, 
יצגו בכירי הצמרת הכלכלית, ובכללם ארז מלצר, סגן יו"ר ומנכ"ל 
לוינשטיין,  בית  של  הידידים  עמותת  כיו"ר  המשמש  גדות  קבוצת 
דוד בן בסט, מנכ"ל רדיוס וסגן יו"ר העמותה, עמוס שפירא, מנכ"ל 
סלקום ואחרים. גם מקומם של ראשי הערים לא נפקד כאשר בין 
המתרימים ניתן היה למצוא את ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן 
חמו, ראש עיריית רעננה, נחום חופרי, ראש עיריית ת"א, רון חולדאי, 
ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג, וראש מועצת קרית עקרון, אריק 

חדד, ששוקם בעצמו בבית החולים בשנה האחרונה.

וחוסר  בבזק  הגדולה  התקלה  רקע  על  נפתח  השידורים  יום 
לקבל  לעבור  שחייב  דבר  תורמים.  של  שיחות  לקבל  היכולת 
מיוחדת  תושייה  שגילתה  מי  סלולאר.  קווי  באמצעות  שיחות 

אדישה  נשארה  שלא  מלצר,  ארז  של  ביתו  מלצר,  יערה  הייתה 
הצליחה  מסרונים,  משלוח  באמצעות  הענק.  תקלת  לנוכח 
יחדיו,  שתרמו  הסטודנטים  חבריה  עשרות  את  לגייס  יערה 
פגועי  לשיקום   ₪ ל-3,000  מעל  בלבד,  מסרונים   באמצעות 

תאונות הדרכים. 

 100FM במהלכו של יום ההתרמה הרדיופוני, פקדו את אולפני רדיוס
משוקמים של בית החולים לוינשטיין, על מנת לשתף את המאזינים 
בסיפורם האישי. בין השאר השתתפו ביום השידורים השוער האגדי 
של מכבי חיפה  יהודה בארון, חותרת הקיאק יסמין פיינגולד, איריס 

רצבי ערד, טל פדרמן ואלי קהריזי.

"יום ההתרמה הרדיופוני למען שיקום נפגעי תאונות הדרכים בבית 
ארז  אמר  למצופה"  מעבר  הרבה   גדולה,  הצלחה  נחל  לוינשטיין 
לראות  "מחמם את הלב  לוינשטיין.  בית  ידידי  יו"ר עמותת  מלצר, 
שעל אף כל הקשיים הטכניים, הצלחנו לגייס כמיליון ₪. המלחמה 
בתאונות הדרכים היא מלחמה של כולנו, אך עם זאת עדיין מפתיע 
שכבות  מכל  אנשים,  אלפי  של  נכונותם  מחדש,  פעם  כל  לגלות, 

האוכלוסייה, לתרום לשיקום נפגעי תאונות הדרכים".

הכספים שנאספו יושקעו ברווחת המשוקמים ויסייעו לבית החולים 
לוינשטייין לשמור על מעמדו כבית החולים המוביל בעולם בנושא 

שיקום לאחר פגיעות טראומה קשות. 

 איך מגייסים כספים ביום שידורים מיוחד 
למרות תקלת הענק של בזק?

ביום ההתרמה של עמותת ידידי בית לוינשטיין ורדיוס 100FM שנערך 
ב-26.1.11 גויסו כמיליון ₪ לטובת שיקום נפגעי תאונות דרכים 

www.twisted.co.il/site :עמותת ידידי בית לוינשטיין   בקרו במיני-סייט שלנו
טל: 09-7709030 או 09-7709916  פקס: 09-7709182 או 09-7744829

מנכ”לית העמותה: שולה מליק  054-6474122
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והוא  השעשועים  בגינת  ילדך  עם  לבלות  יוצאת  שאת  קורה  האם 
מעדיף לשבת לידך על הספסל ולא לרוץ לטפס ולהנות מהמתקנים 
בגינה? האם קשה לו להתלבש לבד לעומת אחיו שבגיל שלוש היה 
כבר עצמאי? האם נראה לך כי ילדך מתנהל ב”כבדות”, מסורבל, נתקל 
בחפצים או נמנע מלעסוק בפעילות גופנית כלשהיא כגון ריצה, קפיצה, 

טיפוס, משחקי כדור ועוד? 
מצד  תלונות  עקב  הילד  התפתחות  למכוני  מופנים  רבים  ילדים 
הילד.  של  המוטורי  בתפקוד  וסרבול  קשיים  על  ההורים  או   הגננת 
המרפאות  ידי  על  המאותרות  ההתפתחותיות  האבחנות  אחת 
בקואורדינציה  התפתחותית  מוטורית  הפרעה  היא  במכונים  בעיסוק 

 .DCD או בקיצור Developmental Coordination Disorder

הפרעה זו זכתה במהלך השנים להגדרות שונות כגון “תסמונת הילד 
תפיסתית  “דיספונקציה  או  התפתחותית”  “דיספרקסיה  המסורבל”, 
מוטורית”. המונח DCD הוטבע בשנת 1994 ב-DSM-IV שהוא ספר 
האבחנות המקובל בתחום התפתחות הילד והוגדר כהפרעה בולטת 

בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית  והקריטריונים לאבחנתה הם: 
קואורדינציה מוטורית, נמוכים  • ביצועים בפעילויות יומיומיות, שדורשים 	
והאינטליגנציה  האדם  של  הכרונולוגי  לגילו  ביחס  משמעותי  באופן 

שלו. 
 , • זחילה	 )הליכה,  התפתחותיות  מוטוריות  דרך  אבני  בהשגת  איחור 
בפעילויות  נמוכים  ביצועים  מוטורי,  סרבול  חפצים,  הפלת  ישיבה(, 

ספורט או איכות כתב יד נמוכה.
שיתוק  כגון  • 	( רפואית  לבעיה  קשורות  אינן  ההפרעות 
האוטיסטי.  בספקטרום  לקריטריונים  מתאימות  ולא  מוחין( 
הצפויים  לאלו  יתלוו  המוטורים  הקשיים  שכלי,  פיגור   • של	 במקרה 

בשל הפיגור השכלי
• שתיהן  ליקוי זה משפיע על תפקוד המטוריקה הגסה או העדינה או	
יחד. ובמקרים רבים מופיע בשילוב עם הפרעות נוספות כגון הפרעות 

קשב, לקות למידה ועוד.
קיימת שונות רבה באופן בו הליקוי בא לידי ביטוי אצל ילדים שונים. 
בד”כ הליקוי יתבטא בקושי לבצע מיומנויות מוטוריות שונות כגון דילוג, 
קפיצה, משחקי כדור, רכיבה על אופניים ופעילות על מתקנים בגינה. 
יום כמו לבוש  יום  הקושי מתבטא גם ביכולת לקויה לבצע פעילויות 
להיתקל  נטייה  ומזלג.  בסכין  לאכול  קושי  עצמאי,  באופן  רחצה  או 

יותר בהשוואה לבני גילם. בנוסף לכך לילדים אלו  בחפצים או ליפול 
קשיים המשפיעים ישירות על יכולותיהם האקדמאיות - קושי בלמידה 
והכתיבה  הציור  רכישת   - גרפומוטורית  התפתחות  המעכב  מוטורית 

ואיכות נמוכה של כתב היד. חוסר ארגון ועוד.
לעיתים קרובות, לאור הקשיים הללו גם השתתפותם החברתית של 
בפעילויות הקשות  חלק  לקחת  נמנעים  מכיוון שהם  נפגעת  הילדים 
יצא בהפסקה מכיתתו לחצר בית הספר  ילד שלא  )כמו למשל  להן 
זו  הימנעות  וכו’(.  כדור  משחקי  כמו  מפעילויות  להימנע  מנת   על 
עלולה להוביל בגיל המבוגר יותר, בעיקר אצל ילדי בית הספר, לקשיים 

רגשיים והתנהגותיים. 
הסיבות לליקוי אינן ידועות. השכיחות היא כ-6% בקרב ילדי בית הספר 

עם יחס של 1:4 בין בנים לבנות.
תפקידה של המרפאה בעיסוק במכון התפתחות הילד לבצע אבחון 
המצופים  וההישגים  התפקודים  מכלול  של  והערכה  הליקוי  של 
צורך  יש  בתפקוד  משמעותי  פער  קיים  כאשר  לגילו.  בהתאם  מילד 
חשיבות  ישנה  לילד  פרטניים  טיפולים  מלבד  לילד.  ולסייע  להתערב 
רבה במתן הסבר להורים וסיוע בהבנת הקשים הספציפיים של ילדם. 
במקביל לטיפול בילד עצמו, אנו מספקות הדרכה להורים כדי להקל 
השתתפות  על  ממליצות  ובנוסף  הביתית  בסביבה  ההתנהלות  על 

בפעילויות בשעות הפנאי )כמו למשל חוגי ספורט מתאימים(. 
אם יש צורך אנו יוצרות קשר עם גורמים מטפלים / מחנכים כגון גננות 
או מורות על מנת להדריך להסביר ולסייע לכל המוערבים לתת לילד 

הזדמנות שווה על ידי הבנה נכונה של קשייו.
ידוע כי התערבות מוקדמת יכולה לקדם ילדים עם DCD ולאפשר להם 
במסגרות  שונות  בפעילויות  חלק  ולקחת  להשתתף  הצלחות,  לחוות 
השונות, למנוע מצבי תסכול וקשיים רגשיים ו/או התנהגותיים. מעבר 
לכך, לטיפול ב-DCD יש חשיבות גם במניעה של קשיים משניים כגון 

השמנת יתר כתוצאה מחוסר פעילות.
חשוב להבין כי לילדים אלו יש קושי אמיתי אשר אינו זמני או חולף. 
טיפול  ספציפית.  לו  המתאימים  וטיפול  התייחסות  מחייב  זה  קושי 
יכולותיו  את  למצות  הקשיים,  את  להבין  לילד  לאפשר  יכול  מתאים 
ולספק לילד תחושת מסוגלות החשובה כל כך בהתפתחות התקינה 

לאורך כל מעגל החיים.

יש לכך סיבה! הילד מסורבל?

בעיסוק,  מרפאה  וודה,  שנרך  מירב   מאת: 

לוינשטיין. ביה”ח  הילד,  להתפתחות  המכון 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב
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28 נובמבר 2010

לכבוד
צוות מחלקת אשפוז יום כללי
ביה”ח לוינשטיין-מרכז שיקום

הנדון: מכתב תודה

ברצוני להודות לכל הצוות: ד”ר ונדר, האחות 
רחל ציחי, פיזיותרפיסטית גליה בייטנר, מיכל 
פרלמן, מריפוי בעיסוק והדר מרון המזכירה. 

על טיפולכם האדיב, המקצועי והמסור 
שקבלתי במחלקה, בחודשים ספטמבר 

אוקטובר השנה.
ברצוני להדגיש את הערכתי הרבה לעובדת 
הסוציאלית גב’ דורית אלדר ולפסיכולוגית, 

דפנה אשכנזי, אשר עזרו לבעלי ולי 
להתמודד עם הקשיים הרגשיים שעלו תוך 

כדי השיקום, כאשר הן מעניקות לנו יחס 
חם, תומך והרבה אמפתיה.

תודה על כל העזרה וישר כוח!

בברכה

מ.ד.פ
בית בכפר - הדרים

27 ינואר 2011

לצוות מחלקה 3

תתגמדנה המילים להביע לכם מילות 
הערכה על תשומת הלב האישית והחמה, 

על ההתחשבות בכל פרט, על המעקב 
והטיפול אשר כפי שידענו היה כפול ועל 

המסירות בה טיפלתם באבא שלי כל עת. 
לא חסכתם במאמץ והעבודה ראויה 

למחמאה.
ואנו, המשפחה, מרגישים היטב את 

התוצאה. אם נביע לכם תודה וברכה היא 
ודאי לא תקיף את מלוא ההערכה.

אבל דעו לכם כי כך אנו מרגישים באמת.
תודה היא מילה עם ערך אהבה והערצה 

לאדם אשר נתן או עשה.
אז ברצוננו לומר לכם: תודה תודה תודה

ח.מ                                      מכל הלב.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

13 מרץ 2011

לצוות הכי מדהים שיש!

לכל האחים והאחיות והרופאים המדהימים!
היינו שבוע בבית חולים תל השומר לקראת 

הניתוח של י. )שבסוף לא יתקיים( ופשוט 
לא הפסקנו לדבר על בית לוינשטיין, על 

מחלקת טיפול נמרץ. איזה הבדלים! איזה 
יחס שונה! אתם פשוט מדהימים, באמת 

אנחנו כל כך מעריכים אתכם. זה ממש לא 
מובן מאליו היחס המדהים שלכם, ההבנה, 

השמחה...
דווקא אחרי שהיינו בתל השומר הבנו 

שאנחנו פשוט מעריכים אתכם וכמה אנחנו 
צריכים להעריך כל אחד ואחד מהצוות 

שלכם.
רצינו להגיד פשוט תודה!

תודה על טוב הלב, על היחס המבין והאוהב,
על ההבנה, ההשקעה, על זה שאפשר 

לסמוך עליכם...
צוות שיודע לעזור ובכל מצב לתמוך

על ההקשבה, על המילה הטובה
על שעתים מרצון - ולא מחובה!

פשוט ככה - עשיתם מרצון ולא מחובה, 
צוות רפואי אחר פשוט "עושה את העבודה" 

והולך הביתה בלי יחס נורמלי ובלי חיוך. 
אבל אצלכם זה עם לב רחב, בשמחה 

וברצון.
בתל השומר - פחדנו להשאיר את י. דקה 

אחת לבד. בבית לוינשטיין אנחנו יודעים 
ובטוחים שהוא בידיים טובות כי יש צוות 

שמשגיח ושאכפת לו באמת!

אז פשוט תודה לכם... ויישר כוח!

מחכים לבשורות טובות

משפחת א.

3 פברואר 2011

לכבוד 
מנהל בית חולים לוינשטיין - פרופ' כ"ץ

מחלקת פניות ציבור

הנדון: הבעת הערכה

אנו הורי הילד נ.ב. חידשנו את טיפולינו 
בריפוי בדיבור וקיבלנו לשמחתנו הרבה את 

הקלינאית המקסימה אפרת הראל-נוב. 
 רוצים אנו להביע את הערכתנו לאפרת, 

היא התגלתה כקלינאית ברמה מקצועית 
מאוד ומסורה אשר בטיפולה מראה פן 

ייחודי של יצירתיות וגמישות שלא רואים כל 
הזמן. היא משלבת ציור ומשחק - דרמה 
על מנת להגיע לאותו יעד. אפרת גם רכה 

ונעימה ובאמת רואים כי התקדמות בננו 
חשובה לה מאוד.

יישר כח
כן ירבו כמותה!

בברכה,

ע. ש. כ.
הרצליה

31 מרץ 2011

לכבוד
הגב' מיכל פרלמן ונעמי גלנטר

מרפאות בעיסוק

ברצוני להביע בזאת את תודתי והערכתי 
הרבה על העבודה המקצועית והמסורה ועל 
היחס האישי והמתחשב. ישנם רגעים בחיים 
בהם אדם זקוק למשענת, עצה ותמיכה. מי 

ייתן ויהיה לכן את הכוח לשרת את הזקוקים 
לכך בכזו מסירות.

תודה לכן על תשומת הלב האישית והחמה. 
תודה על היותכן אדם שעליו אפשר לסמוך, 

שיודע בכל מצב לתמוך. 
תודה לכן מיכל ונעמי, שהושטתן יד לעזרה 

וידעתן לסייע בשעת צרה. תודה על כך 
שאתן תמיד מחייכות באופטימיות מלאה. 

תודה על כך שהייתן שם עם המון סבלנות, 
על כך מודה אני במלוא הכנות. תודה על 

המקצועיות בכל פרט ודבר, ועל האנושיות 
ועל זה העיקר.

תודה על הדאגה והזמינות, על היחס 
והרגישות. תמשכנה כך לעזור ולחייך,

מאחל לכן שתמיד יהיה בידכן הכוח לתת.

בהוקרה ובהערכה רבה,

ק.י.
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  P - 1%

אורטופדיקה שטינר היא חברה ותיקה ביותר 
בתחום האורתופדיה, המספקת מגוון אביזרים וציוד 

לנכים ובעלי מוגבלויות

אצלנו תמצאו:
	•אביזרים שיקומיים

	•עזרי הליכה כגון הליכונים וקביים
	•כיסאות שירותים ומקלחת

	•מיטות אשפוז ביתיות
	•כורסאות הקמה חשמליות

	•מנופים חשמליים וידניים

1 - 7 0 0 - 5 0 0 - 4 4 9
לפרטים ומידע נוסף:

w w w . o r t h o p e d i c a . c o . i l

רשימת סניפים: 
גוריון 32 בן  גן:  רמת   ,77 פינת אלנבי   ,1 תל אביב: מזא"ה 
4 שפירא  משה  חיים  השר  ומחסן:  תצוגה   - לציון  ראשון 

בית מסוף, קומה א’ אולם 14

אורטופדיקה שטינר הינה ספק המוכר על ידי משרד הבריאות, 
ביטוח. וחברות  חולים  בתי  החולים,  קופות  הביטחון,  משרד 
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ידיעות השרון, 15.4.2011

בית חולים לוינשטיין                  גיליון אביב

ישראל היום, 22.10.2010

העיר, 14.1.2011
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crm@klir.co.il  | www.klir.co.il | 6404001-08

C7  -  PRO  -  ULTRA  -  EXTRA  -  PLUS  -  PERFECT  -    ACTIVE  -  MIX  -  TOP   -  MAX 
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 HYDRO TANA EXPERT

  - EXPERT 
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 שירותי כביסה, השכרת מדים וטקסטיל.
כחלק מהשירות הייחודי

שמכבסת שלג מעניקה ללקוחותיה,
פותחה מערכת פוליטקס לניהול ובקרה.

 SARITH@SHELEGLAUNDRY.CO.IL :דואל 
טל: 04-6332818

מערכת פוליטקס, מאחסנת ומחלקת מדים,
 מגבות ומגוון סוגי טקסטיל.

המערכת מספקת שירות אמין ומהיר,
24 שעות ביממה.

TOMERP@POLYTEX.CO.IL :דואל
 04-6333142, פקס 04-6338002

 אסטוריה 7 חדרה 38507
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03-5086825
03-5086880
03-5086880
03-5086860

-  
-   

 ,

03-5086890
03-5086830
03-5086820


