עיתון הבית
של

לוינשטיין

בית החולים לוינשטיין מקום של תקוה

תמונת השער לקוחה מתוך הפסיפס "ים של תקווה" –
פרויקט משותף של הילדים המאושפזים בבית החולים
לוינשטיין וילדי גן מירי בהוד השרון (עמ׳ )25
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ידידים ועובדים יקרים,
אנו נמצאים בפתחה של שנה עברית חדשה כשמאחורינו תקופת חגי תשרי .בשנה החולפת
המשכנו לפעול כתמיד כדי להקנות תוחלת חיים מרבית ואיכות חיים מיטבית למרב מטופלים,
באמצעות אנושיות ,חמלה ,טיפול רפואי-שיקומי ושירות מעולה .פעלנו השנה לשיפור האיכות
וחווית המטופל והכנסנו ציוד ופרויקטים חדשים .קדמנו את תכנית האב של בית החולים
ואת שיפוץ האגף המרכזי.
תוצאות עבודתנו השנה היו טובות מאוד וזכינו עליהן לשבחים רבים מהמנכ”ל ומאנשי ההנהלה הראשית .קבלנו ציוני הערכה גבוהים בכל התחומים.
דורגנו ראשונים בשימוש מושכל בתרופות ,הערכות עובדים ,שביעות רצון מתמחים ,איזון כלכלי ומדדים נוספים ובית החולים שלנו נבחר כבית חולים
מיוחד מצטיין של כללית.
בנובמבר שעבר התקיים מבדק הכנה לאקרדיטציה לחידוש תו התקן הבינלאומי שניתן לבית החולים לפני  3שנים .במהלכו ,בית החולים קיבל מחמאות
רבות מהסוקרים האמריקאים וביולי האחרון עבר את המבדק עצמו ,בהצלחה רבה ובהצטיינות יתרה! בסיום המבדק ציין צוות הבודקים כי” נצפו
תהליכים שמניעים את בית החולים קדימה והיה תענוג לראות אותם .בית החולים נמצא בעיצומם של שיפוצים מורכבים ועדיין שומר על הבטיחות
והאיכות בטיפול ...מדובר בבית חולים נדיר”.
לאחרונה נחתם הסכם בין כללית לקופת החולים לאומית להפניית מטופלים לטיפול בלוינשטיין .בכך הושלמו הסכמי בית החולים עם כל הקופות ,בנוסף
להסכמים עם צה”ל ומשרד הביטחון ,כך שכל תושבי ישראל וכל כוחות הביטחון זכאים לטיפול ולשירות המעולים שלנו במימון מבטחיהם.
אני שמח לספר לכם כי בית החולים לוינשטיין הוא שותף מרכזי לבשורה חדשה לקטועי גפיים ,עם הכנסת שיטת האוסאו-אינטגרציה ,בה מותקן בעצם
שתל אליו מתחברת תותבת ,אשר הופכת להמשך ישיר של הרגל .לראשונה בארץ ,אורתופדים מבילינסון ומומחים לרפואת שיקום מלוינשטיין מכניסים
שיטה ייחודית שמשנה את חייהם של קטועים ומאפשרת איכות חיים הרבה יותר טובה ,בלי הקשיים והסיבוכים הנובעים משימוש בבית גדם .השיטה
מהווה פריצת דרך חדשנית ,בעיקר בעבור קטועים על רקע חבלה או גידולים שהבריאו .תוכלו לקרוא על כך בהרחבה בהמשך החוברת.
גם השנה מומחים ואנשי הצוות שלנו לקחו חלק בכנסים בינלאומיים בעולם השיקום .נציגים שלנו השתתפו ,בין השאר ,בכנס האיגוד הבינלאומי לרפואה
פיזיקלית ושיקום שהתקיים בפריז ,בכנס על טיפול בחבלות עמוד השדרה בדלהי שבהודו ובכנס הריפוי בעיסוק העולמי שהתקיים בדרום אפריקה .בבית
החולים התקיים לראשונה מושב איכות ,בו הוצגו בפני עובדי בית החולים  12פרויקטים ומחקרים שנועדו לשפר את איכות העבודה.
כידוע לכם ,כדי להבטיח טיפול שיקומי ברמה גבוהה ,לאפשר בינוי ושיפוץ ולהתחדש בטכנולוגיות חדשניות ,בית החולים נזקק לתרומות ,להשלמת
התקציב שניתן על ידי המערכת הציבורית .עמותת הידידים שלנו ,עושה נפלאות בתחום הזה וקיימה גם השנה אירועי התרמה מוצלחים מאוד.
לקראת סוף השנה התבשרנו על מינוי מנכ”ל חדש לכללית ,פרופ’ אהוד דוידסון ,מומחה ברפואה פנימית ,שכיהן כמנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי
סורוקה עד לפני מספר חודשים ושימש במגוון תפקידים בכירים נוספים בכללית לאורך השנים .בשמי ובשם כל עובדי בית החולים לוינשטיין אני מברך
אותו ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד החשוב והמאתגר אליו נכנס.
אני מבקש להודות לכל עובדי בית החולים לוינשטיין ,שבמסירות ,מקצועיות וחריצות ,משך כל ימות השנה ,נותנים למטופלינו בריאות ,איכות חיים ותקווה
ותורמים להישגים הנפלאים של בית החולים.
לכולכם ,לידידי בית החולים בארץ ובעולם ולמשתקמים ובני משפחותיהם ,אני מאחל שנה טובה ופורייה!
שלכם,
פרופ’ עמירם כ“ץ
מנהל בית החולים
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חטיבת המניעה

אביזרים מתקדמים למניעה וסיוע בריפוי
פצעי לחץ במצב ישיבה ושכיבה
מזרן היברידי Static Air HZ

מזרן אוויר דינמי DOMUS 4

סיכון בינוני גבוה
פצע עד דרגה 4
כיסוי מזרן
אלסטי ,נושם,
אטום לנוזלים,
המאפשר הגנה

מזרן היברידי למטופלים
בסיכון גבוה מאד ,שילוב בין
בסיס ספוג לבין תאי אוויר
ריאקטיביים עם פתרון ייחודי
באזור העקבים.

מזרן אוויר דינמי DOMUS 3

אורגל סוכנות ביטוח מובילה
בישראל בביטוח למוגבלי ניידות
מציעה לך מגוון ביטוחים
בתנאים אטרקטיביים ומותאמים עבורך

סיכון בינוני גבוה
פצע עד דרגה 3
כיסוי מזרן אלסטי,
נושם ,אטום לנוזלים,
המאפשר הגנה
אנטיבקטריאלית.

מגן עקב
G-Boot

מגן עקב לדרגת
סיכון גבוה

כרית ישיבה דינמית Aliana
פצעי לחץ סיכון גבוה
מערכת שינוי לחצים אוט'
משאבה דיגיטלית לשימוש
עד  12שעות ללא חשמל
כיסוי כרית אטום לנוזלים
נרתיק לתליה

מגן עקב
HEEL FREE
מגן עקב לדרגת
סיכון בינוני

לייעוץ והזמנות  CWTשרות לקוחות:

טלפון 08-9287778 :׀  sales@cwt.org.il׀ אתר www.cwt.org.il :

ביטוח למוגבלים בניידות עם מגוון שירותים מיוחדים:
•רכב חליפי מותאם במקרה של תאונה  /פיצוי כספי
•הסעה ממקום התאונה  /תקלה
• – PAY BACKהחזר תשלום השתתפות עצמית
•מסלול  – 3000תיקוני פח וצבע קלים עד ₪ 3,000
ללא תביעה לפוליסה
• – ORGAL CAREשירותים רפואיים המותאמים למוגבלי
ניידות ,ללא הצהרת בריאות וללא הגבלת גיל
•ביטוח לעובד זר

לקבלת הצעת מחיר התקשרו 03-5633356
הרוקמים  ,26מרכז עסקים עזריאלי חולון
www.orgal.info

עם לפיד אש
אפשר לישון
בשקט
חברת לפיד אש מתמחה במתן פתרונות בטיחות
אש ,ייעוץ ,שירות והתקנה

תחומי עיסוק:

ציוד כיבוי אש ,גילוי אש ,כיבויים המנדפים,
מתזים ,בדיקות חשמל ,מערכות כריזה ומצלמות.

חושבים בטיחות  -חושבים לפיד אש

1-800-39-90-90
www.lapid-esh.co.il

04-8411003

www.hagai-med.co.il
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תוכן עניינים
06
08
10
12
14
16
17
18

המסמר שעושה את ההבדל...
בשורה לקטועי גפיים
מצטיינים 2017
העובדים המצטיינים לשנת 2017

פרס מפעל חיים
פרופ’ זאב גרוסוסר ומלכה איצקוביץ

מתחת לאף
תערוכת צילומי הילדים המאושפזים
מחקר
גירוי רב חושי בחדר הסנוזילן

חדשות הבית
עדכונים מבית

מרפאה לשיקום היד
טיפול קבוצתי

עמותת הידידים
ערב התרמה למען לוינשטיין

19
20
22
24
25
26
28
30

עמותת הידידים
יום רדיוס
שלד חיצוני לשיקום ההליכה
בנפגעי חוט שדרה
עמוד הסיעוד
חדשות ומחקרים
ניידות בגיל המבוגר -
נהיגה וכל היתר
חדשות בקצרה
עדכונים מבית החולים
אירועים וביקורים
בחיי בית החולים
כתבו עלינו
פרסומים בתקשורת
מכתבי תודה
בהוקרה לצוותים הרפואיים

כתיבה ועריכה :דנית שכטר ,דוברת בית החולים לוינשטיין

פרסום ורכש מודעות :משה בן צבי

danitshe@clalit.org.il

benzvi20@walla.com ,052-2334956

חברי מערכת :ד״ר חגי אמיר ,חנה שניידר ,ד״ר ילנה איידינוב ,הילה לרר,
יערה פרידה ,ד״ר דיאן מיכאלי ,נלי דורני ועדינה שריד

צילומים :אורן יזרעאל ,פביאן קולדורף ,אסף פרידמן ,דוברות בילינסון
ישראל הדרי ,עזרא לוי ,יוסי אלוני ודוברות ביה“ח לוינשטיין.

טלlimondes@bezeqint.net ,052-3502277 .

בית החולים לוינשטיין :אחוזה  278ת.ד ,3 .רעננה 4310001
טל ,09-7709090 .פקס09-7709998 .

עיצוב והפקה :מירב בן ברוך ,לימון דיזיין

www.loewenstein.co.il

המסמר שעושה את ההבדל...
בשורה לקטועי גפיים:
נגמרו הימים של תותבת כבדה ,מסורבלת ולא נוחה
מקליקים והולכים!

לראשונה בישראל:

הליך חדשני של השתלת
מוט מתכת שמוחדר
לעצם ,לקטועי רגליים.
אין עוד צורך בבית הגדם
הכבד והמסורבל.

אורתופדים מבילינסון ומומחים לרפואת שיקום
מבית החולים לוינשטיין מכניסים שיטה ייחודית
שמשנה את חייהם של הקטועים ומאפשרת איכות
חיים הרבה יותר טובה ,בלי הקשיים והסיבוכים
הנובעים משימוש בבית הגדם המסורתי.
המנתח שפיתח את השתל המיוחד ,פרופסור לאורתופדיה מאוסטרליה,
פרופסור מונג׳ד אל-מודריס ,הגיע לבילינסון לביצוע הניתוח ביחד עם
מנהל המחלקה האורתופדית בבילינסון ,ד"ר סטיבן וולקס וד"ר חגי אמיר,
מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי בבית החולים לוינשטיין ,שאף מוביל
את תהליך השיקום .שני הרופאים שהו באוסטרליה ללימוד השיטה
ישירות מפרופ' אל-מודריס.
במסגרת ההליך ( )Osseointegrationהמנתח מחבר מוט עשוי טיטניום
באורך כ 16-ס"מ ישירות לעצם המטופל .קצה אחד של המוט מחובר
לעצם והקצה השני חודר דרך עורו של המטופל אל מחוץ לגוף ומאפשר
חיבור לתותבת .זאת בניגוד לתותבות המסורתיות ,בהן בית הגדם
"מולבש" על העור ונשען על הרקמה שסביב העצם ,האגן והמפשעה –
איזור שלא בנוי לנשיאת המשקל הכבד של התותבת או הגוף.
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ההליך מיועד לאנשים שעברו קטיעות בעקבות חבלה כמו פציעות של
חיילים ,תאונות דרכים ,תאונות עבודה ואינו מיועד לקטועי רגליים על
רקע סוכרת או מחלות כלי דם .הוא מתאים לכל קטיעה מעל הברך,
מתחת לברך ולקטועי גוף עליון .בשלב הראשון הוא יותאם לקטועים
דרך הירך בלבד.
לאחר הניתוח ,המטופלים יעברו את תהליך השיקום ואת התאמת
התותבת בשיטה החדשנית במחלקה לשיקום אורתופדי בבית החולים
לוינשטיין .צוות רב מקצועי של המחלקה ,כולל אחות ,פיזיותרפיסטית,
מרפאה בעיסוק ופסיכולוג ,עבר השתלמות באוסטרליה עם הצוות
המקביל לו ורכש את המיומנויות הנדרשות להתאמה של התותבת
עגונת העצם.

יתרונות השיטה החדשה:
⋅ ⋅יציבות – הפעלת העצם באמצעות השרירים הטבעיים ,תחושת קצה
התותבת ותחת כף הרגל ותחושת המיקום בחלל משפרים
את היציבות.
⋅ ⋅ביטחון בתותבת  -התותבת המחוברת ישירות לעצם ,נותנת תחושת
ביטחון "כאילו צמחה רגל מחדש" .מאפשר הליכה ללא מחשבה
וצורך בזהירות משליפת התותבת בכל צעד.
⋅ ⋅פחות הוצאת אנרגיה בפעולת ההליכה – החיבור ישיר לעצם ,ההליכה
אינטואיטיבית ,הרבה יותר קלה ופשוטה ואינה דורשת מאמץ רב.
⋅ ⋅חלוקת משקל גוף נכונה והימנעות מכאבים ושברים  -נשיאת
המשקל על העצם גורמת לחיזוקה ועיבויה ,לעומת התותבת
המסורתית ,בה אין נשיאת משקל על עצם הירך  ,דבר הגורם לדלדול
העצם וסכנה מוגברת לשברים.
ד"ר חגי אמיר ,מנהל המחלקה לשיקום
אורתופדי בביה"ח לוינשטיין:
"זהו יום היסטורי בשיקום האורתופדי
במדינת ישראל .זוהי בשורה לכל הקטועים
הטראומטיים ובעיקר לקטועים מעל הברך
אשר אינם מסתדרים עם תותבת מותאמת
עם בית הגדם המסורתי .הבאנו היום את
ישראל לקידמת השורות של השיקום
הפרוסטטי העולמי".

⋅ ⋅טווח תנועה –טווחי תנועה מלאים של מפרק הירך ללא כל מגבלה.
⋅ ⋅נוחות ושיפור משמעותי באיכות החיים  -בשיטה החדשה נמנעים
מהלחץ והשפשוף שגורמת התותבת שמולבשת על העור ,במיוחד
בקיץ הישראלי החם.
⋅ ⋅היגיינה – ניתן להשאיר את התותבת גם בהליכה לשירותים.
⋅ ⋅נוחות השימוש – לבישה והסרה של התותבת בפשטות ובמהירות
(כ 7-10-שניות) ,נעשית באמצעות בורג ,ללא מגע של התותבת
עם העור.

בתמונה מימין לשמאל :שוקי טסלר ,ד״ר
חגי אמיר ,מיכאל פרלה ,ד״ר סטיבן וולקס,
אורלי ינון ,חנה שניידר ,הדס שפלר

רשמים מביקור משלחת
המחלקה לשיקום אורתופדי
בסידני ,אוסטרליה
מאת :חנה שניידר ,פיזיותרפיסטית אחראית במחלקה לשיקום אורתופדי ,ביה”ח לוינשטיין
בחודש פברואר  2018יצאה הנהלת המחלקה
לשיקום אורתופדי בבית החולים לוינשטיין
לסמינר לימודי בסידני ,אוסטרליה בנושא
אוסאו-אינטגרציה .המשלחת כללה את ד”ר
חגי אמיר ,מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי,
אורלי ינון ,מנהלת הסיעוד המחלקתית ,חנה
שניידר ,פיזיותרפיסטית אחראית ,הדס שפלר,
מרפאה בעיסוק אחראית ומיכאל פרלה,
מנהל השירות הפיסכולוגי אז .בנוסף השתתפו
במשלחת ד”ר סטיבן וולקס ,מנהל המחלקה
האורתופדית בבית החולים בילינסון ,שלומי
פינקלשטיין ,מטעם חברת טרימקו ,ושוקי טסלר,
טכנאי פרוטזות.
מטרת הסדנה הייתה לקבל הכשרה וללמוד
את השיטה ואת פרוטוקול מערך השיקום לפני
הניתוח ואחריו ולצפות כיצד מבצעים הערכת

מטופלים מתאימים לניתוח וללמוד.
את הסיור והסמינר אירחו פרופ’ אלמודריס וד”ר
סולון רוזנבלט ,המומחים ובעלי הניסיון בנושא.
הפעילות התקיימה במספר אתרים במרחב
אוניברסיטת מקווארי יוניברסיטי שבסידני.
הביקור החל בפגישה במשרדי המנתחים בבית
החולים הפרטי נורווסט מדיקל סנטר ,במהלכה
הוצג בפנינו מטופל והוסבר אופן העבודה
באבחונו ,נמנו הבדיקות והצילומים הנדרשים,
נדונו הקריטריונים להתאמת החולה לניתוח
ונקבע האם המטופל אכן מועמד טוב לניתוח
ובאיזה שתל יש להשתמש .בהמשך ביקר
הצוות בחדר הניתוח ,שם חזה באופן יישום
הטמעת השתל לעצם בטלוויזיה במעגל סגור.
במהלך הביקור קיימנו פגישות מקצועיות עם
בעלי תפקידים מקבילים בתחום הפיזיותרפיה,

הפרוסתטיקה והרפואה השיקומית .הצוותים
נפגשו עם מטופלים חדשים ועם קטועים
וותיקים במטרה לדון בהליך תוך למידה הדדית.
המארחים יצאו מגדרם לשתף בידע הרב
שברשותם וענו לשאלות הרבות של המשלחת
מישראל בפירוט רב .לסיום הביקור אף
התקיימה ארוחה במסעדה ישראלית כשרה בה
הרגיש הצוות בבית .בתום הסמינר קיבל כל
משתתף תעודה על השתתפותו.
בחודש אוגוסט האחרון הגיע פרופ’ אל מודריס
לבצע שני ניתוחים ראשוניים מסוג זה בארץ.
הניתוח נערך בבית החולים בילינסון על ידי
ד”ר סטיבן וולקס ובהשתתפות ד”ר חגי אמיר
ולאחר מכן עבר המנותח להמשך התהליך,
לשיקום במחלקה לשיקום אורתופדי בבית
החולים לוינשטיין.
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מצטיינים 2017
העובדים המצטיינים
של ביה"ח לוינשטין
לשנת 2017
בטקס מרגש שנערך למצטיינים בהשתתפות המנהלים הישירים וחברי הנהלת
בית החולים הוענקו למצטיינים תעודות ההצטיינות ופרסי ההוקרה.
זוכת פרס מנכ"ל כללית  -פאוז עבד אל קאדר,
אחות ראש צוות במחלקה לשיקום חבלות מוח
פאוז מהווה דוגמה מופתית לשילוב חסר פשרות בין עבודת הסיעוד המחייבת מקצועיות לבין היכולת ליצירת קשר
אנושי ותומך עם המטופלים .היא מצליחה לעמוד מול המטופלים במאור פנים ולרתום אותם ואת משפחותיהם
לתהליך השיקום .נועם הליכותיה אינו מוריד מאיכות הביצוע וכל מטלה מבוצעת תוך חתירה לשלמות והקפדה על
כל פרט ופרט ,בביטחון מקצועי ,מסירות ואחריות .פאוז מצטיינת בתפקידה כמדריכה קלינית.

פרופ’ עמירם כ”ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,מציין:
“אנו מוקירים את העובדים מצטיינים ומאחלים להם
הצלחה רבה והמשך עבודה פורייה ומהנה”.

זוכי פרס מנהל ביה"ח:
שולה שטרק ,מנהלת בית המרקחת
מנהלת את בית המרקחת תוך חתירה למצוינות .בסקרי שביעות רצון לקוחות פנים ,בית המרקחת ,בניהולה,
מוביל בכללית בשלוש השנים האחרונות .שולה יוזמת ,מובילה ומקדמת את תחום הניהול התרופתי בבית החולים
ומהווה גורם מקצועי ומייעץ בתחום .עשייתה מאופיינת באורך רוח ,סובלנות ,קפדנות ומקצועיות ראויה לשבח.

ליאת פלג ,אחראית ריפוי בעיסוק במחלקה לשיקום מוחי ג'
מרפאה בעיסוק מהשורה הראשונה ,מהווה מודל להעמקה מקצועית וראייה רחבה של צרכי המטופל והמערכת .בכל
פעילותה בולטת השקעה ,אכפתיות ,הקפדה ושמירה על איכות הטיפול .ליאת היא מנהלת בעלת יוזמה ,חשיבה יצירתית,
כישורי ארגון וניהול מהגבוהים שיש ומהווה דוגמא אישית לחקירה ,למידה ונכונות לשיפור מתמיד .ליאת אחראית בסקטור
על מדדי האיכות והובילה את תהליך הגדרת ובחינת המדדים .היא מהווה מודל והשראה לשאר חברי הצוות לנתינה,
שיתוף ועזרה הדדית .היא שותפה בפורום הקוגנטיבי בכללית ,מייצגת את בית החולים ומעשירה את הסקטור בתחום זה.
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צוות מטבח בית החולים
צוות המטבח ,בניהולו של אבישי דגמי ,תרם רבות
בשנים האחרונות להפיכתו של מטבח ביה"ח למטבח
ברמה אחרת ,מהגבוהות שיש .בשנים אלה חל שיפור
ניכר באיכות המזון ,באיכות ההגשה וניכר שיפור
משמעותי בשירות למחלקות ובשירות ההסעדה
בחדר האוכל .צוות המטבח אחראי לכל האירועים
המתרחשים בבית החולים ומבצע זאת במקצועיות
וברמה מלונאית לכל דבר ועניין .הצוות הטמיע שגרות
עבודה המדגישות למידה ,הפקת לקחים ,עמידה
ביעדים ובמדדים.
חברי הצוות לוקחים חלק בפעילות התנדבותית
מעבר לשעות העבודה :מזה  3שנים מגיע צוות
המטבח אחת לשבוע לאחת המחלקות ומגיש ארוחת
ערב משודרגת בהגשה אישית לטובת שיפור חווית
המטופל ומלוויו .בנוסף ,חברי הצוות שותפים פעילים
בפעילות תרומה לקהילה מטעם בית החולים בבית
מורשת לניצולי השואה וביום המעשים הטובים.
הצוות מגובש ,מסור וחדור גאוות יחידה.

המחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין –
מרכז מצוינות של כללית
בחוט השדרה ובעצבים ההיקפיים .היא זכתה לשם עולמי בזכות
מחקריה המובילים בתחום ,וכלי האבחון הייחודיים שפיתחה ומוכרים
בכל העולם .צוות המחלקה מעורב בלימוד והוראה אקדמיים ובמחקר
פגיעות השדרה ,בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב .המחלקה פרסמה
מחקרים רבים על מערכת העצבים האוטונומית (העצבים האחראים
לפעילות לא רצונית ,בעיקר באיברים פנימיים  -כלי-דם ,לב ,ריאות,
מעיים וכליות) ,תוך דגש על ליקוייה בקרב נפגעי חוט השדרה.

המחלקה לשיקום שדרה בניהולו
של פרופ' עמירם כ"ץ נבחרה כמרכז
מצויינות של כללית לשנים 2018-2019
הנהלת "כללית" בחרה במחלקה כמרכזי מצוינות ,הודות להישגיה
בתחומי הטיפול הרפואי ,המחקר ,הטכנולוגיה והשירות הרפואי.
"כללית" בוחרת יחידות ומחלקות מצטיינות מתוך בתי החולים
שבניהולה ,אחת לשנתיים ,לקידום איכות רפואיות ומצוינות מקצועית.
המחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין היא הגדולה מסוגה בארץ ויש בה
הניסיון הנרחב ביותר בטיפול בנפגעי חוט השדרה וניסיון ייחודי בטיפול
בהפרעות תפקוד על רקע כאב גב מתמשך .היא נותנת טיפול רפואי
מקיף ,איכותי וייחודי למטופלים אחרי מחלה או חבלה בעמוד השדרה,

בין היתר פותח במחלקה כלי להערכה
תפקודית של נפגעי חוט שדרה שנקרא SCIM
(,)Spinal Cord Independence Measure
אשר הוצג בכנסים ברחבי העולם ,נמצא תקף
במחקרים בינלאומיים מקיפים ונעשה בו כיום
שימוש ברבות ממדינות העולם .באמצעות הכלי
הזה ,המחלקה מכתיבה ,למעשה ,מטרות לטיפול
שיקומי בנפגעי חוט השדרה ,בכל העולם.
מנכ"ל הכללית" :בחירת מרכזי המצוינות נעשתה על בסיס מדדים
של מצוינות ארגונית ,הישגים בתחום האקדמיה ,שירות ושיתוף הפעולה
עם קהילה .בתי החולים של כללית הם מהמקצועיים והמובילים
בישראל ומספקים למטופלים רפואה אינטגרטיבית .אני גאה בעבודת
הצוותים ומחזק את ידי העובדים והמנהלים שמובילים עשייה ענפה
שבזכותה אנו משפרים את האיכות הרפואית ומשפיעים לטובה על
רווחת המטופלים שלנו".
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פרופ’ זאב גרוסוסר ומלכה איצקוביץ קיבלו
פרס מפעל חיים ע”ש פרופ’ חיים רינג ז”ל
בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה
פיזיקלית ושיקום
הכנס השנתי ה– 67של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
התקיים השנה בדצמבר באווניו שבקריית שדה התעופה.
בכנס ניתנה במה להצגת עבודות מחקר בתחום השיקום שנעשו
במערכות שיקום שונות ברחבי הארץ ותרמו לקידום הידע המקצועי
המתפתח במהרה בשנים האחרונות .לכנס הגיעו רופאים ואנשי שיקום
מתחומי הבריאות השונים.
במהלך מושב הפתיחה ,הוענק פרס מפעל חיים ע”ש פרופ’ חיים רינג ז”ל
לפרופ’ זאב גרוסוסר ולמלכה איצקוביץ .פרופ’ חיים רינג ,שימש כמנהל
המחלקה לשיקום נוירולוגי ג’ בבית החולים לוינשטיין והיה מעמודי התווך
של הרפואה השיקומית בארץ ובעולם .הוא עמד בעבר בראש איגוד
השיקום בישראל והביאו להישגים רבים וכיהן כנשיא השני של ה- ISPRM-
איגוד השיקום העולמי .בשנת  2008הוא נפטר בטרם עת ממחלקה קשה.
פרופ’ גרוסוסר ומלכה איצקוביץ זכו לקבל את הפרס ע”ש רינג מידי אירן
רינג ,אשתו של פרופ’ רינג וילדיה וד”ר ירון סחר ,יו”ר איגוד השיקום ומנהל
המחלקה לשיקום חבלות מוח בבית החולים לוינשטיין.
פרופ’ זאב גרוסוסר ,מומחה לרפואה פיזיקלית ושיקום ,הוא בוגר בית
הספר לרפואה של הדסה בירושלים .לבית החולים לוינשטיין הגיע
ב1971-והוביל מחקר וטיפול חדשניים בתחום החבלות המוחיות ,שהיה
שכוח אל באותן שנים .מ1978-הקים וניהל את המחלקה הראשונה בארץ
לשיקום חבלות מוח ובנה את התשתית המקצועית שלה עד לשנת .2008
הוא העמיד תלמידים רבים ביניהם אחדים שניהלו ומנהלים מחלקת
שיקום ברחבי ישראל ופרסם עשרות מחקרים ,בעיתונים וספרים ,בהם
הציג לראשונה מודל כוללני לטיפול בנפגעי חבלות מוחיות ,שעיקרו
החזרת החולה לחיים מלאים בקהילה .הוא חבר במערכת העיתון המוביל
 ,Brain Injuryכיהן כחבר הנהלת International Rehabilitation
 Medical Associationויזם את איחוד ארגוני השיקום הבינלאומיים
לארגון אחד ,ה.ISPRM-

פעילותו הציבורית של פרופ’ גרוסוסר הביאה לשינוי גישה לנפגעי חבלות
המוח ובזכות מאבקו העקשני ,הוכנסו התייחסויות לשינויים קוגניטיביים
והתנהגותיים בתקנות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי .פרופ’
גרוסוסר שימש בתפקידים ציבוריים רבים ,ביניהם כמקים והיו”ר הראשון
של ועדת הערר של המועצה המדעית ,כחבר במועצת המנהלים ויו”ר ועדת
הביקורת של מכון לואיס וכחבר במועצה הלאומית לשיקום .כיום הוא מכהן
כיו”ר ועדת הלסינקי וכרופא האחראי על ניהול הסיכונים של בית החולים
לוינשטיין ,מסייע בפעילות המחקרית והמדעית של הרופאים הצעירים
ותורם בייעוץ קליני בבית החולים .בנוסף ,הוא חבר בוועד החברה להערכת
נכות ,תפקוד וכושר עבודה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
פרופ’ גרוסוסר השאיר חותם בכל מקום בו פעל כל ימיו .כך היה בעבודתו
כרופא כללי בקהילה ,כרופא וכמנהל מחלקה בבית החולים לוינשטיין,
בפעילותו המחקרית והאקדמית ,בפעילותו הבינלאומית ,בפעילותו למען
הכלל ובפעילותו לשינוי התחיקה וההערכה של נכים לאחר חבלות מוחיות.
מלכה איצקוביץ עסקה כל שנות פעילותה כמרפאה בעיסוק בתחום
השיקום (שיקום גריאטרי ,שיקום של אנשים אחרי אירוע מוחי ושיקום
נפגעי חוט שדרה) ותרמה תרומה משמעותית לקידום השיקום בארץ.
היא החלה לעבוד בבית החולים לוינשטיין בשנת  ,1973כאשר פצועים
רבים ממלחמת יום כיפור הגיעו לשיקום בבית לוינשטיין והיה צורך אמיתי
לפתח את תחום השיקום בריפוי בעיסוק.
מלכה עבדה כמרפאה בעיסוק בבית לוינשטיין במשך  42שנים והיתה
מרפאה בעיסוק ראשית במחלקה לשיקום מוחי ג׳ ובמחלקה לשיקום
שידרה .החל משנת  1984קיבלה על עצמה להיות גם סגנית אחראית
הריפוי בעיסוק בלוינשטיין ,תפקיד אשר מילאה עד פרישתה מבית
החולים לוינשטיין ב.2015-
במקביל ,בכל השנים ,לימדה בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת
תל-אביב ריפוי בעיסוק פיזיקלי ,ריכזה את התחום הפיזיקלי בתואר
הראשון וגידלה דורות של סטודנטים אשר השתלבו במסגרות
השיקום השונות .היא הייתה שותפה ומובילה בפיתוח כלי אבחון
בתחום השיקום .בינהם האבחון הקוגניטיבי הידוע ה– LOTCA-
()Lowenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment
והגרסה הגריאטרית של האבחון ה .LOTCA-G-בנוסף ,הייתה שותפה
מרכזית בפיתוח ה,SCIM-Spinal Cord Independence Measure-

יחד עם פרופ’ כ”ץ.
מלכה איצקוביץ ערכה מחקרים רבים בתחום השיקום וביניהם מחקרים
רבים לבדיקת תוקף הכלים שפיתחה ופרסמה  31מאמרים בכתבי עת
מובילים בתחום השיקום .לאורך כל השנים היא הייתה שותפה בהנחיית
סטודנטים לתואר שני בתחום השיקום והציגה את מחקריה בפורומים
ובכנסים מקצועיים בארץ ובעולם .הן אבחון ה LOTCA-והן אבחון
ה SCIM-שהייתה שותפה לפיתוחם הפכו לכלים מקובלים בשימוש בארץ
ובעולם בקרב המטפלים באוכלוסיות של חבלות ראש ,אירוע מוחי ,נפגעי
חוט שדרה ועוד.
מצורפת תמונה מהכנס בה נראים מימין לשמאל :פרופ’ זאב גרוסוסר ,מלכה איצקוביץ,
בני משפחת רינג וד”ר ירון סחר ,מנהל המחלקה לשיקום חבלות מוח בלוינשטיין ויו”ר
איגוד השיקום.
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פלדמן
מוביליטי

התאמה ואבזור
רכבים לנכים

קבוצת פלדמן אבזור רכב בע"מ נוסדה בתחילת שנות ה 70-והינה בעלת מוניטין מוכח כבר למעלה מ 30-שנה בתחום אבזור
ודיגום רכבי הסעה .החברה מעסיקה כ 100-אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם מייצרת ומתקינה אבזור לרכבי הסעה מפוארים,
מזגנים למיניבוסים ויחידות קירור.
חברת הבת פלדמן מוביליטי מפתחת ,מייצרת ומתקינה מערכות ואביזרים מהמתקדמים בשוק לרכבי נכים ,המותאמים לצרכיו
האישיים של המוגבל בניידות  -למוסעים ונוהגים .אצלנו בפלדמן מוביליטי תמצאו צוות מקצועי ומנוסה ,בעל מודעות ורגישות מיוחדת
למגבלותיו וצרכיו המיוחדים של קהל הלקוחות שלנו .צוות העובדים שלנו מגוון ובנוי ממהנדסים ,הנדסאים ועובדים טכניים בעלי וותק
וניסיון רב .החברה נמצאת בפיקוח מוסד הטכניון ,מוכן התקנים ומשרד התחבורה .תהליך אבזור ודיגום הרכב נעשה בהתאמה אישית
לצרכיו ומגבלותיו הרפואית של כל לקוח ,על מנת להבטיח שימוש בטוח ונוח של הרכב לאורך שנים .אנו דוגלים בשמירה על חדשנות,
יצירתיות ומקוריות בהתאמת האבזור באופן אישי וייחודי לצורכי הלקות ומשפחתו .לפרטים וייעוץ אישי נשמח לעמוד לשירותכם.

כתובתנו  -ההדרים  ,8אשדוד | טלפון | 03-3747252 -פקס08-9181479 -

ניתן למצוא אותנו בפייסבוק "פלדמן מוביליטי"

בס"ד

השתלות שיניים בטכנולוגיה
מתקדמת וחדשנית ,מבוצעות
ע"י רופא בעל וותק של  31שנה

רואים את ההצלחה בשיניים שלך!
מרפאת שיניים ד"ר צוגמן

תאם עכשיו פגישת יעוץ  -רח' נחשון  20כפר סבא
zugdental@gmail.com | www.zugdental.co.il

"מתחת לאף"

תערוכת צילומים מרגשת של הילדים
המאושפזים בבית החולים לוינשטיין

טקס פתיחה מרגש התקיים במשכן למוסיקה ואומנויות ברעננה לרגל פתיחת תערוכת צילומים,
פרי יצירותיהם של הילדים שאושפזו בשנה האחרונה במחלקה לשיקום ילדים ונוער בבית החולים
לוינשטיין .העבודות נעשו במסגרת קורס צילום ,שהתקיים מטעם מיזם סאסא סטון קו אור,
במרכז החינוכי-שיקומי של בית החולים ,ובו נחשפו למורכבות עולם הצילום ,לטכניקות השונות,
לרעיונות שונים ולדרכים מגוונות להעברת מסרים ותקשורת באמצעות צילום.

דרור כץ ,אוצר התערוכה ,מציין כי התערוכה מאגדת עבודות
נבחרות עליהן עבדו הילדים במהלך השנה" .הפרויקטים
המאתגרים בוחנים את יכולת העברת המסרים באמצעות
צילומים שכולם צולמו "מתחת לאף" במרחב המוכר ו"הרגיל"
לילדים בתקופת האשפוז שלהם -מרחבי בית החולים לוינשטיין,
בתוך החדרים ,במסדרונות ובחצר בית החולים .התמונות
משקפות את הלך הרוח ,השקפת העולם ,התפיסה האסטטית
והראייה האישית של כל אחד מהתלמידים המציגים בתערוכה",
מוסיף כץ.
שולי ,אימה של רונה ענבר ,בת ה– ,9שהייתה מאושפזת
במחלקת הילדים בלוינשטיין וצילומיה מוצגים בתערוכה ,אמרה
בטקס בשם ביתה" :צילום משמר רגע ומשמר חוויה .התוצאה
מאפשרת לשתף את הרגעים והחוויות עם הסובבים .נחשפנו
לעולם שבו הכל פתוח בפנינו ,רק להביט ולקחת! למדנו
להתבונן ,לחפש ,לקרב ,להרחיק ,לחפש קרן אור ולמצוא זוית.
זכיתי להכיר תחום מרתק ,לפניכם התוצאה אבל הכי אהבתי
את התהליך ותודה לכל מי שהיה שותף לו".
טקס הפתיחה של התערוכה התקיים במעמד ראש עיריית
רעננה ,איתן גינזבורג ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,פרופ'
עמירם כ"ץ ,ד"ר שרון שקלאי ,מנהלת המחלקה לשיקום ילדים
ונוער בלוינשטיין ,אתי לייכט ,מנהלת המרכז החינוכי-שיקומי
בלוינשטיין ,אתי להב ,נציגת סאסא סטון קו אור ,חיה הראל,
מפקחת ארצית על יישום חוק ילדים חולים במשרד החינוך ,צוות
המחלקה ,צוות המרכז החינוכי וכמובן בהשתתפות
הילדים והוריהם.
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,אמר" :אני נרגש
לעמוד כאן היום ולראות את הצילומים המקסימים המוצגים
בתערוכה .הצילומים צולמו במקומות שאנחנו ,עובדי ביה"ח,
רגילים לראות ונמצאים באמת "מתחת לאף" אבל מביאים זוית
אחרת ,זוית אישית של כל ילד וילד .אני רוצה להודות למיזם
סאסא סטון קו אור ולמורה לצילום ואוצר התערוכה ,דרור כ"ץ,
שאפשר את קיום החוג וחשף את הילדים לעולם הצילום תוך
כדי האשפוז והטיפולים שעברו במחלקה לשיקום ילדים ונוער.
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חשוב לי לציין את ההירתמות של עיריית רעננה ,באדיבותה של
רונית וינטראוב ,סגנית ראש העירייה וממונה על תרבות נוער
ופנאי ,שחיברה אותנו עם המשכן למוסיקה ואומנויות .אנו מודים
מקרב לב על האכסניה המכובדת .ד"ר שרון שקלאי ,מנהלת
המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין ,ציינה" :תהליך שיקום
הוא מסע ארוך בחזרה לתפקוד .במהלכו של מסע זה לומדים
לא רק לצעוד או לזכור מחדש אלא להכיר את תעצומות הנפש
הגלומות בכל אחד ואחת שעברו אותו .בתערוכה ניתן לראות
רגעים שונים שחוו הילדים המאושפזים במהלך המסע שלהם –
את רגעי הייאוש ,שעולים לעיתים ,לצד רגעי התקווה והשמחה
ובעיקר את הצמיחה וההתפתחות האישית".
המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין היא מחלקה מקצועית
ומנוסה המטפלת בבני  18-2שחוו סוגים שונים של חבלות
או מחלות כמו תאונות דרכים ,נפילות ,פעולות טרור ,ניתוחים,
גידולים ,פגיעות במערכת העצבים ופגיעות אורתופדיות ,אשר
זקוקים לשיקום או להערכה תפקודית .במחלקה הילדים
משיגים את התפקוד הטוב ביותר ועצמאות מירבית ,ועוברים
הכנה להשתלבות מחודשת בבית ,בביה"ס ובקהילה.

בתמונה מימין לשמאל :אפרת וינברג ,מנהלת בי"ס אגם ברעננה; איתן
גינזבורג ,ראש עיריית רעננה; פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל ביה"ח לוינשטיין; ד"ר
שרון שקלאי ,מנהלת המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין; אתי לייכט,
מנהלת המרכז החינוכי -שיקומי; דרור כץ ,אוצר התערוכה; חיה הראל,
מפקחת ארצית על יישום חוק ילדים חולים במשרד החינוך.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם ,ללא תשלום!
ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל
להצלחה ,לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש
את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.
אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ ,ליווי וסיוע בהכנת
התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

כדי שתבואו מוכנים
לוועדות הרפואיות אתם
צריכים להרגיש
בידיים טובות

לקביעת פגישה התקשרו *2496

מכוונת
יד
ייעוץ והכנה

יד מכוונת  -למצות זכויות ללא עלויות

לוועדות הרפואיות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי ,ומופעל על ידי חברה פרטית.

מחקר
מאת :ד"ר ילנה איידינוב ,מנהלת
המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה
והילה לרר ,מרפאה בעיסוק

מחקר חדש מצא כי גירוי רב חושי
בחדר ה"סנוזילן" מעודד ומשפר תגובתיות
אצל מטופלים במצב הכרה מינימלי

המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה בבית
החולים לוינשטיין היא ייחודית בארץ ובעולם.
כל המאושפזים במחלקה עם הפרעות הכרה
ממושכות ,במצב וגטטיבי ובמצב הכרה מינימלי.
הפרעות הכרה ממושכות נגרמות כתוצאה
מפגיעה מוחית ועלולות להתבטא במצב הערות
ההיפך משינה )wakefulness( ,או המודעות
( )awarenessשל המאושפז .מצב וגטטיבי
( )vegetative stateהינו מצב בו החולה ער
אך ללא ראיות התנהגותיות למודעות עצמית
או סביבתית ,ואילו מצב הכרה מינימלי
(, )minimal consciousness state
הוא מצב של ערות עם מודעות מינימלית.
במחלקה קיים חדר טיפול ייחודי הנקרא
"סנוזילן" ( ,)Snoezelenמילה המורכבת משתי
מילים בהולנדית – סנופלן ,כלומר רחרוח של
כלב החוקר דבר מה ,ו-דוזלן ,שמשמעו לנמנם,
להירגע בלי להירדם .החדר והגישה הטיפולית
הנהוגה בו פותחו בשנות ה 70-של המאה ה20-
על ידי ורהול והולסגה כאמצעי טיפולי עבור
אנשים הלוקים בפיגור .מדובר בחדר טיפולים
המכיל מגוון גירויים שונים כך שנוצרת סביבה
רב חושית למטופלים .המאושפזים במחלקה
לשיקום ההכרה מטופלים בחדר ה"סנוזילן".
הטיפול מותאם באופן אישי להעדפותיו ונטיותיו
של כל מטופל ומטופל ,ויכול מצד אחד להקנות
רגיעה למטופלים המצויים באי שקט ,ומצד שני
לעודד תגובות אצל מטופלים פסיביים.
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נעשו ניסיונות רבים
להגביר את התגובתיות
בחולים עם הפרעות הכרה
ממושכות באמצעות גירוי
חושי .ניתן להניח שגירוי
מבוקר מהווה הזדמנות
טובה לצפות לתגובות ולכן
ההמלצה הייתה למתן
גירויים נעימים לפרקי
זמן קצרים כדי להימנע
מעומס חושי .יחד עם זאת,
המחקר בנושא כולל נתונים מעטים יחסית ולא
קיימות עדיין מספיק ראיות התומכות בתועלת
של גירוי חושי בחולים בתרדמת או במצב
וגטטיבי.
בימים אלו פורסם סיכום מחקר בראשות
מנהלת המחלקה ,ד"ר ילנה איידינוב ,שמטרתו
לבחון את הערך המוסף של חדר ה"סנוזילן"
עבור מטופלים עם הפרעות הכרה ממושכות.
במחקר שנערך במשך שנתיים בין השנים
 2018-2016נבדקה השפעת גירויים בתוך
סביבת ה"סנוזילן" על מטופלים במצב וגטטיבי
ובמצב הכרה מינימלי .במחקר נבדקו 37
מטופלים שהיו מאושפזים במחלקה לשיקום
ההכרה וטיפול נמרץ בבית חולים לוינשטיין
במצב וגטטיבי ובמצב הכרה מינימלי.

כל מטופל נחשף למגוון
גירויים המערבים את חמשת
החושים בחדר ה"סנוזילן".
גירוי חוש הראייה נעשה
באמצעות שימוש בעמוד
הבועות ,חוש השמיעה
באמצעות השמעת מוסיקה,
חוש הטעם באמצעות
טעימה של סוכריה על מקל,

חוש הריח באמצעות
הרחת בושם ,ומישוש על
ידי מגע בסיבים אופטיים.
התגובות לגירויים נבדקו בתחילת הטיפול
( ,)baselineובמהלך הגרייה החושית ()during
בחדר ה"סנוזילן" באמצעות :אבחון LCS
))Loewenstein Communication Scale
שפותח והועבר על-ידי קלינאיות התקשורת
בלוינשטיין ומודד חמישה תחומים של תפקוד
ובהם :מוטוריקה כללית ,נשימה ,תגובה חזותית,
הבנה שמיעתית וכישורים תקשורתיים (ורבליים
ואלטרנטיביים) .בנוסף לכך ,בדיקת TCD
) - )Transcranial Dopplerשמודדת שינויים
בזרימת הדם בעורקים גדולים במוח בעת
פעולה/גירוי .השיטה מבוססת על עקרון תופעת
הדופלר וההנחה היא כי עליית מהירות הזרימה
בעורק מוחי מסוים מהווה ביטוי לשיפור
באספקת דם כתוצאה מפעילות אזורית
אינטנסיבית במהלך ביצוע מטלה מסוימת.
מדד נוסף ,שהשתתף במחקר היה מדידת
דופק לב.
עיקרי תוצאות המחקר מעידות על עלייה בציון
ב LCS-בתגובה לגירויים אצל מטופלים במצב
הכרה מינימלי ,וללא שינוי במטופלים במצב
וגטטיבי .כמו כן ,נמדדה עלייה בקצב הלב
בתגובה לגירוי חושי אצל כל המטופלים .בנוסף,
נמצא מתאם חיובי בין קצב הלב ובין הTCD-
באונה השמאלית .ניתן להסיק כי גירוי רב-חושי
בחדר ה"סנוזילן" מעודד ומשפר תגובתיות אצל
מטופלים במצב הכרה מינימלי .ממצאים אלו
מחזקים את הסברה כי סביבת ה"סנוזילן" יכולה
לסייע בהערכה מדויקת יותר של פוטנציאל
רמת ההכרה ,וכן כי הגירוי הרב חושי יכול
לשפר תגובתיות אצל מטופלים אלו.

ר .שעל
המרכז לציוד שיקומי

הכסאות האיכותיים ביותר

הכסאות הקלים ,המובילים בעולם
מטיטניום ואלומיניום וכן כסאות ממונעים
מהמעלה הראשונה וממיטב החברות:
 SUNRISE-MEDICAL, RGKוPRIDE -

גיבוי מקצועי ,שירות אדיב והתאמה מושלמת
הצטרף לחברתנו
מ“אשד אורטופדיה“
יואב  -איוב:
050-8455841

שירותי עזר לנכים בע“מ

Tilite Chair

ניידות ואיכות
הכיסא
המתקפל
הקומפקטי
מבית RGK
ניתן להכניסו
לתא האחסון
במטוס

חדש!!

כיסא גלגלים
טיטניום ”סקסי“
וקל ביותר מבית
TI LITE USA
ניתן להתאמה
אישית לדרישות
המשתמש
ומגבלותיו

SMART DRIVE

מערכת עזר חכמה למשתמשים בכסאות
גלגלים  -ללא מגבלות בעליות ,שטיחים
או טווחים ארוכים

ב

קרוב!!

HELIUM

חדש!!
כיסא עמידה
כסא גלגלים
ידני קל משקל
כולל העמדה.

TIGA FX

לעמידה
זקיפה,
בריאה
ובטוחה

כסא
גלגלים
קשיח
קל

מבית
 LEVOשוויץ

לשיפור בריאות :כסא עמידה חדיש
בהנעה ידנית והעמדה חשמלית.

TIGA
SUB 4

התאמה אישית ,תימרון קל.
SUNRISE-MEDICAL GERMANY

שוקל פחות מ 4-קילו )ללא גלגלי הנעה(
בהתאצה אישית  -מבית RGK
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מעלון בריכה

מעלון כסא

מעלון אנכי ללא פיר

מעלון משופע לאורך המדרגות

מעלית ביתית

רח' החרש  3חולון5882834 ,

חדשות הבית
בית החולים לוינשטיין  -עבר בהצטיינות יתרה
את מבדק התקן הבינלאומי לבתי חולים
תהליך האקרדיטציה הינו תהליך בחינה חיצוני,
בו מחויבים בתי החולים הכלליים ,על פי
הנחיית משרד הבריאות .הוא נעשה בידי חברה
אמריקאית שבודקת אלפי פריטים ,מטרתו
להעריך את איכות ובטיחות הטיפול הניתן בבית
החולים ובסיומו ניתנת הכרה פומבית לכך שבית

בית החולים לוינשטיין ,שידוע כמוביל ברפואת
שיקום בזכות ההתמקדות הייחודית של כל אחת
מהמחלקות שבו בתחום מסוים של המומחיות,
עבר בהצלחה רבה ובהצטיינות יתרה את מבדק
ה–)Joint Commission International( JCI
לקבלת תו תקן בינלאומי (אקרדיטציה).
צוות הבודקים ציין בסיום המבדק כי נצפו
תהליכים שמניעים את בית החולים קדימה והיה
תענוג לראות אותם“ .בית החולים נמצא בעיצומם
של שיפוצים מורכבים ועדיין שומר על הבטיחות
והאיכות בטיפול .אנו רוצים להודות לצוותים
השונים על ההיענות ושיתוף הפעולה לאורך
המבדק .מדובר בבית חולים נדיר” ,ציינו הבודקים.
מנהל בית החולים לוינשטיין ,פרופ’ עמירם כ”ץ,
כתב לעובדי בית החולים לוינשטיין“ :תודה מעומק
הלב על מאמץ ארוך שנים לשיפור מתמיד של
האיכות והבטיחות בבית החולים .המאמץ הזה
הביא להצלחתנו המרשימה במבדק בו לא נמצא
אפילו תקן אחד בו לא עמדנו .האקרדיטציה
תורמת מאוד לשיפור איכות העבודה שלנו ואני
בטוח שתהיה לכך השפעה רבה על עבודתנו
גם בהמשך”.

החולים עומד בסטנדרטים בינלאומיים של איכות
ובטיחות .ההכנות לקראת המבדק ,אותן הובילו
ועדת ההיגוי המוסדית והנהלת הסיעוד של
לוינשטיין ,בהובלת גילה רגב ,מנהלת הסיעוד ונלי
דורני ,מרכזת פיתוח מקצועי בסיעוד ,נמשכו זמן
רב והתגייסות מאות עובדי בית החולים אליהן
הייתה מרשימה .היא כללה את כל צוות בית
החולים ,מההנהלה ,מנהלי מחלקות ורופאים
מומחים בתחומים השונים של רפואת השיקום
ועד לאחרון העובדים .בין התחומים בהם נבדק
בית החולים :ניהול ,מנהיגות ואסטרטגיה ,יעדי
בטיחות המטופל ,מדידת איכות הטיפול השיקומי
וטיפולים רפואיים אחרים ,ניהול הטיפול התרופתי,
מניעה ובקרת זיהומים ,השכלה וכישורי העובדים,
ניהול מתקני בית החולים ובטיחותם והדרכת
המטופל ומשפחתו.

בית החולים לוינשטיין -
מצטיין הכללית לשנת 2017
באירוע חגיגי שערכה 'כללית' לציון יום העצמאות
ה 70-למדינת ישראל הוכרזו המוסדות
המצטיינים של 'כללית' .הזוכים נבחרו הודות
להישגים שרשמו בתחומי איכות הטיפול הרפואי,
חווית מטופל ,התדמית והאיזון הכלכלי.
בית החולים לוינשטיין נבחר כבית חולים מיוחד
מצטיין של כללית לשנת  .2017בנימוקים לזכייה
צויינו הישגי בית החולים והשיפור בביצועיו בכל
היעדים האסטרטגיים של כללית ,משנת .2016
פרופ' עמירם כ"ץ פנה לעובדי בית החולים מיד
לאחר הזכייה ואמר" :תודה מעומק הלב על
העבודה המסורה ,הדבקות במשימות ,המקצועיות
והאהבה למטופלינו ולבית החולים ,שבזכותם
נבחר בית החולים לוינשטיין כבית חולים מיוחד
מצטיין לשנת .2017
מנכ"ל כללית בירך את הזוכים בפרס המצוינות
ואמר" :מצוינות טמונה באנשים וצומחת בסביבה
מעודדת שדוחפת לכך ,וכרוכה בשיתוף פעולה.
אני מברך את כל עובדי בית החולים על ההישגים
שאליהם הצעידו אותו .יש לנו מחויבות להמשיך
להצמיח מצוינות בכללית כדי להבטיח שגם
בעתיד נוכל להעניק טיפול רפואי ,איכותי ולהעניק
את השירות הטוב והמתאים ביותר למטופלים
שלנו".

פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,ישמש כיו"ר הועד המנהל של מכללת גל (ע"ר)
פרופ' עמירם כ"ץ מחליף בתפקידו את מר
שמואל פינצי ששימש כיו"ר הועד המנהל
ב– 11השנים האחרונות .פרופ' כ"ץ משמש מזה
 7שנים כמנהל בית החולים לוינשטיין ומנהל את
המחלקה לשיקום שדרה בבית החולים משנת
 .1994הוא מומחה ברפואה פיסיקלית ושיקום
ובעל תואר נוסף כדוקטור לפילוסופיה.
"מכללת גל – גשר לקריירה ,לוינשטיין" ,לשעבר
המרכז להכשרה ושיקום מקצועי ,הוקמה
בשנת  1981ביוזמה ובמימון משותפים של
משרד העבודה והרווחה ,המוסד לביטוח לאומי,
הכללית וכן הודות לתרומת קרן צוקר ,גולדשטיין-
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גורן .המרכז להכשרה ושיקום מקצועי הוקם
במטרה לאפשר רצף בין הטיפול השיקומי
בבי"ח לוינשטיין לשיקום המקצועי ,על מנת
שהחזרה לעולם העבודה תהיה מהירה ויעילה.
כ 80-אחוז מבוגרי מכללת גל השתלבו בעבודה
בשוק הפתוח ומדובר בשיעורי הצלחה גבוהים
ומרשימים.
במכללת גל קורסים מגוונים המבטיחים
השתלבות בעולם העבודה .לצד הקורסים
המקצועיים מציעה המכללה מגוון רחב של
שירותים ,כולל אבחון וייעוץ תעסוקתי ,תכניות
טרום שיקום ,מכינות לאוכלוסיות שונות ,תמיכה

וליווי וכן השמה בעבודה .כשמונים אחוז מבוגרי
מכללת גל השתלבו בעבודה בשוק הפתוח
ומדובר בשיעורי הצלחה גבוהים ומרשימים.
חמדה לוי ,מנהלת מכללת גל" :הצעתנו לפרופ'
כץ לקבל את המינוי נבעה מהרצון למסד את
שיתופי הפעולה עם בית החולים לוינשטיין.
אנו סבורים כי מכללת גל ובית החולים יכולים
להיתרם הדדית משיתופי פעולה פוריים
ומההבנה כי תהליך השיקום כולל גם את
המרכיב התעסוקתי בהמשך למרכיב הרפואי".

טיפול קבוצתי
לאנשים עם שחיקה
במפרק האגודל
מאת :יערה פרידה
מרפאה בעיסוק ,בית החולים לוינשטיין

הידעתם שבבית חולים לוינשטיין כחלק ממכון
הריפוי בעיסוק קיימת מרפאה לשיקום היד?
זוהי מרפאה המנוהלת על ידי המרפאה בעיסוק
רונית לוי ועובדות בה מספר מרפאות בעיסוק.
המרפאה מעניקה שירות למגוון אנשים לאחר
פגיעות בכף היד .הסיבות לפניה לטיפול
מגוונות .החל משבר בעצמות כף היד ועד
ניתוחי כף יד מורכבים .אחת הפניות השכיחות
ביותר למרפאה היא בעקבות שחיקת סחוס
במפרקי האצבעות ובעיקר במפרק בסיס
האגודל .עיקר הפונות הן נשים .פעמים רבות
הן עוסקות בעבודות המגבירות את השחיקה
במפרק ,כגון :משק בית ,טיפול בילדים ,תפירה
ועוד.
שחיקת סחוס היא מחלה מאוד שכיחה (80%
מבני  80ומעלה) שבה מתרחש תהליך של
הרס שכבת הסחוס המגנה על קצה העצם
באיזור המפרק .הרס זה גורם לצמצום המרווח
בין עצמות המפרק ושינוי בצורת המפרק.
שינויים אלו עלולים להסב כאב רב בעת הנעת
המפרק ובכך להגביל את תפקודם של אנשים
אלה ולפגוע ביכולתם להשתתף בעיסוקים
המשמעותיים להם כגון  -עיסוקי פנאי ,שימוש
בטלפון נייד ,הכנת אוכל ,טיפול בנכדים ועוד.
בניגוד לעצם ,סחוס אינו יכול לצמוח מחדש ,על
כן לא ניתן "להשיב את הגלגל לאחור" .בהתאם
לכך מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק תהיה למנוע
החמרה בתהליך השחיקה ולאפשר השתתפות
מקסימלית בעיסוקים תוך ניסיון ללמוד
להפחית את הכאב והסבל.
בשנים האחרונות הטיפול במרפאה באנשים
אלו מבוסס על פרוטוקול שנכתב על ידי טלי
סקירה ,מרפאה בעיסוק העובדת בבית החולים
ובמרפאה .הפרוטוקול כולל חמש המלצות
לטיפול שמרני למטופלים הסובלים משחיקת
סחוס על פי הספרות המקצועית העדכנית
בנושא.

בכדי לזכור את ההמלצות באופן יעיל ,הן אורגנו
תחת השם" :חמשת הממ"ים":
מודעות  -לכאב ,לשחיקת המפרק ולהשלכותיה.
מפרקים גדולים  -העדפה של שימוש
במפרקים גדולים וחזקים על פני מפרקי
האצבעות בעת ביצוע אחיזת חפצים.
מנוחה  -כללי המנוחה המשלבים עשייה
ומנוחה לסירוגין לשימור מיטבי של המפרק.
מכשירי עזר  -שימוש באביזרים המפחיתים
עומס מהמפרקים.
מפרק מחוזק  -סדרת תרגולים המועילים
לשימור כוח וגמישות של השרירים התומכים
במפרק ועידוד אחיזה נכונה.
שחיקת הסחוס פעמים רבות מוגברת עקב
הרגלים ארוכי שנים של שימוש מוגבר ולא
מותאם במפרקי האצבעות .בפועל המלצות
אלו מנחות את המטופלים ללמוד כיצד לשנות
את ההרגלים הללו אם ברצונם למנוע החמרה
במצבם .כל אדם מבוגר אשר ניסה לשנות
הרגלים יודע כי תהליך זה אינו פשוט כלל.
פעמים רבות האדם יודע מה עליו לעשות
אך מתקשה מסיבות שונות ליישם את הידע
הזה (למשל -לאכול נכון ,להפסיק לעשן וכו').
במצבים שבהם אנשים מתמודדים עם שינוי
הרגלים מאוד שכיח להיעזר במסגרת קבוצתית
שמספקת תמיכה נוספת בתהליך.
זו היתה ההשראה לבניית פרוטוקול קבוצתי
המבוסס על הפרוטוקול הפרטני.
במסגרת הקבוצתית האדם נדרש לשתף
אחרים בהתקדמות בתהליך ולתת דין וחשבון
לא רק לעצמו אלא גם לקבוצת השווים
המתמודדים עם קשיים דומים .הוא למד
מניסיונם של אחרים ומועצם כאשר הוא תומך
באחרים ונהנה מתמיכתם .במסגרת הקבוצה
המטופלים מרחיבים את הידע על משמעות

האבחנה הרפואית ובכל מפגש מעמיקים באחד
מה"ממ"ים" (אותן המלצות טיפוליות שפורטו
לעיל) .החברים בקבוצה משתפים בחוויותיהם
ועובדים על שינוי ההרגלים בחשיבה משותפת
ובאווירה נעימה ומקדמת .התהליך הקבוצתי
הוא בן  8מפגשים כאשר לפני ההצטרפות
למסגרת הקבוצתית מקיימים במפגשים
פרטניים אבחון מקדים והתאמת סד לפי הצורך.
בימים אלו מסתיים המחזור השני של הקבוצה
שפתחה את שעריה לראשונה בינואר .2018
משתתפי הקבוצה מקפידים מאד על ההגעה
וההשתתפות בקבוצה ומרביתם מתארים
שביעות רצון גבוהה מההתנסות .המשתתפות
ציינו כי "בקבוצה למדנו איך אפשר גם אחרת,
ללכת עם (הגוף) ולא נגד ,להתחיל לעבוד לא
מהאוטומט ,להעלות את המודעות להרגלים
הנכונים .יש דברים שעשינו גם קודם אבל
פה פגשנו אנשים עם בעיות דומות וקיבלנו
את החיזוק".
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עמותת הידידים
מאות אלפי שקלים גויסו בערב התרמה
למען בית החולים לוינשטיין
כל ההכנסות מהאירוע יועברו לשיפוץ המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום
ההכרה בלוינשטיין
עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין קיימה בחודש יוני אירוע התרמה
מיוחד אשר כל הכנסותיו מיועדות לשיפוץ המחלקה לטיפול נמרץ
ושיקום ההכרה .המחלקה לטיפול הנמרץ ושיקום ההכרה ,בראשות ד"ר
ילנה איידינוב ,נחשבת לאחת המובילות בעולם בטיפול לשיקום ההכרה
שנפגעה כתוצאה מחבלת ראש או מחלה של המוח .הצוות הרפואי של
מחלקת טיפול נמרץ לשיקום ההכרה מורכב מאנשי מקצוע נבחרים
ומסורים הרואים בעבודתם שליחות.
כ– 500ידידים ותומכים של בית החולים הגיעו למתחם קבלת הפנים
החגיגי של אולמי ונישן בפתח תקווה בשעות הערב והשתתפו לאחר מכן
בארוחת גורמה לצלילי תזמורת סימפונט רעננה בניצוחו של דוד זבה
במופע משותף עם הזמר דוד דאור ועם זמרת הסופרן יעל לויטה.
הערב ,בהנחייתו של דביר בנדק ,התקיים במעמד פרופ' מיקי שרף,
סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים בכללית; פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית
החולים לוינשטיין; ד"ר ילנה איידינוב ,מנהלת המחלקה לטיפול נמרץ
ושיקום ההכרה וסגנית מנהל ביה"ח וחברי הנהלת בית החולים; ארז
מלצר ,יו"ר עמותת הידידים של בית חולים לוינשטיין; דוד בן בסט ,סגן
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יו"ר העמותה; עו"ד אייל זליכה ,היועץ המשפטי של הכללית ,ד"ר ירון
מושקט ,ראש אגף רפואה בחטיבת בתי החולים ,עו"ד מוטי כהן ,מנהל
תחום תאגידים וציוד רפואי בכללית ,פרופ' אודי דודסון ,מנכ״ל כללית
ושולה מליק ,מנכ"לית העמותה.
לאירוע הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי ונטלו בו חלק
ידידים ותומכים ותיקים של בית החולים.
פרופ' מיקי שרף ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים בכללית ,אמר באירוע:
"מערכת הבריאות הישראלית היא בין הטובות בעולם בזכות האנשים
שמחזיקים את המערכת ,אבל לצערי לא מושקעים בה המשאבים
הנדרשים ,לא במערכת האשפוז הכללית ,לא במערכת האשפוז
הגריאטרית ולא במערך השיקום ולכן אנחנו נזקקים כל העת לתקציבים
חיצוניים ולתרומות .בית החולים לוינשטיין עבר ועובר התחדשות
משמעותית בשנים האחרונות וזאת הודות להשקעת כללית ,תורמים
מהארץ ומחו"ל ועבודת הקודש של עמותת הידידים של בית החולים על
תמיכתה ללא פשרות לטובת המטופלים".

מיליון ₪

נאספו
ביום שידורים מיוחד שקיימה
עמותת ידידי בית החולים
לוינשטיין בחסות רדיוס 100FM
הכספים שנאספו ישמשו לשיפוץ המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין ,בראשותם של ארז מלצר היו"ר
ושולה מליק המנכ"לית ,הצליחה לגייס סכום של כמיליון  ₪למען בית
החולים לוינשטיין ,ביום שידורים מיוחד שנערך בחודש נובמבר 2017
בחסות רדיוס  ,100FMבבעלותו של דוד בן בסט.
הכסף שנאסף ישמש לשיפוץ המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה.
המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה של בית החולים לוינשטיין
נחשבת לאחת המובילות בעולם בטיפול בנפגעי מוח עם פגיעה
במודעות ,אחרי חבלות או מחלות .המחלקה פועלת על פי הסטנדרטים
הרפואיים העדכניים ביותר וקרוב ל 70%-ממטופליה לאחר חבלת ראש
שבים להכרה  -אחוזי הצלחה מהגבוהים בעולם.
את יום השידורים הנחו יחד השדרן אליקו וארז מלצר ,יו"ר העמותה.
במהלך היום התארחו באולפן ראש עיריית הרצלייה ,משה פדלון,

ראש עיריית רמת השרון ,אבי גרובר וראש עיריית גבעתיים ,רן קוניק,
שקראו לציבור לפתוח את הלב ואת הכיס .בנוסף ,עלה לשידור סמנכ"ל
וראש חטיבת בתי חולים בכללית ,ד"ר מיקי שרף.
במשך היום השתתפו בשידור אנשי סגל של בית החולים ובראשם
מנהל בית החולים ,פרופ' עמירם כ"ץ ,סגנית מנהל ביה"ח ומנהלת
המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה ,ד"ר ילנה איידינוב ,נעמי
שחם ,עובדת סוציאלית ,הילה לרר ,מרפאה בעיסוק ,מירי גרובר,
פיזיותרפיסטית ,תמירה נחום ,קלינאית תקשורת ודפנה נוריאל ,אחות.
ביום השידורים השתתפו גם לא מעט משוקמים של בית החולים
לוינשטיין ובני משפחותיהם שחלקו סיפורי שיקום אישיים מרגשים
ביותר ושיתפו בחוויית האשפוז שלהם בלוינשטיין.

בתמונה מימין לשמאל :שולה מליק,
מנכ"לית העמותה ,ארז מלצר ,יו"ר
העמותה ,אבי גרובר ,ראש עיריית
רמת השרון ,השדרן אליקו ,עירית
עובדיה ,מתנדבת ,פרופ' עמירם כ"ץ,
מנהל ביה"ח לוינשטיין ,ד"ר ילנה
איידינוב ,מנהלת המחלקה לטיפול
נמרץ ,עינת קנאור ,מתנדבת ,אילנית
הילל ,מתנדבת.

בתמונה מימין לשמאל :שולה מליק,
מנכ"לית העמותה ,אבי גרובר ,ראש
עיריית רמת השרון ,משה פדלון,
ראש עיריית הרצליה ,ארז מלצר,
יו"ר עמותת הידידים.

אירוע התרמה נוסף למען המחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה
בלוינשטיין בשיתוף בית החולים ועמותת ידידי בית החולים
בחודש יוני התקיים ערב התרמה למען המחלקה לטיפול נמרץ
ושיקום ההכרה בבית החולים לוינשטיין ,שהשתתפו בו מאושפזים
וכ 120-אורחים שפתחו את ליבם .רחבת הדשא של בית החולים
התמלאה באור ,שמחה ,ניגון ושירה והכל באהבה ונתינה מכל הלב
של כ 18-אומנים ו 20-נגנים .בין האומנים שהופיעו :גבי ברלין,
שלווה ברטי ,לוליק ,רוחלה אלה ,חפציבה זר אביב ועוד רבים וטובים
שהגיעו בהתנדבות ובזכות איש גדול בשם יוסי אברהם שבחר בבית
החולים לוינשטיין.

בתמונה מימין לשמאל:
אילנה טובים – זמר עברי,
יוסי אברהם המפיק של
האירוע ,אורלי אביסדריס,
מנהלת חווית המטופל
בלוינשטיין ,חפציבה זר
אביב  -חלילנית
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שלד חיצוני לשיקום ההליכה
בנפגעי חוט שדרה
מאת :ד”ר דיאן מיכאלי ,רופאה בכירה במחלקה לשיקום שדרה
שלד חיצוני ( )EXOSKELETONהינו מכשור
רפואי אורטוטי רובוטי הנלבש על הגוף ופועל
בשיתוף עם האדם הלובש אותו .ניתן לחלק
שלדים חיצוניים לשתי קבוצות עיקריות – כאלה
שנועדו לשיקום תנועות חסרות או לקויות ואשר
השימוש בהם לפיכך מיועד להיות זמני עד
לשיפור ,וכאלה שנועדו להחליף תפקוד שלא
צפוי להשתקם ולפיכך מיועדים לשימוש קבוע.
בהקשר של נפגעי חוט שדרה אשר הפכו
משותקים בגפיים תחתונות ,ולפיכך איבדו את
היכולת ללכת ונותרו מרותקים לכסא גלגלים,
מטרת השלד החיצוני לסייע בניידות.
ישנן כיום מערכות שלדים רובוטיים
רבות אשר נועדו לסייע להליכה,
ומתאימות למטופלים עם צרכים
ויכולות שונים .לדוגמא מערכת Ekso
של חברת  Exso BIONICSמתאימה
למטופלים עם יכולת תנועתית מסוימת
בגפיים התחתונות (אך כזו שלא
מספיקה להליכה עצמאית) ונותנת
תמיכה בתנועה ברמה אשר ניתנת
לכיוונון ועשויה להיות שונה עבור כל
רגל ,ופוחתת בהדרגה עם התקדמות
השיפור בתנועות .לעומתה ,מערכת
 REXשל חברת  ,REX Bionicsמבצעת
בעצמה את כל פעולת ההליכה ,כולל
העברת משקל מרגל לרגל ,והמטופל
“רוכב” על החליפה ואינו משתמש
בשריריו לצורך הנעתה ,ולפיכך
מתאימה גם לאנשים עם שיתוק מלא.
מערכת  ReWalkהינה פיתוח ישראלי
ואחד השלדים החיצוניים הראשונים
בשוק ,שאף קיבל אישור  FDAלשימוש
מחוץ למוסדות רפואיים ,ואשר נמצא
בשימוש גם בבית החולים לוינשטיין.
במערכת זו המשתמש שולט בתנועות
ע”י שינויים עדינים שהוא מבצע במרכז
הכובד שלו  .המערכת חשה הטיה קלה
לפנים של פלג הגוף העליון ,וכתוצאה
מופעלת תנועת צעד .המשך הטיות של
הגוף ממשיכות את תהליך ההליכה
שיוצר המכשיר .גרסה מוסדית של
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המכשיר המיועדת למרכזים רפואיים קרויה
.Rewalk Rehabilitation
על שלד זה אמור המטופל לתרגל את ההליכה
משך מספר חודשים .קיימת גם גרסה ביתית
של המכשיר (.)ReWalk Personal 6.0
המערכת מאפשרת הליכה גם לאנשים עם
שיתוק מלא של הגפיים התחתונות אך עם
יכולת שליטה בשרירי הגו וכן יכולת לאחוז
בזוג קביים.
קיימים בשוק עוד מספר מוצרים של חברות
שונות ,ביניהם  HANKשל חברת ,Gogoa
מערכת  AxoSuitשל חברת ,AxoSuit

 C-Braceשל  ,Ottobockועוד מוצרים רבים
בשלבי פיתוח ואישור שונים.
מכשירי ההליכה הרובוטיים מורכבים ממסגרת
שלד חיצוני ,ובנוסף נדרשים סוללה ,מנוע,
מעבד מרכזי ,מערכת חיישני מצב ובקרה,
ומערכות הנעה אשר צריכים להיות קלים
וקטנים ככל האפשר ,דרישות המייקרות
משמעותית את המכשירים הללו .מחיר שלד
חיצוני עומד כעת על .$80,000-$70,000
מחירם הגבוה של המכשירים מגביל
משמעותית את השימוש הביתי בהם .מגבלות
נוספות של מכשירי ההליכה הרובוטיים,
שמפחיתות את יעילותם ככלים
שיקומיים ,כוללות זמן לבישה ארוך,
צורך בהתאמה אישית של המערכת
עבור כל מטופל לפני כל טיפול,
משך תרגול ארוך עד השגת שליטה
טובה וכאמור מחיר גבוה אשר
מהווה חסם עבור רוב המטופלים
מלהמשיך ולהשתמש במערכת
במסגרת ביתית.
לשלדים הרובוטיים פוטנציאל
לקדם פלסטיות במערכת העצבים
ולהפחית סיבוכים של פגיעת חוט
שדרה .מחקרים מצאו שלטכנולוגיה
הרובוטית השפעה חיובית בנפגעי
חוט שדרה מבחינת שיפור פרמטרים
תחושתיים ומוטוריים ,תרגול
לבבי-נשימתי והשפעות חיוביות
מטאבוליות ואוטונומיות ,כמו גם
שיפור מאפיינים פסיכולוגיים של
איכות חיים .הטכנולוגיה הרובוטית
נמצאת בהתפתחות מתמדת.
ההתקדמות המהירה בתחום
והמספר הרב של חברות המפתחות
מכשירים מסוג זה מציעים תקווה
למטופלים רבים אשר יכולת ההליכה
שלהם נפגעה .סביר לשער כי בעוד
מספר שנים יהיו שלדים רובוטיים
חיצוניים בעלי יכולות שחזור הליכה
טובות יותר ובעלויות המתאימות
לשימוש פרטי.

מומחיות
עם אחריות
ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים
עושים רק עם אחריות של גוף רפואי מוסמך!

ניתוחי חזה

ניתוחי אף

מתיחת בטן

שאיבת שומן

מילוי קמטים

ניתוחים פלסטיים נוספים :מתיחת פנים וצוואר | ניתוח עפעפיים | גניקומסטיה | הצמדת אוזניים | הרמת מצח וגבות | ועוד
טיפולים אסתטיים :מילוי והעלמת קמטים | טיפולי נימים וורידים | הסרת נגעים ושומות | פילינג
מיצוק העור | הצרת היקפים | מתיחת פנים באמצעות חוטים | פיגמנטציה | טיפולי פוסט אקנה | ועוד
הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת
תל אביב בת ים כ״ס פ״ת נס ציונה חדרה חיפה  -גרנד קניון טירה ירכא נתניה עפולה קריון  -קרית ביאליק אילת אשדוד באר שבע ירושלים מודיעין

לקוחות הכללית
נהנים מהנחות בלעדיות
לפגישת ייעוץ חייגו
clalitaesthetics.co.il

לקוחות כללית
מושלם פלטינום
נהנים מניתוחים פלסטיים והסרות שיער
בהשתתפות עצמית נמוכה במיוחד

עמוד הסיעוד
אירועי שבוע האחות 2018
בתחילת חודש מאי חגגנו בבית החולים את שבוע האחות הבינלאומי
ובסיומו ציינו אותו אחיות בית החולים ,בהובלת הנהלת הסיעוד,
באירוע מרהיב ,שחשף את העשייה הנרחבת ,המקצועית והרצינית
של האחיות והאחים בבית החולים שלנו .באירוע לקחו חלק רבים
מהמטופלים ובני משפחותיהם ,מבקרים ,הצוות המטפל ,עובדי ביה"ח
מהסקטורים השונים ,הנהלת בית החולים ,נציגות מצוות אחות ראשית
מההנהלה הראשית וכן משלחת מאפריקה שביקרה בבית החולים.
בדוכנים שהוצבו באירוע ,אילנה אור ולורה גולד הציגו מניעת זיהומים

ומכשיר חדש שמדגים חיטוי ידיים ראוי .בניצוח איהם בשארה ובשיתוף מד"א
תורגלו החייאה והיימליך וניתן משוב אם זה בוצע באופן נכון ויעיל .אירית
קוצין הציגה חומרי חבישה מתקדמים ואת מכשיר ה VAC-לטיפול בפצעים,
גיטה פרנקו ,עביר נאשף ,נג'וד ותד וגראם קאסם הציגו את הדרכת המטופל
ומשפחתו ומיכאל ברוסובנסקי ,הציג נושאים העוסקים בקידום בריאות:
חיסונים ,מניעת עישון ובדיקת נגעים בעור .לקינוח התקיימו מדידות לחץ
דם ו .BMI-כמו כן ,אחיות מביה"ח התראיינו במהלך אותו שבוע בעיתונות
המקומית ובמדיה התקשורתית ויצגו אותנו בכבוד רב.

יום עיון ליחידה לטיפול ביתי תומך
בסוף חודש מאי יצאו נציגות הסיעוד של בית החולים ללקט
אנרגיות חיוביות לקראת מבדק האקרדיטציה שהתקיים
בחודש יולי .הן השתתפו ביום השתלמות על מפגש בין
תרבויות תוך שיטוט בשוק מחנה יהודה וברחובות ירושלים.

בסוף חודש פברואר  2018קיימה הנהלת הסיעוד בלוינשטיין ,בשיתוף
אחות היחידה לטיפול ביתי תומך ,יום עיון בנושא השיקום וחשיפת העשייה
השיקומית בביה"ח
לוינשטיין .יום העיון הועבר
ליחידה לטיפול ביתי תומך
של מחוז דן פ"ת והשתתפו
בו כ 80-עובדי היחידה
מכלל הסקטורים :רופאים,
אחיות ,פיזיותרפיסטים,
מרפאים בעיסוק ,קלינאיות
תקשורת ,עובדים
סוציאליים ועובדי מנהל.
ביום זה הרצו ד"ר מוטי
רטמנסקי ,אורלי ינון ,תמירה
נחום ואחמד מואסי.
כמו כן התקיימו סיורים במחלקת פיזיותרפיה על ידי אחמד מואסי ובמכון
לריפוי בעיסוק על ידי עליזה סגיב .במהלך היום ובסיומו ,התקבלו משובים
חיוביים רבים על ההרצאות והסיורים וכפי שציינו המשתתפים" :לא לחינם
כל המטופלים רוצים להגיע לשיקום בבי"ח לוינשטיין".

מחקר בנושא אומדן הבליעה
נג'וד ותד ,אחות במחלקה לשיקום מוחי ג',
הציגה בכנס האיגוד הבינלאומי לרפואה
פיזיקאלית ושיקום ( )IPSRMשהתקיים בפריז,
פוסטר בנושא בליעה .הפוסטר התבסס על
מחקר שנעשה במחלקה לשיקום מוחי ג',
בהנחיית ד"ר דבורה אשר ,מנהלת המחלקה,
שמטרתו הייתה בדיקת מידת ההתאמה בין
אומדן הבליעה הסיעודי ,שמבוצע בקבלה
למטופלים שמתקבלים ללוינשטיין עקב
הפרעה נוירולוגית נרכשת ,לבין בדיקת הבליעה
המבוצעת על ידי קלינאית התקשורת.
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תוצאות המחקר הראו שב 97.2%-הייתה
התאמה מלאה בין שתי הבדיקות או שהאחות
החמירה יותר כפי שמתבקש בהנחיות האומדן.
ב 2.8%-היה חוסר התאמה בעיקר במרקמי
מוצק רך ונוזל דליל.
המסקנות שהתקבלו בעקבות המחקר:
אומדן הבליעה הסיעודי הוא כלי ישים שנותן
מענה לצורך המיידי בהערכת הבליעה והתאמת
מרקמי המזון במטופלים לאחר פגיעה מוחית
נרכשת .לאור מקרי חוסר ההתאמה עולה
צורך בשיפור הכשרת הצוות הסעודי בבדיקת
מרקמים ספציפיים אלו.

המלצות שכדאי
לקרוא

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

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

לאיזה רופא שיניים
כדאי לי לפנות?
לפי החוק בישראל כל רופא שיניים יכול לבצע טיפולי שיניים
מורכבים ,גם אם אינו מומחה בתחום והוא לא עבר הכשרה
מתאימה .טיפול שיניים כירורגי ע״י מי שאינו מומחה עלול
להיות מסוכן ושגוי.
רק רופא שיניים מומחה למד מעבר ל 6-שנים והקדיש עוד
כ 3.5 -עד  5.5שנים על מנת להתמקצע בתחום מורכב
ומתקדם של רפואת השיניים .בטיפולי שיניים מורכבים
כירורגיים (ניתוחים) כדאי לבדוק שרופא השיניים שלך הינו
מומחה בכירורגיית פה ולסת או ברפואת חניכיים .סביר שיש
לו ״ארגז כלים״ נרחב יותר לטיפול בכל המיקרים מסוג זה.

באילו חומרים
ייעשה שימוש?
חשוב לשאול את רופא השיניים על החומרים בהם יעשה
שימוש .אם אתם עומדים לעבור טיפול מורכב הכולל שתלים,
חשוב לבדוק מה מקור השתל ואיזו חברה עומדת מאחוריו.
חברות שתלים ומחרטות צצות כפטריות לאחר הגשם ,ולא
לכולן אותה רמה של איכות ומקצועיות.
בתחום השתלים קיימות חברות מוכרות ותיקות ובעלות
מוניטין וחלקן אף חברות ישראליות שניקנו ע״י חברות
בינלאומיות .ישראל היא מעצמה עולמית בתחום זה.

מי עומד מאחורי
המרפאה?
בדקו מי עומד מאחורי המרפאה אליה אתם פונים -האם אלו
אנשי עסקים או רופאים מומחים .לאחרונה נעלמו מהשוק
מרפאות שיניים שהשאירו מאות מטופלים מאוכזבים וללא
מענה .מחיר זול עלול לעלות ביוקר לכן רצוי לבחור במרפאה
בעלת מוניטין עם גב רפואי ומקצועי שיש לה את המחויבות
לתת שירות אמין ,מקצועי ,יציב ולאורך זמן .לדוגמא תאגיד
מרפאות השיניים של קופות החולים.

מקצוענים אחד אחד
בחרנו בשבילכם את
הנבחרת המקצוענית
של רופאי השיניים
בישראל
טיפול
שיננית
חינם
הנחות
מיוחדות

רופאים
מקצוענים

ללקוחות
כללית מושלם

מוגבל לטיפול אחד בשנה

ללקוחות כללית
וכללית מושלם

שיטות טיפול
מתקדמות

ציוד חדיש
וחומרים איכותיים

פיקוח
משרד הבריאות

כ 100-מרפאות
בכל הארץ

רפואת שיניים מקצוענית

תור לבדיקת רופא שיניים/שיננית
מזמינים און-ליין באתר

ClalitSmile.co.il

ניידות בגיל המבוגר  -נהיגה וכל היתר
מאת :עדינה שריד ,מרפאה בעיסוק ,מנהלת מרפאת נהיגה ,בית חולים לוינשטיין
ניידות היא מיומנות בסיסית המאפשרת לנו נוחות,
עצמאות ,תורמת לדימוי העצמי וליכולת ניהול הזמן,
מסייעת למטרות תעסוקה ,פנאי וחיי משפחה.
אם הניידות חסרה את המרכיבים הנדרשים היא עלולה
להיות מסוכנת לאדם ולסובבים אותו
ניתן לחלק את הניידות לשני סוגים עיקריים:
1.1ניידות אישית  -הליכה עצמאית (הבסיסית ביותר)  /הליכה עם
אביזר עזר /הסעת כסא גלגלים.
2.2ניידות בקהילה  -חציית כביש ,שימוש בתחבורה ציבורית ונהיגה.
נהיגה היא הניידות המורכבת ביותר.
מרכיבים חשובים לניידות בטיחותית (מהליכה ועד נהיגה):
1.1יכולת חישה (ראיה ,שמיעה)  -ניתן לפצות על ידי הרכבת משקפיים.
2.2יכולת מוטורית סבירה (תנועות גפיים ,צוואר)  -ניתן לפצות על ידי
אביזרי עזר להליכה (מקל ,הליכון) או אביזרים בנהיגה (תפוח הגה) וכד.׳
3.3יכולת קוגניטיבית תפיסתית  -תפיסה חזותית ,קשב ,זיכרון ,התמצאות,
כיווניות ,יכולת קבלת החלטות ,זמן תגובה ,מהירות עיבוד מידע ,זיכרון,
מודעות ,שיפוט ועוד .האם ניתן לפצות?
בכל סוגי הניידות יש צורך ברכיבים הנ"ל כדי שהניידות תהיה בטיחותית.
חלק מהרכיבים ניתנים לפיצוי ,למעט הרכיבים הקוגניטיביים עליהם עדיין
לא ניתן לפצות .במקרה שהרכיב הקוגניטיבי חסר ,או פגוע – קיימת סכנה
שהאדם ילך לאיבוד או ייפגע במישהו (או בעצמו) כנהג .על כן ,כשמרכיב
קוגניטיבי פגוע מאוד  -נמליץ על השגחה /ליווי צמוד בהליכה ועל
הפסקת נהיגה.
נהיגה היא זכות בסיסית שהחברה מאפשרת לפרט.
על פי פקודת התעבורה :כאשר רופא סבור שהאדם יכול לסכן את עצמו
או את זולתו בנהיגה  -הוא חייב לדווח למשרד הרישוי .גם לאדם עצמו
אחריות לדווח על שינוי במצבו הבריאותי (דרך הרופא).
בפועל ,מעט רופאים מדווחים למשרד הרישוי בשל חוסר זמן ,חוסר
תשומת לב ו/או חוסר ביכולת להעריך במדויק אם האדם כשיר לנהיגה.

עובדות על נהיגה בגיל מבוגר (:)65+
1.1מעורבות מבוגרים בתאונות דרכים גבוהה יותר משיעורם היחסי
באוכלוסייה.
2.2קיימת תחזית לעלייה משמעותית במספר הנהגים המבוגרים.
3.3סוגי התאונות הנפוצות ביותר בגיל המבוגר  -התנגשות חזית באחור,
והתנגשות חזית אל צד.
4.4מחקר מ 2007-הוכיח כי  40%מהתאונות הקטלניות בצמתים קשורות
לנהגים מבוגרים ,כשהסיבה הנפוצה ביותר היא ליקוי באומדן נכון של
התנועה בצומת ,במיוחד בביצוע פניה שמאלה!

קיימים שינויים תפקודיים אובייקטיבים הנובעים מהגיל:
1.1ירידה בגמישות הגוף
2.2הראייה נפגמת
 3.3זמן התגובה מתארך
4.4התפקוד הקוגניטיבי נחלש
 5.5נטילת תרופות שהתלות בהן גבוהה
(בשבוע הראשון של נטילת תרופות הגורמות
לעייפות ו/או האטה ומשפיעות על הראייה ו/או על החשיבה -
יש סיכוי גבוה יותר ב 50%-למעורבות בתאונות דרכים!)
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סימני אזהרה:
שינוי בהרגלי נהיגה
והתאמות שאנשים
מבוגרים מבצעים
בנהיגה בעצמם:
הימנעות מנהיגה ביום/
לילה ,בכביש בין-עירוני,
במזג אויר סוער
נוהג רק עם אשתי/בעלי
נוהג רק קרוב לבית

סימנים אובייקטיביים/
חיצוניים:

סימנים עיקריים בעת
נהיגה:

המשפחה מדווחת ש...
הילדים אומרים שאני...

מבצע פניות שמאלה
לא מדויקות בצמתים

ליקויים קוגניטיביים -
ירידה בזיכרון ,בקשב,
במודעות
שינויים במצב הפיזי

נכנס לנתיב לא נכון,
או אסור לכניסה

שינויים במצב התפקודי

מאבד את דרכו
במקומות מוכרים
או נזקק להנחיות
מהנוסעים
אינו עוצר לפני תמרור
"עצור" או באור אדום
מתבלבל בין דוושת
הגז והבלם
רוטן ,כועס ומתרגז בזמן
הנהיגה
אינו מודע למגבלותיו
ו/או לקשיי הנהיגה שלו
הנזכרים לעיל.

אז מה עושים?

מתייעצים עם רופא המשפחה ,מבקשים מבן משפחה להתלוות בנהיגה,
לוקחים כמה שיעורי נהיגה לצורך חוות דעת מקצועית .אם עדיין קיימת
התלבטות אפשר לפנות למרפאת הנהיגה בבית החולים לוינשטיין.
במרפאת הנהיגה בביה"ח לוינשטיין בודקים בעלי רישיון נהיגה לאחר שינוי
במצבם .המרפאה קיימת מזה  10שנים והבודקות הן מרפאות בעיסוק
שעברו הכשרה בתחום שיקום נהיגה .במרפאה נבדקים מאושפזי בית
החולים ונהגים שמגיעים להיבדק באופן פרטי ,ביניהם בני  65+בריאים.
מה כוללת הבדיקה?
הערכה מוטורית ,בדיקות קוגניטיביות ,סימולטור נהיגה ,הערכת נהיגה
מעשית כלומר :נסיעה בכביש עם מורה נהיגה  +הבודקת מאחור ,ברכבו
של מורה הנהיגה .משך ההערכה הוא בין  3-4פגישות ובסיום הבדיקה
ניתנת המלצה  -כשיר/לא כשיר לנהיגה .מתקיימת פגישה עם הנבדק
ומשפחתו ובה ניתן הסבר מפורט .כמו כן ,חשיפה לניידות בדרכים
אלטרנטיביות (קלנועית ,תחבורה ציבורית ,הסעות בני משפחה) בהתאם
לצרכים .מסקנות והמלצות המרפאה מועברות לרופא המשפחה.
לסיום ,טיפים והמלצות לנהיגה בטוחה:
בסביבה:
סימנים אובייקטיביים/
חיצוניים:
בחירת רכב מתאים  -שמירת מרחק גדול יותר
רכב גבוה
( 3שניות)
כיסוי הגה
עדיפות לנהיגה
בשעות היום
לוח מחוונים ברור
הכנה ותכנון לקראת
נסיעה למקום לא מוכר
חיישנים
בדיקת ראיה/שמיעה
אחת לשנה
מראה פנורמית ,מראות נטילת תרופות באופן
סדיר והבנת השפעתן
מעל מראות הצד
רכב תקין
פעילות גופנית קבועה
תקף
חובה
ביטוח
מודעות למצב הגופני/
הנפשי /הקוגנטיבי

סימנים עיקריים בעת נהיגה:
הימנעות מנהיגה בחושך/
למרחקים ארוכים/במזג אויר קיצוני
הימנעות משיחות
טלפון בנהיגה
הימנעות מנהיגה
בעייפות ,בכעס

בעתיד ,מדברים על רכבים אוטונומיים ,ועל כניסתם לשימוש כבר בעשור הקרוב...

ועד אז נסיעה טובה!

חדשות בקצרה
מקלים על המטופלים :סטודנטים ממכללת אפקה שילבו את המשחק סיימון
במכשיר תרגול גפה עליונה במכון לריפוי בעיסוק בבית החולים לוינשטיין

סטודנטים ממכללת אפקה להנדסה הפכו
מכשיר שגרתי לתרגול בריפוי בעיסוק לאימון
חווייתי עבור המטופלים .הסטודנטים ,חברים
בסניף "מהנדסים ללא גבולות" במכללת אפקה,
חברו למכון לריפוי בעיסוק בבית החולים
לוינשטיין בכדי לייצר עבור המטופלים
מכשיר שיקל עליהם את מלאכת התרגול
והאימון השגרתית ,ויהפוך את האימון לדבר
חיובי וחוויתי.
הסטודנטים ,יחד עם צוות המרפאות בעיסוק,
החליטו לשלב את משחק "סיימון" המיתולוגי
במכשיר שמיועד לחזק את פלג הגוף העליון
למאושפזים במקום .המכשיר מתרגל פעילות
גופנית ותנועות של הגפיים העליונות .עד כה,
הפעילות במכשיר הייתה שגרתית והפעילות
בה נעשתה על פי הנחיות הצוות המטפל
בלבד .כעת ,נבנו בעזרת הצוות המטפל תוכניות

משחק מדורגות והמטופלים יוכלו
לתרגל בדרך מהנה יותר.
"אנחנו מוסיפים עניין והנאה בתוך
שגרת הטיפולים המפרכת של
המטופלים" ,אומר אסף זוארץ,
ראש סניף מהנדסים ללא גבולות
במכללת אפקה" ,המטרה שלנו
הייתה לקחת את עולם ההנדסה
והפיתוחים הטכנולוגיים ולנצל
אותו למטרה חברתית ,שתסייע
למטופלים בבית החולים לוינשטיין".
יפעת שוורץ ,מנהלת המכון לריפוי
בעיסוק בלוינשטיין ,מציינת:
"אנחנו מקדמים בברכה יוזמות
לפיתוח טכנולוגיות שתורמות לגיוון הטיפולים
ומעשירות את חווית הטיפול.
אנו שמחים על שיתוף הפעולה ,שנהנה
מהיתרונות הטכניים והיצירתיים של המהנדסים
מחד והידע והניסיון המקצועי והרפואי של
המרפאות בעיסוק מאידך".
הפרויקט הוקם בחודשים האחרונים על-ידי
הסטודנטים יניר אזרד ,אני דבליסקי ,שיר
קלבאנן וגבע בידנר ממכללת אפקה להנדסה
שפעלו יחד עם המרפאות בעיסוק מבית
החולים לוינשטיין .עם חנוכת המתקן החדש
שייכנס לשגרת הטיפולים במקום ,צפויים
מאות מטופלים לעשות בו שימוש.
חברי הקבוצה ציינו כי הם צפויים להמשיך
את הקשר עם בית החולים בכדי לבחון
אפשרויות לפיתוח מיזמים דומים גם בעתיד.

מעגל נשים גבעת שמואל למען הילדים
המאושפזים בבית החולים לוינשטיין
עמותת מעגל נשים גבעת שמואל תרמה לילדים
המשתקמים בלוינשטיין חלוקי רחצה לשימוש
באשפוז ופינת ישיבה למחלקת הילדים.

המחלקה לשיקום ילדים ונוער בלוינשטיין היא
מחלקה מקצועית ומנוסה המטפלת בבני 18-2
שחוו סוגים שונים של חבלות או מחלות ,כמו
תאונות דרכים ,נפילות ,פעולות טרור ,ניתוחים,
גידולים ,פגיעות במערכת העצבים ופגיעות

אורתופדיות ,אשר זקוקים לשיקום או להערכה
תפקודית.
גילה קורדמני ,יוזמת הפרויקט ,הגיעה עם נציגות
המעגל כדי לתת באופן אישי את החלוקים
לילדים המאושפזים ולפגוש את הצוות המטפל.
גילה קורדמני מספרת“ :אחת מבנות המעגל,
שביקשה להישאר בעילום שם ,חגגה את יום
הולדתה והודיעה שבמקום מתנות היא מבקשת
השנה תרומות שיאפשרו רכישת חלוקים לילדים
המאושפזים בלוינשטיין .עם גיוס הכסף נרכשו
חלוקים לפי מידות וצבעים ונרקמו עליהם
שמות הילדים”.
איילת סרי ,מנהלת הסיעוד המחלקתית ,ציינה
כי הילדים המאושפזים שמחו מאוד לקבל את
החלוקים המפנקים והצבעוניים אשר ישמשו
אותם גם בבריכה הטיפולית של בית החולים.

"ים של תקווה"
פרויקט משותף של
הילדים המאושפזים
וילדי גן מירי בהוד השרון
פרויקט הפסיפס "ים של תיקווה" ,שהיו שותפים
לו הילדים המאושפזים בבית החולים השיקומי
לוינשטיין וילדים מגן מירי מהוד השרון ,נולד
מתוך חיבור ושיתוף קהילתי בליווי והנחיה של
היוצר והאמן אבי סביליה.
אתי לייכט ,מנהלת המרכז החינוכי שיקומי
בלוינשטיין ,מסבירה" :הרעיון בבסיס הפעילות
היה להביע שאיפות ותקוות של הילדים משני
הצדדים והדרך שלנו הייתה דרך פסיפס של ים,
שאוצר בתוכו עולם שלם של דגים והפתעות.
לאחר שנוצר הרצון והחיבור לעבוד יחדיו ,חילקנו
בינינו את העבודה .הגננת מירי שליטין גייסה
ותרמה פלטות ופסיפס ,חילקנו את הפלטות
לחלקים בגדלים שונים כאשר חלק מהילדים
עבדו לבד וחלק עבדו בקבוצות .העבודה למעשה
התנהלה בשתי זירות שונות :חלק מחלקי
הפסיפס בוצע בלוינשטיין וחלקים אחרים בוצעו
בגן מירי .בשני הצדדים עמלו על ציפוי הציור
באבני פסיפס מזכוכית ובסיום התהליך כל
החלקים אוחדו בלוינשטיין לכדי פסיפס אחד
שנתלה בכניסה למרכז החינוכי-שיקומי".
אבי סביליה ,שליווה את התהליך מספר:
"הפרויקט הצליח הודות לשיתוף הפעולה
ההדוק והמוצלח בין צוות המרכז החינוכי,
צוות הגן וכמובן הילדים שלקחו חלק בפרויקט.
נהניתי לעבוד עם כולם והתוצאה מדברת
בעד עצמה".
הגננת מירי שליטין מוסיפה" :בעידן של היום של
אני וראיית הפרט את עצמו במרכז ,פרוייקט כזה
של ראיית האחר ,שיתוף האחר וחינוך לנתינה
חשוב מאוד".
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אירועים וביקורים
שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך ,ביקר במרכז החינוכי-שיקומי
מנכ”ל משרד החינוך הגיע לביקור במרכז
החינוכי-שיקומי הפועל בבית החולים לוינשטיין,
כשהוא מלווה בחיה הראל ,מפקחת ארצית על
יישום חוק ילדים חולים במשרד החינוך ,רחלי
אברמזון ,מנהלת האגף לחינוך מיוחד
במשרד החינוך ,עדינה בר עלייה ,מפקחת
מחוז מרכז במשרד החינוך ונורית דנינו,
מנהלת אגף החינוך בעיריית רעננה.
הביקור החל בסיור במרחב המרכז החינוכי
וכלל מפגש עם מנהלת המרכז ,אתי לייכט
והצוות החינוכי .לאחר מכן התקיים סיור
במחלקת הילדים והנוער ,במהלכו פגש
המנכ”ל את מנהלת המחלקה ושוחח
עם ילדים מאושפזים על חווית האשפוז
והלימוד במרכז החינוכי של ביה”ח.
הביקור נחתם במפגש עם מנהל ביה”ח,
פרופ עמירם כ”ץ ,שהציג את פועלו
של בית החולים ומריו קונבקי ,סגן המנהל
האדמניסטרטיבי.
ד"ר שרון שקלאי ,מנהלת המחלקה לשיקום
ילדים ונוער בבית החולים לוינשטיין ציינה
במהלך הביקור כי 70" :אחוז מהילדים שעברו

חבלות מוח קשות חוזרים למסגרות חינוך
רגילות" .לדבריה ,אחת התוצאות החשובות של
תהליך השיקום באה לידי ביטוי בשילוב של
הילד בחזרה במסגרת החינוכית באזור מגוריו.

"המרכז החינוכי מהווה מעין גשר בין בית
החולים לסביבה הרגילה ,גשר בין אוכלוסיות
שונות ומאפשר שיקום מיומנויות לימודיות
וחזרה לקהילה" ,הוסיפה שקלאי.
אתי לייכט ,מנהלת המרכז החינוכי-שיקומי

בלוינשטיין ,הסבירה כי המרכז ,שבשנה
האחרונה למדו בו  92תלמידים במהלך
האשפוז שלהם ,שם לו למטרה להחזיר את
התלמיד המאושפז למערכת נורמטיבית ובריאה
תוך התיחסות לצרכים הקוגנטיביים,
הלימודיים ,הרגשיים והחברתיים“ .אנו
מקפידים על שמירת הרצף החינוכי
ושמירת קשר עם המסגרת החינוכית
בקהילה תוך התאמת תוכנית חינוכית
אישית לכל ילד וילד .הצוות במרכז
החינוכי מאפשר לכל תלמיד להביא
לידי ביטוי את כישוריו ,יכולותיו ורגשותיו
במגוון אמצעים תוך חיזוק “האני הבריא”
שלו”.
מנכ”ל משרד החינוך ,ציין בסיום הביקור:
“אנחנו משקיעים רבות בהכנסת המימד
החינוכי לבתי החולים כחלק מהתפיסה
שזה מגייס כוחות שיקומיים ומעניק לילדים
תחושת אופטימיות של חזרה לשגרה .המרכז
החינוכי מאפשר לגשר על הפערים שלא פעם
נוצרים במהלך האשפוז הממושך ומאפשר
חזרה חלקה יותר למערכת החינוך”.

ראש עיריית תל אביב ,רון חולדאי ,ביקר
בבית החולים לוינשטיין
ראש עיריית תל אביב ,רון חולדאי ,הגיע לביקור פרטי של מטופל בבית החולים
לוינשטיין וניצל את הביקור להיכרות עם מנהל בית החולים ,פרופ’ עמירם כ”ץ והצוות
הרב-מקצועי של המחלקה לשיקום שדרה.
במהלך הביקור סיפר חולדאי על הקשר האישי שלו לבית החולים כאשר בשנת 1969
נשא לאישה את אשתו ,ליד מיטת אביו שהתאשפז בלוינשטיין בעקבות אירוע מוחי
שעבר .החופה התקיימה לצד המיטה של האב ובנוכחות המשפחה הקרובה.
במהלך הביקור בבית החולים נחשף ראש העיר לטכנולוגיות חדישות ומתקדמות
שמשמשות את בית החולים בתהליכי השיקום השונים ,הן במכון לפיזיותרפיה והן
במכון לריפוי בעיסוק ושמע על דרכי הטיפול המתקדמות.

המתנדבת מיכאלה שחר קיבלה את "מגן המנכ"ל"
למתנדב מצטיין של כללית לשנת 2018
מגן מנכ"ל למתנדבת מצטיינת לשנת  2018הוענק השנה למיכאלה שחר ,המתנדבת בבית החולים
לוינשטיין מזה כשש שנים ומלווה מטופלים בודדים.
והחלה להתנדב ולמצות את זמנה בלימודים.
מיכאלה נבחנה על ידי ועדת שיפוט ארצית
נורית קראוס דורון ,רכזת רווחה ומתנדבים
של כללית ,אשר כבכל שנה ,בחרה מתנדבים
בלוינשטיין ,מציינת כי "מיכאלה אישה מיוחדת
מצטיינים שפעילותם בולטת ומרגשת במיוחד.
במינה .היא סימפטית ואמפטית מאוד
ב 20-ביוני התקיים בנוכחות מנכ"ל כללית,
למטופלים ,נעימה לשיחה ,קשובה ,סבלנית
מפגש שנועד להעלות על נס את מעשי
מאוד ,אכפתית ויוצרת קשר מיידי עם כל
ההתנדבות בכללית ולהביע הוקרה למתנדבים.
מטופל אליו נשלחת .פעולותיה מאופיינות
מיכאלה בת  ,73היא מתנדבת לדוגמא ומופת,
ברגישות רבה ואנושיות ,היא ערנית לצרכי
מתגוררת בכפר סבא וסבתא ל 4-נכדות.
המטופלים אותם היא מלווה ומהווה משען
מיכאלה שרתה  20שנים בצבא קבע בחיל
ועזרה עבורם .היא קשובה גם לצוות הרפואי
השלישות ,בתחום כוח אדם וניהול .היא פרשה
ונמצאת בקשר ישיר וטוב עם העובדים
מצה"ל בדרגת רס"ן והצטרפה להתאחדות
הסוציאליים ועם כלל אנשי הצוות" .קראוס
הכדורגל בתפקיד מנכ"לית של מחלקות
דורון מוסיפה ,כי המתנדבים המלווים מטופלים
הילדים הארציות .בגיל  62פרשה מעשייה
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בתמונה מימין לשמאל :סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי
אנוש ,מיכאל אורן ,תהילה עופר ,יו"ר ועדת מתנדבים של
מועצת הכללית ,מיכאלה שחר המתנדבת ומנכ"ל כללית,
נועז בר ניר.

בודדים בלוינשטיין ,כמו מיכאלה ,מגיעים לבית
החולים עד  3-4פעמים בשבוע ,בשעות הנוחות
למטופלים ובהתאם לרצונם וצרכיהם.

"יום המעשים הטובים"
בבית החולים לוינשטיין
כמדי שנה גם השנה צויין בבית החולים
לוינשטיין ב" 13.3-יום המעשים הטובים",
הן בקרב המטופלים והן בקרב העובדים.
בשעות הבוקר יצאו  40מעובדי בית החולים
לקחת חלק פעיל בפעילות שהתקיימה בבית
האבות עמל -בשרון ובית אבות צימרמן.
לאה וייסמן ,מנהלת משאבי אנוש בלוינשטיין,
מספרת" :פתחנו את הבוקר בפעילות גופנית
מותאמת של צוות הפיזיותרפיה עם עזרים
נלווים ,שיחקנו בינגו נושא פרסים ,יצרנו ברכות
לחג הפסח עם צוות המרפאות בעיסוק ,ושרנו
עם הדיירים שירי ארץ ישראל בליווי שירונים,
ריקודים והרבה שמחה .בסיום הפעילות
כיבדנו את הדיירים במיני מאפים ,פירות ועוגות
באדיבות מטבח ביה"ח המשובח שלנו".

לאור שיתופי פעולה שנרקמו השנה עם חברות
בקהילה ,המטופלים נהנו ביום הזה מתוכנית
עשירה שכללה ביקורים של נציגי חברות
וארגונים שונים שאימצו ביום זה את בית
החולים .בין אלה שבאו לעשות מעשים טובים:
נציגי ממו -גלובל  ,סלנו תקשורת ,כמיטק,
אורקל ,בנק יהב ,נציגי חברת כתר פלסטיק
הגיעו למחלקה לשיקום ילדים ונוער לסיור
וחלוקת מתנות לילדים וכן נציגי מהמחלקה
לקידום ילדים ונוער בעירית רעננה קיימו
פעילות יצירה ואומנות עם הילדים המאושפזים.

בשעות אחר הצהריים התקיים ברחבת
הכניסה לבית החולים הפנינג "זמרים מנגנים
ושרים למען מטופלי בית החולים לוינשטיין"
בהשתתפות יוסי אברהם והמעגל המוסיקלי
הנודד ,מעגל מתופפים ומתנדבים נוספים.

קצין רפואה ראשי ,ד”ר באדר טריף ,חגג את
החנוכה עם מאות מפצועי צה”ל ,כוחות הביטחון
ומשוקמי ביה”ח לוינשטיין

בתמונה מימין לשמאל :שולה מליק ,מנכ"לית עמותת
הידידים ,ד"ר באדר טריף ,נועז בר ניר ,מנכ"ל כללית,
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל ביה"ח לוינשטיין ,ארז מלצר,
יו"ר עמותת הידידים ,אורה שני.

כ– 500איש הגיעו לחוות רונית כדי לקחת חלק
באירוע הצדעה והוקרה מסורתי לפצועי צה”ל
וכוחות הביטחון ששוקמו בבית החולים לוינשטיין.
את האירוע ,שהתקיים זו השנה ה– ,36ארגנו בני
הזוג אורה ויאיר שני בשיתוף עם ארגון נכי צה”ל
ועמותת ידידי ביה”ח לוינשטיין .האירוע התקיים
בהשתתפות הנהלת בית החולים ,הרופאים
והצוותים המטפלים ,חברי הנהלת עמותת
הידידים וכמובן הפצועים ובני משפחותיהם.
במרכז הערב התקיימה הדלקת נרות במעמד
הקרפ”ר ,ד”ר באדר טריף; הרמטכ”ל ושר הבטחון

לשעבר רא”ל (משה) בוגי יעלון; מנכ”ל כללית,
נועז בר ניר; מנהל ביה”ח לוינשטיין ,פרופ’ עמירם
כ”ץ; יו”ר מחוז ת”א יפו והמרכז בארגון נכי צה”ל,
עו”ד עין קלימן; ראש אגף שיקום נכים במשרד
הבטחון ,תא”ל חזי משיטה; ארז מלצר ,יו”ר
עמותת ידידי ביה”ח לוינשטיין ובני הזוג אורה
ויאיר שני.
בחלקו השני של הערב התקיימה ארוחת ערב
חגיגית בליווי הופעה של הזמרת מורן מזוז ומופע
סטנד-אפ של שמוליק ספן.

מושב איכות בלוינשטיין
חודש מרץ נפתח ב"מושב איכות" שהתקיים
לראשונה בבית החולים לוינשטיין .במסגרת
מושב האיכות הוצגו בפני עובדי בית החולים 12
פרויקטים ומחקרים שנועדו לשפר את איכות
העבודה ,פרי עבודתם של הצוותים השונים של
בית החולים .ההתכנסות היוותה במה והזדמנות
טובה לחלוק את העשייה המבורכת ולהעלות
את נושא האיכות על סדר היום המקומי.
המושב יצר הדים חיוביים והקהל גילה עניין רב
בנושאים שהועלו.
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כתבו עלינו
ידיעות אחרונות  -בריאות פלוס31.5.18 ,

צומת השרון4.5.18 ,
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מכתבי תודה
מאי 2018
מרץ 2018
פרופ’ עמירם כ”ץ יקר
ולכל הצוות היקר מכל העוסק במלאכת
השיקום בבית החולים לוינשטיין,
ניכר בבירור כי רוח הנתינה ,האחווה ,האנושית
והמקצועיות מונהגים ונטועים עמוק בכל אחד
ואחת מכם.
נפגשנו במחלקה  2עם צוות מעולה ,מקצועי וחם.
אין תמה איפוא כי לוינשטיין הוא בית
למשתקמים ואשר שמו הולך לפניו!
בניהול נכון ובהכוונה נכונה אנו עושים
התקדמות ראויה שנעשית כמלאכת קודש!
מודה לכם על העזרה שאנו מקבלים מכם
כל יום ביומו ,על עבודה מכל הלב
בשיקום ובשיקום יום!
תודה מקרב לב בשמי ובשמנו
נ.ז.
א.ס

אפריל 2018

תודה על היחס האישי ,המסור ,החם
תודה! אני רוצה לומר לכולם.
על הטיפול באהבה והרבה סבלנות,
צוות למופת ,ממש אומנות.
מלאכתכם קודש ,מתבצעת באדיקות
להעניק לאדם ,חיים עם איכות.
לא בחסד כי אם בזכות.
זאת ליגה אחרת ,תואר אליפות!
נתתם בי הכוח ,לקום ,לרקוד,
זר ברכות ,איחולים מצורפים.
שנזכה לכמותכם במאות ואלפים.
יש ניסים בעולם ויש גם נפלאות
וכאשר מתאמצים רואים גם תוצאות.
ולכם באמת יש על מה להתגאות –
על עבודה ומסירות שאין סוף ואין די לה.
זה לא נס אך בוודאי זהו פלא,
כי היום לא רואים הרבה שכאלה!
כאלה שנותנים את הנשמה ואת הלב
ועוזרים לחולים ,למצוא בכבוד את השביל
והדרך .אתם צוות מיומן ומוכשר
אשר מסוגל לעשות ולו אדם אחד מאושר.
עבודתכם היא עבודת קודש
שלא תדעו מצרות בזכות מעשיכם.

לכבוד פרופ’ עמירם כ”ץ,
מנהל בית החולים לוינשטיין רעננה
הנדון :סיכום והערכה על אשפוז יום
שלום רב,

ברצוני להביע את הערכתי על הטיפול המסור
והיחס שקיבלתי מד”ר סנדלר יפעת והאחות
אולי ברקן.
אני מברך השם ישמרם ויאריך להם חיים טובים
בבריאות ואריכות ימים ושנים,
עבור הטיפול והיחס האנושי שקיבלתי באופן
יוצא מן הכלל ומעל ומעבר.
הן מלאכיות בלבן!
תודה להן.
ק.א.

בברכה ובהוקרה,
ג.ח.

לכבוד הנהלת בית החולים לוינשטיין
הנדון :גברת יפית קאשי ,פיזיותרפיסטית
במהלך החודשים האחרונים טיפלה בי
הפיזיותרפיסטית יפית קאשי בבית החולים
לוינשטיין ,לאחר ניתוח שעברתי לאיחוי שבר
במפרק הירך .נפצעתי בחודש אוגוסט .2017
כיום אני בן  88שנים .הטיפול נמשך כחצי שנה,
בתדירות של פעמיים בשבוע .הטיפולים כאמור
כללו הן פיזיותרפיה והן הידרותרפיה.
ברצוני לשבח את מקצועיותה והתנהלותה
של הגב’ קאשי.
הטיפולים שעברתי עם גב’ קאשי היוו חלק
משמעותי בהתאוששות ובהתקדמות שלי
לאחר הניתוח .הם עזרו לי “לעמוד על
הרגליים” ,פשוטו כמשמעו.
הגב’ קאשי התנהלה עמי ברגישות ואנושיות.
בכל מפגש עימה התקבלתי במאור פנים.
בטיפולים עימה ניכרת אהבת האדם שלה
והאכפתיות הרבה שלה כלפי המטופלים,
אני ביניהם.
אני מודה לגב’ קאשי מקרב לב על הטיפול
המסור.

מאי 2018
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מאי 2018

בסוף השבוע סיימתי טיפול אינטנסיבי
במחלקת אשפוז יום של בית החולים
לוינשטיין .כתוצאה מהטיפול האישי,
האינטנסיבי והמדוייק ברמות המקצועיות
והגבוהות ביותר שחוויתי אי פעם,
אני היום הולכת בכוחות עצמי ויכולה
לעלות ולרדת מדרגות.
זאת לאחר שהגעתי אליכם על רולטור,
אחרי שברים ונזקי גוף רבים ,חסרת שיווי
משקל ועם תחושה שאני בתוך בור ,שממנו
לא ראיתי אור.
עבודת הצוות של המחלקה אבחנה אותי,
ראתה אותי והקיפה את הבעיה מכל כיוון –
פיזי ,מוטורי ,נפשי ורוחני .הם הרגיעו את
נפשי ,פחדיי ,דחפו אותי לקצה יכולותיי
וחשפו אותי לחוויות חדשות ,ראייה אחרת
ותובנות מעמיקות .אלה החזירו לי את
האור והאמון בעתיד וחזרה לתפקוד
מקצועי וחברתי.
אין מילים מספיקות לומר תודה!
זאת המתנה המשמעותית ביותר שקיבלתי.
קיבלתי את עתידי בחזרה...
משפחתי ואני לעולם נהיה אסירי תודה
על המתנה הענקית הזאת .בזכותכם.

ש.ב.

בברכה,
מ.א.

30

לכל צוות האחיות ,כח העזר והרופאים
במחלקה לשיקום שדרה

לכבוד מנהל בית החולים
פרופ’ כ”ץ

הסדר פנסיה ייחודי
לחברי אגוד הפיזיותרפיה במנורה מבטחים
נשמח להציג בפניך את ההסכם של האגוד עם מנורה מבטחים המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל.
תכנית הפנסיה המקיפה של מנורה מבטחים מעניקה לך ולבני משפחתך פנסיה בגיל פרישה וכן הגנה ביטוחית
ופנסיונית במגוון רחב של מסלולים ופתרונות ייחודיים.

ההסכם כולל:
הנחה משמעותית בדמי ניהול הן בקרן הפנסיה והן בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות
ייעוץ ומתן שרות אישי על ידי משווקים מקצועיים וייעודיים לאוכלוסיית הפיזיותרפיסטים בבית החולים לוינשטיין
הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם ,אם לא חל
עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.
עומדות לשרותכם בכל עת:

אביבה יעקב yaviva@menoramivt.co.il | 054-6669345
ליטל ברונשטיין litalsa@menoramivt.co.il | 050-3179483
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין ,המתחשב
בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם .הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה
מבטחים פנסיה וגמל בע"מ .סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

TEK RMD

Robotic Mobilization Device

חברת מדטכניקה מציגה:

פתרונות מתקדמים לניידות למטופלים
מוגבלי תנועה פרפלגיים.

חברת  MATIA ROBOTICSמארה"ב גאה להציג טכנולוגיה רובוטית מתקדמת וידידותית
מסוגה ,שפותחה עבור מוגבלי תנועה המשותקים בפלג גופם התחתון – פרפלגיים.
מערכת ה TEK RMD-הרובוטית מאפשרת למטופל עצמאות ללא תלות באדם נוסף,
במעבר מישיבה לעמידה והמשך תנועה בנסיעה במרחב הבית* או במרחב הציבורי*.
יתרונות ה TEK RMD-רבים ומאפשרים בעיקר:
ƛביצוע פעולות יומיומיות שגרתיות בחופשיות רבה בעמידה ובתנועה ובאופן עצמאי שלא ניתנו בעבר לביצוע בישיבה כגון:
גישה למקומות גבוהים במטבח או בבית ,בישול במטבח ,גישה לארונות ועוד.
ƛממדיו הקטנים של ה TEK RMD-מאפשרים נגישות מקסימלית למקומות צרים במרחב המגורים.
ƛאת ה TEK RMD-ניתן להפעיל בשלט רחוק המאפשר לקרב בתחילת השימוש או להרחיק את המערכת בתום השימוש.
ƛהשימוש ב TEK RMD-אינו מתאים לכל אחד ,רשימה ניתן למצוא בדף המוצר שבאינטרנט.
 TEK RMDƛ ƛמותאם אישית על פי מידותיו של המטופל.

אורך  75ס״מ רוחב  42ס״מ

לצפיה בדף המוצרhttps://medtechnica.wixsite.com/lifttekrmd :

מדטכניקה

בע״מ

MEDTECHNICA

Healthcare Solutions

למידע נוסף התקשרו052-2518052 :

התנופה  ,7פתח תקווה ,טל ,03-9254032 .פקס03-9249977 .

*כפוף לנגישות המקום.

