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דבר המנהל
עובדים, גמלאים וידידים,

בשנה שעברה מצאנו עצמנו בלוינשטיין כאי של יציבות בסביבה עולמית של חוסר ודאות. 
בחודש האחרון הרגשנו יחד עם כל עם ישראל את אי הודאות שאפפה את תקופת מבצע 
“עמוד ענן“. פעמי המלחמה היו רחוקים מהמקום בו אנו נמצאים אבל כולנו היינו שותפים 

לתחושות התושבים שהיו בקו הטילים והזיכרון החזיר אותנו אל מלחמות העבר שחווינו.
מלחמות העבר מחברות בתודעת העם בישראל את בית החולים לוינשטיין אל פצועי צה“ל. 

אלה שלוינשטיין החזיר מתהומות של חדלון, כאב ואי-יכולת, לחיים, חווית אושר, תפקוד ויכולת 
לתרום לכולנו. שמור להם מקום של כבוד בחברה הישראלית. חלקם חזרו לשרת בצה“ל ורבים 

מהם נותרו בקשר אמיץ איתנו. בין אם מדובר במעקב רפואי ובין אם בקשר של רגש וחברות. 
 מזה שנים מתקיים מידי חנוכה אירוע שנתי ענק לכבוד פצועי צה“ל ששוקמו בלוינשטיין. 

את האירוע מארגנים המתנדבים הותיקים אורה ויאיר שני ושותפים לו ארגון נכי צה“ל בראשות 
היו“ר חיים בר ועמותת הידידים הנפלאה של בית החולים לוינשטיין. נעשה הכל שמסורת יפה 

זאת תמשך גם בשנים הבאות.

אנחנו מחוברים גם לפצועי צה“ל וגם לכלל הנזקקים לטיפול שיקומי בישראל. מספרם הולך וגדל ומערכת הבריאות בישראל חייבת לתת מענה 
למגמה הברורה הזאת. מערכת הבריאות שלנו, אף שהיא סובלת מבעיות וחוליים מרובים, דורגה לאחרונה, בסקר איכות של חברת ידיעות 

אמריקנית, כשישית מתוך 145 מערכות בריאות של  מדינות, כשספרד, הולנד, שבדיה, גרמניה, צרפת וארה“ב מזדנבות אחריה. זו מערכת בעלת 
יכולות מרובות ואין לי ספק שכנדרש, היא תגדיל את הנתח של רפואת השיקום בעוגת הרפואה הישראלית. בית החולים שלנו, שהוא הגדול מסוגו 

בישראל ומקיים את רוב הפעילות של רפואת השיקום בכללית, ייקח חלק משמעותי בתנופת הפיתוח הצפויה ברפואת השיקום.

תנופת הפיתוח תראה כבר בקרוב מאוד בבית החולים לוינשטיין, אשר עומד להתחדש ולגדול. בניית המגדל הדרומי הולכת ומסתיימת ובתחילת 
 2013 נעביר חלק ממיטות האשפוז לאגף החדש. עם פתיחת האגף החדש יתווספו כ- 17 מיטות לבית החולים, תוך כדי הרחבה משמעותית 

של השטח שיהיה לרווחתו של כל מאושפז. באזור הצפוני שיתפנה ממיטות בשלב הזה, יוחל בשיפוץ שבאופן מדורג יכלול את כל בית החולים, 
עד שיהיה לנו מבנה חדיש לחלוטין ברמת גימור אחידה וגבוהה.

שיפוץ הבניין הקיים והפיכתו של לוינשטין למוביל גם במבנה החדיש והמודרני בישראל הם רק תחילת הדרך. בשנה האחרונה אנחנו מכינים בבית 
החולים תכנית-אב לדור הנוכחי וגם לדורות שיבואו אחריו. עובדים ומנהלים בבית החולים השתתפו בסיעור מוחות רב שלבי, במהלכו הוצעו 

עשרות רעיונות לחידוש פני בית החולים, לשינוי בתחומי העיסוק שלו, לרענון תבנית הפעילות שלו ולשיפור הטיפול השיקומי והשירות שהוא נותן 
למאושפזים ולקהילה. הרעיונות האלה מוינו על פי תכניהם למספר קבוצות. למיון נוסף וניתוח מעמיק של כל אחת מקבוצות הרעיונות מונו ועדות 

שמורכבות מעובדים במגוון מחלקות וסקטורים בבית החולים. כל רעיון שהועדות ימליצו להכליל בתכנית האב יעבור בחינה מעמיקה, על-ידי גורם 
מקצועי, להערכת הצורך בו וישימותו התכנונית, הלוגיסטית והכלכלית. במהלך השנה הקרובה, אנחנו מקווים להגיע לתכנית מפורטת שתציג את 
ראייתנו על התכנים בהם יעסוק בית החולים, המבנה הארגוני שלו, והמבנים הפיזיים שיהיו בכל שטח הקרקע ששייך לו, בעשרות השנים הבאות.

לפיתוח של בית החולים נדרשות השקעות כספיות אדירות. חלק עיקרי מההשקעה נעשית על ידי  כללית, כשלהחלטות עליה שותפים המנכ“ל, 
 אלי דפס, סמנכ“ל בתי החולים, ד“ר אהוד דודסון, סמנכ“ל הלוגיסטיקה התשתיות ומערכות המידע, גדי כהן וסמנכ“ל הכספים, אלי כהן. 

 אולם הבינוי והשיפוץ לא היו יכולים להתממש ללא תרומות נוספות. ביניהן תרומה גדולה מעיזבון הלנברג ותרומה נדיבה של קרן לגסי הריטייג’ 
)Legacy Heritage Fund Limited(. נוסף לאלה, מסייעות לפיתוח תרומות של אנשים וגופים נדיבים רבים אשר מעבירים אלינו סכומים קטנים 

יותר שמצטברים לגדולים, באמצעות עמותת הידידים שלנו, אותה מנהלים היו“ר ארז מלצר והמנכל“ית שולה מליק. לתכניותינו לשנים הבאות 
נזדקק לתרומות רבות נוספות ולהשגתן נצטרך להסתייע באלה שמסייעים לנו כיום וגם באחרים.

בנוסף לפיתוח בית החולים ובמקביל לשגרת העבודה בלוינשטיין, אשר מאריכה חיים ומשפרת איכותם באמצעות המקצועיות יוצאת הדופן של 
אנשינו, הגברנו בשנה האחרונה את הפעילויות לשיפור נוסף של המקצועיות, לשיפור השירות למטופלים ומשפחותיהם, לשיפור תהליכי העבודה 

בבית החולים ולחיזוק הקשרים שלנו עם הקהילה ועם בתי החולים הכלליים. גדלה השתתפות עובדי בית החולים בהשתלמויות ובכנסים בהם 
מוצגות תוצאות המחקרים שלנו. רופאים מומחים ברפואת שיקום ובעלי מקצועות רפואיים נוספים הציגו לאחרונה לעולם את פירות עבודתנו, 

בכנס החברה הבינלאומית לחוט שדרה בלונדון שבבריטניה, בכנס הפורום הים-תיכוני לשיקום בסורנטו שבאיטליה ובכנס החברה הבינלאומית 
לרפואה פיסיקלית ושיקום באטלנטה שבארה“ב. רבים השתתפו בכנס האיגוד הישראלי לשיקום שהתקיים בסוף נובמבר. בסיעוד מתקיימים 

הדרכה ותרגול שנועדו להגביר פעילות שמבוססת על ראיות מחקריות. ניתנו הנחיות חדשות, נעשות הדרכות ומונו בעלי תפקידים לשיפור המענה 
הטלפוני, מסירת המידע לחולים ומשפחות, נגישות המשפחות לרופאים וזמינות האחיות לקריאת חולה. נעשה ניתוח תהליכי העבודה במספר 

מחלקות וכתוצאה שלו צפויים שינויים, שהראשון בהם יהיה תהליך איחוד של אשפוזי היום. הסכמנו עם מחוז שרון שומרון וחטיבת הקהילה 
בכללית על קריטריונים להפניה אלינו שיסייעו להגברת המועילות של טיפולינו ואחיות מנוסות שלנו מבקרות מועמדים לטיפול שיקומי בבתי 

חולים כלליים כדי למסור מידע מכוון ולסייע לבתי החולים ולמחוזות בהעברה מהירה וחלקה של הנזקקים לטיפול הייחודי אצלנו.

מגיד אברהמי המנהל האדמיניסטרטיבי החדש  של בית החולים, אשר החליף בתפקידו את דוד המר שפרש לאחרונה לגמלאות, מביא איתו ניסיון 
עשיר ממגוון התפקידים הבכירים שעשה בכללית. נוכחותו מורגשת ותסייע לקדם את תכניותינו המאתגרות. יחד נמשיך לקדם את בית החולים 

לוינשטיין, לרווחת מטופלינו, לגאוות עובדינו ולתפארת כללית וישראל.

לכולנו איחולים לשלווה ושלום, שיקום נפלא, חג חנוכה מלא-אור, ושמחה בחגים הקרבים של בני כל הדתות שאיתנו!

שלכם,

פרופ’ עמירם כ“ץ
מנהל בית החולים 
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הּוא ָהָיה אֹוֵמר,
ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. 

ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני.  ּוְכֶשׁ
יו, ֵאיָמָתי ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁ

)משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד(

הגישה שהנחתה אותנו בניסיון למצוא מודל 
גישתו הטיפולית של  הייתה  של התערבות 
ויקטור פרנקל, גישה המכונה “לוגותרפיה”. 
אוסטרי  יהודי  פסיכיאטר  פרנקל,  ויקטור 
ניצול שואה, מוכר מאוד בזכות ספרו “מבוא 
 - משמעות  מחפש  האדם  ללוגותרפיה: 
האקזיסטנציאליזם”.  אל  המוות  ממחנות 
בספר זה מקדם פרנקל את הרעיון ש“אדם 
לעמוד  יוכל  קיומו  של  למה  ה-  את  היודע 
כמעט בכל איך”.  לפי פרנקל, המניע העיקרי 
למשמעות.  הרצון  הוא  האדם  להתנהגות 
ראויה  ותכלית  סיבה  מזהה  אדם  כאשר 
לפעולה  הדרכים  את  ימצא  גם  הוא  לקיומו 
שבדרך.  הקשיים  על  ויתגבר  הנדרש  בכיוון 
הפסיכולוגיה  לזרם  שייכת  הלוגותרפיה 
חירותו  את  במרכז  המעמידה  ההומניסטית 
של האדם ואחריותו האישית לעיצוב דמותו 
סארטר  הצרפתי  הפילוסוף  אם  והתנהגותו. 
חופשי”  להיות  לתמיד  נידון  ש“האדם  טוען 
)ובכך מתכוון שאדם אחראי לכל מעשיו והם 
הקובעים את דמותו כאדם(, פרנקל הופך את 
של  חיובי  לבסיס  והאחריות  החופש  מושג 
אפשרות  מניח  החופש  הטיפולית.  שיטתו 
במרכיבים  אינו  הרצוי  השינוי  שינוי.  של 
של האופי או בדחפים אלא בנקיטת עמדה 
כלפי האירועים העוברים  אחרת של האדם 
בחיפוש  אישית,  אחריות  של  עמדה  עליו, 

אחר משמעות החיים ובחתירה למימושה. 

הדבר שניסינו לעשות 
במחקר שהוזכר, משנת 2007, נמצא שאנשים 
חווים  מוחי  אירוע  אחרי  בתפקודם  מוגבלים 
שליטה  איבוד  של  תחושה  קרובות  לעתים 
הנובעים  ודיכאון  ירוד  עצמי  ערך  חייהם,  על 
על  להשפיע  יכולת  חסרי  שהנם  מהמחשבה 
גורלם ולבצע את אותן מטלות שביצעו בעבר. 
תקנה  אשר  מובנית  שהדרכה  הנחנו  כן,  אם 
לחולה )א( כלים לניטור עצמי של גורמי הסיכון 
להישנות המחלה, עם תועלת מוכחת בתחום 
המניעה השניונית, )ב( ידע מעשי של תרגילים 
לשם  בביתו  יומיומי  בסיס  על  לבצע  שעליו 
 – והעצמתם  השיקומי  הטיפול  הישגי  שימור 
שני אלה יחד עם חניכה אישית על ידי סטודנט, 
להשתתפות  החולה  את  לעודד  שתכליתה 
יפחיתו את תחושת  ופעילות פנאי –  חברתית 
חיים  איכות  של  לחוויה  ויובילו  האונים  חוסר 
מבחינת  רווחים  להשגת  )במקביל  יותר  טובה 

בריאותית ותפקודית(.  
מערך  ופיתחנו  תכנים  קבוצת  הגדרנו  ראשית, 
של הדרכה מובנית למטופל ולמשפחתו בנוגע 
לגורמי הסיכון להיווצרות אירוע מוחי. חלק זה 
של ההדרכה נעשה על-ידי רופאים ואחיות של 
המחלקה. תכני ההדרכה כללו הסבר על יתר 
לחץ דם, סוכרת, דיסליפידמיה, עישון, הפרעות 
שרלוונטיות  ספציפיות  יותר  והפרעות  קצב, 
מעשי  בעיקר  היה  ההסבר  החולים.  למקצת 
רישום  כיצד מנהלים  דם,  איך מודדים לחץ   –
הדם,  לחץ  לאיזון  המטרה  ערכי  מהם  מסודר, 
כיצד  המשפחה;  לרופא  לפנות  צריך  מתי 
ערכי  מהם  בדם,  הסוכר  רמת  את  מנטרים 
ומותרים  אסורים  מזונות  אלו  הרצויים;  הסוכר 

של  החומרים  בחילוף  הפרעה  עם  לחולה 
מהן  לקחת,  שיש  התרופות  מהן  השומנים, 
משתתף  החולה  כאשר  וכו‘.  הלוואי,  תופעות 
ומכיר  הללו  הסיכון  גורמי  בניטור  פעיל  באופן 
התראה  לתת  יכול  הוא  המטרה,  ערכי  את 
לרופא  לעזור  זה  ובאופן  חריגות,  על  מהירה 
שינוים  לגבי  החלטות  בקבלת  המשפחה 
איזון  השגת  לשם  התרופתי,  בטיפול  נדרשים 
אופטימלי לאורך זמן. ההשתתפות האקטיבית 
חוסר  מתחושת  מורידה  בתהליך  החולה  של 
לנוכח  גורלו,  על  השליטה  ואיבוד  האונים 
הסכנה של התרחשות אירוע מוחי חוזר כאשר 

גורמי הסיכון לא מאוזנים כראוי. 
שניתנת  ההדרכה  של  להבניה  חתרנו  שנית, 
והמרפאות  הפיזיותרפיסטים  ידי  על  לחולים 
יומיומי  עצמי  מוטורי  לתרגול  ביחס  בעיסוק, 
מאשפוז.  השחרור  אחרי  לבצע  שעליהם 
עקרוניות  מהנחיות  לעבור  הייתה  הכוונה 
כמותי  מרכיב  עם  סדורות,  להוראות  וכלליות 
ברור )כמה פעמים ביום וכמה זמן כל פעם יש 
ולא פחות  נוצרו דפי הסבר  לבצע כל תרגיל(. 
חשוב - דפי משוב, למילוי על ידי החולה ובני 
מהחולים  ללמוד  שנוכל  מנת  על  המשפחה, 
ליעילה  ולהפכה  ההדרכה  את  לשפר  כיצד 
ומותאמת יותר. גם כאן, המטרה הייתה לחולל 
שינוי תפיסתי – להראות לחולה שיש ביכולתו 
תפקודו  שיפור  ולמען  עצמו  למען  לעשות 
של  התחושות  את  להמיר  רצינו  היומיומי. 
במטפלים  ותלות  אונים  חוסר  שליטה,  אובדן 
מקצועיים – בתחושה של אמון וביטחון עצמי 
מתוך  יומיומית,  אקטיבית,  לעשייה  הנלווית 
ֲאִני”  ָמה  ְלַעְצִמי,  ֲאִני  “ּוְכֶשׁ אישית.  אחריות 
משמעה  שיקום  לאנשי  המותאמת  בפרשנות 
מעתה – לא רק נתינה מעצמך לחולה מעמדת 
המטפל אלא גם מעמדת המדריך. אם אשאיר 
לא  לחולה,  להעבירו  מבלי  לעצמי  הידע  את 
אעשה את תפקידי במלואו. על מנת שהחולה 
יוכל לממש את אחריותו ובאופן מעשי לקדם 
העצמי  בטחונו  ואת  התפקודית  יכולתו  את 
בכוחו, עלי לתת לו – בנוסף לטיפול מקצועי – 
גם ידע מעשי נכון ומותאם, לפני צאתו לאותה 

דרך שמתחילה ביום השחרור מהאשפוז. 
כאן מתבסס על ההכרה  הניסיון המתואר  כל 
שתפיסות, דעות ועמדות הן הדבר שיש לשנות 
בדרך לשיפור מצב הרוח וההשתתפות. מכיוון 
שכל כך קשה לשנות עמדות, בפרט במצבים 
הבנו  מעורער,  רגשי  ומצב  גופנית  חולשה  של 
שתכליתו   - הפרויקט  של  השלישי  שבחלק 
הסגירות  ממצב  ולצאת  להעיז  החולים  עידוד 
וההצטמצמות בתחומי הבית ולהתנסות בהנאה 
 - “השתתפות”  של  מחוויות  שבאים  ובסיפוק 
כאן יש צורך בסיוע חיצוני מתמשך. מהיכן ניתן 
לגייס סיוע למטרה זו? מערכת הבריאות בכלל 
והמערך השיקומי בפרט מתפקדים במצב של 
אי ספיקה כרונית. כוח האדם המקצועי בקושי 
מספיק להתמודדות עם המשימות הבסיסיות 
ביותר של הטיפול השיקומי - הרכשת מיומנויות 
להקטנת התלות בזולת בביצוע פעולות יומיום 
נדרש  שהיה  מה  אופטימלי,  באופן  בסיסיות. 
מקצועי  פסיכולוגי  טיפול  הוא  זו  למשימה 
אפשרות  בהעדר  לעשות  ניתן  מה  מתמשך. 
קרוב  בישראל  )יש  לעין  הנראה  בעתיד  כזאת 

נחכה  האם  שנה(?  כל  שבץ  מקרי  ל-15000 
לכך  נמתין  ישתפר?  הבריאות  מערכת  שמצב 
שקובעי המדיניות יכירו בצורך ויעמידו לשם כך 
את המשאבים הנדרשים? לפחות למטרה של 
בדיקת היתכנות החלטנו לנסות להתמודד עם 
הקיימים, כמאמר החלק  המשימה באמצעים 
 - זה  השלישי במשנה המשמשת כמוטו לכל 

יו, ֵאיָמָתי”. “ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁ
פנינו לעזרה לחברינו באוניברסיטה  זו  בנקודה 
הפתוחה, אך לפני הפירוט בעניין זה יש להסביר 
ההשתתפות  הגברת   – נוסף  בסיסי  רעיון 
החברתית של אנשים עם נכויות מחייבת שינוי 
החברה  של  גם  הנכים,  של  רק  לא  עמדות 
שבה הם חיים. דוגמאות ברורות לעניין זה ניתן 
לראות בשני תחומים – נגישות והעסקת נכים 
במקומות עבודה. שינוי עמדות אשר יביא לכך 
נגישים לאנשים עם מוגבלויות  יהיו  שמקומות 
ומעסיקים יעסיקו ברצון אנשים עם מוגבלויות 
– שינוי כזה יתרום לחברה ככלל, לא רק לנכים, 
מפני שחברה שטוב לחיות בה היא זו שדואגת 
לאוניברסיטה  פנינו  כן  אם  מדוע  לחלשים. 
הפתוחה? בעיקר מפני שהיא נמצאת ברעננה, 
כמו  בה,  שמתקיים  ומפני  לוינשטיין,  בית  כמו 
פר”ח*.  פרויקט  אחרות,  באוניברסיטאות 
וחברתית,  לימודית  לחונכות  זה,  פרויקט 
זכויות  בו  המשתתפים  לסטודנטים  מעניק 
שונות בתמורה לעבודה )בד”כ חניכה אישית( 
החינוך  קידום  פערים,  צמצום  שתכליתה 
מה  עם  אחד  בקנה  העולות  אחרות  ומטרות 
שאנו ניסינו לקדם – עידוד השתלבות מחודשת 
בפעילויות  מוחי  אירוע  שעברו  אנשים  של 
לפנות  חשובה  סיבה  עוד  )*הייתה  חברתיות. 
היכרותנו   – הפתוחה  לאוניברסיטה  דווקא 
המוקדמת עם פרופ‘ יורם עשת המלמד שם. 
פרופ‘ עשת נפצע בראשו במלחמת יום כיפור, 
פציעה שגרמה לנזק חמור בחלק האחורי של 
מגבלות  למרות  הימנית.  המוחית  ההמיספרה 
המוטורי,  בתחום  היום  עד  שנותרו  קשות 
חזר  עשת  יורם  והקשבי-מרחבי,  התפיסתי 
ללימודים, התקדם כאיש אקדמיה ומכהן היום 
לכוחה  מובהקת  דוגמה  אולי  והוא  כפרופסור 
מציב  שאדם  משמעותית  מטרה  של  המניע 
עם  בהתמודדות  אישית  ולאחריות  לעצמו, 
המטרה.  להגשמת  בדרך  אינסופיים  קשיים 
רבים מהרעיונות כאן הופרו מסיפור חייו, עליו 

ניתן לקרוא בספרו – “אדם הולך הביתה”(.
בשמחה  ושהתקבלה  שהעלינו  ההצעה  ובכן, 
על ידי האוניברסיטה הפתוחה, הייתה להפעיל 
סטודנטים כחונכים לחולים שעברו אירוע מוחי 
בשכר  להנחות  בתמורה  לביתם,  והשתחררו 
הלימוד. הסטודנטים, שקיבלו הדרכה מוקדמת 
מצוות המחלקה לגבי היבטים שונים של אירוע 
החולים  לבתי  להגיע  נדרשו  והשלכותיו,  מוחי 
)נעשה תאום, ככל האפשר, כך שלחולה יותאם 
וללוותם  מקום(  בקרבת  המתגורר  סטודנט 
הבית  מן  לצאת  עידודם  תוך  פנאי,  בפעילות 
ולהתנסות בדברים שנהגו לעשות בעבר מתוך 

הנאה.  
כאמור, הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם צוות 
בכיר של האוניברסיטה הפתוחה - יורם עשת, 
רונית בוגלר, גל הרפז–גורודסקי ודנה כספי-

אנשי  מעט  לא  השתתפו  ממחלקתנו  צחור. 

מאת: ד”ר קורין צרפתי – סגנית מנהל מחלקה לשיקום נוירולוגי ב‘, בי”ח לוינשטיין

האדם מחפש משמעות: דרכים אפשריות להתמודדות 
עם השלכות אירוע מוחי ברוח הלוגותרפיה.

הקדמה
לפני כארבע שנים יצא לדרך פרויקט משותף 
לוינשטיין,  מבי”ח  שיקום  אנשי  קבוצת  של 
יחד עם חברי סגל מן האוניברסיטה הפתוחה, 
שמטרתו הייתה לבחון אפשרות של הפעלת 
אירוע  שעברו  לאנשים  כחונכים  סטודנטים 
מוחי והשתחררו לביתם אחרי תקופת שיקום 
תובנות  הניבה  הזאת  ההתנסות  באשפוז. 
חולי  של  וקשייהם  מצבם  לגבי  חשובות 
אחרי  ושנים  חודשים  המשפחה,  ובני  השבץ 
בעריכת  הצורך  את  חידדה  גם  היא  האירוע. 
המטופל  בין  היחסים  בתפיסת  יסודי  שינוי 
את  בתפיסת המטופל  וכן  בשיקום  והמטפל 
וטיפוח  ואת אחריותו האישית לשימור  עצמו 
את  לתאר  באה  זו  כתבה  השיקום.  הישגי 
לפרויקט  להיכנס  אותנו  שהניעו  הרעיונות 
והמסקנות  התובנות  עיקרי  ואת  זה  מורכב 

שניתן לגזור ממנו.

הולדת הרעיון 
האשפוז השיקומי של חולה שבץ נמשך בדרך 
כלל מספר שבועות )בממוצע כ:6-7 שבועות( 
במהלך  הטיפולי  המאמץ  הדברים  ומטבע 
הסיכון  גורמי  איתור  ב-)1(  מתמקד  האשפוז 
מנת  על  החולה,  של  הרקע  מחלות  ואיזון 
חוזר;  אירוע  להיווצרות  הסכנה  את  להקטין 
הצורך  וביטול  בניידות  עצמאות  השגת   )2(
המוטורי  התפקוד  שיפור   )3( גלגלים;  בכסא 
בידיים למניעת תלות בזולת בביצוע פעולות 
שיפור   )4( והמורחבות;  הבסיסיות  היומיום 
 )5( שנפגעו;  וקוגניטיביים  לשוניים  תפקודים 
תגובות  עם  בהתמודדות  פסיכולוגית  עזרה 
תמיכה   )6( החריף;  בשלב  ודיכאון  חרדה 
העיקרי,  למטפל  ובעיקר  למשפחה  וסיוע 
להתמודד עם המצב החדש שנוצר בעקבות 
האירוע המוחי וכן הנחיית המשפחה בנושאים 
גורמי  זכויות, מול הביטוח הלאומי,  של מיצוי 
הרווחה בקהילה וכו‘. נעשים כמובן גם דברים 

הזאת,  הקצרה  הזמן  בתקופת  אך  אחרים, 
המוחי,  האירוע  למועד  סמוך  שמתרחשת 
ניתן להיכנס עם החולה לתהליך טיפולי  לא 
טוב  להתמודד  לו  שיעזור  מעמיק  פסיכולוגי 
יותר עם השבר שהתרחש וקטע בפתאומיות 
בשלב  לעתיד.  והתכניות  החיים  מהלך  את 
השיקום,  במחלקת  נמצא  החולה  שבו  זה 
תשומת הלב שלו נתונה להשגה מחדש של 
שליטה יציבתית, יכולת לעמוד וללכת, יכולת 
לאכול, להתלבש, להתרחץ, לשלוט בסוגרים, 
מפני  הדבר,  שכך  טוב  אחרים.  עם  לתקשר 
תפקודי  בביצוע  אישית  עצמאות  שהשגת 
היא בעלת חשיבות  היומיום החיוניים האלה 
גם  הוא  השיקומי  האשפוז  סוף  אך  עליונה. 
התחלה של דרך ארוכה, שבה נדרש החולה 
בעיות  של  ארוכה  סדרה  עם  להתמודד 
קיבלו  השיקומי  האשפוז  שבתקופת  וקשיים 
בהכנסה,  ירידה  למשל,   – משנית  עדיפות 
עליה בהוצאות לבריאות, ארגון סדר יום שיש 
לחזור  ניתן  לא  )כאשר  חדש  בתוכן  למלאו 
לפעילות  חדשים  אפיקים  איתור  לעבודה(, 

פנאי, וכו‘.     
הרוב המוחלט של החולים שעברו אירוע מוחי 
מסיימים את תקופת האשפוז במחלקתנו עם 
שיפור משמעותי מבחינה תפקודית. עם זאת, 
כאשר הם מגיעים אח”כ לביקורת במרפאת 
נבדקים  כשהם  או  המחלקה  של  המעקב 
מחקרית,  במסגרת  בבתיהם  זמן  לאחר 
הוא  עמם  מהשיחות  העולה  העקבי  הרושם 
שרבים מהם סובלים מדיכאון מתמשך וחווים 
במידה  כירודה,  שלהם  החיים  איכות  את 
היכולת  שאינה עומדת בהכרח בהלימה עם 
השיקומי.  בתהליך  שהושגה  התפקודית 
בהתאם,  אנו מבחינים בהבדלים גדולים במידת 
 ,)participation( החברתית  ההשתתפות 
של חולים שעברו אירוע מוחי, כלומר, במידה 
משפחה  בחיי  ומשתלבים  חוזרים  הם  שבה 
וחברה פעילים. יש אצל רבים נטייה להסתגר, 

לצמצם קשרים ולמעשה לוותר על התנסויות 
האירוע  לפני  להנאה  מקור  שהיו  וחוויות 
גם  וסיפוק  להנאה  מקור  להיות  ושיכולות 
במדויק  יותר  לעמוד  מנת  על  האירוע.  אחרי 
מסודרת  בדיקה  ערכנו  התופעה  היקף  על 
של מצב החולים כשהם בביתם, שנה אחרי 
ונתנה  אימתה  זו  בדיקה  המוחי.  האירוע 
והתפרסמה  הנ”ל  כמותי להתרשמויות  ביטוי 

כמאמר:
 Hartman-Maeir A, et al. Activities,
 participation and satisfaction one-year
 post stroke. Disability and Rehabilitation,

.2007, 29:559-566
שנותרו  חולים  רואים  אנו  רבות  פעמים 
בעקבות האירוע עם ליקוים ומגבלות תפקוד 
פעילים  יותר  הרבה  שהנם  משמעותיות, 
מבחינה חברתית מחולים אחרים שנותרו עם 
יותר. מה גורם להבדלים אלה?  ליקוים קלים 
ברור לנו שגורמים רבים - כגון מבנה אישיותי, 
סוציו-אקונומי,  מצב  משפחתית,  דינאמיקה 
על  משפיעים  אלה  כל   – ודעות  אמונות 
תפיסת האירוע המוחי ומשמעותו ומשליכים 
על התגובה הרגשית ועל מאפייני ההתנהגות 
לא  זאת,  עם  מוחי.  אירוע  שעבר  אדם  של 
אלה,  גורמים  של  היחסי  משקלם  ברור 
וחשוב יותר – לא ברור באיזו מידה התערבות 
ולאפשר  המצב  את  לשנות  יכולה  חיצונית 
חוויה אישית וביטוי התנהגותי פחות פסימיים, 

עם פחות הימנעות ויותר השתתפות. 
הרעיון שהניע אותנו להיכנס לפרויקט שיתואר 
שבו  האופן  על  להשפיע  שניתן  הוא  להלן 
מתייחס אדם למחלתו ולמגבלותיו באמצעות 
לבקרה  כלים  בידיו  הנותנת  מעשית  הדרכה 
עצמית מודעת של מצבו הבריאותי ולשיפור 
יכולתו התפקודית בתרגול עצמי יומיומי. שם 
)כאמור  אחריות  קבלת   – הוא  המשחק 
ֵאין  “ִאם   – חז”ל  משנת  של  הראשון  בחלק 

ֲאִני ִלי, ִמי ִלי”(. 

הגישה

רק בלוינשטיין מחלקות שיקום נפרדות עם התמחות ייחודית בתחומים השונים: שיקום מוחי, שיקום אורתופדי, שיקום שדרה ושיקום ילדים
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לבית החולים לוינשטיין ניסיון של למעלה מ–50 שנות שיקום ו–100,000 מטופלים בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו

לסטודנטים  ובהנחיה  לחולים  בהדרכה  צוות 
המחלקה(  מנהל  )סגנית  צרפתי  קורין   –
)עבודה  שחם  נעמי   הפרויקט,  את  ניהלה 
יחד  הפרויקט  בניהול  השתתפה  סוציאלית, 
עם ד”ר צרפתי(, ניצה סגל וזהר נגר )סיעוד(, 
)ריפוי  דורית הפנר  )פיזיותרפיה(,  ג‘סטין רז 
נחום  )פסיכולוגיה(,  גפני  שושי  בעיסוק(, 
סורוקר )מנהל המחלקה(. בנוסף גוייסו אנשים 
בדיקות  לחולים  שערכו  החולים  בית  מצוות 
סטנדרטיות מתוקפות )תמורת תשלום שמומן 
הכספית  התמיכה  את  שנתנה  לגאסי  מקרן 
איכות  של  כמותית  הערכה  לשם  לפרויקט(, 
ההליכה, העצמאות האישית בביצוע פעולות 
הרגשי,  המצב  ומורחבות,  בסיסיות  יומיום 
לפני  החברתית,  וההשתתפות  החיים  איכות 

ואחרי ההתנסות.
שינויים,  מספר  בו  בוצעו  הפרויקט  במהלך 
בעיקר לשם שיפור ההכשרה של הסטודנטים 
לתפקיד. בכל שנה גויסו לפרויקט החונכות כ 
מהאוניברסיטה  לפסיכולוגיה  סטודנטים   10
הפתוחה. החניכה נמשכה כ-6 חודשים, עם 
מפגשים(.   12 )סה”כ  חודש  בכל  מפגשים   2
לפני  הייתה  המפגשים  מטרת  שנאמר,  כפי 
הכל, לעזור לחולה למצוא בחייו הנוכחים, עם 
מגבלותיו, אפיק פעולה או התנסות המהווים 
ולעודד אותו להעיז  וסיפוק,  מקור של הנאה 
זה. התכנים שעלו במפגשים  ולפעול באפיק 
בין הסטודנטים והחולים ובני המשפחה תועדו 

ונדונו בשיחות עם המנחים. 

ארבעה סיפורים אישיים 
• מ.ע., בת 39, נשואה ואם ל 3 ילדים צעירים, 
במחלקתנו  אושפזה  במקצועה,  גרפיקאית 
וסקולרי  גידול  של  חוזרת  כריתה  לאחר 
השמאלי.  גופה  בפלג  חולשה  של  והחמרה 
עם  התהלכה  מהמחלקה,  בשחרורה 
קאודריפוד וסד לייצוב הקרסול ברגל שמאל, 
השמאלית  היד  קצרים.  למרחקים  באיטיות, 
משמעותית  תנועה  ללא  משותקת,  נותרה 
לתפקוד. למרות זאת, היא נזקקה לעזרה קלה 
יום. היא  בלבד בפעילויות בסיסיות של היום 
הייתה עצמאית בטיפולה האישי והקפידה על 
סידור הבית והכנת ארוחת צהריים לילדים. היא 
המשיכה לקבל טיפולים פיזיקליים דרך קופת 
החולים וניסתה גם טיפולים אלטרנטיביים. כל 
יציאותיה מהבית היו רק לצורך טיפולים. בזמן 
הרב שהתפנה לה במהלך שעות היום סבלה 
יעל,  ערך.  חסרת  שהיא  ומתחושה  משעמום 
הסטודנטית שליוותה אותה, הביאה לה ספרי 
נושא  התפתחותית,  פסיכולוגיה  על  לימוד 
הצליחה  יעל  אותה.  עניין  תמיד  שלדבריה 
ממפגש למפגש ליצור מערכת אמון ובעזרתה, 
פנאי  לפעילויות  מהבית  לצאת  החלה  מ.ע. 
קפה  בבית  ישיבה  כגון  טיפוליות,  שאינן 
במהלך  בעלה.  עם  בסופרמרקט  קניות  או 
קרמיקה  לחוג  נרשמה  מיוזמתה,  הפרויקט, 
ולשחייה. אלו היו צעדים קטנים ראשוניים, אך 
ביכולותיה  ביטחון  יותר  של  הייתה  התחושה 
שרצתה  דברים  לבצע  לנסות  תעוזה  ויותר 

ושנראו לה בלתי אפשריים.
• כ.י., בת 56, אלמנה ואם ל 2 בנות בוגרות, 
אושפזה במחלקתנו לאחר אירוע מוחי כשהיא 
סובלת מחולשה של פלג גוף ימין. בשחרורה 

מהאשפוז התהלכה בהשגחה כשהיא גוררת 
בפעולות  עזרה  למעט  זקוקה  ימין,  רגל  את 
לביתה  חזרה  היא  יום.  היום  של  הבסיסיות 
שבו התקיימה דינאמיקה משפחתית מורכבת 
אם  מבנותיה,  אחת  עם  גרה  כ.י.  ותובענית. 
בנותיה היה  לילד. למעשה, לשתי  חד הורית 
עמה קשר תלותי כלכלי, רגשי ופיזי )שמירה 
ובמפגשים  מהאשפוז  בשחרורה  הילד(.  על 
גם  רבה  פסימיות  שידרה  היא  מכן,  שלאחר 
לגבי יכולותיה התפקודיות וגם לגבי האפשרות 
המצב  לאור  עצמה,  למען  דבר  לעשות 
הסטודנטית  מאיה,  הבעייתי.  המשפחתי 
שליוותה אותה, נדהמה לעיתים מגילוים של 
תקשורת בין אישית דרשנית וחסרת אמפתיה 
מצד בני המשפחה. לאורך המפגשים, בלטה 
כ.י.  והצורך של  ויותר תחושת הבדידות  יותר 
בקשר עם בני גילה. בעזרת מאיה, היא יצרה 
בפעילויות  והשתלבה  יום  מעון  עם  קשר 
להנאה  לה  שגרמו  טיולים  כולל  חברתיות, 
לדרשנות  גבולות  להציב  למדה  היא  רבה. 
היום  הבנות, כאשר קבעה שיציאתה למרכז 

עומדת בעדיפות על פני כל דבר אחר. 
בוגרים,  ילדים   2 ל  ואב  נשוי   ,66 בן  ב.ש.,   •
מוח  בגזע  אירוע  לאחר  במחלקתו  אושפז 
הגפיים.  בארבעת  קשה  לחולשה  שגרם 
עם  באיטיות  התהלך  מהאשפוז  בשחרורו 
קשה  חולשה  עם  נותר  הוא  גלגלים.  הליכון 
טובות  תנועות  עם  אך  וברגליים,  בזרועות 
היה  ב.ש.  בעברו,  הידיים.  באצבעות  יחסית 
מורה לחקלאות והתגאה תמיד בגינה שטיפח 
כאשר  לגמלאות.  שפרש  לאחר  ביתו  בחצר 
השתחרר מהמחלקה, לאחר אשפוז ממושך, 
מצא גינה מוזנחת מלאת עשבים שוטים. לשי, 
שחידוש  ברור  היה  אותו,  שליווה  הסטודנט 
מאוד  דבר  עבורו  הם  ואחזקתה  הגינה 
משמעותי. ב.ש. היה משוכנע שאינו יכול עוד 
כשהוא  עזרתו  את  הציע  שי  זאת.  לעשות 
מעמיד את עצמו במקום של תלמיד הרוצה 
ללמוד את תורת המורה.  ב.ש. נהנה מהמעמד 
ופיקח על העבודות הפיזיות הקשות שבוצעו 
הם  יחד  ב.ש.  של  בניו  ידי  ועל  שי  ידי  על 
נסעו לקנות צמחים ופרחים במשתלה ואחר 
על  בישיבה  למצבו,  מותאמים  בתנאים  כך, 
עזרה,  מעט  ועם  לצידו  כשהכלים  האדמה 
כרצונו.  הגינה  את  מחדש  ובנה  שתל  ב.ש. 
עם  להתמודד  מנסה  היה  שלא  הודה  הוא 
המשימה אם לא היו משכנעים אותו להאמין 

שזה אפשרי.
• ח.א., בן 66, נשוי ואב ל 3 ילדים בוגרים, נהג 
הסעות, אושפז במחלקתנו לאחר אירוע מוחי 
בשחרורו  ימין.  גוף  פלג  של  לחולשה  שגרם 
מקל,  עם  עצמאי  באופן  התהלך  מהאשפוז 
באיטיות. ידו הימנית שימשה כיד עזר ותפקודה 
המשיך להשתפר גם בהמשך. על פי המדדים 
ח.א.  משתמשים,  אנחנו  שבהם  התפקודים 
השתקם בצורה טובה מאוד. אלא שמבחינתו 
הוא חש כשבר כלי. העובדה שלא יכול היה 
הכרוכה  הטובה  ולפרנסה  לעבודתו  לחזור 
בה, דבר שמנע ממנו להמשיך ולעזור לילדיו 
הבוגרים, גרמה לו להרגיש חסר ערך ותועלת 
מול אשתו ובמשפחה והוא הגיב לכך בדיכאון 
שחור  בהומור  להשתמש  החל  הוא  קשה. 

שליוותה  הסטודנטית  ויקי,  הרסנית.  וציניות 
שהצליחה  עד  רוח  לאורך  נזקקה  אותו, 
התברר  עבורו.  תקווה  של  קטן  חלון  לפתוח 
ויקי  מאוד.  זאת  ואהב  לבשל  נהג  שח.א. 
איתגרה אותו בהכנת מאכלים שהיא טעמה 
והציעה לו לפתוח בלוג באינטרנט ובו ירשום 
מתכונים וטיפים. היא הדריכה אותו בפתיחת 
הבלוג ושמחה לראות שלפחות במשך מספר 
שעות ביום הוא היה עסוק בבישולים, רישום 
עם  וירטואלית,  אם  גם  ותקשורת,  מתכונים 

גולשים מזדמנים.
הצלחות  מתארים  אלה  סיפורים  לכאורה, 
קטנות, ללא שום דבר הרואי ומרשים. גם איננו 
יודעים אם אותם אנשים התמידו אחרי עזיבת 
יזמו לעצמם  הסטודנטים באותן פעילויות או 
עבורם.  משמעות  בעלות  אחרות  פעילויות 
האנושי  שהמגע  היא  התחושה  זאת,  בכל 
בין הסטודנט לחולה ומשפחתו עזר לאנשים 
אלה להמיר עמדה של פסימיות וחוסר אמון 
ביכולתם לבצע דברים ולהנות מהם, בעמדה 
יותר של מסוגלות, שהביאה לעשייה  חיובית 
ומהנים  חשובים  שנמצאו  דברים  של  בפועל 
עבורם. כמובן, לא כל המפגשים היו מוצלחים 
בכיוון  ולשפר  ללמוד  מה  הרבה  עוד  ויש 

הפעולה הזה, כפי שיפורט בהמשך. 

קשיים ומהמורות בדרך ליישום
לפרויקט  גוייסו  לימודים  שנת  כל  בתחילת 
ידי הסגל  על  בוצע  הגיוס  עשרה סטודנטים. 
הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה לאחר מילוי 
וראיון אישי. למרות המאמץ לאתר  שאלונים 
סטודנטים מתאימים למשימה עדינה ורגישה 
נשרו  הראשונים,  בשבועות  כבר  לעיתים  זו, 
סיבות  לכך  היו  מהפרויקט.  סטודנטים  כמה 
שונות - תאום ציפיות שהתברר כלא מספיק 
במבחן  עמדה  שלא  אישית  מחויבות  טוב; 
ההתנסות המעשית, שהייתה לא פעם קשה 
והכנה  הכשרה  רגשית;  מבחינה  לסטודנט 
לא מספיק טובה של הסטודנטים למשימה; 
לבית  הסטודנט  מבית  גדול  נסיעה  מרחק 
החולה בכמה מקרים. עם זאת, היו סטודנטים 
יוזמה  אחריות,  מעורבות,  מחוייבות,  שגילו 
זו  אלה  במקרים  השראה.  מעוררי  ויצירתיות 
הייתה עשייה למען הקהילה והחברה במלא 

המובן של מושג זה. 
חלק  שעבור  התברר  הפרויקט  במהלך 
אחריות  לקבל  להניעם  הניסיון  מהחולים, 
ולהיות מעורבים בניטור גורמי הסיכון ובתרגול 
התנערות  של  סוג  כמין  נתפס  יומיומי  עצמי 
המערכת מחובת הטיפול בהם. עבור אנשים 
מטופל-מטפל  של  מקשר  המעבר  מסוימים 
תלמיד-מורה(  )או  מודרך-מדריך  של  לקשר 
כשמגבלות  גם  מקום.  לו  שאין  כדבר  נתפס 
ניתן  אם  וגם  וידועות  ברורות  המערכת 
להועיל  עשוי  עצמי  שתרגול  בעיקרון  לקבל 
– יש חולים שלא מוכנים או מסוגלים ליטול 
להמשיך  ודורשים  בעצמם  ולטפל  אחריות 
בלבד.  מקצועיים  מגורמים  טיפול  ולקבל 
מבנה אישיות שמביא לביטוי דפוס התנהגות 
ברוח  טיפולית  גישה  להכשיל  עלול  כזה 

הלוגותרפיה כפי שניסינו ליישם בפרויקט זה.
שהיינו  אף  על   - בה  שנתקלנו  אחרת  בעיה 
המשפחה  ובני  שהמטופלים  משוכנעים 

עזרה  לקבלת  ההזדמנות  את  לנצל  ישמחו 
ההצעה  מהמשפחות  בחלק  מסטודנט-חונך, 
ובדחייה  בסירוב  נתקלה  בפרויקט  להשתלב 
הראשונה  הפגישה  אחרי  בדחייה  או  מראש, 
ממה  לחשש  זאת  ליחס  ניתן  הסטודנט.  עם 
לשגרת  הפרעה  לפרטיות,  כחדירה  שנתפס 
ולכן  ממש  טיפול  שאיננו  משהו  או  החיים, 
מהמטופלים,  חלק  כן,  כמו  תועלת.  יביא  לא 
או שפתית קשה לא  קוגניטיבית  פגיעה  עקב 
התאימו לסוג זה של ליווי, בהעדר יכולת ליצור 

קשר מספיק ישיר וטוב עם הסטודנט. 
יו, ֵאיָמָתי”, עבודת  ברוח המשפט “ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁ
והנחיה  בהדרכה  המחלקה  של  הצוות  אנשי 
לצד  בהתנדבות,  נעשתה  הפרויקט,  במהלך 
העבודה הקלינית השוטפת שגם היא עמוסה 
האופטימלית  הדרך  לא  כמובן  זו  לעייפה. 
בניהול  והקשיים  כזה,  מורכב  תהליך  לקיים 
ובני  החולים  הסטודנטים,  מול   – הפרויקט 
והעמיתים  הצוות במחלקה,  אנשי  המשפחה, 

באוניברסיטה הפתוחה - היו אכן רבים.

מסקנות, שערים לעתיד
כל איש שיקום זוכר מעבודתו מטופלים אשר 
ידעו  ביותר  חמורה  תפקודית  פגיעה  למרות 
מול  לוחמנית  התמודדות  של  עמדה  לנקוט 
אותם  שהובילה  עמדה  המחלה,  תוצאות 
למציאת משמעות לחייהם ולאפיק של עשייה 
במחלקתנו  שאושפזו  רבים  חולים  מרשימה. 
י.פ., חבר קיבוץ  שמעו מאתנו את סיפורו של 
בצפון הארץ, שאושפז כאן לאחר אירוע מוחי 
קשה ביותר בגזע המוח.  י.פ. היה כבן 80 כאשר 
מהאירוע  כתוצאה  המוחי.  האירוע  התרחש 
Locked-היה במצב שמתואר בספרות כ הוא 
הגפיים  בארבעת  שיתוק   –  in Syndrome
דיבור,  יכולת  המונע  והלסת  הלשון  ושיתוק 
והרגשי  הלשוני  הקוגניטיבי,  התפקוד  כאשר 
נפגע(  הגדול שלא  המוח  ידי  על  )המאורגנים 
זו,  תסמונת  עם  אחרים  כחולים  י.פ.,  תקינים. 
נותר סיעודי לחלוטין, זקוק לעזרת הזולת בכל 
פעולות היומיום הבסיסיות והמורחבות. יכולתו 
שנותרה  קלה  ותנועה  העיניים  את  להניע 
לו  להתאים  אפשרו  מימין,  הכתפיים  בחגורת 
חלופית.  לתקשורת  מכשור  האשפוז  במהלך 
הוא לא הפסיק את עבודת התרגום שבה עסק 
לפני האירוע, בפרט תרגום מגרמנית של דברי 
שירה שנמצאו בכתב יד שהותיר יהודי שהיה 

כלוא בגטו טרזין בתקופת השואה. התרגום של 
המאוחד  הקיבוץ  בהוצאת  בספר  פורסם  י.פ. 
י.פ. עם נכותו הקשה, היה לקול חי עבור  וכך 
ידי  על  הושתק  שקולם  וחבריו  המשורר 
הנאצים. הרבה אנשים, בריאים לחלוטין מכל 
עשייה  בחייהם  לממש  מצליחים  לא  בחינה, 
כל כך משמעותית כמו של י.פ. שהיה משותק 
חולי  ושל  י.פ.,  של  הדוגמה  הגפיים.  בארבעת 
לנו  מראים  מכירים,  שאנו  אחרים  רבים  שבץ 
שהכיוון והרעיון הבסיסי שהניע את הפרויקט 
הוא נכון, גם אם הדרך ליישום קשה ומורכבת 

ואולי מחייבת דרכים חלופיות. 
ההישגים  על  לשמור  רוצים  אם  ספק,  ללא 
ולהמשיך  השיקומי  האשפוז  במהלך  שהושגו 
עצמי  בתרגול  להתמיד  חייבים  ולהתקדם, 
הסיכון  את  להקטין  רוצים  אם  יומיומי. 
לנטר  חייבים  חוזר,  מוחי  אירוע  להיווצרות 
הסיכון.  וגורמי  הרקע  מחלות  את  בקפדנות 
אם רוצים להימנע משקיעה במצב של דכדוך 
מתמשך ואפאתיה מנוונת, חייבים לארגן סדר 
כמעשירה,  הנתפסת  פעילות  שכולל  יום 
מהנה ומשמעותית. יש צורך בתמיכה חיצונית 
ולמשפחה יש חשיבות מכרעת בכך. על מנת 
ידע שעל  שהתמיכה תהיה אפקטיבית נדרש 
החולה ומשפחתו לרכוש עוד במהלך האשפוז, 
ועכבות  להסרת חסמים  לפעול  צורך  גם  ויש 
שגויה  והערכה  קדומות  מדעות  הנובעים 
בני  שגם  מובן  לעשות.  וכדאי  שניתן  מה  של 
החולה.  רק  לא  לתמיכה,  זקוקים  המשפחה 
קשה  נכות  עם  חולה  של  הזוג  בת  או  בן 
חודשים  לאורך  עצום,  קושי  עם  מתמודדים 
שרותי  וגם  הרפואית  כשהמערכת  ושנים, 

הרווחה מוגבלים ביכולתם לסייע. 

עמותות של חולים ומשפחות הן מקור תמיכה 
מאוד  אנו  שבץ  חולי  של  במקרה  חשוב. 
ממליצים להיות בקשר ולהשתתף בפעילויות 
רבים  במקומות  “נאמן”.  עמותת  שמארגנת 
מתקיימת פעילות על בסיס מתמשך, לדוגמה 
– קבוצת “מעוף” בביה”ח שלנו, מרכזי יום של 
יד שרה, מרכז עזרא למרפא בבני ברק ועוד. על 
יסוד ההתנסות שלנו בפרויקט זה אנו סבורים 
הלוגותרפיה,  שביסוד  המנחה  הקו  שחיזוק 
בעבודה פרטנית וקבוצתית עם חולי שבץ ובני 
שילוב  מאוד.  להועיל  יכול  שלהם,  המשפחה 
אנשים  עם  בעבודה  צעירים  סטודנטים  של 

הוא  פר”ח  פרויקט  במסגרת  מוגבלויות  בעלי 
סולידריות  של  בחשיבות  הכרה  של  מסר 
אפילו  מאוד  להועיל  יכול  הסטודנט  חברתית. 
בדברים פשוטים – ליווי החולה ביציאה מחוץ 
לבית לתרגול הליכה, ביציאה מהבית לפעילות 
הליווי של  צורך אחר.  או לכל  כנ”ל,  קבוצתית 
להתפנות  הזוג  בת  או  לבן  יאפשר  הסטודנט 
שהצורך  דברים  ולעשיית  לעצמם  זה  בזמן 
מאפשר  לא  לחולה  ובדאגה  בליווי  המתמיד 

להם לבצע. 
להדגיש  שלא  אפשר  אי  סיום,  לקראת 
לאנשים  מקצועי  נפשי  בטיפול  הצורך  את 
כשאנו  המשפחה.  ולבני  מוחי  אירוע  שעברו 
שמעכבות  ותפיסות  עמדות  על  מדברים 
אדישות  לדיכאון,  גורם  ומהוות  ועשייה  יוזמה 
דרכי  לאיתור  חתירה  מתבקשת  וצמצום, 
זה  לעניין  ספציפי  באופן  שמכוונות  טיפול 
לפעילות,  חסם  המהוות  העמדות  אפיון   –
ומציאת דרכים יעילות לשינוי העמדות האלה. 
הנ”ל  במסגרות  הנערך  מהסוג  במפגשים 
חולים ובני משפחה מספרים זה לזה על דרכי 
ההתמודדות שלהם וכך הם פותחים, זה בפני 
זה, חלון להכרת אפשרויות חדשות. יש מקום 
הממלכתי  הבריאות  ביטוח  סל  להרחבת 
להכללת פעילויות כאלה, בהנחיה של מומחים 
בפסיכולוגיה שיקומית ועבודה סוציאלית. מה 
ולא  שקיים היום חשוב מאוד אך לא מספיק 

זמין בכל מקום ומקום.

דברי תודה 
ברצוני להודות על הירתמותם בהתנדבות 
אנשי  זה.  לפרויקט  רבים  אנשים  של 
המטפלים  צוות  הפתוחה,  האוניברסיטה 
הבכירות  האחיות   – המחלקה  של 
השיקומיים  הסקטורים  בכל  והאחראים 
תקשורת  בעיסוק,  ריפוי  פיזיותרפיה,   –
ופסיכולוגיה. תודה מיוחדת לנעמי שחם, 
המחלקה  של  הסוציאלית  העובדת 
שניהלה איתי את הפרויקט, ולסטודנטיות 
הדרך  אורך  לכל  שהתמידו  המקסימות 
סורוקר  ולד”ר  וויקי,  יעל  מאיה,  מאגי,   -
שהיה למנחה ומייעץ בכל שלב. תודה לקרן 
כספית  תמיכה  לפרויקט  שנתנה  לגאסי 
הפתוחה  האוניברסיטה  ולהנהלת  נדיבה 
שנתנה לסטודנטים פטורים משכר לימוד 

בתמורה לעבודתם בפרויקט. 

7



בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו

רה
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בית החולים לוינשטיין 
קיים הפנינג ירוק חווייתי 

למאושפזים ולעובדים
פעילות  יום  קיים  לוינשטיין  החולים  בית 
כביטוי  החולים  בית  בחצר  במיוחד  חווייתי 
לקבלת ההסמכה לתקן ניהול סביבתי וכחלק 
מהמערך של "כללית ירוקה”. במסגרת היום 
לשמירה  הקשורות  שונות  פעילויות  הוצגו 
בני  החולים,  בית  ומאושפזי  הסביבה  על 
חלק  לקחת  הוזמנו  והעובדים,  המשפחות 
על  גם  ללמוד  השאר  ובין  מוקדים  במספר 
וממשיך  ביצע  החולים  שבית  הפעילויות 

לבצע בהיותו בית חולים ירוק.
עמדות  וכלל  הבוקר  בשעות  החל  ההפנינג 
דיווש באופניים שהפעילו בר להכנת מיצים 
טבעיים; פאנלים סולריים שאפשרו להפעיל 
מוסיקה לאורך כל היום; שוק קח-תן חינמי 
במהרה  שהוכרז  וצעצועים  ספרים  לבגדים, 
כהצלחה גדולה; הדגמת רכיבה על אופניים 
דוכני  מיוחדים;  צרכים  לבעלי  המותאמות 
את  שמכרו  לסביבה  ידידותיים  מוצרים 
בנושא  קצרים  סרטים  הקרנת  מרכולתם; 
מודרכים  וסיורים  האשפוז  בניין  במבואת 

בשטח בית החולים.
של  גבוהה  להשתתפות  זכה  ההפנינג 
שוקל  החולים  ובית  ועובדים  מאושפזים 
לקיים גם בעתיד ימים דומים כחלק מעידוד 
הסביבה  על  שמירה  לנושא  המודעות 

ופעילות ירוקה.

מסיבת הסיום שנערכה ברחבת הדשא של 
בית החולים.

במסגרת אירועי חודש 
הגמלאי הבינלאומי: 

בית החולים לוינשטיין 
 קיים בשיתוף

  עם עיריית רעננה 
“יום בריאות בכיף” 
לעובדים, מתנדבים 

וגמלאים
בסוף חודש אוקטובר התקיים בבית החולים 
בשיתוף  בכיף”  בריאות  “יום  לוינשטיין 
הגמלאי  “חודש  לרגל  רעננה,  עיריית  עם 
בית  עובדי  חלק  לקחו  באירוע  הבינלאומי”. 
וכן  החולים  בית  ומתנדבי  גמלאי  החולים, 

גמלאי העיר רעננה.
האירוע נפתח בהתכנסות קצרה באודיטוריום 
של  ברכה  ודברי  קל  כיבוד  פליישמן,  בניין 
מגיד אברהמי, המנהל האדמיניסטרטיבי של 
בית החולים. לאחר הופעת אורח של הזמרת 
אורה זיטנר, שמעו הגמלאים הרצאה בנושא 
להם  שהועברה  לשירותך”,  חיים  “איכות 
בהמשך  הסיעוד.  מצוות  אור  אילנה  ידי  על 
העביר  החולים  בית  של  הפיזיותרפיה  צוות 

הפעלה בתנועה.
החל משעות הבוקר ולאורך כל היום הוצבו 
דוכנים לבדיקות סקר בנושא ראייה, שמיעה 
התקיימה  בהם  דוכנים  וכן  משקל  ושיווי 
ואיכות  בריאות  שיקום,  מוצרי  של  מכירה 
תן”  “קח  שוק  במקום  פעל  בנוסף,  חיים. 
והיה  החולים  בית  עובדי  ידי  על  שהופעל 

מוצלח במיוחד.
בית  בחצר  התקיימה  הצהריים  בשעות 
וכן  מתופפים  מעגל  של  פעילות  החולים 
התקיימה  בנוסף,  עם.  ריקודי  של  הרקדה 
סדנה לאפיית לחם בריא שהועברה על ידי 

עובדת בית החולים.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו

סיום שנת הלימודים 
במרכז החינוכי 
שיקומי לילדים 

בבית החולים לוינשטיין
עם סיום שנת הלימודים קיימו במרכז החינוכי 
החולים  בבית  המאושפזים  לילדים  שיקומי 
למסיבות  בדומה  סיום  מסיבת  לוינשטיין, 

סיום המתקיימות בכל בתי הספר בארץ. 
בית  של  הדשא  ברחבת  נערכה  המסיבה 
החולים בהשתתפות הילדים, ההורים והצוות 

החינוכי וכללה מופע לוליינות וקרקס.
אתי לייכט, מנהלת המרכז, מסבירה כי החל 
מחודש יולי ועד ה–10 באוגוסט הצוות מפעיל 
שונה  מעט  במתכונת  קייטנה  של  מסגרת 
לילדים  כיף  של  פעילויות  בעיקר  הכוללת 
המאושפזים. "חלק גדול מהילדים הנמצאים 
ביחידה לשיקום ילדים ונוער לומדים תקופות 
מאד ארוכות במסגרת המרכז שלנו. במהלך 
שונים  שיקום  תהליכי  עוברים  הם  השנה 
לימודיות  מטלות  עם  ומתמודדים  ומגוונים 

תואמות למצבם”.
ונוער בבית החולים  ילדים  היחידה לשיקום 
שפסר,  רלוקה  ד"ר  של  בניהולה  לוינשטיין, 
קולטת ילדים ונוער בגילאי 18-3 מכל רחבי 
בתאונות  נפגעו  ביחידה  המאושפזים  הארץ. 
בשלבי  ונמצאים  נכות  שגורמות  ומחלות 
וניתוחי  החלמה ושיקום שונים בשל חבלות 
שריר,  עצב  מחלות  מוחיים,  אירועים  ראש, 
גנטיות  מחלות  שונות,  אורתופדיות  פגיעות 
מתקדמות ועוד. הצוות החינוכי במרכז מלווה 
את הילדים המאושפזים במהלך התמודדות 
הראשונה בבית החולים עם המשבר הקשה 
למצב  ההסתגלות  ותהליכי  ילד  כל  שעובר 
במהלך  בריא  עוגן  מהווה  המרכז  החדש. 
בהלימה  עובד  והצוות  והשיקום  המחלה 
וערכיות  חברתיות  לימודיות,   למטרות 
היעדים  התאמת  תוך  החינוך  משרד  של 
לאוכלוסיה הרב תרבותית המאושפזת בבית 

החולים.
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דרורי,  יעקב  פרופ‘  עם  בשיתוף  בלוינשטיין,  שדרה  לשיקום  המחלקה  רופאי 
שבעבר ניהל את המחלקה לשיקום חולי לב ב”שיבא”, החליטו לחקור את הסיכון 

לחלות במחלת לב כלילית בקרב נפגעי חוט שדרה ותיקים. 
ד”ר ילנה איידינוף, רופאה בכירה במחלקה לשיקום שדרה, מסבירה שההחלטה 
חוט  שבנפגעי  המקובלת,  להנחה  בנוגע  שעלו  ספקות  בעקבות  התקבלה 
האוכלוסייה.  בכלל  מאשר  יותר  שכיחה  כלילית  לב  מחלת  )נח”ש(  השדרה 
שבאוכלוסיות  כך  על  בעבר  הצביעו  אחדים  מחקרים  איידינוף,  ד”ר  לדברי 

וקטועים,  עיוורים  של  בהן  שונות,  נכים 
לב  במחלות  ללקות  יתר  סיכון  קיים 
עם  בארץ  שנערכה  ועבודה  כליליות 
שכיחות  גם  הראתה  מ”שיבא”  חולים 

גבוהה יותר של יתר לחץ דם בנח”ש. 
בהנחה שלנח”ש סיכון יתר למחלת לב 
שהראו  ממצאים  שפע  תומך  כלילית 
אצלם שכיחות גבוהה של גורמי סיכון 
לטרשת עורקים, ביניהם נטייה לסוכרת, 
יתר.  והשמנת  גבוהה  כולסטרול  רמת 
הסיכון  גורמי  של  הגבוהה  השכיחות 
האלה יוחסה למיעוט הפעילות הגופנית, 

שנים לאחר פגיעה בחוט השדרה.
השדרה  חוט  של  שבפגיעה  איידינוף,  ד”ר  אומרת  יודעים,  גם  אנחנו  אולם, 
נפגעים עצבים ששייכים למערכת הסימפטטית, אשר באופן רגיל מכווצים כלי 
דם ומעלים את לחץ הדם. הפגיעה הזאת עשויה להפחית את לחץ הדם ולהוות 
בה.  לחלות  הסיכון  את  להפחית  עשוי  אשר  כלילית,  לב  מחלת  בפני  מגן  גורם 
חוץ מזה, למרות שמקובל לחשוב שיש שכיחות מוגברת של מחלת לב כלילית 
המעטות  העדויות  לכך.  ישירות  עדויות  מאוד  מעט  יש  שדרה,  חוט  פגיעת  לאחר 
נכי צה”ל, או עובדים  שקיימות, מבוססות על ממצאים באוכלוסיות מיוחדות, כמו 
לבדיקות  שנשלחים  המועסקים  אוכלוסיית  את  היטב  וייצגו  מור  במכון  שנבדקו 

שגרה, אבל לאו דווקא את כלל האוכלוסייה בישראל.
פרופ‘ יעקב דרורי העלה את המחשבה שבבית החולים לוינשטיין מצוי תמהיל חולים 
שמייצג נאמנה את כלל אוכלוסיית האנשים שנפגעו בחוט השדרה בישראל והערכנו, 
ממשיכה ד”ר איידינוף, שאם נשווה ממצאים במאושפזים שלנו עם נתונים של כלל 
האוכלוסייה, נגיע לתוצאות מהימנות יותר על שכיחות מחלת לב כלילית וגורמי סיכון 
שלה בנח”ש. לכן, אספנו נתונים של מאושפזי המחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין 
שלא  כיוון  לישראל.  הסטטיסטי  שבשנתון  כללית  אוכלוסייה  לנתוני  אותם  והשווינו 
לכל הנתונים שנאספו מצאנו מקבילים בשנתון הישראלי, עשינו השוואה גם עם נתוני 

 .)CDC( אוכלוסיית ארה”ב שפורסמו על-ידי המרכז האמריקני לבקרת מחלות

ד"ר ילנה איידינוף, רופאה בכירה 
במחלקה לשיקום שדרה
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האם נפגעי
חוט שדרה ותיקים 

בסיכון לחלות 
במחלת לב

כלילית יותר 
מכלל האוכלוסייה

מחקר חדש בדק: 
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המידע על מאושפזי המחלקה לשיקום שדרה התקבל מגיליונות האשפוז 
תשאול  ובאמצעות  כללית  של  “אופק”  המחשב  ממערכת  בלוינשטיין, 
אחרי  וחלקם  מחלות  אחרי  חלקם  במחקר,  שנכללו  לחולים  טלפוני. 
חבלות של חוט השדרה הצווארי, הגבי או המתני, היו פגיעות שלמות או 
כמעט שלמות בחוט השדרה )בחומרה מדרגה A או B לפי סולם פרנקל( 
שהתרחשו 22 שנים בממוצע, לפני המחקר. רוב החולים היו גברים, הגיל 
הממוצע היה 34 ולנבדקים הייתה השכלה של11 שנות לימוד בממוצע. 
בסוף  סגן מנהל המחלקה לשיקום שדרה,  בלובשטיין,  ודים  ד”ר  לדברי 
המעקב,   תקופת  בסוף  ששרדו  חולים   124 שמתוך  התברר  המחקר 
גיל, מגדר  בני  6.8% באנשים  לעומת  אוטם שריר הלב ב-6.7%,  התגלה 
ושנות השכלה דומים, באוכלוסייה הכללית בישראל בשנת 2009. מיתר 
כאלה  במקבילים   27% לעומת  ששרדו,  מהחולים   28% סבלו  דם  לחץ 
מהאוכלוסייה הכללית בישראל ו-41% מארה”ב בשנת 2010. מחלת לב 
במקבילים   10.6% לעומת  שלנו  מהמאושפזים  ב-10.5%  הייתה  כלילית 

מארה”ב.
יתר  מהשמנת  או  בדם,  שומנים  מיתר  מסוכרת,  שסבלו  שלנו  החולים 
במחלת  ללקות  מהאחרים  משמעותית  גבוה  בסיכון  נמצאו   )BMI>30(
לב כלילית. לעומת זאת, לאלה שהיה בן זוג קבוע, היה סיכון קטן משל 

שכיחות  השוואת  כלילית.  לב  במחלת  ללקות  האחרים 
גורמי הסיכון למחלת לב כלילית במאושפזי לוינשטיין 

שלנו  שבנבדקים  הראתה  כללית  לאוכלוסייה 
במקבילים  מאשר  יותר  שכיחה  הייתה  סוכרת 
באוכלוסיה הכללית בישראל ורמת כולסטרול 
יותר מאשר במקבילים  באוכלוסייה  שכיחה 
הכללית בארה”ב. אולם: בנבדקים שלנו עישון 
בעבר נמצא שכיח פחות מבכלל האוכלוסייה 
נוכחי  ועישון  ובארה”ב,  בישראל  המקבילה 
מאשר  פחות  שכיחים  נמצאו  יתר  והשמנת 
בכלל האוכלוסייה המקבילה בארה”ב. כמו כן, 

קרוב ל-60% מהנבדקים שלנו דיווחו על קיום 
בן זוג קבוע. 

שהסיכון  נראה  כי  איידינוף  ד”ר  אומרת  לסיכום 
לחלות במחלת לב כלילית ויתר לחץ דם אינו גבוה 

באנשים מכלל  בישראל מאשר  ותיקים  בנח”ש  יותר 
האוכלוסייה בני גיל, מגדר והשכלה דומים. את השכיחות 

השכיחות  למרות  הכלילית,  הלב  מחלת  של  יחסית  הנמוכה 

המוגברת של סוכרת, מסבירים קרוב לודאי לחץ הדם הנמוך שעל רקע 
יותר  הפגיעה בעצבים הסימפטטיים, בחולים עם פגיעות בחלק הגבוה 
בנח”ש  היתר  והשמנת  עישון  של  המופחת  השיעור  השדרה  חוט  של 

והעובדה שלרובם יש בן זוג קבוע. 
בעניין  בלוינשטיין סתרו את ההנחה המקובלת  ממצאי המחקר שנערך 
המקובלת  המסקנה  זאת,  עם  יחד  בנח”ש.  כלילית  לב  מחלת  שכיחות 
שעל נח”ש לקיים פעילות גופנית קבועה כדי להקטין את הסיכון למחלת 
לב כלילית, נותרת בעינה. ראינו שגם אם לחולים שלנו יש גורמים שמגנים 
בפני מחלת לב כלילית, עדיין קיימים אצלם גורמי סיכון עליהם פעילות 
סדירה תפחית  גופנית  מקווים שפעילות  ואנחנו  גופנית עשויה להשפיע 

עוד יותר את הסיכון למחלת לב כלילית בקרב נפגעים אלו.

בשנות ה–70 פותח בלוינשטיין סולם הערכה  קוגניטיבית – LOTCA - המשמש מרכזי שיקום מובילים בארץ ובעולם



השמנת יתר מהווה גורם סיכון משמעותי לנחירות ולתסמונת דום נשימה 
נשימה  דום  מתסמונת  שסובלים  מהאנשים  כ-70%  בשינה.  חסימתי 
גורם  מהווה  אמנם  יתר  השמנת  יתר.  משקל  בעלי  הם  בשינה  חסימתי 
סיכון משמעותי עבור הסובלים מתסמונת זו, אבל בשונה מהגיל, מדובר 

בגורם שניתן לשינוי. 
ממחקר מעקב שנעשה לאחרונה ביחידה לאבחון הפרעות בשינה בבית 
החולים לוינשטיין, בניהולו של ד''ר אריה אוקסנברג, עולה כי ירידה במשקל 
יכולה לשפר באופן משמעותי את מידת החומרה של דום נשימה בשינה 
גם בקרב אנשים הסובלים מתסמונת דום נשימה חסימתי בשינה בדרגת 
ניתן לחלק את האנשים הסובלים  חומרה קשה. לדברי ד"ר אוקסנברג, 

מדום נשימה בשינה לשתי קבוצות עיקריות:  
אנשים   - תנוחתי  בשינה  נשימה  דום  עם  נבדקים  של  קבוצה 
רוב  )המהווים את  בינונית   – שסובלים מהתסמונת בדרגת חומרה קלה 
האוכלוסייה הסובלת מדום נשימה בשינה( אשר עושים הפסקות נשימה 
בשינה בעיקר בתנוחת גב ולכן בשכיבת צד נהנים מאיכות שינה הרבה 

יותר טובה.  
אנשים   - תנוחתי  לא  בשינה  נשימה  דום  עם  נבדקים  של  קבוצה 
הסובלים מהתסמונת בדרגת חומרה קשה אשר עושים הפסקות נשימה 

רוב זמן השינה, הן בשכיבת גב והן בשכיבה על הצדדים. 
במחקר מעקב נבדקו 112 מטופלים )בגיל 52 בממוצע( שעברו פעמיים 
בדיקה ביחידה לאבחון הפרעות בשינה בביה"ח לוינשטיין בתקופה של 
ולא  כירורגי  טיפול  קיבלו  לא  הנבדקים  זו  תקופה  במהלך  שנים.  כ-6 
השתמשו במכשיר ה-CPAP )מדחס שמזרים אויר בלחץ חיובי דרך מסכת 
אף(, אבל לבעלי עודף משקל הומלץ על ירידה במשקל. מטרת המחקר 
הייתה לבדוק האם שיפור בתסמונת דום נשימה בשינה, בכך שהוא הופך 

מנבדק לא תנוחתי לתנוחתי, קשור לירידה במשקל. 

מהנבדקים   18% המחקר  תקופת  במהלך  כי  העלו  המחקר  ממצאי 
נבדקים  נשימה בשינה לא תנוחתי הפכו להיות  דום  שהיו עם תסמונת 
עם תסמונת דום נשימה בשינה תנוחתי ואצלם חלה ירידה משמעותית 
ונשארו עם דום נשימה בשינה  היו  בין שאר הנבדקים, כ-52%  במשקל. 
תנוחתי. בנבדקים אלו לא חלו שינויים משמעותיים במשקל. כ-10% היו 
שינויים  חלו  לא  אצלם  וגם  תנוחתי  לא  בשינה  נשימה  דום  עם  ונשארו 
נשימה  דום  עם  שהיו  מהנבדקים  כ-20%  בנוסף,  במשקל.  משמעותיים 
בשינה תנוחתי הפכו להיות נבדקים עם דום נשימה בשינה לא תנוחתי.  

בתסמונת  לשיפור  גורמת  במשקל  שירידה  עולה  מהמחקר  מסקנות: 
דום נשימה בשינה על ידי שינוי תגובה לתנוחה וכנראה שעליה במשקל 
גורמת להחמרה באותו אופן.  ד"ר אוקסנברג מציין כי אלה חדשות טובות 
וכמובן  בכלל  קשה  חומרה  בדרגת  נשימה  מדום  שסובלים  לאנשים 
לנבדקים שלא מסוגלים להסתגל לשימוש במכשיר ה-CPAP )שעבורם 
יכולה לשפר משמעותית את  ירידה במשקל  כי  הטיפול המועדף(,  הוא 

מצבם ולאפשר להם שינה טובה על הצדדים. 
ביחידה לאבחון הפרעות בשינה של בית החולים לוינשטיין נבדקים אנשים 
רופאי  על-ידי  מהקהילה  ומופנים  השינה,  במהלך  מהפרעות  שסובלים 
ליחידה  שמופנים  הנבדקים  רוב  וכו'.  נוירולוגים  גרון,  אוזן  אף  משפחה, 
סובלים מנחירות וחשד לדום נשימה בשינה, למקצתם בעיות מוטוריות, 

אפילפסיה, נדודי שינה ועוד. 
בראש היחידה לאבחון הפרעות בשינה עומד ד"ר אריה אוקסנברג, נוירו-

פיזיולוג, בוגר תואר שני במדעי הרפואה בטכניון, סיים דוקטורט במקסיקו 
ופוסט-דוקטורט בחקר השינה בדאלאס.

דרגת החומרה של  באופן משמעותי את  יכולה לשפר  ירידה במשקל 
דום נשימה בשינה ולאפשר הטבה ניכרת באיכות השינה על הצדדים  

מחקר חדש של היחידה לאבחון הפרעות בשינה
בבית החולים לוינשטיין: 
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מסתבר שיופי 

לא בא על חשבון הנוחות 

עם כל יתרונות הנוחות והנגישות  
• מנועי דיזל CRDI חדשים ומתקדמים

• 170 כוחות סוס בגרסת תיבת הילוכים אוטומטית / 136 כוחות סוס בתיבת הילוכים ידנית
(ESP) מערכת בקרת יציבות •

(ABS) מערכת נעילת גלגלים בכביש רטוב •
(ROP) מערכת למניעת התהפכות •

• רדיוס סיבוב הטוב בקטגוריה - נמוך במיוחד לתמרון מושלם במקומות צפופים
• שתי דלתות צד כסטנדרט לנוחות מקסימאלית בעלייה ובירידה מהרכב

• ניתן לבחור בין שני דגמים: ואן סגור 3 מקומות ומיניבוס מפואר 8 מקומות
לפרטים: ויטלי 050-9022892
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דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*ת.הילוכים/ מנוענפח מנועדגם
6.515בינעירוני9.3עירוניידני דיזלi8002.5 ואן סגור
7.215בינעירוני11.5עירוניאוטומט דיזלi8002.5 ואן סגור
6.415בינעירוני9.2עירוניידני דיזלi8002.5 מיניבוס
7.315בינעירוני11.2עירוניאוטומט דיזלi8002.5 מיניבוס

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ“י בדיקת מעבדה. תקן *
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009 

דרגת זיהום אוויר**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 6 7 8 10 11 12 13 14 152 9

5606*



ד”ר יעקב רונן פרש לגמלאות 
ד"ר יעקב רונן הגיע לבית החולים לוינשטיין בשנת 1988 ומאז שנת 1995 שימש כסגן מנהל המחלקה 
לשיקום שדרה. ד"ר רונן נודע בנועם הליכותיו, בסבר הפנים הנעים לכל מטופל, משפחה ועמיתים לעבודה.

הוא היה איש מקצוע מעולה, מעורב ואכפתי. בשנים האחרונות, עקב מחלה, נבצר ממנו להמשיך ולעבוד 
בבית החולים ובימים אלה הוא פרש לגמלאות.

מעריכים ומוקירים, חבריו בבית החולים.

ד"ר יעקב רונן בפגישה אישית 
עם השחקן המשותק בגופו 

כריסטופר ריב, שגילם את 
"סופרמן” בקולנוע

בכל שנה בוחרת ועדת השיפוט הארצית לבחירת מתנדבים מצטיינים 
השנה  במיוחד.  ומרגשת  בולטת  שפעילותם  במתנדבים  בכללית, 
"מגן  בפרס  הזוכים  הם  רוזנבאום,  וצבי  מלכה  הותיקים,  המתנדבים 
ותרומתם  פעילותם  בזכות  בכללית”  המצטיין  למתנדב  המנכ"ל 

החשובה לרווחת המטופלים בבית החולים לוינשטיין.
דינה ריינברג, רכזת הרווחה של בית החולים לוינשטיין, מציינת: "זוהי 
הפעם השישית ברציפות, בה מתנדבים של בית החולים זוכים בפרס 
היוקרתי, אותו מקבלים מידי שנה רק חמישה מתנדבים בכללית מכל 

הארץ”.
בני הזוג מלכה וצבי רוזנבאום מתנדבים בבית החולים לוינשטיין כבר 
שנים ארוכות: מלכה עושה זאת במשך 33 שנים וצבי במשך 26 שנים, 

שניהם מגיעים באדיקות מדי שבוע, כמעט בלי להחסיר משמרת.
מלכה, בת 86 וצבי, בן 93, שניהם ניצולי שואה, עלו לארץ מפולין בשנת 
1948. שניהם מגיעים בימי שני מביתם בהרצליה, כשהם רכובים על 

קלנועית ופונים כל אחד לתחנת העבודה שלו בבית החולים. 
בבית  אורטופדי  לשיקום  במחלקה  האוכל  בחדר  מתנדבת  מלכה 
החולים לוינשטיין. מלכה עורכת את שולחנות חדר האוכל למאושפזים, 
עוברת משולחן לשולחן, מניחה מפיות, סכו"ם, צלחות וחותכת עבורם 
סלט ירקות, ממש כמו בבית. כאשר המאושפזים מסבים לשולחן היא 
עוברת ביניהם ומחלקת את יתר המזונות, כאשר כל מטופל מקבל את 
המזון המתאים לו וזוכה ליחס אישי כאילו היה היחיד שמסב לשולחן. 
קפה  וקנקני  בכוסות  עמוסה  עגלה  מובילה  מלכה  הארוחה  בסיום 
ותה ומציעה כוס משקה לימונדה מרענן לחולים, לצוות ולמשפחות 
מלימונים טריים שהיא מביאה מהעץ שבביתה. לדברי דינה ריינברג, 
מלכה היא אישה מיוחדת במינה עם רוח התנדבותית אדירה המביאה 

מעצמה ומאישיותה.

שם  בלוינשטיין,  בשינה  הפרעות  ואבחון  לחקר  ביחידה  מתנדב  צבי 
הנבדקים לקראת  הרפואיים של  בארגון התיקים  לצוות  הוא מסייע 
לקראת  מהאנשים  אחד  כל  ומקבל  המוזמנים  הלקוחות  קליטת 
בדיקת הרופא.  מנהל היחידה, ד"ר אריה אוקסנברג, אומר עליו שהוא 

מתקשה לדעת מה היה עושה בלעדיו...
בצנעה  הנעשית  הזוג,  בני  של  "עבודתם  מוסיפה:  ריינברג  דינה 
ובמיוחד  זוכה להערכה רבה בקרב העובדים בבית החולים  ובשקט, 
בקרב המטופלים. פעילותם של בני הזוג חיונית ומוערכת הן על ידי 
בית החולים אשר החליטה להגישם  ידי הנהלת  והן על  המטופלים 

כמתנדבים מצטיינים לשנה זו”.

בתמונה: מלכה וצבי מקבלים את הפרס מידי מנכ"ל הכללית, 
אלי דפס.

“מגן המנכ”ל”
למתנדב המצטיין בכללית לשנת 2011 

הוענק לבני הזוג מלכה וצבי רוזנבאום המתנדבים ביחד בבית החולים לוינשטיין
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ד"ר רונן הגיע אלינו מבית החולים סורוקה ועבדנו יחד כצוות עד שנת 2008. מחלקתנו הינה מחלקה 
שיקומית גדולה מורכבת קשה ומאתגרת. מלבד היותו רופא ייחודי עם אישיות כובשת וחיוך רחב, זכינו 

 להכיר איש חכם, מאיר פנים, בעל ידע רב אשר נהגנו לכנותו "אנציקלופדיה מהלכת". הוא ייצג את 
בית החולים בכנסים ובתקשורת העולמית.

אדם סבלני, סובלני, סימפטי ואמפטי בצורה יוצאת דופן למטופלים למשפחות ולצוות. דלתו של ד”ר רונן 
תמיד היתה פתוחה בפני כל "מאן דכפי" ואין זה מובן מאליו. המטופלים והמשפחות אהבו לדבר עימו 

ולהתייעץ משום שתמיד אמרו שד"ר רונן מדבר "בגובה העיניים"ושחיוכו משרה אווירת רוגע וביטחון.
במישור האישי-ד”ר רונן תמיד נטל חלק בשמחות הצוות, עברנו יחד לידות חתונות ואירועים מחלקתיים 

בהם תמיד נכח. אין ספק שהוא אהב מאד את עבודתו כרופא והיה גאה בה עד סיום עבודתו.
לצערנו ד”ר רונן פרש מהעבודה מוקדם מהצפוי בשנת 2008 ואין לנו אלא לשלוח לו הרבה בריאות.

מאחלים הרבה כוחות ליהודית ולילדים,
תמי, אורה וכל צוות מחלקה 4

www.ensureplus.co.il  ,03-6494973  :אבוט ישראל, קרית עתידים, בניין 4, ת.ד. 58099, תל אביב. טל: 03-7691000, פקס

 האם אתם דואגים
גם לתזונה שלהם?
הכנסו לאתר של חברת Abbott למילוי שאלון לבדיקת המצב 
התזונתי של הוריכם ולקבלת מידע על מגוון פתרונות תזונתיים.

 לשאלון התזונתי
סירקו את הקוד
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אתם דואגים לבריאות של הוריכם
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 ד"ר יולי טרגר 
מונה למנהל המחלקה 

 לשיקום אורתופדי 
בבית החולים לוינשטיין

ברפואת  מומחה   ,52 בן  טרגר,  יולי  ד"ר 
לוינשטיין  החולים  בבית  שעובד  שיקום 
מהשתלמות  לאחרונה  חזר     ,1991 משנת 
להחליף  כדי  בארה"ב  אורתופדי  בשיקום 
את  שניהל  איסקוב  אלי  פרופ'  את 
השנים  ב–19  אורטופדי  לשיקום  המחלקה 
השאר,  בין  כללה  ההשתלמות  האחרונות. 
עליונה. גפה  פרוטזות לאחר קטיעות  הכנת 

בריגה,  לרפואה  ביה"ס  בוגר  טרגר,  ד"ר 
שיקום  לרפואת  בחוג  מרצה  הוא  לאטביה, 
בפקולטה לרפואה ע"ש סקלר באוניברסיטת 
מערכות  בניהול  שני  תואר  בעל  אביב,  תל 
בן-גוריון  באוניברסיטת   )MHA( בריאות 

ומשמש גם כסגן מנהל בית החולים.
לד"ר  והניהולית,  הקלינית  לעבודתו  בנוסף 
טרגר פעילות ענפה בתחומי החינוך הרפואי 
והמחקר. הוא יו"ר ועדת הבחינה להתמחות 
ברפואת שיקום מטעם המועצה המדעית של 
הר"י, מלמד סטודנטים לרפואה, פרסם כ-60 
עבודות מחקר בעיתונות המדעית ומשתתף 
באופן פעיל בכנסים בארץ ובעולם, כמרצה 
משנת  ומדעיות.  מארגנות  בועדות  וחבר 
האיגוד  של  הפועל  בוועד  חבר  הוא   2006
ושיקום  פיזיקאלית  לרפואה  הבינלאומי 

.)ISPRM(
ועד  חברי  על  נמנה   2009  –  2002 בשנים 
איגוד השיקום הישראלי וכיהן כגזבר האיגוד. 
ועדת  כיו"ר  שימש   2009  -  2005 בשנים 
לימודי המשך וכמרכז קורס ברפואת שיקום 
בבית הספר ללימודי המשך של הפקולטה 

לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

ית
הב

ת 
שו

חד

בית החולים לוינשטיין 
קיים הפנינג לילדי 
העובדים ונכדיהם

לוינשטיין  החולים  בית  של  הרווחה  ועדת 
בשיתוף עם ועד העובדים, קיימו הפנינג של 
כיף לילדי העובדים ונכדיהם. ההפנינג התקיים 
בחודשי הקיץ בשעות אחר הצהריים ברחבת 
הדשא של בית החולים והגיעו אליו למעלה 
נפרשו  ההפנינג  במסגרת  ילדים.  מ-100 
ענק על הדשא, מאפרת מקצועית  משחקי 
יצר  בלונים  קיפול  אמן  הילדים,  את  איפרה 
בלונים לפי בקשה ולהטוטן שטח קיים מופע 
ובהן  שונות  סדנאות  התקיימו  בנוסף  אש. 
לקטנטנים  יצירה  סדנת  סבון,  בועות  סדנת 
וסדנת להטוטנות. לסיום נהנו הילדים ממופע 
ארביב  שירה  קרן  הסיפורים  מספרת  של 

מתיאטרון "בועות של חלומות”.

מגיד אברהמי מונה 
למנהל האדמיניסטרטיבי 

של בית החולים 
לוינשטיין

ל  ה נ מ ל ה  נ ו מ  ,5 6  , י מ ה ר ב א ד  י ג מ
לוינשטיין.  ביה"ח  של  האדמיניסטרטיבי 
שפרש  המר  דוד  את  בתפקידו  החליף  הוא 
שנות  משמונה  למעלה  לאחר  לגמלאות 
שנים  ו–34  לוינשטיין  החולים  בבית  עבודה 

בכללית.
המערך  על  מגיד  אחראי  תפקידו  במסגרת 
תחומי  בכל  ומשתלב  האדמיניסטרטיבי 

העשייה של בית החולים. 
אברהמי החל את דרכו בכללית בשנת 1982 
האחרון  בתפקידו  תפקידים.  במגוון  ושימש 
שימש כתשע שנים כראש אגף פרט ושכר 
קודם  עוד  כללית.  של  ראשית  בהנהלה 
ומשאבי אנוש  לכן שימש כראש אגף ארגון 
בחטיבת בתי חולים, מנהל המחלקה לארגון 
ושיטות בהנהלה ראשית, ממונה על ביקורת 
השירותים הרפואיים בהנהלה ראשית ומבקר 

פנים של בית החולים סורוקה.
וניהול  תעשייה  מהנדס  הינו  אברהמי  מגיד 
מטעם  רפואי  בניהול  שני  תואר  בעל 
אוניברסיטת בן גוריון. בעברו שימש כמרצה 

ואיש סגל אקדמי באוניברסיטת בן גוריון. 
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נבחרת כדורסל נשים של לוינשטיין הגיעה למקום השני. 
פאדי עווידה נבחר לשחקן המצטיין של בית החולים לוינשטיין לשנת 2012. 

ד”ר ילנה איידינוף זכתה במקום הראשון בתחרות על גביע התנחומים בתחרות יחידים בטניס
בחודש אוקטובר התקיימה באילת הספורטיאדה המסורתית, בה השתתפו כ–550 ספורטאים 
מענפי הספורט השונים. בית החולים לוינשטיין יוצג בגאווה וכבוד רב על ידי מספר מרשים 
של עובדים במגוון ענפי ספורט. בטניס, ד”ר ילנה איידינוף, רופאה בכירה במחלקה לשיקום 
שדרה ואיילת סרי אחות ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה, התחרו בתחרות יחידים, בקט 
רגל ובכדורסל נשים השתתפו הנבחרות של בית החולים אשר מתחרות באופן סדיר במהלך 
כל העונה בליגות מקומיות. נבחרת הנשים הגיעה השנה למקום השני בענף הכדורסל וד”ר 
איידינוף זכתה במקום הראשון בתחרות על גביע התנחומים! במהלך הספורטיאדה התקיים 

אירוע חגיגי של הכללית לספורטאים בו חולקו 
לשנת  מצטיינים  לספורטאים  הוקרה  מגני 
הקט-רגל  נבחרת  שחקן  עווידה,  פאדי   .2012
של ביה”ח המשמש גם מאמן הקבוצה, נבחר 
לוינשטיין  החולים  בית  של  המצטיין  לשחקן 
פעילותו.  על  הוקרה  מגן  וקיבל   2012 לשנת 
פאדי מוערך ביותר על ידי חבריו לנבחרת ומסייע 
להוביל את הנבחרת, ובתוך כך את המשלחת 
עם  יחד  מהווה,  ובעיקר-  יפים  להישגים  כולה, 
כל השחקנים, דוגמה ל“רוח ספורטיבית”, שילוב 

של תחרותיות והנאה.

הישגים לספורטאי בית החולים לוינשטיין בספורטיאדה:

burgeranch.co.il

14 שנות ניסיון  

בעל התמחות בייצוג נכים בפני קצין התגמולים,
משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח,

בגין תאונות דרכים ותאונות עבודה.

רח’ ויצמן 2 תל אביב בית אמות השקעות.
טלפון: 03-6932094, נייד: 050-5350239

אני כאן בשבילך ואשמח לסייע לך בכל עת.

ייצוג נכים בוועדות רפואיות של אגף השיקום, 
המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח.

ייצוג בפני כל הערכאות המשפטיות בגין תביעות נזיקין, 
רשלנות רפואיות, תאונות דרכים.

סיוע, בהשגת התוצאות המשפטיות הטובות ביותר לטובתך.
התמחות בייצוג נפגעי ראש, פוסט טראומה.

עו"ד גיא בית-און

תאונות עבודה • תאונות דרכים • ביטוח לאומי 
תביעות ביטוח • רשלנות רפואית • משרד הבטחון 

ייצוג בועדות רפואיות • ייצוג לחולי פוליו

אמיר לוינשטיין, עורך דין
תואר שני במשפטים

Amir Lowenstein, Adv.

יוסף אליהו 14 ת”א
טל. 03-5250484

פקס. 03-6297926
נייד: 052-8770855

w w w. ami ra t to rney. com
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עם: איהאב כורי 
תפקיד: עובד סוציאלי במחלקה לשיקום 

אורתופדי וביחידה לשיקום ילדים ונוער
עובד בבית החולים משנת 2005

 PERSONAL  

בטירה.  ונשארתי  גדלתי  נולדתי,  נ+2.   ,39 בן  בקרוב  ביוגרפי:  רקע 
זהו  בילדות,  המגורים  מקום  את  לעזוב  נהוג  לא  עדיין  במגזר  אצלנו 
חלק מהתרבות הכפרית. אני אוהב את טירה וחייתי בה כל חיי פרט 

לתקופת הלימודים בירושלים.
עבודה סוציאלית:  התחום היה נראה לי מעניין, תחום טיפולי ועבודה 

עם אנשים. בנוסף, זהו מקצוע שהיה לו ביקוש במגזר שלנו. 
והתחלתי  הראשון  התואר  את  ב-1997  סיימתי  ועבודה:  לימודים 
למחלקה  השייכת  בטירה,  סמים  בנפגעי  לטיפול  ביחידה  לעבוד 
לשירותים חברתיים. מיד אחרי התואר הראשון המשכתי לתואר שני 
במדיניות ציבורית בתל אביב וסיימתי בשנת 2000. בסוף שנת 2004  
עזבתי את העבודה בעירית טירה בגלל בעיות שונות, אבל המשכתי 
נקרא-  עבדתי  בו  המקום  הסמים.  בנפגעי  הטיפול  בתחום  לעבוד 
שמטפל  מקום  זהו  סמים.  לנפגעי  טיפולית  קהילה   - “אלפטאם” 

במכורים לסמים. עבדתי שם כחצי משרה עד לפני כחצי שנה.
עבודה עם מתמכרים: היו לי מספר מטופלים קבועים, עסקתי שם 
בשיחות אישיות שבועיות וקבוצות טיפוליות. תפקיד העובד הסוציאלי 
)העו”ס( במרכז הוא לאבחן את מקור בעיית ההתמכרות לפי סיפור 
החיים של האדם. לעיתים הבעיה נובעת מהפרעות אישיות, קשיים 
לאדם  מסביב  והחברתית  המשפחתית  הסביבה  ולרוב  נפשיים, 

“מעודדת” את הנפילה לסם.
איך הגעתי לעבודה עם מכורים לסמים: ראשית, ההתנסות הקלינית 
שלי בתואר הראשון הייתה בתחום הסמים. לאחר שהתחלתי לעבוד 
בבי”ס  סמים  בנפגעי  טיפול  שנה:  של  קורס  עברתי  טירה  בעיריית 
מיוחדת  מאוד  עבודה  זוהי  אביב.  בתל  סוציאלית  לעבודה  המרכזי 
ולא פשוטה הכרוכה במאמץ נפשי. השילוב של שני מקומות עבודה 
הסמים  מעולם  לצאת  אותי  דחף  וזה  ומורכב,  קשה  היה  במקביל 

ולהתמקד בתחום השיקום בבית חולים לוינשטיין.
והתחלתי   2005 בשנת  ללוינשטיין  הגעתי  לוינשטיין:  חולים  בית 
לעבוד כעו”ס במכון להערכה תפקודית. עבדתי במכון פחות משנתיים. 
ב-2007 עברתי למחלקה לשיקום אורתופדי ומאז אני שם. אני עובד 
במחלקה לשיקום אורתופדי וביחידה לשיקום ילדים ונוער ומעט שעות 
בפרויקט של בית החולים למניעת תאונות דרכים. כאשר מגיע לביה”ח 
ויש לי גישה לנושא  מטופל עם רקע של סמים אני מכיר את השפה 
אז מדי פעם יש נגיעה גם לתחום הזה במסגרת עבודתי בבית החולים. 
בחרתי להתמקד בלוינשטיין ולא להיות חצוי בין שני מקומות עבודה. 
המקום כאן מעניין ומספק וגם כן יותר מבוסס ומאורגן. אין פה תחושה 
של זמניות ואי ודאות ותחום השיקום הוא תחום מאוד מעניין מבחינתי.

ותהליכית  זוהי עבודה מגוונת  תפקיד העובד הסוציאלי בשיקום: 
במשפחה  מחודשת  להשתלבות  המאושפזים  את  להכין  שמיועדת 
ובקהילה. ההתערבות הפסיכו סוציאלית כוללת שיחות טיפוליות עם 
ובני משפחותיהם לצד ביצוע תהליכים בירוקרטים של  המאושפזים 
גופים שונים, סידור מוסדי מול משרד הבריאות או  זכויות מול  מיצוי 
משרד הרווחה. אוכלוסיית המאושפזים במחלקה לשיקום אורתופדי 
כוללת: קטועי גפיים עקב סכרת, בעיות כלי דם ותאונות, אנשים שעברו 
החלפות מפרקי ירך וברך או שברים עקב תאונות דרכים ועבודה, ומדי 
פעם מגיעים אלינו חולים עם כוויות. במחלקה יש בערך 50 מיטות ויש 

תחלופה יחסית גבוהה.

הערבי  מהמגזר  עו”ס   4 עוד  יש  איתי  יחד  הערבי:  מהמגזר  עו”ס 
בבית החולים.

למשפחות  רבות  תורם  מהמגזר  כעו”ס  שלי  שהמעמד  חושב  אני 
כיוונים.  אני  ולבית החולים. העובדה הזו מסייעת בשני  המאושפזים 
המאושפזים  אוכלוסיית  של  והתרבות  השפה  את  מאוד  טוב  מכיר 
ולתכנן את ההתערבות שלי  לבנות  לי  וזה מאפשר  מהמגזר הערבי, 
בצורה יותר מותאמת. להוסיף על כך שאנשים יכולים לבטא הכי טוב 

את רגשותיהם בשפת האם שלהם. 
לי  קל  הכי  בלוינשטיין:  עבודתך  מתקופת  מעצבת  חוויה 
מורכב  מקרה  היה  זה  מזמן.  לא  עד  אצלנו  שהיה  במטופל  להיזכר 
נמצא בקשר עם  מבוגר שלא  מאוד מההיבט הפסיכוסוציאלי. אדם 
משפחתו. במהלך הטיפול בו נתקלנו בכל מכשול אפשרי שעיכב את 
חזרתו לקהילה. המקרה העסיק אותי לאורך רוב שעות העבודה. זה 
היה מקרה מאתגר מהמון היבטים אך מתיש. לאחר אשפוז ממושך, 
בירוקרטיות,  בעיות  עקב  מוסדי  לסידור  המתין  חודשים   3 שמתוכו 
הצלחנו להגיע לפיתרון. היתה לי תחושה שכל כובד משקל המקרה 
נמצא על כתפיי. זהו מקרה מורכב שלמדתי ממנו הרבה כיצד לתמרן 

בעולם הבירוקרטיה. 
דלת  את  לסגור  משתדל  אני  טוב.  מסתדר  זה  וקריירה:  משפחה 
המשרד ולהשאיר את העבודה בעבודה ולא לקחת דבר הביתה. מאז 
שהתחלתי לעבוד ביחידת הילדים נהייתי מעט מפוחד ודאגן לילדים 
שלי. פוחד ממחלות, תאונות ודברים לא צפויים, קשים ומטרידים. אני 
מרגיש שאני כואב את כאבם של הילדים והטרגדיות שעברו. עם זאת, 

אני משתדל לבצע את ההפרדה בין הבית והעבודה.
עיסוקים ותחביבים: אני אוהב לקרוא ספרים ומאמרים בתחומי מדע 
ואוהב  בטלוויזיה,  כדורגל  במשחקי  צופה  אני  ופילוסופיה.  היסטוריה 

לטייל עם האישה והילדים. 
אם לא הייתי עובד סוציאלי, הייתי...: תלוי, בכל תקופה יש משהו 
אולי  אז  ולפילוסופיה,  אני מחובר להיסטוריה  אחר בראש. לאחרונה 

הייתי עוסק בתחומים אלה באקדמיה.
אני  היום.  יום חמישי לקראת סוף  השעה האהובה עליך בשבוע: 
מחכה לסופ”ש כדי לשבור את השגרה ולנוח מהלחצים של הבקרים, 

והקימה מוקדם. בסופי שבוע יש לי יותר זמן לעצמי.
להופיע  ההזדמנות  על  הופתעתי  שמאוד  האמת  אישית:   ובנימה 
לעבודה  המחלקה  את  לייצג  שנבחרתי  ייחוד  בזה  ראיתי  במדור. 
וניתנה לי הבמה הזו. היה לי מזל להתקבל לעבודה הזו,  סוציאלית  

לתרום לבני אדם ולחברה. אני בהחלט מרגיש את הזכות הזו.
מצד  הן  הסוציאלית  העבודה  לסקטור  ההערכה  את  חש  אני 

המאושפזים והן מצד הקולגות.
אנחנו  הצוות,  בתוך  מאוד  טובה  אוירה  יש  עובד  אני  בה  במחלקה 
מגובשים ומבלים מדי פעם בטיולים ובמסיבות. יש תחושה של חברות 
ופרגון. גם במסגרת העבודה הסוציאלית יש אוירה מכילה ומעודדת. 
חדשות  הזדמנויות  עבורנו  נפתחות  צמיחה  תהליכי  עובר  הצוות 

וקיימת תחושה משפחתית.
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מאת: יעל דשא, מרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד, 
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נפגעת? חלית? מערכת NESSL300 מאפשרת  
לבעלי מגבלה בתנועה להשיג הליכה איכותית.

חדשנות
בשיקום 
ההליכה

בית אסיה, רח’ ויצמן 4, תל אביב )סמוך לבתי המשפט ולביה”ח אכילוב(
 טלפון: 03-6098686 פקס: 03-6098687

www.almagorlaw.co.il

למשרדנו תקדימים והחלטות עקרוניות בתחום זכויות נכים בתביעות הכרה ובקביעות דרגת נכות:
• אירוע מוחי    • אטם שריר הלב    • פגיעת נפש    • חבלת ראש    • פגיעת חוט שדרה

יואב אלמגור, משרד עורכי דין
הוקם על ידי עו”ד יואב אלמגור, 18 שנות נסיון, 

סגן בכיר לפרקליט מחוז תל אביב לשעבר

ייצוג בועדות רפואיות ובבתי משפט

 תאונות דרכים• 
 נכי צה”ל• 
 רשלנות רפואית• 

 פטור ממס הכנסה• 
 תאונות עבודה• 
 ביטוח לאומי• 

 אי כושר עבודה• 
 משרד הבריאות• 
 נפגעי איבה• 

יצג בעבר את רשויות הממשלה ואגף השיקום בתביעות נכי צה”ל, נזקי גוף, תאונות דרכים ורשלנות רפואית.
עו”ד אלמגור חבר באגודה הישראלית לרפואה ומשפט, חבר בוועדה לנכים, תגמולים ושיקום בלשכת עורכי דין

ועבר השתלמויות של רפואה למשפטנים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.
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“מחוברים לחיים”, סרטם של אריק טולדנו ואוליבייה נקש, הוא הסרט ע
המצליח ביותר בישראל בשנה האחרונה ואחד הסרטים המצליחים 
הקולנוע  לבתי  הגיעו  ישראלים  מליון  חצי  פעם.  אי  בישראל  ביותר 
שני  שיצרו  והאנושית  המצחיקה  בקומדיה  לצפות  הארץ  ברחבי 

הבמאים. 
שנפצע  צרפתי  מיליונר  של  סיפורו  את  מספר  לחיים”  “מחוברים 
ומתאר את המפגש  ומטה  מן הצוואר  והפך משותק  דאייה  בתאונת 
האנושי המיוחד שלו עם בחור הבא לטפל בו ולסייע לו בחיי היומיום. 
טולדנו ונקש יצרו קומדיה אנושית חמה ומרגשת, בה העיסוק בנכות 

הפך לעיסוק בחיים, בהתמודדות בהתגברות ובחברות. 
“סרטי נחשון”, מפיצי הסרט בישראל, ביחד עם סינמטק ת”א, שגרירות 
צרפת ובית החולים השיקומי לוינשטיין קיימו בחודש ספטמבר האחרון 
הקרנה מיוחדת לסרט לציון הצופה החצי מליון בבתי הקולנוע בארץ, 
הקרנה שכל הכנסותיה קודש להשלמת מגדל האשפוז החדש של 

בית החולים לוינשטיין.
ביגו; מנכ”ל  האירוע התקיים במעמד שגריר צרפת בישראל, כריסטוף 
הסינמטק, אלון גרבוז; ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין ומנהל 
ביה”ח  ידידי  עמותת  יו”ר  מלצר,  ארז  אורתופדי;  לשיקום  המחלקה 
לוינשטיין ודוד בן בסט, מבעלי רדיוס 100FM וסגן יו”ר עמותת הידידים. 

הבימאים אריק טולדנו ואוליבייה נקש שלחו ברכה מיוחדת לבאי אירוע 
ההתרמה שהוקרנה מספר דקות לפני תחילת הסרט. בברכה הם ציינו 
כי זוהי גאווה גדולה עבורם לראות את הסרט בתרגום לעברית וסיפרו 

כמה הם שמחים לשמוע שהוא אהוב כל כך על הקהל הישראלי. 

להיות חלק  הוא שמח מאוד  כי  באירוע  ציין  בישראל,  צרפת  שגריר 
לביה”ח  והתרומה  הנתינה  על  והודה  שכזה  חשוב  התרמה  מאירוע 
לבאי  סיפר  הוא  לחיים.  אנשים  ומחזיר  כה חשובה  פעילות  שעושה 
הצרפתים  הסרטים  אחד  הוא  לחיים”  “מחוברים  הסרט  כי  האירוע 
הטובים והמרגשים ביותר שנוצרו אי פעם. “אני מאמין שתצאו ממנו 

כשאתם מרגישים מאוד מבורכים על מה שיש לכם”, אמר השגריר. 
ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל ביה”ח לוינשטיין, דיבר על כך שהחיבור בין 
הסרט לביה”ח לוינשטיין הוא חיבור מתבקש וטבעי. “במרכז הסיפור 
עומד אדם משותק בארבעת הגפיים שעדיין מחובר לחיים, לצדדים 
החיוביים והאופטימיים ולשמחת החיים שלו. זה מה שאנחנו בלוינשטיין 
עושים למען המשתקמים השונים למעלה מ–50 שנה. בסרט תבכו 
אבל גם תצחקו המון ואפילו תצחקו בקול רם ותשכחו בשלב מסוים 
היופי  וזה  שבסרט  היופי  זה   – משותק  באדם  בסרט  צופים  שאנחנו 

שבעבודת השיקום, שכורכת בתוכה המון תקווה ואופטימיות”.

Intouchables 
סרטם המדובר
של אריק טולדנו
ואוליבייה נקש

הקרנת תרומה מיוחדת לטובת בית החולים לוינשטיין לסרט 
המצליח “מחוברים לחיים” לציון חצי מיליון צופים בישראל

האירוע התקיים במעמד שגריר צרפת בישראל, כריסטוף ביגו
כל ההכנסות קודש להשלמת מגדל האשפוז החדש

בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו
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כמיליון ₪ נאספו בערב התרמה למען בית החולים לוינשטיין
במרכז הערב: הצגת הבכורה של המחזמר “קזבלן”

נוסעים לחו"ל ותורמים...
עמותת  יצאה  לחו"ל  הנסיעות  ועונת  הקיץ  חודשי  לקראת 
לרווחת  לדאוג  במטרה  הפועלת  לוינשטיין,  החולים  בית  ידידי 
המאושפזים ובני משפחותיהם, בהצעה מיוחדת לציבור הנוסעים 
לחו"ל. בחודש יוני הוצעו למכירה, בחנויות הדיוטי פרי בנתב"ג, 
נרתיקים לדרכון שעוצבו בפרויקט מיוחד על ידי סטודנטים של 
אשקלון,  האקדמית  במכללה  חזותית  לתקשורת  המחלקה 

שנרתמו לטובת בית החולים לוינשטיין.
לוינשטיין,  החולים  בית  ידידי  עמותת  מנכ"לית  מליק,  שולה 
להשלמת  קודש  הנרתיקים  ממכירת  ההכנסות  "כל  מציינת: 
מגדל האשפוז ולשיפור תנאי האשפוז והשיקום למאושפזים ובני 
משפחותיהם. מדובר בכיסוי מהודר לדרכון שמתאים לכל סוגי 
הדרכונים בארץ ובחו"ל ויבדל את הדרכון של בעליו. הנרתיקים 
והם  וצבעים  עיצוב  סגנונות  במגוון  הסטודנטים  ידי  על  עוצבו 

מתאימים לנשים, גברים וחלקם אף לילדים”.
בפרויקט השתתפו הסטודנטים של המחלקה לתקשורת חזותית 
)שנים א-ב( מהמכללה האקדמית אשקלון. מתוך המגוון שעיצבו 

הסטודנטים נבחרה סדרה של 20 דוגמאות שונות.
ד"ר פנחס חליוה, מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון, אמר כי 
נוספים בעלי מימד של התנסות  ליצור פרויקטים  "אנו מקווים 
מקצועית ותרומה לקהילה. אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם 

בית החולים לוינשטיין ומקווים להמשיך עמו גם בעתיד”. 

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

מנכ”לית העמותה: שולה מליק: 054-6474122

עמותת ידידי בית לוינשטיין
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קיימה  לוינשטיין  החולים  בית  של  הידידים  עמותת 
הקאמרי.  בתיאטרון  מיוחד  התרמה  ערב  ב–22.11 
המחזמר  של  הבכורה  הצגת  עמדה  הערב  במרכז 

“קזבלן” בבימויו של צדי צרפתי.  
באירוע, שהשתתפו בו כ–1,000 איש, גויסו כמיליון₪ 
החדש  האשפוז  מגדל  של  הבנייה  השלמת  לטובת 
לוינשטיין, שצפוי להיחנך בחודשים  של בית החולים 
נערך  חגיגי,  בקוקטייל  שנפתח  הערב,  הקרובים. 
במעמד מנכ”ל הכללית, אלי דפס, סמנכ”ל הכללית 
פרופ’  דודסון,  אהוד  ד”ר  חולים,  בתי  חטיבת  וראש 
עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, ארז מלצר, 
דוד  לוינשטיין,  חולים  בית  של  הידידים  עמותת  יו”ר 
העמותה  יו”ר  וסגן   100FM רדיוס  מנכ”ל  בסט,  בן 
 והתנהל בניצוחה של שולה מליק, מנכ”לית העמותה. 
לאירוע הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי 
בית  של  ותיקים  ותומכים  ידידים  חלק  בו  ונטלו 
גיל שרון  בין אנשי העסקים שנראו באירוע:  החולים. 
בנק  )יו”ר  בכר  יוסי  וחדווה,  ורעייתו  פלאפון(  )מנכ”ל 
דיסקונט( ורעייתו אורית, דוד ומיכל פורר )בעלי קבוצת 
ניאופרם(, ראובן אבלגון )רוסריו קפיטל( ורעייתו סימי, 
ושרה מלצר,  גורי  ואתי פרופר )אסם(, אודי אנג’ל,  גד 
נועם סמל )מנכ”ל הקאמרי( ורעייתו נאווה, ניר גלעד 

)מנכ”ל החברה לישראל( ועוד רבים אחרים.
פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין, הודה 
לוינשטיין  להפיכת  תרומתם  על  המשתתפים  לכל 
בתנאי  גם  בישראל  המוביל  השיקומי  החולים  לבית 
האשפוז. החלק המרגש של הערב כלל סרט שליווה 
אנוש  שנפגע  נוי  ארז  שעבר  השיקום  תהליך  את 
בתאונת דרכים לפני כשנה ושוקם במחלקה לשיקום 

חבלות מוח בלוינשטיין. 

השיקום  בסיפור  הקהל  את  שיתף  לבמה,  עלה  ארז 
המחלקה  מנהל  סחר,  ירון  לד”ר  הודה  שלו,  האישי 
הרופאים  ולשאר  בלוינשטיין  מוח  חבלות  לשיקום 

והמטפלים ולא השאיר עין אחת יבשה בקהל.
“בשהות שלי בבית החולים לוינשטיין למדתי להעריך 
את מה שיש, להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, 
מדי.  יותר  עליהן  להסתמך  לא  אבל  תוכניות  לתכנן 
לאורך כל התקופה הייתי, ואני עדיין, חדור מוטיבציה 
ומעריך מאוד את העבודה הקשה והבלתי מתפשרת 
שבזכותם  שקיבלתי,  והטיפולים  הרפואי  הצוות  של 
המצב שלי השתפר כל כך”, אמר ארז נוי. ארז מלצר, 
יו”ר עמותת הידידים, אמר: “היה לנו חלום על משהו 
שמתחיל באדמה ועולה עד השמיים ומלאכים עולים 
בחודשים  להתגשם  עומד  הזה  והחלום  בו  ויורדים 
מנכ”ל  דפס,  אלי  בזכותכם”.  גם  קורה  וזה  הקרובים 
החולים  בית  של  היווסדו  מיום  כי  ציין  הכללית, 
לוינשטיין ועם השלמת הבניין הקיים בשנת 74’ הוא 
נחשב לבית החולים השיקומי הגדול והטוב בישראל. 
“התכנסנו על מנת לתמוך בהשלמת המגדל החדש 
וזו  הקיים  המבנה  של  השיפוץ  פתיחת  את  ולסמן 
הנפלאה  הידידים  להודות לעמותת  נהדרת  הזדמנות 

של ביה”ח”.
ד”ר אהוד דודסון, סמנכ”ל כללית וראש חטיבת בתי 
“לולא  ואמר:  חולים, ברך את העמותה על הפעילות 
ספק  אין  שהגענו.  לאן  מגיעים  היינו  לא  העמותה 
מאוד  משמעותיים  חדשות  ותשתיות  חדש  שמבנה 
אבל חשוב לזכור שהתוכן, רמת הרפואה והמקצוענות 
התברכנו  לכל.  מעל  הם  והמטפלים  הרופאים  של 
ואיכות  גבוהה  מאוד  שירות  רמת  עם  מדהים  בצוות 

מקצועית מהמעלה הראשונה”.

יש כבוד! 

בתמונה מימין: פרופ’ עמירם כ”ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין עם ארז נוי

בבית החולים לוינשטיין מספר הרופאים המומחים ברפואה שיקומית הגדול בישראל
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"האדם בתנועה”
ריק הנסן ביקר בבית החולים לוינשטיין במטרה לבחון 

שיתוף פעולה מחקרי עם בית החולים
ריק הנסן הגיע בחודש יוני מקנדה יחד עם בכירים 
החולים  בבית  לביקור  שהקים  בארגון  נוספים 
בגיל  דרכים  תאונת  שעבר  הנסן,  לוינשטיין. 
ומטה,  מהמותניים  משותק  אותו  שהותירה   15
עושה רבות למען הגברת המודעות למצבם של 
הנכים בכלל ונפגעי חוט שדרה בפרט. הוא מוכר 
בעולם בזכות מסע "האדם בתנועה” שיזם לפני 
25 שנה ובמסגרתו עבר בין 34 מדינות כשהוא 
יושב על כסא הגלגלים שלו. הקרן שהקים ריק 
הנסן פועלת לגיוס כספים לטובת חקר פגיעות 
לשיפור  פתרונות  למציאת  וכן  השדרה  בעמוד 
איכות חייהם של נכים. הנסן והבכירים שהתלוו 
ידי  על  לוינשטיין  החולים  בבית  התקבלו  אליו 
פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל בית החולים לוינשטיין 
שהיא  שדרה,  לשיקום  המחלקה  ומנהל 
זה.  בתחום  בארץ  ביותר  הגדולה  המחלקה 
המפגש כלל הצגה של בית החולים השיקומי 
השיקומיות  ההתמחויות  הצגת  פעילותו,  ואופן 
הייחודיות הקיימות בבית החולים עם דגש על 
משוקם  סייג,  אורי  עם  מפגש  שדרה,  שיקום 
חוט  לנפגעי  עמותה  שהקים  החולים  בית  של 
החולים  בית  במחלקות  סיור  בישראל,  שדרה 
בסיומו  ומטפלים.  מטופלים  עם  אישי  ומפגש 
פעולה  שיתוף  השקת  על  סוכם  הביקור  של 
הנסן  ריק  עומד  בראשו  לגוף  החולים  בית  בין 
הקשורים  נוספים  ובתחומים  המחקר  בתחומי 
בשיפור השירותים לנפגעי חוט השדרה בפרט 
משותפת  הפצה  על  דובר  בנוסף,  בכלל.  ונכים 
במרכזים  באשפוז  היתרונות  לגבי  המידע  של 
וכן  בשיקום  ספציפיים  בתחומים  המתמחים 
בבית  שדרה  לשיקום  המחלקה  הצטרפות 
והמחקר  הידע  לתשתית  לוינשטיין  החולים 

ציין במהלך  ריק הנסן  שהקים הגוף של הנסן. 
היום.  פה  להיות  נרגשים  "אנחנו מאוד  הביקור: 
את  להרחיב  בכדי  לכאן  להגיע  לנו  היה  חשוב 
לוינשטיין,  החולים  בית  עם  הפעולה  שיתוף 
שאת עבודתו השיקומית אנו מכירים ומוקירים. 
העולם  בכל  ארגונים  עם  לעבוד  מעוניינים  אנו 
ריפוי  ואמצעי  מידע  שיותר  כמה  להפיץ  בכדי 
לנכים הסובלים מפגיעות בחוט השדרה ונכויות 
של  בשלב  נמצאים  אנו  אלה  ובימים  אחרות 
באוסטרליה  דומים  גופים  עם  היחסים  מיסוד 
ונחשפנו במהלכו  וסין. הביקור היה מאוד מגוון 
ייחודיות, טכנולוגיות מתקדמות  לשיטות טיפול 
המחלקה  מעניינים”.  מחקר  ותחומי  וחדישות 
זכתה  לוינשטיין  החולים  בבית  שדרה  לשיקום 
לשם עולמי בזכות מחקריה המובילים בתחום 
ונמצאים  שפיתחה  הייחודיים  האבחון  וכלי 
מספקת  המחלקה  רבות.  במדינות  בשימוש 
וייחודי  איכותי  מקיף,  פרטני,  רפואי  טיפול 
למטופלים הסובלים מדרגות שונות של פגיעה 
בחוט  השדרה,  בעמוד  חבלה  או  מחלה  אחרי 
מהפרעות  או  ההיקפיים,  ובעצבים  השדרה 
תפקוד הנובעות מכאבי גב וצוואר - בכל שלבי 
שדרה  לשיקום  המחלקה  וההחלמה.  השיקום 
להערכה  כלי  היתר  בין  פיתחה  בלוינשטיין 
 SCIM תפקודית של נפגעי חוט שדרה שנקרא 
 ,)Spinal Cord Independence Measure(
אשר הוצג בכנסים ברחבי העולם, נמצא תקף 
במחקר בינלאומי מקיף ונעשה בו כיום שימוש 
ברבות ממדינות העולם. בית החולים לוינשטיין 
מאפשר את השימוש בכלי זה ללא תשלום - 

למטרות רפואיות ואקדמיות. 

בתמונה מהביקור בה נראים מימין לשמאל: פלביה שטינברג-חן, פיזיותרפיסטית, פרופ' עמירם 
כ"ץ, מנהל ביה"ח ומנהל המחלקה לשיקום שדרה, ריק הנסן, ד"ר ירון סחר, מנהל המחלקה 

לשיקום חבלות מוח בבית החולים.

ח"כ זאב בילסקי ביקר 
בבית החולים לוינשטיין

לוינשטיין  החולים  בבית  ביקר  אוקטובר  בסוף 
בית  של  ותומך  ידיד  שהינו  בילסקי,  זאב  ח"כ 
נפגש  בילסקי  ח"כ  רבות.  שנים  מזה  החולים 
וחברי  כ"ץ  עמירם  פרופ'  ביה"ח,  מנהל  עם 
הנהלת בית החולים. במהלך הביקור הוא סייר 
בחדרי  החולים  בית  של  הטיפולית  בקומה 
נפגש  בעיסוק,  הריפוי  ובחדרי  הפיזיותרפיה 
שיטות  על  ושמע  צוות  ואנשי  משתקמים  עם 
הייחודיות. במהלך הביקור נחשף ח"כ  הטיפול 
את  המשמש  הנהיגה  לסימולטור  גם  בילסקי 
בסימולטור  מדובר  בעיסוק.  לריפוי  השירות 
תגובות  את  ובוחן  שונים  נהיגה  מצבי  המדמה 
בין  בעיסוק,  למרפאה  לאפשר  מנת  על  הנוהג 
כשיר  המטופל  האם  החלטה  לקבל  השאר, 
בילסקי  ח”כ  הביקור  במסגרת  לא.  או  לנהיגה 
ונבנה  ההולך  הדרומי,  האשפוז  במגדל  סייר 
בימים אלה, וציין: "הסיור במגדל מזכיר לי את 
החלומות והמחשבות שהיו בנושא וכמובן את 
להוציא  כדי  התרומות  גיוס  עם  ההתעסקות 
השלמתו,  עם  כי  ספק  אין  לפועל.  העניין  את 
המגדל ישדרג את בית החולים לוינשטיין באופן 
משמעותי”. לסיכום הביקור אמר ח"כ בילסקי: 
"אינני יודע מה צופן העתיד בשבילי באופן אישי, 
אבל היכן שלא אהיה אני תמיד אשאר ידיד של 
מהווה  לוינשטיין  החולים  בית  החולים.  בית 
יתרון משמעותי לעיר רעננה ומביא לעיר הרבה 
כבוד. יש ערים רבות בעולם אשר התפתחו על 
ויש לרעננה אינטרס שבית  סמך מוסד מסוים 

החולים יתפתח”.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו
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ח”כ יצחק )בוז‘י( הרצוג ביקר את מורן מזוז, 
מתמודדת “כוכב נולד”, בבית החולים לוינשטיין
ח”כ יצחק )בוז‘י( הרצוג הגיע לבקר את ידידתו משכבר הימים מורן מזוז, מתמודדת העונה 

השביעית של “כוכב נולד”, שנפצעה בתאונת דרכים לפני כחודשיים ועוברת כרגע תהליך שיקום 
בבית החולים לוינשטיין. ח”כ הרצוג התחיל את ביקורו בבית החולים בפגישה עם מנהל ביה”ח 

לוינשטיין, פרופ‘ עמירם כ”ץ, ועם מנכ”לית עמותת ידידי בית לוינשטיין, שולה מליק. בפגישה הוא 
סיפר בין השאר על ההיכרות שלו עם מורן ובני משפחתה שנרקמה עוד בתקופת כהונתו כשר 

הרווחה. בפגישה המרגשת עם מורן ואימה ציין ח”כ הרצוג: “מצאתי נס רפואי. ניכר כי מורן חוזרת 
לאנרגיות הנפלאות שלה. במקום שאני אדאג לה, קיבלתי אני ממנה שלל עצות וטיפים איך 

לטפל במיתרי הקול שלי ובצרידות המלווה אותי”.



בני  לוינשטיין,  החולים  בבית  המאושפזים 
זכו  הרפואי  הצוות  ואנשי  משפחותיהם 
ויוצאת  מיוחדת  להופעה  אוגוסט  בחודש 
בלומין  מקסימילאן  מרינה  הזמרת  של  דופן 

ברחבת הדשא של בית החולים.
היוזמה להופעה באה מכיוונה של משוקמת 
פנחסוב,  סטל  לוינשטיין,  החולים  בית  של 
של  בהופעה  חודשים  מספר  לפני  שנכחה 
וגיל שוחט. סטל  מרינה מקיסמיליאן בלומין 
פנתה בסוף ההופעה למרינה והביעה בפניה 
בבית  המאושפזים  בפני  שתופיע  בקשה 
החולים לוינשטיין, שעוברים תהליכי שיקום 

לא פשוטים ותקופות אשפוז ממושכות. 

לבקשה  נעתרה  בלומין  מקסימיליאן  מרינה 
בהתנדבות  להופיע  והגיעה  מיידי  באופן 
החולים  בבית  המשתקמים  כלל  לשמחת 
ההופעה  לפני  דקות  מספר  לוינשטיין. 
התקיים מפגש מרגש בין הזמרת למשוקמת 
לה  הודתה  והאחרונה  ההופעה  את  שיזמה 
רוח  ובשם כל המאושפזים על  באופן אישי 

ההתנדבות וההיענות.

מרינה מקסימיליאן בלומין בהופעה 
מיוחדת ויוצאת דופן בפני המשתקמים 
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בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו

24
פתרונות נגישות וניידות
מעלונים משופעים לאורך המדרגות,

מעלונים אנכיים בפיר וללא פיר

התקנה בכל רחבי הארץ

www.sadan-ltd.co.il

טל. 03-6500987, פקס 03-6500977
רח’ האורגים 7 חולון, 58855

 סדן פועלת למעלה מעשור, פותרת בעיות נגישות ומתקינה מעלונים 
מסוגים שונים בכל הארץ.

 באמצעות הצוות המקצועי, הניסיון, המיתקנים האיכותיים ויותר מכל 
 בזכות הרצון האמיתי לפתור בעיית הנגישות אנו מסוגלים לפתור כמעט 
 כל בעיית נגישות. אנו נתאים המעלון בצורה המיטבית תוך התחשבות 

בצרכי הלקוח נתוני המקום וכן בתקציב. 
 אנו מתחייבים ליחס הוגן, לייעוץ ללא כל מחויבות 

וכמובן לשירות לאורך השנים.

מעלון בפיר/מעלית ביתיתמעלון משופע לאורך המדרגותמעלון בפיר פתוחמעלון משופע לאורך המדרגותמעלון בפיר/מעלית ביתית

w w w . o b s - l a w . c o . i l

אורית ברנס - שניצר
משרד עורכי דין
המשרד למימוש זכויות רפואיות

ייצוג בכל הארץ: 052-2945930 

• תאונות עבודה • תאונות דרכים  

• משרד הביטחון   • ביטוח לאומי  

• נכי צה”ל • ייצוג בועדות רפואיות 

• אובדן כושר עבודה • תביעות סיעוד  

• רשלנות רפואית • נזקי גוף ורכוש  

• נפגעי איבה            • תאונות תלמידים
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מסגרת של תקווה
מסגרת חברתית בבית החולים לוינשטיין לפגועי ראש צעירים

מאת: דנית שכטר, דוברת בית החולים לוינשטיין
ולכן דלתות רבות בקהילה סגורות בפניהם.

להנהלת  פנייה  החולים  בבית  הסוציאלי  השירות  גיבש   2010 ביולי 
בית החולים לוינשטיין עם הרעיון להקים מועדון לנפגעי ראש צעירים 
שנפגעו קשה מאוד. הנהלת בית החולים הרימה את הכפפה, החליטה 
הנחיה  כולל  לכך  ברכת הכללית  קיבלה את  ואף  הנושא  לקדם את 
מפורשת מצד מנכ”ל הכללית, אלי דפס, שהקמת המועדון תתאפשר 
בתנאי שלא יגבו תשלום כלשהו מהמשתתפים והכל ימומן מתרומות 

וזאת כחלק ממעורבות בית החולים למען הקהילה.
שלבים ראשונים של הקמה

מיד עם קבלת האישור, צוות העובדות הסוציאליות החל לאסוף שמות 
ולהזמין  לאנשים  להתקשר  לשעבר,  מאושפזים  של  פוטנציאליים 
לראיונות אישיים יחד עם ההורים. בשלב הראשוני היה ניסיון לבדוק 
הצרכים  מה  כזאת,  מסגרת  שתכלול  רוצים  היו  מה  ולשמוע  ציפיות 
של אותם צעירים, הנושאים הרלוונטיים להם וכמובן חיפשו מתנדבים 

מתאימים שיפעילו את המועדון בקביעות ועם המון אהבה. 
יהושע  אלה  הסוציאליות  העובדות  ידי  על  שנערכו  ראיונות,  באותם 
ושרה עמית, נפגשו  העובדות הסוציאליות, למשל, באחת  המרואיינות 
שהיו  ציינו  ההורים  שיהיה.  שמחה  שהייתה  ריקוד  חוג  על  שדיברה 
שמחים שתהיה פעילות יצירתית כמו מוסיקה ואומנות. הראיונות היו  
היה קשה לתקשר עם הצעירים עצמם. ההורים  כי  מאתגרים מאד 
מאד שמחו על הפנייה של בית החולים וההזדמנות למסגרת חברתית 

עבור ילדיהם. 
רוז: “בין החלום והתיאוריה לבנות משהו כזה והיישום בפועל היה פער 
במתכונתו  למועדון  שהגענו  עד  תהליכים  הרבה  עברנו  כולנו  גדול. 

הנוכחית”.
אלה: “החלק של הפעילות היצירתית - היה די ברור לנו אבל ענת, 
שהגתה את הרעיון, התעקשה שיהיה גם חלק של שיחה עם עובדות 
כשלמדנו  שיחה.  איתם  לנהל  איך  בהתחלה  ידענו  ולא  סוציאליות, 
ועד כמה הם  ואחת  להכיר אותם, ראינו כמה עושר טמון בכל אחד 

מבינים ואינטליגנטים – דבר שלא ניתן לראות במבט ראשון”.
הראשוני  האינסטינקט  שלנו.  החברה  את  שמאפיין  משהו  “יש  ענת: 

מדי יום רביעי, בין השעות 13:00-9:00, נפגשים להם במועדון החברתי 
של בית החולים לוינשטיין בבניין ב‘ חמישה חבר‘ה צעירים שעברו 
כולם  בנות.   ו–2  בנים   3 ואחרות:  פגיעת ראש קשה בנסיבות אלה 
ונעזרים במטפל  גלגלים  ניידים באמצעות כסאות  צעיר,  בגיל  נפגעו 

צמוד. 
מאחוריהם תהליכי שיקום ארוכים ומפרכים בבית החולים לוינשטיין, 
לרובם קשיים בתקשורת המילולית, אך כל אחד מצליח לבטא את 

עצמו בדרך שלו. 
מתוקה  מסורים:  מאוד  מתנדבים  זוג  רביעי  יום  מדי  אותם  פוגשים 
)מורה בפנסיה( ומשה )בעל תפקיד בטחוני  לשעבר(, שניהם אלמנים 
וליוו בעבר בני זוג חולים. המסגרת הוקמה על ידי העובדת הסוציאלית 

אלה יהושע, אשר מנהלת אותה מיום היווסדה.
חברתית  מסגרת   - תקווה”  של  “מסגרת  להקמת  שנתיים  במלאת 
מנהלת  שילנסקי,  ענת  עם  ישבתי  בלוינשטיין,  צעירים  ראש  לפגועי 
השירות הסוציאלי בבית החולים לוינשטיין וצוות העובדות הסוציאליות: 
אלה יהושע, רוז וייץ ודיאנה אזרד, שסייעו לה בהגשמת החלום להקים 
מסגרת חברתית לכאלה שמתקשים בכך בשל הפגיעה המאוד קשה 

שעברו ושבסך הכל רוצים להרגיש שווים ולפגוש אנשים כמותם.
אני  שבהם  שנים  לאחר  באה  שכזה  מועדון  הקמת  על  “המחשבה 
בית  במרפאות  לביקורות  מגיעים  המורכבים  הנפגעים  את  רואה 
החולים. הורי הצעירים האלה צמודים אליהם ובדרך כלל הם חיים 
חברתיים,  למפגשים  הזדמנויות  מאד  מעט  עם  ההורים,  עם  בבית 
עם בני גילם. אלה אנשים שהולכים להרבה טיפולים פרטניים, ללא 

מסגרת שיקומית מסודרת וקבועה”,  מספרת ענת.
אלה: “חשבנו והרגשנו שקיים צורך גדול במועדון שכזה עקב הבדידות 
הרבה של החבר‘ה האלה. החברים מהעבר נטשו זה מכבר וחברים 
חדשים אין. בארץ כמעט שלא קיימות מסגרות חברתיות לאוכלוסיה 
הספציפית הזאת של נפגעי ראש צעירים והרגשנו צורך עצום לנסות 
שלבי  את  מזמן  שסיימו  בצעירים  מדובר  אצלנו”.  מענה  לזה  לתת 
הם  במצבם,  אנשים  לפגוש  שרוצים  היום  ואשפוזי  המלא  האשפוז 
כולל קשיי תקשורת  סובלים ממגבלות תפקודיות בתחומים שונים, 
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לוינשטיין  בבית  במועדון  נמצאת  תובל  לי  בתי 
ידי  על  ברובו  מופעל  המקום  כשנתיים,  מזה 

מתנדבים עם נתינה ונשמה גדולה.
המועדון מיועד לצעירים בלבד בני גילה של בתי, 

והיא מאושרת על כך.
בגלל  גדול,  ואושר  שמחה  עם  מגיעים  כולם 
שמתפעלים  הטובות  והנשמות  הפעילויות  שלל 

את המקום עם הרבה אהבה, רצון
לעזור, לפנק, ובכל סיום של בוקר כזה לי חוזרת 
גדולה,  והנאה  שמחה  גדול,  חיוך  עם  הביתה 

חבל שזה מתקיים רק פעם בשבוע.
יכול  לא  שבלעדיו  לוינשטיין  לבית  גדולה  ותודה 

היה להתקיים המועדון.
משפחת תובל

אותם,  לראות  לא  הוא  הללו  האנשים  לגבי 
להתעלם מהם כי זה קשה”.

את  להכיר  זמן  לקח  למתנדבים  “גם  אלה: 
הצעירים וללמוד איך להתנהל עם הפגיעות 

והיכולות המיוחדות של כל אחד מהם”.
רוז: “היום כשאני נכנסת למועדון יש אווירה 
של משפחתיות. באופן מאד ברור הם מציינים 
שהם שמחים לבוא מדי שבוע ולהיות חלק 
מהקבוצה המיוחדת הזו. הם אומרים את זה 

וזה חשוב להם”.
דיאנה: “חלק מאוד חשוב בפעילות המועדון 
כמו  או  הקבוצתיות,  השיחות  קיום  זה 
לקח   .Conversation–ה מכנים  שהצעירים 
לנו הרבה זמן להבין שמה שמתרחש ביניהם 
זה שיחה, שזו צורת התקשורת שלהם. אחד 
מדבר שוטף לגמרי, אחד צריך רמז ומשלים 
את המילה, יש אחת  שקשה לשומע להבין 
יודעת מה היא רוצה לומר  אותה, אבל היא 
ויש לה חוש הומור נהדר ויש גם מישהי עם 
היא  מילים  לה  שכשמציעים  מילים,  מעט 

בוחרת את המילה המתאימה”. 
רוז: “הם לגמרי מגיבים. יש כאלה שרגשותיהם 
מגיב  אחד  כל  אחרים.  ויש  יותר  מוחצנים 
בדרכו, יש להם תקשורת ביניהם והם אפילו 
שוטפת,  תמיד  לא  השיחה  עלינו.  צוחקים 
אבל התקשורת משתפרת כל הזמן ונעשתה 
כברת דרך ארוכה למן ההתחלה. זה טיפול 

קבוצתי לכל דבר ועניין”.
להרחיב  תשמח  תקווה”  של  “מסגרת 
המעוניינים  המשתתפים.  מספר  את 
בפרטים נוספים או בהצטרפות, מוזמנים 
לפנות לאלה יהושע בטל. 09-7709616.
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פגועי  של  הקשות  הבעיות  אחת  לך,  כידוע 
שבה  חברתית  מסגרת  העדר  הינה  הראש 
להישגים,  ציפיות  בלי  שווים  בין  שווים  ירגישו 
בלי הערכות להתקדמותם אלא קבלה טוטלית 

כמו שהם.
הפועל  תקווה”  של  “מסגרת  המועדון  הקמת 
פעם אחת בשבוע בימי ד‘ משעה 9:00 עד 
ושמחה,  אושר  תקווה,  של  עוגן  היינו   13:00

מפגש חברתי ואתנחתא נפלאה לצליל. 
את  מכנה  היא  שלה  המילים  אוצר  במעט 
המועדון כמקום של כיף, party. יום ד‘ הוא 

היום והזמן הכי מאושר שלה בשבוע.
העובדות  צוות  המקסימים,  המתנדבים 
עבודה  עושות  ורוז  אלה  ענת,  הסוציאליות: 
אנרגיות  מלאת  הביתה  חוזרת  צליל  נפלאה. 
ושמחה, זיכרון למציאות נפלאה שרחוקה ממנה 

היום שנות אור.
המקסימים  שלצעירים  ולזכור  להבין  חשוב 
שנפגעו בראשם יש עולמות נפלאים ועמוקים 
בנפשם וגם אנו בני המשפחה המתמודדים יום 
יכולים  לא  מצוקותיהם,  עם  שעה  שעה  יום, 
לאפשר להם את מה שמסגרת המועדון החברתי 

נותנת להם.
מלי וצליל אהרון

דבר המתנדבים
בבי"ח  סוציאליות  עובדות  שנים,  מספר  לפני 
לאנשים  יזמו מפגשים חד שבועיים  לוינשטיין 
שקטעה  גופנית  טראומה  שעברו  מבוגרים 
עקב  התמודדות  ודרשה  חייהם  שיגרת  את 
למפגשי  זוגי  בן  את  ליוויתי  מוגבלויותיהם. 
"מעוף 2". ראיתי עד כמה נרתם מהמפגשים. 
כך  על  עמד  גופני  קושי  של  בעתות  גם 
את  הרגיש  כי  הקבוצתי,  המפגש  אל  שנגיע 
כשנתיים  לפני  "מאושר”.  והיה  ה"בצוותא" 
"מסגרת  בלוינשטיין  סוציאליות  עובדות  יזמו 
דרכים  תאונות  שעברו  לצעירים  תקווה"  של 
במעגל  שאני  שנים  מזה  התלבטתי!  קשות. 
שאולי  וחשבתי  המעייפת  והביורוקרטיה  הסבל 
שהתנדבתי  גם  מה  אוירה"-  "לשנות  כדאי 
במעגלים אחרים. מה שהכריע את הכף היה 
ל"מעוף 2” בכל מצב  להגיע  הזיכרון האישי: 
פיזי, כי הנפש צוברת אנרגיות חדשות ובוקר 
ב"מסגרת  רביעי,  בימי  ומיטיב!  מרגיע  שליו 
התכנסות  הצעירים.  נפגשים  תקווה”  של 
לדבר  שנצברו,  חוויות  לספר  זמן  היא  הבוקר 
אקטואליה, ולהרבות ב"צחוקים”.  סופי מפעילה 
אותנו עם חיוכה הטוב והשמח, עם אביזריה 
הססגוניים וה"רקדנית" שלנו, ממקום מושבה על 
כסא הגלגלים גורמת לנו להתפעל מתנועותיה 
לימוד  שנות  היפהפיות שנחרטו בגופה במשך 
ריקוד – מכל הסוגים – מקלאסי ועד מודרני.

יש לנו את אוהבת ה"שיחות”, שרואה ומרגישה 
נהיה  שכולנו  ורוצה  רוח  במצבי  שינוי  כל 
מאושרים כל הזמן. רואה ומפנימה כל שבר של 
אמירה. מזהה חכמים וטיפשים, רעים וטובים 
דעותיה,  את  הסובבים  אל  להעביר  ומצליחה 
רגשותיה ומצב רוחה בדרך משלה. ממנה למדנו 
את שיטת הצמצום ופתחנו את הכושר להבין 

גם אם לא מכבירים במילים!
בעבר,  להקה  סוליסט  שהיה  שלנו,  הזמר 
ורגיש  המוסיקה  את  ואוהב  בשיר  קולו  נושא 
למקצביה! "הפרופסור” שלנו- מקור ידע וניתן 
ניחן בחוש  להיוועץ בו בכל נושא לשוני ואחר!! 
הומור ומנפיק אימרות כנף שאני מצטטת בשמו 

ומתמוגגת כל פעם מחדש! 
וזה שמקרוב שב אלינו- אנו פותחים זרועותינו 

לחבק ומאמינים שנסתגל מחדש לאישיותו.
לקראת סוף יום אנו נפגשים עם אבי. אבי הוא 
צבעים,  דבק,  עיתון,  ניירות  לוקח  יוצר.  אמן 
יצורים  של  עולמות  בהנחייתו  "בוראים"  ואנו 
אמיתיים או דמיוניים. תוך כדי יצירה שומעים 
מפיו סיפורים ומנסים למצוא את מוסר ההשכל 
הומור  הרבה  עם  נעשה  הכל  בהם.  הטמון 
ושמחה!!! בין פעילות לפעילות אנו מתכבדים 
לקיבה  ודואגים גם  לרוויה  ושותים  במטעמים 
המפגשים  המטבח!(  לצוות  מלאה...)תודה 
השבועיים מביאים שמחה, מוציאים מהשגרה 
והידיעה הזו היא המוטיבציה הטובה ביותר לכל 
מתנדב! כל חיוך, קריצת עין, הרגשה טובה של 
הצעירים היא הדלק שמניע אותנו המתנדבים.

מתוקה

בשורה הקדמית- יושבים: הרן, אורייה, צליל, לי 
בשורה השנייה)עומדים(: סופי, אלה, מתוקה ודיאנה



בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו

28
 “הדבר הראשון 
 שאני זוכר הוא 

בית חולים לוינשטיין...
 פה התחלתי 

את החיים”
"נפגשתי עם חבר לבדוק את הרכב שלו. אני נהגתי על 
הרכב של החבר והוא נסע מאחוריי. הגענו לכביש 6 ושם 
זה קרה כשהיינו לכיוון קריית גת. משום מה הרכב סטה, 

התהפך והגיע לנתיב השני ונעצר בשוליים. 
אש  מכבי  החיים,  על  המלחמה  התחילה  הזה  ברגע 
חילצו אותי כי דלת הרכב ננעלה, הפרמדיק פתח לי את 
הבטן באמצע הכביש כי נכנסתי בהגה ופינו אותי במסוק 
לי  היה  נפגעה,  המוח  מעטפת  סורוקה.  החולים  לבית 
חור בריאה, לסת שבורה, שמו לי פלטינות בצוואר בגלל 

חוליות שנשברו. שלושה שבועות הייתי מחוסר הכרה.
לוינשטיין.  חולים  בית  הוא  זוכר  שאני  הראשון  הדבר 
את  התחלתי  פה  לוינשטיין,  חולים  בבית  התעוררתי 

החיים...” )איציק אגיב(
איציק אגיב, בן 34 נשוי עם 2 ילדים, מתגורר בחולון ובעל מוסך עצמאי 
יצא ב – 6.11.2011 לבדוק רכב של חבר כשמסיבה לא ברורה זה נגמר 
בתאונה קשה על כביש 6. לאחר אשפוז ראשוני בבית החולים סורוקה 

ומספר ניתוחים, הוא הועבר לשיקום בבית החולים לוינשטיין.
"כשהתעוררתי הכל היה מעורפל. אני זוכר את עצמי על כסא גלגלים 
לדבר,  יכולתי  לא  מינימלית.  בהכרה  מתפקד,  לא  הגעתי  קנולה.  עם 
ללכת  התחלתי  פה  בחיים.  שאני  שמחתי  פנים.  בהבעות  תקשרתי 
ולחזור לתפקוד”, מספר אגיב על הזיכרונות הראשונים שעולים לו מאז 
יום התאונה ומוסיף: "בלוינשטיין הרופאים והמטפלים יעשו בשבילך 

הכל, אם אתה רוצה הדרך פתוחה לשיקום ולהחלמה”. 
הגיע  "כשאיציק  מספרת:  אגיב,  של  הפיזיותרפיסטית  ארנון,  דבורה 
הוא היה במצב כל כך חמור שלא ידענו אפילו אם יש לו פוטנציאל 
שלו  בעיניים  משהו  ראיתי  שלו,  החיצוני  המראה  למרות  שיקומי. 
שאמר לי שהוא ממש פה איתנו. אני לא לוקחת ערבות על אף אחד, 
הייתי עולה אליו  ישתפר.  לי תחושת בטן שהוא  אבל איכשהו היתה 
בהתחלה פעמיים ביום וכבר בשבוע הראשון הייתה התקדמות. שבוע 
אחרי כתבתי בדוח שהמטופל מאד דינמי וההשתפרות מאד מהירה”.

איציק: "שגרת היום שלי בלוינשטיין היתה מורכבת ממקלחת וארוחת 
בוקר, הצוות האכיל אותי, קילח אותי, דאג שאקח בזמן תרופות. לאחר 
וריפוי  פיזיותרפיה  של  לתרגולים  הטיפולית  לקומה  יורד  הייתי  מכן 
כסא  על  הייתי  וכחודש  צווארון  עם  הייתי  חודשים  שלושה  בעיסוק. 
גלגלים. הבן אדם הראשון שראיתי אותו הולך על הליכון מולי, גרם לי 

לומר לאמא שלי שככה אני רוצה ללכת”.
והוא דיבר  איציק מסכם: "כשישבתי עם ד"ר סחר, מנהל המחלקה, 
איתי על הפגיעה, הבנתי כמה מזל היה לי. אני מרגיש שחזרתי לעצמי, 
אבל החיים זה המבחן האמיתי ונראה איך אמשיך לתפקד. כשהגעתי 

ללוינשטיין לא הסתכלתי רחוק, מבחינתי זה היה כל יום בפני עצמו”.

לשיקום  המחלקה  מנהל  סחר,  ירון  ד"ר 
חבלות מוח:

"איציק נפגע בתאונה וסבל מחבלת ראש קשה, 
וסיבוכים  פנימיים  באיברים  ופגיעות  שברים 
שהיו לאחר מכן. תפקודית היו לו הרבה בעיות 
ניידות.  וגם מבחינת  וכך גם מבחינה מוטורית 
זיכרון  של  בעיות  ראינו  קוגניטיבית  מבחינה 
וחשיבה. כל אלה השתפרו יפה מאד עם התקדמות השיקום. עם זאת, 
שיקום זה תהליך ארוך. השיפור המשמעותי של איציק נבע מתהליכי 
שיתוף  וממידת  שקיבל  הטיפול  מאופן  גם  אבל  ספונטניים  החלמה 
לכוון  הוא  בלוינשטיין  צוות השיקום. הרעיון אצלנו  הפעולה שלו עם 

את התהליכים לכיוון הרצוי, להעצים אותם. 
הסיבה  בעצם  זו  דרכים.  תאונות  נפגעי  הרבה  שלנו  במחלקה  יש 
השכיחה ביותר לחבלות ראש בעולם המערבי והאוכלוסייה המעורבת 
מסתמן  זה  החבלה  אופי  בגלל  מנשים.  גברים  יותר  וכוללת  צעירה 
יהיו מפושטות בדרך כלל עם  אחרת מאירוע מוחי למשל, הפגיעות 
משתפרים  שנפגעו  האנשים  רוב  שונים.  באזורים  פגיעה  של  שילוב 
משמעותית, אך מתי מגיעים לסוף הדרך זו שאלה גדולה. אנו יודעים 
ניתן  וכי  מבעבר  ארוכה  יותר  הרבה  שהדרך  מוחי  שיקום  לגבי  היום 

להשפיע על ידי התערבות, גם יחסית מאוחר ממועד הפגיעה. 
בן אדם צעיר כמו איציק חשוב לי להחזיר אותו לרמה מוטורית תפקודית 
גבוהה. לאורך זמן, אני צריך עדיין ליווי והדרכה ברמה הקוגנטיבית כדי 
לוודא שהיבט זה של הליקוי ימשיך להשתפר ושהחזרה שלו למסגרת 
הולכת כראוי. המסגרת בחוץ פחות סלחנית, הליקוי  בראש לא נראה 
לעין תמיד. כאשר אדם לא מראה ליקוי מוטורי או ליקוי בשפה או יכולת 
חשיבה בסיסית, לא נבין שיש בעיה. כאשר אותו אדם יפשל בעבודה, 
ביחסים, הגישה של החברה יכולה להיות הרבה פחות סלחנית. הליווי 
במצבים האלה הוא קריטי והופך להיות פחות אינטנסיבי עם הזמן, אני 
מאמין שיש מקום למעקב ארוך טווח גם מבחינה רפואית, אך במקום 

פחות דומיננטי”.
במחלקה  אגיב  באיציק  שטיפלה  הרופאה  מוטין,  מרינה  ד"ר 

לשיקום חבלות מוח:
פתוח  ניתוחי  פצע  לו  היה  לוינשטיין  החולים  לבית  הגיע  "כשאיציק 
צריכים  היינו  כי  צווארון  עם  היה  הוא  מוגלתית.  הפרשה  עם  בבטן 
להגביל את התנועתיות של הצוואר בשל שברים בחוליות והוא קיבל 
מזון דרך צינור שהיה מחובר לו לבטן. בנוסף הוא היה במצב נפשי של 
אי שקט, מבולבל מאוד וסבל מהפרעות קוגנטיביות קשות. הוא ענה 

לשאלות באמצעות מצמוץ עיניים.
את  לקבל  התחיל  הוא  במצבו.  ניכר  שיפור  חל  כשבועיים  לאחר 
הטיפול השיקומי המלא שכולל טיפולי תקשורת, טיפולי פיזיותרפיה, 
לו  הורדנו  שהגיע  לאחר  כחודשיים  פסיכולוגי.  וטיפול  בעיסוק  ריפוי 
את הצווארון. מהר מאוד הוא התקדם מבחינה מוטורית וחודש לאחר 
ושבועיים לאחר מכן התחיל  שהגיע אלינו התחיל ללכת עם הליכון 

ללכת ללא אמצעי עזר”.

בק-טק מהכאב להתנתק!
התקשרו עכשיו: 1-700-700-034 

1-800-305-305
7:00-15:00

service@uriel.co.il



"הפנינג  לוינשטיין  החולים  בבית  התקיים  אוקטובר  בחודש 
"אופניים  של  נוספת  פעילות  שנת  פתיחת  לכבוד  אופניים” 

בפארק”. 
"אופניים בפארק” הינה פעילות של רכיבה על אופניים המותאמים 
ממגוון  חלק  ומהווה  שונות  פיזיות  מוגבלויות  בעלי  לאנשים 
בבית  המאושפזים  מטופלים  להשתתף  יכולים  בהם  הפעילויות 
החולים לוינשטיין במסגרת תהליך השיקום שלהם. הפעילות מלווה 
על ידי אנשי צוות של בית החולים בהם: פיזיותרפיסט, האחראי על 
ובירידה  בעלייה  בטיחות המעבר  ועל  למטופל  האופניים  התאמת 
ועל  הארגוני  החלק  על  האחראית  סוציאלית,  ועובדת  מהאופניים 

החלקים הרגשיים הכרוכים בפעילות.
התאמת הפעילות למטופלים השונים:

מטופלים הסובלים מחולשה ברגליים, חוסר שיווי משקל בהליכה, 
שיתוק של פלג גוף, או פחד/חוסר ניסיון ברכיבה על אופניים, נתאים 
להם תלת אופן )אופניים על שלושה גלגלים(. במידת הצורך ישנם 
נסיעה  המאפשרים  בטיחות,  וחגורת  גב  משענת  עם  אופן  תלתי 

בטוחה גם למי שסובל מחולשת גו. 
למטופלים הסובלים משיתוק או חולשה משמעותית בשתי הרגליים 
בטוחה,  אלו  באופניים  הנסיעה  ידיים.  אופני  אנחנו מתאימים  ובגב 

מאתגרת וגורמת להוצאת אנרגיה רבה. 
מטופלים מתקדמים יוכלו ליהנות מאופני טנדם, אופניים זוגיות עליהם 
מאופניים  וכמובן  מיומן,  מלווה  עם  או  המפעילים  אחד  עם  רוכבים 

רגילות, כאשר לרכיבה זו מצטרף המלווה על זוג אופניים נוסף.
איך זה נולד?

עיריית  של  רוכבים”  אופן  "בכל  בפרויקט  מצויים  הפעילות  ניצני 
רעננה אשר נועד לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות, ליהנות מפעילות 
ספורטיבית בפארק רעננה, כחלק מתהליך שילובם בקהילה. הפרוייקט 
פועל מאז 2007 בניצוחו המסור של גלבוע זלטין ויד ימינו חן יגר. גלבוע 
זלטין היה מאושפז בבית החולים לוינשטיין ב-1986 בעקבות פגיעה 
ביקש  השיקומי”  המרכז  "בוגר  ובתור  הצבאי  שירותו  במהלך  קשה 
לשלב גם את מטופלי בית החולים בפרויקט המתהווה. כשהגיע עם 
ההצעה לשולחנה של ענת שילנסקי, מנהלת השירות הסוציאלי בבית 
גם  פחתה  שלא  בהתלהבות,  למשימה  נרתמה  כמובן  היא  החולים, 

לאחר חמש שנים...
המקצועי  החלק  את  לנהל  עצמה  על  לקחה  לפיזיותרפיה  היחידה 

והפרויקט רוכז בשנותיו הראשונות על ידי יפית קאשי ולאחר מכן על 
ידי מיכל ורד, ג'סטין רז- לוונטל, אפרת גייסט וכפיר פינגרמן. 

יתרונות הפעילות:
ובראשונה רכיבה על אופניים היא פעילות אירובית על כל  בראש 
ועוד.  קלוריות  שריפת  לב-ריאה,  סיבולת  שיפור  מכך:   המשתמע 
הופכים משמעותיים  בריאים,  לאנשים  גם  אלו, החשובים  יתרונות 
ומאפשרים  גלגלים  בכיסא  היום  מרבית  שיושב  למי  יותר  אפילו 
מטופלים  ישנם  בנוסף,  בטוחה.  וכמובן  חווייתית  בצורה  להתאמן 
מאוד  ספורט  הוא  שכיום  אופניים,  על  הרכיבה  מעולם  שמגיעים 
פופולארי בארץ. למטופלים אלו מאפשרת הפעילות בפארק חזרה 
לפעילות הפנאי האהובה עליהם ומה יותר מאפיין הצלחת שיקום 

מלתת לאדם את הכלים לחזור להרגליו ואהבותיו?
ובשיפור ביכולתם של חלק מן  ניתן להבחין בהתקדמות  יתרה מכך, 
המטופלים, בכך שהם עוברים מסוג אופניים אחד לסוג אחר, מאתגר 
הכללי  לשיפור  מתלווה  זו  התקדמות  לרוב,  פיזית.  מבחינה  יותר 

שהמטופל משיג במהלך חודשי השיקום. 
הגיע  אשר  מאושפז,  נער  של  במקרה  הייתה  משמחת  דוגמא 
להפנינג האופניים ביום האחרון לאשפוזו. הנער מאושפז כבר זמן רב 
והשתתף ברכיבה על האופניים במהלך השנה הקודמת. הוא התחיל 
גו  תמיכת  עם  אופן  לתלת  עבר  השתפר  כשמצבו  ידיים,  באופני 
ובהמשך ללא תמיכה. במהלך ההפנינג ביקש לנסות אופניים רגילים 
והפיזיותרפיסטית המטפלת בו הסכימה בחשש קל. אחרי דקה הוא 
כבר נסע בלי שום חשש "קורע” את הרחבה בסיבובים, מאושר עד 

הגג. נער ככל הנערים.
מסוגלות  תחושת  נותנת  אופניים  על  הרכיבה  חווית  רגשית  מבחינה 
והצלחה. זכור לנו מטופל פגוע צווארי בשלבים הראשונים של הליכה 
עם הליכון בטיפול לאחר תקופה ארוכה שלא הלך כלל, הצענו לו לבוא 
היה ספקן  אך  לנסות  הסכים  אופן. המטופל  על תלת  לרכב  לנסות 
מאוד לגבי הצלחת הניסוי. בעיקר חשש שלא יצליח בכלל לעלות על 
האופניים בגלל חולשת הרגליים ושלא יצליח לדווש. בפועל, העלייה 
חן  גלבוע,  כמו תמיד בעזרת  הייתה באמת מאתגרת אבל  לאופניים 
והעוזרים הוא הצליח לעלות בבטחה ומשם כבר הכול היה קל. חיוך 
הפליאה והניצחון של המטופל )שגם לא הפסיק לדבר על כך במשך 

שבוע( היה שווה הכול... 

פעילות אופניים בפארק
כפיר פינגרמן ועופרי מיימון מצוות הפיזיותרפיה, בית החולים לוינשטיין
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רעננה,  בפארק  הרכיבה  עצם  הוא  מציעה  שהפעילות  נוסף  יתרון 
הפעילות  מכך,  כתוצאה  והטיפולים.  החולים  בית  מסביבת  הרחק 
מאפשרת אוורור, מפגש עם אנשים שאינם קשורים לחולי ומוגבלות 
בסביבה יפה ומרגיעה. פארק רעננה הוא מקום ירוק ומטופח עם פינות 
ופינת חי, בהחלט המקום המושלם להתנתק  נוי, מרחבי דשא, אגם 
מלחצי האשפוז וחרדותיו. מטופלים רבים מאושפזים לעיתים חודשים 
ארוכים. חלקם, מסיבות שונות טכניות ואחרות יוצאים לביתם לעיתים 
מהווה  הצהריים  אחר  שבועית  הדו  הפעילות  כי,  ספק  אין  רחוקות. 

אתנחתא קרובה ושינוי אווירה מרענן מחוץ לכותלי בית החולים.
סביבה  יוצרת  פעם  ולא  חברתית  פעילות  היא  הפעילות  לכל,  מעל 
צוות  שונות,  ממחלקות  צעירים  מטופלים  בין:  מיוחדים  קשרים 
שמענו  מלווים.  משפחה  ובני  הפעילות  של  המקסימים  המתנדבים 
לא פעם שיחות עידוד, עצות והעברת חוויות בין הורים ובני משפחה 
"ותיקים” בבית החולים לבני משפחה "טריים” שנערכו על כוס מים 
סביב השולחנות של "בכל אופן רוכבים”.  דוגמאות נוספות ניתן למצוא 
וביחד יצרו  בשילוב קבוצת סטודנטים שהגיעו עם מטופלים צעירים 

קבוצת רכיבה מגובשת ומשועשעת, שני מטופלים נפגעי חוט שדרה 
שרכבו על אופני ידיים, נתנו לחברותיהם ואחיהם אופניים רגילים וכל 
ועוד  ועוד  מהירה  לנסיעה  פרועות  שמחה  בצעקות  יצאה  החבורה 

סיפורים. 

ולסיום והכי חשוב, מתי ואיך מגיעים:
הפעילות מיועדת למאושפזי בית החולים לוינשטיין ומתקיימת 
בפארק רעננה )ממש בקצה הירידה מגשר הולכי הרגל שחוצה 
את דרך ירושלים( בימי ראשון בין השעות 16:00-15:00 ובימי 

רביעי בין השעות 16:00-17:00. 
הפעילות מותנית באישור רפואי )מרופא בכיר במחלקה( ומלווה 

צמוד )מתנדב או בן משפחה(.
בני  מהרכיבה,  ליהנות  עשוי  שמטופל  שחושבים  צוות  אנשי 
בפעילות  חלק  לקחת  המעוניינים  עצמו  המטופל  או  משפחה 

מוזמנים לפנות לפיזיותרפיסט המטפל בהם.
שלא נפסיק לרכוב...:(
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מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת, או אם 

אתם מחוסרי עבודה וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
טיפול וליווי של עובדים סוציאליים המתמחים בשיקום.  
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לימודים - כולל מימון שכר לימוד, מכשירי לימוד, דמי קיום והוצאות   
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אתה ובני משפחתך תוכלו 

ליהנות מדמי ניהול חסרי תקדים 

בקרנות ההשתלמות של מנורה 

מבטחים*.

מנורה מבטחים

מומחים שאפשר לסמוך עליהם

* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. * האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.
* דמי הניהול בקרנות ההשתלמותהינם 0.3% )במונחים שנתיים( לחברי אגוד הפיזיותרפיסטים ולבני משפחתם מקרבה ראשונה עד לתאריך 
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   הנחה בדמי הניהול בקרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים
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 השאיפה לעשייה מבוססת ראיות 
הינה מאבני הבסיס של כל מקצועות 

 הבריאות. סיעוד מבוסס ראיות
 )Evidenced Based Nursing - EBN( 

 הינו טיפול סיעודי המשלב בתוכו את 
 הידע המדעי העדכני ביותר, המבוסס 

על תהליכי קבלת החלטות ביקורתיים 
ודעות של מומחים. בשנה שחלפה, יזמה 
ההנהלה הראשית סדנה הנודדת בין בתי 

החולים של שירותי בריאות כללית ומטרתה 
הטמעת הגישה של EBN בשדה הקליני 

בסיעוד על פי שלבים מובנים.
הסדנה בביה”ח לוינשטיין הועברה על-ידי 
ד”ר רבקה חזן הצורף וד”ר ענת פלס בורץ 

ממובילות תחום המחקר בסיעוד. ארבע 
עשרה אחים ואחיות מכלל המחלקות 
 השתתפו בסדנה, שכללה 4 מפגשים 

אחת לחודש, וביניהם עבודה בקבוצות 
והגשת מטלות.  הלומדים התבקשו לבחור 

נושא מתחום העשייה הסיעודית היומיומית, 
לנסח שאלה קלינית ולהעריך באופן 

ביקורתי האם העשייה המקובלת כיום 
בבית החולים נשענת על ראיות מחקריות 

מבוססות. בחירת הנושאים הייתה מאתגרת 
וכללה שילוב בין נושאים שעוררו עניין 

וסקרנות אישית בקרב האחיות וסוגיות 
בעלות חשיבות קלינית למטופל ולמערכת. 

תהליך העבודה כלל חיפוש מחקרים 
ועבודות במאגרי מידע לפי מילות מפתח, 

קריאה וניתוח ביקורתי של הממצאים 
ופנייה למומחים בתחום כדי לקבל את חוות 
דעתם המקצועית. לאחר בחינת כל הראיות 

שנאספו והערכתן, הוצגו המלצות ליישום 
מעשי של החלופה  הטיפולית העדיפה 

ביותר.  
הנושאים שנחקרו במסגרת הסדנה 

הינם בלב העשייה השיקומית:
 בדיקת נפח שארית קיבה לפני הזנה  ‰

דרך זונדה 
שילוב ליצן רפואי בעת ביצוע פעולות  ‰

חודרניות במחלקת שיקום ילדים 
 התערבות יעילה למניעת נפילות  ‰

לאחר אירוע מוחי
תדירות ביצוע שינויי תנוחה במטופלים  ‰

קוואדריפלגים 
 טיפול תרופתי באי שקט לאחר  ‰

חבלות מוחיות
 טיפול תרופתי במצבי היפוגליקמיה  ‰

בחולי סכרת
בחודש אוקטובר התקיים בבית החולים 

אירוע הסיכום של הסדנה. במפגש הציגו 
המשתתפים את 6 העבודות בנוכחות מנהל 

ביה”ח, פרופ‘ עמירם כץ, הנהלת הסיעוד, 
גב‘ לימור יריב, מנהלת המחלקה לחינוך 
ומחקר בסיעוד בהנהלה הראשית, צוות 
הסיעוד הבכיר של בית החולים, רופאים 

ואחיות נוספים. לאחר כל עבודה שהוצגה 
התקיים דיון מרתק בהשתתפות הנוכחים. 

לטובת מי שלא נכח במפגש המסכם, 
בחרנו להציג כאן שני נושאים אשר הצליחו 
לעורר שאלות ולבחון אלטרנטיבות לבחינת 

העשייה המקובלת בבית החולים. 
צוות אחיות מהיחידה לטיפול נמרץ  ‰

לשיקום ההכרה הציגו את נושא בדיקת 
נפח שארית קיבה ומניעת אספירציות 

בקרב מטופלים במצב וגטטיבי המוזנים 
דרך זונדה. מטופלים אלו נמצאים בסיכון 

לאספירציות ולכן נוהל העבודה מחייב 
בדיקת שארית הקיבה ומיקום הזונדה 

לפני כל האכלה. בהתאם לנוהל זה 
פועל הצוות וכך גם מודרכים המטפלים 

העיקריים לפני שחרור או יציאה לחופשה. 
במסגרת העבודה נבדקה הספרות 

המחקרית בתחום, הכוללת עבודות 
סקירה ומחקרים רנדומאליים ומתוכם 
עלה כי אין ראיות חד משמעיות לכך 

שבדיקת שארית קיבה אכן מונעת 
אספירציות. מומחים בתחום מבתי 

חולים אחרים שנשאלו בנושא טענו כי 
במחלקותיהם חלופות אחרות למניעת 

שאיפת תוכן קיבה. 
עבודה נוספת שהוצגה על ידי שני אחים  ‰

מהמחלקה לשיקום שדרה עסקה 
בנושא שינויי תנוחה ומניעת פצעי לחץ 

במטופלים המשותקים בארבעת הגפיים. 
כידוע, פצעי לחץ הינם סיבוך הגורם 
סבל רב למטופל ומשפחתו ומעכב 

את ההליך השיקומי. רוב פצעי הלחץ 
ניתנים למניעה על ידי שינויי תנוחה 

תכופים המבוצעים מדי שעתיים בהתאם 
לנוהל משרד הבריאות. מתוך העבודה 

היומיומית במחלקה עלתה השאלה 
האם ביצוע שינוי תנוחה כל שלוש שעות 

בהשוואה לכל שעתיים יעיל במניעת 
פצעי לחץ ? בסקירת מספר מחקרים 

קליניים רנדומאליים נמצא כי ביצוע שינויי 
תנוחה מדי 3 שעות יעיל גם כן בהפחתת 
שכיחות פצעי הלחץ, ובפרט תוך שימוש 
בציוד יעודי. חשוב לציין שבבית החולים 

לוינשטיין קיים ציוד מתקדם הכולל 
מיטות, מזרונים וכריות ישיבה להפחתת 

לחץ וצוות מיומן שעבר הכשרות בנושא.  
לסיכום, מתוך עבודות אלו ומיתר 

הנושאים אשר הוצגו בסדנה עולה 
כי השאיפה לעשייה מבוססת ראיות 

חשובה וביכולתה לתרום לשיפור 
איכות הטיפול הסיעודי הניתן למטופל 
בהתאם לידע המדויק והמעודכן ביותר. 

בהמשך לשתי העבודות הללו יוקמו 
שתי קבוצות היגוי בהנהלת הסיעוד

במטרה לבחון שינוי הנהלים הקיימים 
מול קובעי המדיניות בהנהלת הכללית 

ומשרד הבריאות.

סדנת סיעוד מבוסס ראיות 

שיפור הקשר והידוק 
שיתוף הפעולה עם בתי 

החולים הכלליים
הנהלת בית החולים לוינשטיין חרטה על 
דגלה לשפר בשנה זו את תהליך קליטת 

המטופלים המתאימים לשיקום מבתי 
החולים הכלליים. לקידום מטרה זו נבחרה 

קבוצת אחיות בכירות המהווה חוליה 
מקשרת בין הגורמים המשפיעים על 

הפניית המטופלים בבתי החולים הכלליים 
לבין בית החולים לוינשטיין.

הקבוצה כוללת את:
 טובה פינקלס -  מרכזת תחום  ‰

הדרכה בסיעוד
 דינה נורי – אחות מתאמת קהילה  ‰

ובקרת אשפוזים
אילנה ביאר – אחות אחראית, היחידה  ‰

לשיקום ילדים ונוער
גילה רגב – אחות אחראית, היחידה  ‰

לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה
דפנה נוריאל – סגנית אחות אחראית,  ‰

היחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה
ניצה סגל – אחות אחראית, המחלקה  ‰

לשיקום נוירולוגי ב‘
 האחיות מבקרות מזה מספר חודשים 

בבתי החולים מאיר, בלינסון ושניידר וכן 
בבתי החולים הממשלתיים. במהלך הביקור 

הן נפגשות עם בעלי תפקידים מקבלי 
 החלטות, עם אנשי סגל בית החולים, 

עם מטופלים ובני משפחותיהם – על מנת 
 לאתר מטופלים מתאימים לשיקום 

ולייעל את תהליך קליטתם בלוינשטיין. 

 שירותי כביסה, השכרת מדים וטקסטיל.

shmuelt@sheleglaundry.co.il 
טל: 04-6332818

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

המערכת מספקת שליטה בקרה ושירות אמין ומהיר,
24 שעות ביממה.

info@polytex.co.il
 טל. 04-6333142
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לכל המטופלים
איחולי החלמה מהירה ושיקום קל

ולצוות המטפל
הערכה רבה ותודה על פועלכם המסור

משרד עורך דין
שאולי יצחק

מוסמך לעבודה סוציאלית קלינית )M.A( ומומחה לשיקום 
קצין תגמולים בכיר באגף השיקום לשעבר 

ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום באגף השיקום לשעבר

תביעות משרד הביטחון:
חיילים, שוטרים, נכים ומשפחות שכולות

תביעות ביטוח לאומי:
איבה, עבודה, כללית

רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה.

דיני משפחה:
ייצוג בבתי משפט לענייני משפחה, בתי דין רבניים,

פקידי סעד

דיני עבודה: ייצוג עובדים ומעבידים.

פלילי: ייצוג בהליכי חקירה ועד לניהול משפט פלילי, 
משמעתי, צבאי ועדות שחרורים וכ‘ו.

משפט מנהלי השלטון המקומי.

טלפקס: 04-6752221 נייד: 052-8446336
Shauli52@walla.com

פוריה עיל ת.ד גליל תחתון: 15208
סניפים נוספים באבן יהודה וטבעון. בתיאום טלפוני בלבד
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לכבוד הנהלת בית החולים לוינשטיין

רציתי להביע בפניכם את מלוא ההערכה 
ולשאת לכולכם דברי תודה וברכה.

טיפולכם המסור, העקבי, הניב פירות.
 עבודתכם הייתה מאומצת והתבטאה 

היטב בתוצאה! 

הדרך הנכונה להיות מטפל מן השורה
היא לא רק ללמוד את רזי הרפואה

וגם לא מספיק לשמוע הרצאות ולהצליח 
במבחנים.

מטפל צריך להיות אנושי, מקצועי, להתייחס 
בכבוד לכל המטופלים.

המרכז הרפואי הזה יכול לשאת ראשו בגאווה.
צוות המטפלים כאן הם ממדרגה ראשונה!

עבודתכם היא עבודת קודש. מלאכים אתם 
על פני האדמה.

יישר כח, המשיכו את עבודתכם החשובה 
בנאמנה.

ולכולנו – ברכה והצלחה!                                                                        
רב תודות, 

ר.ק, הרצליה.                                                              
ספטמבר 2012

לכבוד:
דיאנה, עובדת סוציאלית, בית לוינשטיין 

לדיאנה היקרה,
תודה על היחס החם, המבין והאוהב.

תודה על ההבנה והרגישות.
 תודה על העזרה התמיכה והעידוד 

בשעות הקטנות.
 תודה על האוזן הקשבת. רק לך סיפרתי 

מה טוב, מה רע ומה כואב.

תודה על העצות הטובות והחכמות.
 על כל אלה ברצוננו להביע בפנייך את 

מלוא ההערכה והתודה.

בהוקרה ובאהבה
ח.פ.ו  

ספטמבר 2012
לכבוד : ד”ר בלוך                                                                                   
ברצוני לציין לשבח את הקלינאית תקשורת 

יפעת ברכה, אשר בחודשים האחרונים 
 טיפלה בבתי א.נ. בצורה מקצועית ועם 

המון חום ואהבה.

אפרת תמיד הגיעה בשמחה לכל טיפול 
וההתקדמות שלה הייתה מאוד משמעותית.

בברכה, 

נ.נ 
 

יולי 2012
לכבוד שוש שנהב

הנדון: משפחת מחלקה 5 

 הגענו 5.10.12, "ואוו” איזה מפחיד. 
מקום חדש, אנשים חדשים.

הגענו מתל השומר, לא ידענו לקראת מה 
אנחנו הולכים. אך תכף ומיד הכל הסתדר.

 אחות נצמדה אלינו, הסבירה, הראתה 
והכל הוקל לנו.

על כן אנחנו רוצים להודות לצוות המחבק 
במלא החמלה, האוהב עד אין סוף. 

הנתינה, הסבלנות, הסובלנות, ההקשבה 
והניסיון להסביר כל דבר לחולה ולהביא 

אותו לקראת שיקומו. 

אנו מלאי הערצה לכל הנפשות הפועלות 
במחלקה.

לצוות האחיות והאחים שידעתם להוציא 
מתוך העצב והכאב את הטוב שבלב.

לכוחות העזר שעמדו מנגד ופתחו את ליבם 
למשפחות לכל מה שהיו זקוקות. 

לד"ר תמרה, שאין צורך לקבוע תור כדי 
לקבל את העידוד והתמיכה.

לד"ר סחר, על ההקשבה, אפילו במעברים 
ואין צורך להיכנס לחדר. 

לצביה, שמוכנה תמיד להקשיב, לעזור 
ולפתור בעיות.

ולאתי, האחות הרחמנית שמובילה את 
כולם למקלחת בסדר מופתי, בהסבר למה 

זה צריך להיות ככה וזה ככה, ותנסי, את 
כן יכולה, תאמיני בעצמך, תכיני את עצמך 
לחיים האמיתיים. ואין מצב שלא מרימים 

ראש ומצליחים כשיש אישה מופלאה.

מישהו מוביל בחוטים במחלקה 5.

אי אפשר להושיט את האצבע ולומר מי. 
אך רק עבודת צוות כמו שנעשית במחלקה 

מצליחה להוביל את החולים, לזקוף ראש 
ולהצליח.

בכבוד רב 

מ.ס.ד 

מאי 2012
לכבוד:

בית לוינשטיין 

תודה מקרב לב על הטיפול המסור מהצוות 
הרפואי, הפיזוטרפי והריפוי בעיסוק 

שעושים את המקסימום ללמד וללמד 
וללמד את החולה שיחיה עם מה שיש 

ושנותר אחרי האירוע מוחי.

אימנו חזרה לחיינו הודות לטיפול המסור 
והמתקדם לו זכתה בזכות האהבה, 

הסבלנות והטיפולים, את עבודת השיקום 
המסורה עשה בדבקות צוות נפלא של 

רופאים, אחיות ופיזיותרפיסטים בצד 
 מתנדבים ודודות אוהבות. בקיצור, 

 בית לוינשטיין זה בית חם בו נלחמים 
על כל נפגע ומעניקים לו חיים חדשים 

בזכות הצוות שידעו לתת תקווה ברגעים 
הכי קשים.

מעריכים ומוקירים 

משפחת מ.ר 

מאי 2012
לכל צוות מחלקה 3

שלושה חודשים עברו מאז הובהלתי 
למחלקה. עם המון חשש שלי ושל 

המשפחה. קיבלתם אותי בזרועות פתוחות 
וים של תקווה, השקעתם זמן, ידע ומחשבה.
הזנתם את הגוף וגם את הנשמה עם המון 

מסירות והרבה התמדה.

גם בימים בהם הראש היה מחוסר הכרה, 
 הלב חש בחום ידכם, בטוב לבכם ובאין 

סוף נתינה.

הימים חלפו והכאבים פתחו אט אט,
ואתם המשכתם להעניק חום ומקלט.

על כל החסד שעשיתם איתי ועם 
המשפחה, אני לכל צוות הרופאים, האחים 

והאחיות וכוח העזר, מודה בשמחה.
מי ייתן והאל יגמול איתכם לעולם

על כל הטוב שאתם עושים עם כולם.

ואסיים במילה אחת, אמיתית ופשוטה 
לכולכם... תודה! 

א.ע.

כריות ישיבה חדשות עם מילוי החומר הנוזלי הרגיל או עם 
מילוי ROHO. פרי מחקר מקיף של 3 שנים למניעת 

SUNRISE-MEDICAL U.S.A פצעי לחץ מבית

כריות גב חדשות 
בצורות שונות ובכל המידות. 
פרי מחקר מקיף של 3 שנים 
לענות על צרכיהם המיוחדים 
של הרתוקים לכיסאות גלגלים. 
הגב קשיח ומרופד, ניתן 
לשליפה קלה ומהירה ומתכוונן 
לזויות הרצויות לישיבה 
 SUNRISE  - מושלמת. מבית
MEDICAL U.S.A

   כסא גלגלים ממונע, חדיש.    
  מבנה קומפקטי היכול לכלול  

 את כל פונקציות ההושבה, 
 ,RECLINE - כגון: הטית גב
 ,TILT - הטית כל המושב 

 POWER - הגבהת המושב 
  SEAT. ושינוי זוית הרגליות.    

 SUNRISE-MEDICAL מבית     
GERMANY

כסא גלגלים ממונע, חדיש. בעל 3 אפשרויות הנעה: אחורית, מרכזית 
וקדמית. מבנה קומפקטי היכול לכלול את כל פונקציות ההושבה, 

כגון: הטית גב - RECLINE, הטית כל המושב - TILT, הגבהת 
המושב   POWER SEAT ושינוי זוית הרגליות. 

SUNRISE-MEDICAL U.S.A מבית

כסא קשיח קל ביותר בעיצוב מרהיב.
מותאם אישית ובעל תימרון קל ביותר.

SUNRISE-MEDICAL GERMANY מבית

הכסא המתקפל הקל ביותר בעולם, בעיצוב 
חדשני. מותאם אישית ובעל תימרון 

קל ביותר. מבית
SUNRISE-MEDICAL GERMANY 

ואלומיניום  מטיטניום  בעולם  המובילים  הקלים,  הכסאות 
וכן כסאות ממונעים מהמעלה הראשונה וממיטב החברות: 
והשירות  הייעוץ   .PRIDE-ו  ,SUNRISE-MEDICAL, RGK
ניתנים ע"י צוות אדיב ומקצועי הכולל גם את מיטב עובדי 
"גפים" לשעבר. כל כסא מותאם אישית לצרכי המשתמש.

המרכז לציוד שיקומי
ר. שעל

שירותי עזר לנכים בע"מ

GROOVE

HELIUMXENON

SALSA
JAY 3 BACK

JAY 3 SEAT CUSHION

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי, שירות אדיב והתאמה מושלמת

דיו
טו
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השקה 

ראשונית!
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מעריב, 10.9.12 

בית חולים לוינשטיין                  גיליון סתיו
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ידיעות השרון, 29.6.12 

ידיעות אחרונות, 15.10.12
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טיפול סיעודי
טיפול סיעודי ייעודי לחולי דמנציה 

ואלצהיימר
רשת בתי אבות

טיפול באנשים עם נכויות
מרכז החלמה ושיקום

טיפול מותאם לנכי צה“ל ונפגעי
פעולות טרור

ייעוץ וסיוע במימוש ומיצוי זכויות

www.manpowercare.co.il
*9055 מדברים איתכם

24 שעות ביממה

סניפים בכל הארץ

 Manpower Care
מומחית לטיפול מקצועי, 

קשוב ומותאם עבור 
אנשים בגיל השלישי 

ואנשים עם נכויות.

מומחים לגיל השלישי
Manpower Care

שנים של
מומחיות

בגיל
השלישי

לימדו אותנו שטיפול טוב באמת
חייב להתאים לצרכים המיוחדים

של כל אדם.

לחצן מצוקה
ושירותי ביקור רופא

ללא עלות

טיפול אישי עד
קבלת חוק סיעוד

ללא תשלום
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ייעוץ והשמה לבתי אבות



הדיבר החמישי
פתרונות חכמים לאיכות חיים

הדיבר החמישי קיבוץ אלונים, טל. 04-9838221
www.hadiber.co.ilשעות פתיחה: א’-ה’ 18:00-09:00 | ו’ 14:00-09:00 | שבת - סגור 

מגוון כריות לכל צורך אביזרי עזר להליכה וניידות כורסא חשמלית מתרוממת

בשבילי ובשביל 
המשפחה שלי...

ייחודית המרכזת  "הדיבר החמישי", חנות בוטיק 

פתרונות של  רחב  מגוון  אחת  גג  קורת  תחת 

המאפשרים חיים נוחים, בטוחים ואיכותיים יותר.

אנו נותנים דגש רב על שירות אדיב, סבלני ומקצועי.

אתם מוזמנים לנסות את המוצרים ולהתייעץ עמנו לגבי 

הפתרון הנכון והמתאים ביותר. נשמח לעמוד לשירותכם. 

הדיבר החמישי - חנות שהיא גם בית.

ספיגהליום-יוםריהוט
שמיעה
וראייה

ניידות 
ושיקום

מתנות 
ופנאי

אביזרים 
למטבח

חדר 
רחצה

משלוחים לכל הארץ

. . ועוד מגוון רחב של פתרונות.


