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דבר המנהל

חודש תשרי הגיע והשנה החדשה פוסעת פנימה וזוהי הזדמנות נפלאה לסכם את השנה שחלפה ולברך את השנה הבאה עלינו לטובה.

השינוי הגדול ביותר בשנה האחרונה הורגש בתחום הבינוי בבית החולים, בשנה זו התווסף שלד מגדל האשפוז החדש בצמוד לבניין הקיים ואנו נמצאים כעת בשלב 
הבא של הפרויקט של בניית מעטפת חיצונית ויציאה למכרזים לגמר המגדל. בנוסף, לאחר מספר שנים של פעילות אינטנסיבית הצלחנו להשיג תרומות לשיפוץ 

הבניין הישן ובימים אלה אנו מכינים חוזה לחתימה עם התורמת לשיפוץ יסודי של הבניין הישן ברמת גימור של מגדל האשפוז החדש!

לאחרונה הגיע לסיומו גם תהליך משא ומתן מתמשך עם תורם מכובד מאוד לרכישת ציוד רפואי חדש לבית החולים בסכום נכבד מאוד. בכסף שיתקבל אנו נרכוש 

כסאות גלגלים מיוחדים, מיטות נוספות בהפעלה חשמלית, מזרונים מיוחדים למניעת פצעי לחץ, מכשיר FEES לבדיקת יכולת הבליעה, מכשיר EMG חדש, ציוד 
חדש למעבדת השינה, ציוד חדיש  לשיקום ותרגול היד, אלונקות רחצה, מנופי תיקרה, שדרוג המערכת לבדיקות אורודינמיות, ועוד.

בשנה זו הכנסנו כלים טיפוליים חדשים המהווים נדבך נוסף במכלול הטיפולים הרחב שאנו מציעים למשתקמים שלנו. במסגרת המחלקה לפיזיותרפיה פתחנו 
חדר כושר המאובזר בציוד חדשני ומתקדם המותאם גם למטופלים היושבים בכיסאות גלגלים. חדר הכושר הוקם מתוך שאיפה לקדם ולפתח את איכות הטיפול 
הפיזיותרפי הניתן למטופלי בית החולים ומתן אפשרות נוספת למיצוי הפוטנציאל השיקומי של כל מטופל. היחידה לריפוי בעיסוק בבית החולים הקימה לאחרונה 

בבית החולים “חדר כושר למוח” המהווה כלי טיפולי נוסף למטופלים עם פגיעה מוחית נרכשת. זהו חדר הכושר למוח הראשון מסוגו המופעל בבית חולים ומיועד 
לשימוש האוכלוסייה המאושפזת!

בתחום התרומה לקהילה הגיעה לסיומה שנה וחצי של פעילות שבועית קבועה של עובדי בית החולים עם קבוצת צעירים יוצאי אתיופיה ממרכז הקליטה ברעננה 
ונוצר חיבור חזק מאוד שימשיך בפעילות פרטנית עם הצעירים. לצד זאת ומתוך רצון להמשיך בעשייה, בימים אלה אנו בוחנים התקשרות עם מרכז קליטה בנתניה 

וליווי קבוצת אמהות חד-הוריות ממוצא אתיופי.

תחום נוסף בו אנו פעילים בנושא המעורבות בקהילה הינו פעילות להגברת המודעות בקרב בני הנוער והחיילים לנושא תאונות הדרכים. בשנה שחלפה שמענו 
לצערי על לא מעט טרגדיות ומשפחות חדשות שנכנסו למעגל העצוב של נפגעי תאונות הדרכים. צוות בית החולים נפגש מדי יום עם תוצאות תאונות הדרכים ואנו 

רואים חשיבות עליונה בקידום הנושא החשוב הזה וממשיכים כל העת בפעילות יזומה בקרב תלמידי בתי הספר והיחידות הצבאיות.

אני שמח לספר כי השנה זכה בית החולים לוינשטיין בציון לשבח ממנכ”ל הכללית, אלי דפס, על מצוינות בעשייה, מאמץ ודבקות בלתי מתפשרת ביעדים וערכים 
בעלי חשיבות אסטרטגית לכללית. ההוקרה והפרס שייכים לכל עובדי בית החולים שבזכותם בית החולים הפך לשם נרדף לשיקום איכותי בארץ ובעולם. אין לי 

ספק כי יחד נמשיך בכל המרץ והנחישות לעשות זאת גם בעתיד.
אני גאה לעבוד איתכם בבית החולים לוינשטיין!

גיליון זה שאתם מחזיקים בידכם משקף את העשייה המרובה של בית החולים. בגיליון תמצאו לצד חדשות ואירועים, סיפורים אנושיים מרגשים של משתקמים, 
עדכונים על עובדים ומתנדבים מצטיינים, כתבות מקצועיות בנושאים שונים ועוד.

בפתחה של שנה חדשה אני מאחל לכל עובדי בית החולים, ידידי בית החולים בארץ ובעולם, משתקמים ובני משפחותיהם, שנה של אושר, בריאות, שגשוג ופריחה, 
שנה של בשורות טובות, שנה של הגשמות והשגת מטרות. 

תכלה שנה וקילולתיה, תחל שנה וברכותיה,

שלכם,
פרופ’ יעקב הרט
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15,000

30 אחוז
90 אחוז כ-25%

מתחת לגיל 65

15 אחוז

מאת: ד”ר יוליאנה שוורץ, 

ראש המחלקה לשיקום נוירולוגי ג’ 
בית החולים לוינשטיין 

שבץ מוחי 

שבץ מוחי הוא הגורם העיקרי לנכות מתמשכת אצל מבוגרים וגורם מוות מוביל, משני 
מוחי   שבץ  מקרי  כ-15,000  למצוא  ניתן  בישראל  וסרטן.  לב  למחלות  רק  בחשיבותו 
מידי   שנה, כ-30 אחוז מהם נפטרים בשבועות הראשונים, בעיקר כאשר מדובר בשבץ 
ההמורגי )דימומי(, וכ-30 אחוז מחלימים יחסית מהר מהבעיות המוטוריות והתפקודיות 

ולא נזקקים לאשפוז שיקומי.  
ואשפוז  טיפול  המחייבת  ממגבלה  סובלים  הנותרים  המוח  שבץ  מנפגעי  אחוז  כ-40 

שיקומי לאחר  שחרורם מבית החולים הכללי.
מסוגלים   אינם  מהמתאשפזים  אחוז  כ-90  שיקומי  חולים  לבית  שבקבלתם  לציין  יש 
ללכת בכוחות עצמם וזקוקים לעזרה בתפקוד אישי יום-יומי אך לאחר הטיפול השיקומי 
קרוב ל-90 אחוז מהם משתחררים כשהם מסוגלים ללכת, עם או בלי תמיכת מכשור, 
באופן עצמאי או בהשגחה. מטרת העל בטיפול השיקומי - לסייע לחולה לשפר את 

תפקודו, להשיג עצמאות מרבית ולשפר את איכות החיים במידת האפשר.

נתונים ועובדות 
על התהליך השיקומי

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים



90 אחוז

מתחת לגיל 65

15 אחוז

את  המאפיינת  כמחלה  נתפס  מוחי  ששבץ  למרות 
הגיל המבוגר,  אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של 
צעירים שמתקבלים לטיפול שיקומי לאחר שבץ מוחי. 
לשיקום  במחלקה  המאושפזים  מהחולים  כ-25% 
לגיל  מתחת  הינם  לוינשטיין  החולים  בבית  נוירולוגי 
65 ויש אף צעירים בגילאי עשרים-שלושים. הסיבות 
העיקריות של שבץ מוחי בצעירים  הן בעיות מולדות 
בכלי הדם במוח, נטילת תרופות שונות היכולות לגרום 

קרישיות יתר בדם, וסיבות שונות אחרות.

שבץ מוחי נגרם מהפרעה באספקת כלי הדם במוח, 
בעקבות דימום או חסימה, עם הופעה פתאומית של 
הפרעות נוירולוגיות: חולשה או שיתוק בצד אחד של 
הגוף, אסימטריה בפנים, הפרעה בתחושה בחצי גוף, 

בלבול, קושי בדיבור, בהבנה, בליעה ועוד. 
יש  מוחי  שבץ  של  מקדימים  סימנים  הופעת  עם 
להגיע מוקדם ככל האפשר לבית חולים כללי שכן 
בשעות הראשונות ניתן לקבל טיפול שממיס קריש 
פעולה  האירוע(,  סיבת  שזו  שמאבחנים  )לאחר  דם 
שיכולה לשפר את חומרת הנזק המוחי ולהגדיל את 
הפוטנציאל השיקומי. גורמי הסיכון העיקריים לשבץ 
לחץ  יתר  הם:  וטיפול  התייחסות  המחייבים  מוחי 
דם, סכרת, עישון, מחלות לב וכלי דם, השמנת יתר, 

שומנים בדם, מחלות שגורמות לקרישיות יתר בדם.

שיקומי  לטיפול  להתקבל  יכול  המוח  שבץ  נפגע 
אחרי שהייה של ימים ספורים בבית החולים הכללי, 
שיקומי  פוטנציאל  שקיים  מאבחן  מקצועי  כשצוות 
והוא יציב מבחינה נוירולוגית )המצב לא מחמיר( ואין 
עדות לזיהומים או סיבוכים נשימתיים, יציב לבבית או 

סובל מדלקות אחרות שדורשות טיפול מורכב.  
 

צוות  ידי  הרפואה השיקומית מתאפיינת בטיפול על 
רב מקצועי, דבר חיוני מאוד בחולים שעוברים שבץ 
מוחי שסובלים בדרך כלל ממגוון גדול של הפרעות 

בתחומים שונים.  
מטרת העל של הצוות השיקומי הרב מקצועי היא 
‘לפני’  של  למצב  המטופלים  את  להחזיר  לנסות 

מוטורית,  הבחינות:  מכל  שניתן,  כמה  עד  האירוע, 
התנהגותית, קוגניטיבית )קשב, ריכוז, שיפוט, תהליכי 
חשיבה, זיכרון(, שפתית, וכן להחזיר להם את יכולת 
לבוש,  כמו  היום-יום  בפעילויות  העצמאי  התפקוד 
רחצה, אכילה. כמו כן במידת האפשר ישאף הצוות 
להחזיר את המטופל גם למעגל העבודה, המשפחה 

ולחברה.

בקבלתו לאשפוז שיקומי החולה עובר בדיקות  של 
כך  ואחר  מקצועי  הרב  הצוות  ידי  על  מספר  ימים 
קובעים בפגישה משותפת את שיטות הטיפול ואת 

היעדים. הטיפול נקבע בהתאם לליקויים שאותרו. 

הצוות המטפל הרב מקצועי כולל:
צוות סיעודי של אחיות וכוחות עזר,  שמטפל בצרכים 
היום-יומי,  האישי  בתפקוד  עזרה  מעניק  הסיעודיים, 
ומדריך  נמצא במעקב צמוד על מצבו של החולה  

את המשפחה.
צוות פיזיותרפיה שמטפל בבעיות המוטוריות: יציבות, 
תנועה, שיווי משקל, החזרת יכולת ההליכה. במקרים 
משתפרת  לא  והיציבות  בתנועה  ההפרעה  בהם 
והמטופל  עזר  מכשורי  בהתאמת  צורך  יש  מספיק, 

ומשפחתו מקבלים הדרכה לשימוש נכון בו.
בגפיים  נוסף  בטיפול  מתמקד  בעיסוק  הריפוי  צוות 
העליונות ובהדרכה לשיפור תפקודי היום-יום למרות 
מירב  להשגת  טכניקות  הקניית  תוך  המוגבלות 
מטפל  בעיסוק  הריפוי  צוות  לכך,  פרט  העצמאות. 
החשיבה,  יכולות  ושיפור  חיזוק  הקוגניטיבי:  בתחום 

הזיכרון, השיפוט, הקשב והריכוז. 
בעיות קוגניטיביות ברמה מורכבת יותר מטופלות על 
הפסיכולוגים  צוות  ונוירו-פסיכולוגים.  פסיכולוגים  ידי 
נותן את התמיכה הנפשית-רגשית למטופל ולעיתים 

למשפחתו, במקביל לטיפול הקוגניטיבי.
צוות של קלינאיות תקשורת מטפל בהפרעות בדיבור 
כשהמטופל  הניכר  הקושי  את  לציין  יש  ובליעה. 
אותו,  הסובבים  של  דבריהם  את  להבין  מסוגל  לא 
אף  הוא  ולפעמים  עצמו  את  לבטא  יכול  שאינו  או 

מתקשה בשני התחומים גם יחד.

מעבר לשיקום הפיזי ישנו הפן הרגשי- נפשי. המשבר 
אותו עוברות המשפחות, ביחד עם הנפגע, הוא על פי 
רוב משבר קשה. חלק מן החולים  סובלים מדיכאון 
הפסיכיאטר  מפעיל  וכאן  לתרופות  ונזקקים  תגובתי 

של צוות השיקום את שיקול דעתו המקצועי.
מיום קבלתו, עובדת סוציאלית מלווה את נפגע השבץ 
ובני משפחתו. המחלה פוגעת קשות גם במשפחתו 
החברתי,  בתחום  קשיים  יש  אותו,  בסובבים  וגם 
את  להעביר  רבה  יש חשיבות  לכן  ועוד.  התעסוקתי 
כל המידע לגבי מיצוי זכויות והטבות בהתאם לחוק. 

עם זאת, לא כל החולים זוכים לליווי משפחתי ולא 
השיקום.  תקופת  בתום  הביתה  לחזור  יכולים  כולם 
קרוב ל-15 אחוז מהחולים המאושפזים נשארים עם 
מגבלה תפקודית ניכרת וחלק מהם לא יכולים לחזור 
לביתם ועוברים למוסד סיעודי. גם המעבר הזה כרוך 

במשבר לא קל של החולה ובני משפחתו.
הרופא השיקומי מרכז ומנווט את העבודה של הצוות 
הרב מקצועי, מטפל בבעיות הרפואיות, משלים את 
תהליך האבחון והטיפול למניעת הישנות המחלה. יש 
חשיבות רבה להדרכה של החולה ומשפחתו להמשך 
טיפול נכון כדי למנוע אירוע נוסף, במידת האפשר.         
במשך האשפוז השיקומי הצוות הרב מקצועי מקיים 
פגישות תקופתיות לצורך דיון מעמיק על כל חולה, 
לסייע  בכדי  הקשיים  את  ומאבחן  מטרות,  קובע 

לקראת השחרור.  
 

האשפוז השיקומי מוגבל בזמן, בממוצע הוא יימשך 
בין חודשיים לשלושה חודשים אך הטיפול לא תמיד 
מסתיים בתום האשפוז. במידה והצוות הרב מקצועי 
על  ימליץ  הוא  טיפול,  להמשך  מקום  שיש  בדעה 
של  מגוריו  באזור  אמבולטורית  במסגרת  המשך 
החולה. חשוב לציין שיש לצוות המטפל בבית החולים 
קשר עם הצוותים המטפלים של היחידות להמשך 
מידע  מעבירים  הם  הצורך  ובמידת  בקהילה  טיפול 
החולים  כן,  כמו  שיקומי.  טיפול  להמשך  והמלצות 
המשתחררים מאשפוז מוזמנים לבדיקות תקופתיות 
מעקב  המשך  שמאפשר  מה  המעקב,  במרפאות 

ויכולת הדרכה בתחום השיקום.

15,000

30 אחוז
90 אחוז כ-25%

מתחת לגיל 65

15 אחוז
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תפקוד והשתתפות במארג החיים תלויים במידה רבה 
ביכולת הקוגניטיבית. בעשור האחרון אנו עדים להכרה 
ומחקרים  המוח  את  לתרגל  בצורך  וגוברת  הולכת 
אחרונים אף מעידים כי ניתן לשפר את תפקוד המוח 

באמצעות תרגילים מנטליים מתאימים. 
היחידה לריפוי בעיסוק בבית החולים לוינשטיין, בעלת 
שם עולמי להערכה וטיפולים קוגניטיביים המיועדים 
לאפשר למטופלים לחזור לחיים רגילים ועצמאיים עד 
“חדר  החולים  בבית  לאחרונה  הקימה  שניתן,  כמה 
כושר למוח” המהווה כלי טיפולי נוסף למטופלים עם 

פגיעה מוחית נרכשת. 
זהו חדר הכושר למוח הראשון מסוגו המופעל בבית 
המאושפזת.  האוכלוסייה  לשימוש  ומיועד  חולים 
למוח  כושר  חדרי  מספר  כבר  קיימים  בארץ 
לשפר  המעוניינת  הבריאה  לאוכלוסיה  המיועדים 
ולשמר כישורים קוגניטיביים, אך אין עדיין מסגרת כזו 
המיועדת למטופלים לאחר ירידה קוגניטיבית בעקבות 

אירוע מוחי, חבלות מוחיות או מחלות אחרות. 
לוינשטיין  החולים  בבית  למוח שהוקם  הכושר  חדר 
מותקנת  אחת  שבכל  מחשב  עמדות  חמש  כולל 
תוכנת ה-MindFit שהינה אחת מתוכנות המחשב 
זיכרון  לשיפור  המוח  אימון  של  בתחום  המובילות 

וקוגניציה. התוכנה הישראלית, שאף הוכחה מדעית, 
שונים  בתחומים  הנוגעות  משימות  מגוון  על  עובדת 
תפיסה  תגובה,  מהירות  זיכרון,  וריכוז,  קשב  ובהן: 

חזותית ומרחבית, ועוד.
החולים  בבית  למוח  כושר  חדר  להקמת  ה”שיגעון” 
לוינשטיין הגיע ממנהלת היחידה לריפוי בעיסוק בבית 
בתחום  שלנו  “המומחיות  אברבוך.  שרה  החולים, 
לתווך  להתאים,  לנו  מאפשרת  הקוגניטיבי  הטיפול 
ולחזור על תרגולים מסוימים, מעבר למה שהתוכנה 
הבסיסית נותנת. אנחנו לא תלויים במשימות, בסדר, 
יכולה להתאים את  בעיסוק  והמרפאה  וברצף,  בזמן 
הכלי בצורה אופטימלית למטופל”, מסבירה אברבוך.

ראשוני  אבחון  עורכות  בשוק  הקיימות  התוכנות 
באימון.  המשימות  תוכנית  נקבעת  ולפיו  מקדים 
בבית החולים לוינשטיין, כל מרפאה בעיסוק שעברה 
הכושר  חדר  להפעלת  מיוחדת  מקצועית  הכשרה 
למוח, מכירה את המטופל שלה ויכולה לעבוד איתו 
בהתאם על דגשים ומטרות חשובות שעלו במהלך 
הטיפולים. חשוב לציין כי האימון בחדר הכושר מיועד 
לאנשים שיש להם יכולת ריכוז ולכן בדרך כלל יתאים 
נוסף  יתרון  יותר של השיקום.  לשלבים המתקדמים 
בא לידי ביטוי בכך שהתוכנה עצמה מאמנת מרכיבים 

להשליך  יכולה  בעיסוק  המרפאה  ואילו  קוגניטיביים 
מכך לתפקוד המטופל בחיי היום יום שלו.

העבודה בחדר הכושר למוח מיועדת למאושפזי בית 
החולים אשר נהנים מתרגול קוגניטיבי נוסף, בשעות 
אחר הצהריים, מעבר לטיפול הפרטני בריפוי בעיסוק 
בטיפול  הנרכשות  מיומנויות  לחזק  במטרה  וזאת 
ולסייע בשיפור היכולות הקוגניטיביות. האימון נע בין 
חצי שעה לשעה לכל מטופל בתדירות של מספר 
פעמים בשבוע, כל אחד בהתאם ליכולתו האישית. 
המטופל זוכה לקבל משוב מיידי ותוצאות על עבודתו 

ועל ההתקדמות שלו לאורך ציר הזמן.
עולם  של  הטיפוליים  הכלים  אברבוך,  שרה  לדברי 
הריפוי בעיסוק באים מתוך הסביבה הבריאה במטרה 
בצורה  והתנסות של המטופלים  לעודד השתתפות 
מהסביבה  נוספים  טיפוליים  כלים  פרודוקטיבית. 
את  לדמות  כדי  היחידה  את  המשמשים  הבריאה 
מציאות  טיפולי,  מטבח  האמיתי:  בעולם  החוויה 
קרמיקה  טיפולית,  גינה  נהיגה,  סימולטור  מדומה, 

טיפולית וסדנת צילום.
בעתיד מתכננים בבית החולים לוינשטיין לפתוח את 
לשירות  גם  למוח  הייחודי  הכושר  בחדר  השימוש 

הקהל הרחב.

הריפוי בעיסוק מציג כלי טיפולי חדש - 

חדר כושר למוח

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים



 בחודש אפריל 2010 התפרסמו בירחון הרפואי BRAIN INJURY תוצאות חיוביות 
שעלו בניסוי רב מרכזי בתרופה אפומורפין לשיקום מוחי במחוסרי הכרה טראומטיים. 
F.L בבואנוס איירס,  .E.N .I הניסוי, אשר התבצע בשיתוף מכון המחקר הנאורולוגי
היחידה לשיקום חבלות ראש ומחוסרי הכרה בביה”ח לוינשטיין, וביה”ח השיקומי 
Spaulding המסונף לביה”ס לרפואה של אוניברסיטת הרווארד בארה”ב, מבשר 
על תרופה נוספת לטיפול בתסמונת חוסר ההכרה, וזאת לאחר שנים רבות מאוד 

של קיפאון בתחום הטיפול התרופתי לשיקום המוחי בחולים אלו.
ומחוסרי  קשות  ראש  חבלות  לשיקום  היחידה  מנהל  קרימצ’נסקי,  ציון  בן  ד”ר 
החבלתיים  הראש  נפגעי  של  “עתידם  כי:  מציין  לוינשטיין,  החולים  בבית  הכרה 
הקשים ובפרט של אלו המצויים בחוסר ההכרה, הנו עגום למדי. קיימות תיאוריות 
שונות המנסות להסביר את המנגנון העומד בבסיס חוסר ההכרה הממושך ואחד 
נזק למערכת הדופאמינרגית המוחית מהחבלה.  הנו  מאותם מנגנונים משוערים 
וחומרים העומדים בבסיס  קולטנים  סיבי עצב,  זוהי מערכת של מצבורי תאים, 

התקשורת בין האזורים השונים של המוח החיונית להכרה”.
ד”ר קרימצ’נסקי מסביר כי מזה עשרות שנים הטיפול לשיקום המערכת המוחית 
במחוסרי הכרה  מתבסס על מספר מועט של תרופות ישנות מוכרות ושמישות. 
הניסוי הנוכחי שנערך מוסיף לרשימה דלה זו את תרופת האפומורפין אשר נמצאה 

כיעילה ביותר.
בניסוי השתתפו שמונה חולים. חולה אחת נפטרה מסיבות שאינן קשורות לטיפול 
באפומורפין, ואילו שבעת החולים הנותרים בקבוצת הניסוי שבו להכרתם בתוך 
זמן קצר לאחר התחלת הטיפול באפומורפין, ובהמשך חזרו לתפקד איש איש על 

פי יכולותיו האישיות.
בעלת  קרי  ומימטית,  דופאמינרגית  תרופה  הנה  “האפומורפין  קרימצ’נסקי:  ד”ר 
הדופאמינרגיות  לתרופות  בניגוד  במוח.  הדופאמין  כשל  פעולה  ואתרי  תכונות 
המוכרות והשמישות היום בשיקום מוחם של מחוסרי ההכרה, כגון האמנטדין, 
בכבד,  מטבוליזציה  תחילה  עוברות  כולן  אשר  הברומוקריפטין,  הדופאמין, 

האפומורפין עוברת מהדם ישירות לנוזל השדרה בריכוז גבוה, ופועלות בריכוז יעיל 
ניתן להזליף לתת  ו-D1. את התרופה   D2 באמצעות הרצפטורים הדופאמינים
עור לאורך מספר שעות רצוף ביממה, באמצעות משאבת הזלפה אלקטרונית. 

המינונים נעים בין 1 מג’ לשעה ל-4 מג’ לשעה”.
לדברי ד”ר קרימצ’נסקי הטיפול באפומורפין אינו מבטל או פוגע ברצף הטיפולים 
היומיים, כולל פיזיותרפיה, וניתן לנייד את החולה עם המשאבה התלויה עליו כמו 
ימים  ונעו בין ארבעה  ווקמן. “התגובה והשיפור במצב ההכרה קרו מהר יחסית 
הייתה  שלא  למרות  זאת  השנייה,  במחצית  כחודש  ובתוך  מהחולים  במחצית 
התחלת  טרם  אחרים  מוחיים  בסטימולנטים  בטיפול  אלו  חולים  אצל  תגובה 

הטיפול באפומורפין”, הוא מציין.
ד”ר קרימצ’נסקי מוסיף כי על סמך תוצאות מחקר חלוצי זה, נערכים בארה”ב 
 FDA-ה של  אישורו  הפעם.  סמיות  וכפול  נוסף,  מרכזי  רב  קליני  ניסוי  לביצוע 

האמריקאי להתחלת הניסוי כבר ניתן.
בבית  נמרץ  לטיפול  ביחידה  אנו  התרופה,  ובטיחות  הניסוי  תוצאות  סמך  “על 
החולים לוינשטיין נערכים לשימוש בתרופה במחוסרי ההכרה המתאימים”, מציין 

ד”ר קרימצ’נסקי.

היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים לוינשטיין מיועדת לטיפול שיקומי בחולים 
מחוסרי הכרה או בהכרה מינימאלית כתוצאה מחבלת ראש, ויש לה תו תקן 

ISO 2000-9002 היחיד בישראל. 
נפגעי ראש  מזה למעלה מ-31 שנים שהיחידה פועלת בתחום השיקום של 
טראומטיים, בחבלות ראש משולבות עם פגיעות רב-מערכתיות, בטיפול בפצועי 
מלחמה, בנפגעי פעולות איבה, בנפגעי תאונות דרכים ובתאונות עבודה וספורט. 
אחוזי   - הכרה  חוסר  של  ממצב  מתעוררים  היחידה  ממטופלי  כ-80% 

הצלחה מהגבוהים בעולם.

מסקנה זו עלתה בניסוי רב מרכזי בתרופה אשר התבצע בשיתוף:

מכון המחקר הנאורולוגי F.L.E.N.I בבואנוס איירס
היחידה לשיקום חבלות ראש ומחוסרי הכרה בבית החולים לוינשטיין

ביה”ח השיקומי Spaulding המסונף לביה”ס לרפואה של אוניברסיטת הרווארד בארה”ב

פריצת דרך
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בטיפול במחוסרי הכרה:
הטיפול בתרופת האפומורפין בקרב 

מחוסרי הכרה טראומטיים הביא 
להתעוררות בתוך פרק זמן קצר



חזרתי  שנייה,  לידה  חופשת   ,2004 באפריל  ב-18 
מהסופר פארם עם רוני בת השבועיים, נשכבתי על 
הספה בסלון, הנחתי ראשי ופתאום תקפו אותי כאבי 
ראש חזקים במיוחד, ריצודים של צורות גיאומטריות 
ובכי מר של תינוקת שרוצה לינוק, אך איני יכולה לזוז. 
החלק המתפקד בראשי ממשיך לתת פקודות, 
אך איני יכולה לזוז “קומי, על הרגליים, עכשיו, זה לא 
הזמן לעצלנות, הילדה רעבה”! אבל הגפיים כבדות 
והגוף לא נשמע לי. מאם צעירה ונמרצת הפכתי בבת 

אחת לנכה.
הזעקתי  לא הרחק ממני,  היה  הנייד  למזלי הטלפון 
)הפה  אמרתי  מה  הבינה  שלא  הדס  השכנה  את 
מייד  הגיעה  אבל  כבדה(  והלשון  מעוות  היה  שלי 
ויחד הזעקנו את תומר בעלי האדריכל שהגיע מהר 
מפגישת עבודה בחולון והזעיק אמבולנס. מכאן הדרך 

הייתה קצרה לבית החולים. 
כאשר  חיים  בסכנת  החולים  בבית  יום  ארבעים 
ואתם  מזל  צריכים  “אנחנו  להוריי:  אמרו  הרופאים 
הרפואה  ספרי  את  ש”כתבתי  נאמר  להתפלל”. 
“תנגודת”  פיתח  גופי  נדיר  שבאופן  כיוון  מחדש”, 
לא  שהמדללים  והתגלה  המקובלים  הדם  למדללי 
מסייעים לגופי להיפתר מהקרישים. הוחלט להשתיל 
ויווצרו  במידה  הקרישים  את  שתחסום  רשת  בגופי 
קרישים נוספים, וניתנו לי מדללי דם שהגיעו במשלוח 
אווירי מהולנד תוך 48 שעות כי מצבי החמיר וסכנת 

מוות ריחפה מעליי.

השבץ הפך את חיי מקצה לקצה, הותיר אותי פגועה 
פיזית ומתמודדת עם מציאות שונה מכל מה שהכרתי. 
אחרי חודש וחצי תחת ‘אבטחה רפואית’ וסכנת חיים 
אמיתית, כך הוגדר מצבי הרעוע בבית-החולים, גלגלו 
אותי לבית חדש שם אני אמורה להתחיל בתהליך 
ארוך אבל חשוב של שיקום והחלמה. אחרי חודש 
וחצי כמעט בלי לצאת מהמיטה, בער בי הצורך להגיע 
גם  אוכל  אני  בי אלא  יטפלו  כבר למקום שלא רק 
לטפל בעצמי, מקום בו לא רק שומרים שהמצב לא 
יתדרדר אלא משפרים אותו, והמקום הזה בו עברתי 
לוינשטיין.  חולים  בית  הוא  עשרת-אלפים”  “טיפול 
רק  לוינשטיין  חולים  בית  על  רגע שמעתי  אותו  עד 
מאבא  במיוחד  וסיפורים,  סרקסטיות  הערות  דרך 
שלי שסיפר כי זה המקום הכי טוב בארץ לשיקום, 
להתחיל  העז  הרצון  את  בי  הציתה  הזו  והשמועה 
למקום  כשהגעתי  הזה.  מהמצב  לצאת  כדי  לעבוד 
מלון  לא  אומנם  ומאורגן,  מטופח  שלוינשטיין  גיליתי 
רמת  אבל  שלושה,  לא  אפילו  כוכבים,  חמישה 
עושים  המתקדם  והמכשור  המיומן  הצוות  הטיפול, 

את ההבדל עבור המשתקמים. 
נוירולוגי  לשיקום  במחלקה  לוינשטיין,  החולים  בבית 
טיפולי  שכללה  ייחודית  שיקום  תכנית  לי  בנו  ב’, 
פיזיותרפיה, הידרותרפיה, פגישות עם  ריפוי בעיסוק, 

פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, ועוד.
אלה היו ימים בהם זכיתי לכותרת ‘פלגיה אפס’, זאת 
אפשרי  בלתי  היה  בהם  ימים  מלאה,  נכות  אומרת 

מעולם לא היו סימנים מוקדמים למה שעומד לקרות לי - תמיד הייתי בחורה בריאה עם מודעות גבוהה לספורט ותזונה וניהלתי אורח 

חיים בריא, לא עישנתי ואם היה אלכוהול בדמי זה רק מהתקופה שלמדתי בסקוטלנד ושתיתי לרגל סוף סמסטר או סיום פרויקט.

ליום הולדתי ה-29, קיבלתי מתנה - לקיתי בשבץ מוחי, כשאני עם תינוקת בת שבועיים ופעוטה בת שנה ושמונה חודשים.

הכל בראש 
מאת: טל פדרמן
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לעבור לבד מהמיטה לכסא הגלגלים, השיתוק היה 
בשיאו וכולם היו בספק רב לגבי סיכויי לשוב וללכת 

לאן שאני רוצה בלי גלגלים. 
על כל פנים, כשבאתי בשערי בית חולים לוינשטיין 
הסיכויים שאשוב לעמוד על הרגליים ולתפקד באופן 
מלא היו כל כך נמוכים שאף אחד מהרופאים, כולל 
האופטימיים ביותר, לא העז לומר לי דבר לגביי סיכויי 
שעניינה  היחידה  השאלה  על  ולענות  ההחלמה 
ועוד על  אותי: האם אי פעם אוכל להתקלח לבד 

הרגליים? 
לא מבטיחים לך דבר אבל כדי שזה יקרה אין לך 
ברירה אלא להיכנס לאווירת “הסיירת הלוינשטיינית”, 
להפוך חלק מהגישה שאומרת “אנחנו עושים הכול 
לך  נותנים  באמת  והם  להלחם,  חייבים  כי  וביחד”, 

את כל הכלים כדי לקיים מלחמת חורמה.
לוינשטיין,  חולים  בבית  שיקום  של  שנה  עברתי 
שמונה חודשים על כסא גלגלים,  עם תינוקת בת 
בבית,  חודשים  ושמונה  ופעוטה בת שנה  שבועיים 

והתמודדויות חדשות בכל יום - בכל החזיתות.
מוצאת  כשאת  ממך  מרפה  לא  ה”למה”  שאלת 
את עצמך בשיקום, אבל לא מנעה ממני להתפעל 
טוב  כמה  הזה.  החסדים”  שב”ארמון  מהיעילות 
יעילות ובכלל איזה בית  לב יש שם, כל כך הרבה 

מרשים זה הבית חולים לוינשטיין הזה. 
אם בית החולים הכללי היה הטירונות של האירוע 
המוחי שלי בו הייתי בהלם ראשוני של קבלה, אז בית 

חולים לוינשטיין הוא המסלול בו מתקבעת הכותרת 
“זה מה שיש, תחיי עם זה” ולא תמיד בא לי לקבל 
אותה. ארבעה חודשים אינטנסיביים עוברים עלי שם 
לפני שמאפשרים לי לצאת לחופשות בבית בסופי 

השבוע. 
ככל  עושים  הירוד  רוחי  במצב  שמבחינים  הורי 
הראשון  בשבוע  כבר  רוחי.  את  לרומם  יכולתם 
לשהותי פה הם פתחו בנוהל חדש, הם גלגלו אותי 
רחוק ככל הניתן מבית חולים לוינשטיין לבתי קפה, 
נקי  אוויר  שאנשום  כדי  באזור  ומסעדות  קולנוע 
מצרות, מתובל באוכל טוב. בפעם הראשונה בה הם 
ניסו את השיטה הזו הגענו לבית קפה הממוקם ליד 
אגם מלאכותי, ובכך הם היו בטוחים שהם עושים לי 
טוב. אבל דבר מוזר קרה, במקום שאיהנה להתרחק 
מהבית המדכא בו חייתי, נכנסתי לדיכאון עמוק יותר 
היחידה  הייתי  פשוט,  זה  “הנורמלי”.  בבית-הקפה 
שרציתי  מה  כל  פתאום  גלגלים.  כסא  על  באזור 
לוינשטיין, לחממה הזו בה  הוא לחזור לבית חולים 
חולים  שבבית  הבנתי  פתאום  שונה.  הרגשתי  לא 
לוינשטיין אני במין עולם אחר בו מתעסקים כל הזמן 
עם  בהומור  מתובל  כשהכול  שלו  ובבעיות  בגוף 
אנשים שסובלים כמוך. פתאום הבנתי שבית חולים 
לוינשטיין מספק לי ולשאר החוסים בו מקלט גרעיני 
אטום כי לא כל כך מעניין לדעת מה קורה בחוץ 
ולא מעניין לקרוא עיתונים. אני מרגישה פה שווה בין 

חריגים ובבית-הקפה הרגשתי חריגה בין שווים.... 

יחד עם המשפחה, הצוות המטפל בבית החולים 
לוינשטיין ועם המון אמונה, ביטחון ותעצומות נפש, 
לחיים  ולחזרה  להחלמה  שלי  דרכי  את  מצאתי 
נורמליים. כבר בבית החולים עברה בי מחשבה שאם 

אצא מזה אקדיש את חיי לסיוע לאנשים חולים. 
חולה  אדם  צריך  מה  הבנה  של  הזה  המקום  מן 
אקוטי/כרוני או שהחמיר מצבו, הגעתי אינטואיטיבית 
תמכתי  נוספים.  חולים  של  לצידם  ולעמוד  לתמוך 
וליוויתי חולים והתמקצעתי בתחום באופן מעשי תוך 

לימודי אימון רפואי בסמינר הקיבוצים.
לפרוש  אותי  הביאה  שלי,  הייעוד  שזהו  ההכרה 
מקריירת האדריכלות המצליחה שטיפחתי כשכירה 

במשרד אדריכלים גדול בתל אביב.
מאז, אני מוצאת זכות גדולה באפשרות ללוות ולתמוך 
חלק  ולהוות  ומטפלים  משפחה  בקרובי  בחולים, 
בלתי נפרד מהמערך הטיפולי והשיקומי שלהם. אני 
מעבירה הרצאות וחוגי בית, בהם אני מספרת את 
הסיפור האישי שלי ומלמדת את הנוכחים איך ניתן 
ולצאת  אישית  לצמיחה  בריאותי  אירוע  כל  למנף 

ממנו מחוזקים.

“הכל  בשם  שכתבתי  ספר  אור  ראה  לאחרונה 
שלי  ההתמודדות  תהליך  את  המתאר  בראש” 
עם השבץ, איך ברגע אחד נפלו עליי השמיים, על 
תהליך השיקום הארוך שלי בבית החולים לוינשטיין, 

דרכי שלי להחלמה, על רגעי המשבר והצמיחה.
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סיפורו של גאוקינג קאהו -

גאוקינג קאהו, 

פועל בניין סיני שהגיע 

לישראל לפני 4 שנים, 

נפל מגובה של חמש קומות 

והפך למשותק 

בפלג גופו התחתון. 

תהליך שיקום של חמישה 

חודשים בבית החולים, 

תרגול יחודי 

והתאמת מכשור, 

הצליחו לגרום לו לחזור 

ללכת למרות השיתוק.

משיתוק לעצמאות
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גאוקינג קאהו בן ה-40 הגיע לישראל לפני כארבע שנים למטרות עבודה כפועל 
שכללה  עבודה  תאונת  ילדים.  ושני  אישה  בסין  מאחוריו  השאיר  הוא  זר.  בניין 
 נפילה מגובה רב ופגיעה מחפץ כבד במהלך הנפילה, השאירו אותו משותק ללא 

יכולת הליכה. 
כולל מספר שברים בעמוד השדרה הגבי התחתון  קאהו סבל מפגיעות מרובות 
והמותני, שברים בשוקיים, שברים באמה ופגיעה ריאתית. לאחר שייצבו את מצבו 
בבית החולים בלינסון הוא הועבר כשהוא רתוק למיטה למחלקה לשיקום שדרה 

בבית החולים לוינשטיין, המחלקה הגדולה ביותר בארץ לפגיעות מסוג זה.

פרופ' עמירם כ"ץ, מנהל המחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין, מציין: "קאהו סבל 
מנתק בחוט השדרה התחתון המקשר בין המוח לגפיים התחתונות ולכן היה משותק 
ברגליו. בתהליך השיקום שעבר אצלנו למד קאהו לשרת את עצמו באופן עצמאי 
לחלוטין למרות השיתוק, לימדנו אותו לבצע את פעולות היום יום בכוחות עצמו תוך 
שימוש בכסא גלגלים: להתרחץ, להתלבש, לעבור מהמיטה לכסא הגלגלים ובחזרה. 
יותר של השיקום הותאמו לקאהו סדים ארוכים עשויים מחומר  בשלב מתקדם 
פלסטי עם רצועות מתכת שקיבעו את רגליו מכף הרגל עד מעל הברך, למניעת 

קריסה של הברכיים והרגליים".

בעזרת הסדים וקביים בהם למד להשתמש, הצליחו המטפלים מצוות הפיזיותרפיה 
להעמיד אותו על רגליו וקאהו שכבר חשב שלא יוכל ללכת לעולם, החל לצעוד. 
הרגליים",  על  לעמוד  אוכל  שאני  כבר  האמנתי  לא  חלום,  בתוך  שאני   "הרגשתי 

אמר קאהו.

כי להבדיל מנכים אחרים שמרותקים לכסא הגלגלים לתמיד,  פרופ' כ"ץ מסביר 
קאהו אמנם נזקק לכסא הגלגלים אבל יכול בזכות השיקום שעבר גם ללכת באופן 
עצמאי ואף לעלות במדרגות כשצריך. "קאהו נושא את משקל גופו על רגליו אך 
הוא צועד בעזרת הידיים", מדגיש פרופ' כ"ץ, "הגפיים העליונות שנתמכות בקביים 
מאפשרות לו תנועה והוא מייצב את גופו כך שלא ייפול לצדדים בעזרת שרירי האגן, 

הבטן והחזה".

טכניקת השימוש במכשירים ארוכים וקביים מיושמת בבית החולים לוינשטיין מזה 
מספר שנים. באמצעות הידע הרפואי הקיים כיום יכולים גם נכים אחרים המרותקים 
לכיסאות גלגלים לעמוד על רגליהם ולהתהלך, למרות שרגליהם משותקות כאשר 
השרירים שמהגו ומעלה תקינים. הדבר אפשרי אם לא חלף זמן ארוך מדי ללא 
עמידה, כי עצמות הרגליים של אדם שלא עמד זמן רב עלולות להחלש ולהישבר 

בזמן העמידה.
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מאת: ד”ר משה ורדי, מנהל השירות הפסיכיאטרי 
והמרכז לילדים נפגעי תאונות, בית החולים לוינשטיין

מקומה של הפסיכיאטריה     בתהליך השיקום הפיזי
למצבו הנפשי של החולה הנמצא 

בשלבים שונים של החלמה ושיקום, 

השפעה רבה על התהליך המורכב של 

השיקום הפיזי או הנוירולוגי ועל תוצאותיו 

בטווח הקצר והארוך, ולהיפך. 

מרבית האנשים הנזקקים לשיקום פיזי או 

נוירו-פסיכולוגי, בגלל מחלה או פציעה, 

סובלים בשלבים מסוימים של השיקום 

ממצוקה רגשית קשה ולעיתים קרובות 

גם מהפרעות בתפקוד הנובעות מגורמים 

פסיכולוגיים שחשוב לזהות ולטפל בהם 

מבעוד מועד.

הפסיכיאטריה בשיקום צריכה לאתר 

ולזהות את ההפרעות הרגשיות, 

הקוגניטיביות וההתנהגותיות הקשורות 

למחלה, פציעה, או נכות של החולה, 

לעזור לו ולסביבתו הקרובה בתהליך 

ההסתגלות למצב החדש, ובו בזמן 

להתייחס לרקע ולבעיות הקודמות 

של החולה המשתקם. בדרך כלל יש 

יחס הפוך בין גודל המצוקה הרגשית 

שבה שרוי החולה המשתקם ומשפחתו 

ויכולתו לגייס כוחות ומשאבים להתמודד 

עם הקשיים הרבים בתהליך השיקום, 

ובמעבר מתלות ופסיביות כחולה, 

לעצמאות ואחריות.
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מחקרים הצביעו כי לפחות 30 אחוז מהחולים לאחר 
פסיכיאטרית  מהפרעה  סובלים  קשה  ונכות  פציעה 
בתחום  הכללי  בתפקודם  הפוגמת  משמעותית 
)בעיקר  משפחתי  או  חברתי  התעסוקתי/לימודי, 
פוגעות  הפסיכיאטריות  ההפרעות  וחרדה(.  מדיכאון 
בתהליך השיקום ולכן יש צורך בהתערבות מקצועית 
פסיכיאטרית או פסיכולוגית שעשויה גם להשפיע על 

כל התהליך השיקומי ועל ההבראה; 

מוחי  אירוע  לאחר  מהחולים  אחוז   • ל-50	  30 בין 
סובלים מדיכאון קליני קשה

ונכות  חבלה  לאחר  מהילדים  אחוז   • 	50 עד   30
קשה סובלים מהפרעה פסיכיאטרית

סובלים  ראש  חבלת  לאחר  מהחולים  אחוז   • 	85
מהפרעה פסיכיאטרית משמעותית

•אחוז החולים עם הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת  	
לפני האשפוז השיקומי נע בין 5 ל-10 אחוזים

חולים  בבית  הפסיכיאטריות  וההפרעות  הבעיות 
שיקומי מגוונות וקשורות לגורמים שונים כמו: 

•אופי הפציעה או המחלה 	
•היקף ומיקום הנזק 	

•משך הזמן שחלף מהתפרצות המחלה או הפציעה  	
•גיל בזמן האירוע 	

•מרכיבים אישיותיים ופסיכיאטריים קודמים 	
•מצב משפחתי, סביבתי וסוציו אקונומי 	

דומות  ונכות  פציעה  לאחר  הנפשיות  התגובות 
ואבל  אובדן  קשה,  טראומה  לאחר  לתגובות  ברובן 
ועקב  וביכולת  בתפקוד  שחלו  השינויים  בעקבות 
או  תעסוקתי  החברתי,  במצב  החלים  השינויים 
חרדה,  של  תגובות  כוללות  הן  החולה.  של  כלכלי 
כעס,  אבל,  האובדן/  על  דיכאון  והכחשה,  הדחקה 
אשמה, רגרסיה, תלות, קבלת תפקיד החולה/ נכה. 
יותר חיוביות של  כמובן שאפשר גם לראות תגובות 

התמודדות והסתגלות למצב החדש.

להופיע  שעלולות  הפסיכיאטריות  ההפרעות 
בתהליך השיקום

ביותר  השכיחות  הן  הרוח  מצב  של  1. הפרעות 
ומופיעות אצל מרבית החולים בשלב מסוים בתהליך 
השיקומי. חשוב מאד להכירן, לזהות אותן ולטפל בהן 

מבעוד מועד:
תגובות דיכאון וחרדה משניות למחלה רפואית  א. 

קשה או נכות פיזית ותפקודית  
התלקחות של הפרעות פסיכיאטריות קודמות,   ב.  

דיכאוניות ודו-קוטביות  
תגובות חרדה היכולות לקבל ביטוי שונה, החל   ג.  

מחרדה כללית ועד להתקפי פאניקה ופוביות  
תגובות פוסט טראומטיות חריפות או כרוניות ד.  

הפרעות בתפקודי ואיכות השינה ה. 
תגובות הסתגלות למצב משברי ו.  

2. הפרעות נוירו-פסיכיאטריות אורגניות )לאחר חבלת 
ראש או אירוע מוחי לדוגמא(: אפשר לראות הפרעות 
ובצידם  בזיכרון  בשפה,  חשיבה,  בתהליכי  בשיפוט, 
רגשית,  )תנודתיות(  לביליות  דחפים,  בריסון  קושי 

תוקפנות, אפטיה והעדר יזמה.

3. הפרעות פסיכוטיות עם מחשבות שווא או הזיות 
במסגרת  כלל  בדרך  שכיחות  אינן  קול  או  ראיה 
התלקחויות  לעיתים  לראות  אפשר  שיקומית. 
והחרפה של תהליכים פסיכוטיים כרוניים אצל חולים 

סכיזופרנים. 

אפשר  השיקום  בשלבי  שונות.  אישיות  הפרעות   .4
אישיות  קווי  של  החרפה  או  הקצנה  בעיקר  לראות 

ודפוסי התמודדות קודמים לפגיעה.

אלכוהוליזם ותלות בתרופות הרגעה, משככי כאבים   .5
ובסמים, שכיח יחסית באוכלוסיה של נכים מבוגרים.

גורמים המשפיעים על הפרוגנוזה השיקומית:

תפקוד  ורמת  טראומה  או  חולי  של  קודם  •רקע  	
קודמת 

•מחלות קודמות וטראומות נוספות מחלישות בד”כ  	
את יכולות ההתמודדות. 

•גיל בזמן הטראומה/מחלה 	
ויכולות  חזקים  אגו  כוחות  דורש  השיקומי  התהליך 
היא  המקובלת  הדעה  רבים.  והסתגלות  התמודדות 
להסתגל  יותר  לו  קל  יותר  צעיר  שהחולה  שככל 
לפציעה/מחלה/נכות. מסקנה זו אינה נכונה במקרים 
הוא  והרפואי  הפיזי  ההבראה  תהליך  אכן  רבים. 
מהבחינה  אולם  צעירים,  אצל  מהיר  יותר  לפעמים 
הפסיכולוגית והנוירו-פסיכולוגית והתפקודית, התמונה 
היא הפוכה. ככל שגיל החולה הזקוק לשיקום צעיר 
גילו הבריאים המתמודדים  יותר, הפער בינו לבין בני 
יחד מול הדרישות ההולכות וגוברות מבחינה לימודית, 
השנים  לאורך  לגדול  עלול  וחברתית,  תעסוקתית 
עומדים משאבים  הילד הצעיר  לרעתו. לרשותו של 
להתמודדות חלשים ומצומצמים יותר. הפגיעה הפיזית 
אצל הילד או הירידה ביכולות החשיבה והלמידה שלו 
עלולות לפגוע בצורה דרמטית בדימוי ובערך העצמי 

והחברתי שלו ובתפקודו הכללי.

חומרת המגבלה התפקודית האובייקטיבית )ממשית(/

סובייקטיבית )נחווית(

ישר  ביחס  כלל  בדרך  תהיה  הרגשית  התגובה 
וחשיבותו  בגוף  מיקומו  התפקודי,  הליקוי  לחומרת 
הפרוגנוזה  בקביעת  רבה  היומיומי. חשיבות  בתפקוד 
סובייקטיבית  לפגיעה  גם  השיקומית  הפסיכולוגית 
)תלוי עד כמה האבר/תפקוד הפגוע נתפס כחשוב( 
הפציעה  לחומרת  הפוך  יחס  לעיתים  נראה  ושם 
הממשית. היא תלויה במרכיבים אישיותיים, חברתיים 

ותרבותיים.

)לכידות  החולה  סביבת  של  ומשאבים  חוזק 
משפחתית, מצב סוציו-אקונומי, דת( 

זהו גורם חשוב מאד בקביעת הפרוגנוזה השיקומית 
המשפחתית  שהסביבה  ככל  הפסיכו-סוציאלית. 
בעלת  מלוכדת,  חזקה,  לחולה,  הקרובה  והחברתית 
משאבים ויכולות הסתגלות והתמודדות עם הצרכים 
של  תחושה  יותר  לו  תהיה  כך  החולה,  של  הרבים 

כוח, בטחון ומוטיבציה הדרושים בתהליך השיקום. 
ככל שהסביבה הסוציו-אקונומית רעועה יותר ואין לה 
את המשאבים והידע הנדרש כדי לספק לחולה את 

התנאים הנחוצים, הרי שהפרוגנוזה מסופקת יותר. 
אמונה דתית נמצאה כגורם מחזק בתהליך השיקום 

של הנכה ומשפחתו.

דרכי הטיפול
שמתייחס  שיקומי  ופסיכיאטרי  פסיכולוגי  לטיפול 
ציר  לאורך  ומשפחתו  הפרט  של  הצרכים  לכלל 
על  מכרעת  השפעה  המשתנות,  והדרישות  הזמן 
הראו  מחקרים  המשתקם.  של  חייו  ואיכות   צורת 
מכרעת  השפעה  החולה  של  הנפשי  למצב  כי 
השיקומיים,  הטיפולים  עלות  האשפוז,  משך   על 

ועל הפרוגנוזה שלו.
והפסיכיאטרי  הפסיכו-סוציאלי  והטיפול  ההערכה 

חשובים במיוחד בשתי נקודות זמן של האשפוז: 
בימים הראשונים ולקראת השחרור. לאחר השחרור 
שמתמחות  מסגרות  כלל  בדרך  אין  החולים  מבית 
המשתקם  לחולה  ופסיכיאטרי  נפשי  בטיפול 
ומשפחתו. העדר טיפול כזה אחראי בין שאר הדברים 

לעיתים רבות, לרגרסיה תפקודית ופסיכיאטרית.
נכים  עם  בעבודה  המיטבית  הטיפולית  הגישה 
כוללנית  אינטגרטיבית  להיות  צריכה  ומשוקמים 
הסביבה  ולצורכי  החולה  לצרכי  זמנית  בו  ולהתייחס 

הקרובה לו )משפחה, ביה”ס, עבודה(. 
על המטפלים לגלות אמפטיה לקשיים של החולה 
הדרמטיים  השינויים  עם  בהתמודדות  ומשפחתו 
שהתרחשו עליהם בכל תחומי החיים, אך בו זמנית 
על  אחריות  ולקבלת  ואקטיביות  לעצמאות  לעודדם 
ואבחון  בזיהוי  להתמחות  עליהם  השיקומי.  התהליך 
של הפרעות כמו דיכאון, מצבי חרדה, תסמונת פוסט 
איתור  בחשיבות  להכיר  בשינה,  הפרעות  טראומה, 
דרך  או  והשפעתם  הנוירו-פסיכולוגיים  הליקויים 
בתפקוד  הללו  הליקויים  של  הקלינית  ההתבטאות 

היומיומי של החולה.
יש להתחיל את הטיפול במצבים הללו כבר בשלב 
של  והתגבשות  כרוניזציה  למנוע  מנת  על  המוקדם 
ופסיביות,  צמצום  של  תגובות  דיכאוניות,  תגובות 

הסתגרות ותלות. 
הגישה הפסיכולוגית המקובלת בשיקום הינה הגישה 
הראשונים  בשלבים  כבר  ההתנהגותית-קוגניטיבית. 
עצמאי  ותפקוד  להתנהגות  מהמשתקם  דרישה  יש 
השיקום.  תהליך  על  אחריות  ולקבלת  שניתן  ככל 
זמן  נקודת  בכל  להתאים  חייבות  שהדרישות  כמובן 

ליכולות של החולה באותו זמן. 
בשלבים  כבר  בטיפול  הזוג  ובני  המשפחה  שילוב 
בני  לפרקים  ביותר.  וחשוב  חיוני  הינו  הראשונים 
משפחה זקוקים לטיפול פרטני עקב הסטרס הכבד 
והשינויים שחלו במרקם  והממושך שבו הם מצויים 

המשפחתי.

מחלה  לאחר  והנפשי  הפיזי  השיקום  לסיכום, 
ואיטי  מאוד  ארוך  תהליך  הנו  קשה  פציעה  או 
וגם  וליווי בשלבי השיקום השונים  הדורש מעקב 
בתום תקופת האשפוז. חשוב שתהיה למשתקם 
תומכת  רב-מקצועית  מערכת  ולמשפחתו 
המאפשרת לבצע תהליך דינאמי רב תחומי לאורך 
ציר הזמן של הערכה< טיפול< הערכה מחדש < 

ומעקב ארוך טווח.

מקומה של הפסיכיאטריה     בתהליך השיקום הפיזי
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נושא שליטה בסוגרים 
ובשתן לאחר פגיעה 

בחוט השדרה  
עמד במרכז הכנס השני של עמותת 

נפגעי עמוד שדרה

המיועד  שדרה,  נפגעי  עמותת  של  השני  הכנס 
ובני משפחות של   לאנשי מקצוע בתחום השיקום 
 נפגעי עמוד שדרה, התקיים בחודש יוני בבית החולים 
ובשתן  בסוגרים  שליטה  בנושא  והתמקד  לוינשטיין 
כ”ץ,  עמירם  פרופ’  השדרה.  בחוט  פגיעה  לאחר 
החולים  בבית  שדרה  לשיקום  המחלקה  מנהל 
לוינשטיין, דיבר בהרצאה המרכזית בכנס על מערכת 
השתן אחרי פגיעה בחוט השדרה: תפקוד, הפרעות, 

הערכה ודרכי טיפול. 
שתן  במתן  בשליטה  הפרעה  כ”ץ,  פרופ’  לדברי 
היא אחת התוצאות השכיחות ביותר של נזק לחוט 
השדרה. היא מופיעה הן בפגיעות הקשות ביותר והן 

בקלות וגם בכאלה בהן זו ההפרעה היחידה. 
“גם כאשר פגיעה בחוט השדרה אינה גורמת הפרעות 
אחרות כלשהן שנראות לעין, הפגיעה בשליטה בשתן 
וליצור  החיים  באיכות  קשה  הפרעה  לגרום  עלולה 
סכנה בריאותית. אני ממליץ לכל אדם עם חשד לנזק 
בחוט השדרה לעבור הערכה של תפקוד שלפוחית 
ביחידה  בהפרעה  לטפל  הצורך  ובמידת  השתן 
שדרה  לשיקום  המחלקה  דוגמת  בכך  שמתמחה 
לוינשטיין. הפרעה בשליטה  הקיימת בבית החולים 
בשתן עלולה לכלול פגיעה ביכולת ההרפיה והאגירה 
של שלפוחית השתן ולבוא לידי ביטוי בדליפת שתן 
ההתכווצות  ביכולת  פגיעה  לכלול  או  רצונית,  בלתי 
של השלפוחית ולבוא לידי ביטוי בהעדר התרוקנות 

רצונית מלאה”, מוסיף פרופ’ כ”ץ.
 פרופ’ כ”ץ, התייחס בכנס גם לקשר בין אופי הפגיעה 
בחוט השדרה לסוגי ההפרעות בשליטה בשתן, לביטויים 
השונים של ההפרעות בחיי היומיום ולדרכי הטיפול.

לוינשטיין  החולים  בבית  שדרה  לשיקום  המחלקה 
נפגעי  לשיקום  ביותר  הגדולה  המחלקה  הינה 
שדרה בישראל והיא מספקת טיפול כוללני שנדרש 

בפגיעות שונות בעמוד השדרה ובחוט השדרה. 
פרטניים,  רפואיים  שירותים  מעניקה  המחלקה 
השדרה  חוט  לנפגעי  ואיכותיים  ייחודיים  מקיפים, 
של  שונים  ובשלבים  שונות  ברמות  השדרה  ועמוד 

שיקום והחלמה. 

מצוינות בכללית: בית החולים לוינשטיין זכה בציון לשבח ממנכ”ל הכללית  
“השנה  בטקס:  ציין  הכללית,  מנכ”ל  דפס,  לי 
שהוכיח  למוסד  לשבח  ציון  להעניק  החלטתי 
מצוינות בעשייה, מאמץ ודבקות בלתי מתפשרת 
ביעדים וערכים בעלי חשיבות אסטרטגית לכללית.  
הפרס ניתן עבור מובילות באיכות רפואית, מובילות 
תקשורתית,  בחשיפה  מובילות  לקוח,  בחוויית 
חתירה מתמדת להידוק הקשר הטיפולי – שיקומי 
עם הקהילה ופעילות ענפה של תרומה לקהילה, 
יחד עם עמידה בתקציב, וכל זאת בנסיבות תהליך 
קשים  תשתיתיים  בתנאים  ועבודה  מאסיבי  בינוי 
לאורך זמן. על כל אלה ראוי בית חולים לוינשטיין 

לציון שבח עבור מצוינות”.
הנהלת בית החולים לוינשטיין קיבלה את תעודת 
אלי  מידי   ₪  100,000 בגובה  והפרס  ההוקרה 

דפס, מנכ”ל הכללית, וד”ר אהוד דוידסון, סמנכ”ל 
ראש חטיבת בתי חולים בכללית.

יעקב הרט, הודיע על  מנהל בית החולים, פרופ’ 
לנו  הוענק  “הפרס  להם:  ואמר  לעובדיו  הזכייה 
ביעדי הכללית  גבוהה, עמידה  קלינית  איכות  על 
ומצוינות בניהול. כולנו שותפים לו. אני מבקש 
להודות לכל אחת ואחד מכם על העבודה 
האיכותית, המקצועיות, האחריות והאכפתיות ועל 

השותפות 
בשמירת שמו הטוב של בית החולים שלנו שהפך 
אנו  בזכותכם  ומותג לאיכות שיקום.  להיות מושג 
המרץ  בכל  נמשיך,  ובזכותכם  בשיקום  מובילים 
והנחישות, לעשות זאת גם בעתיד. בזכותכם אני 

גאה לעבוד בבית החולים לוינשטיין”.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים

ובחירת  העצמאות  ליום  כוסית  הרמת  בטקס 

בחודש  שהתקיים  הכללית,  של  מצטיין  מוסד 

אפריל בבית החולים גהה בפתח תקווה, הכריז 

אלי דפס, מנכ”ל הכללית על ההחלטה להעניק 

לוינשטיין  השיקומי  החולים  לבית  לשבח  ציון 

עבור מובילות ומצוינות בשנת 2009.



תורמים למען נפגעי טרור בישראל
בחודש יוני הגיעה לביקור בבית החולים לוינשטיין משפחת הוכמן, המתגוררת 

בלוס אנג’לס, מלווה בנציגים מארגון צעירי חב”ד למען נפגעי טרור. 
משפחת הוכמן חגגה לאחרונה את בר המצווה של בנם הבכור, טיילר, ולרגל 
המאורע החליט טיילר לעשות מעשה אצילי ביותר - לתרום כסאות גלגלים 

לבתי חולים ומשפחות של נפגעי טרור בישראל.
המשפחה )ההורים ושלושת ילדיהם בני 13, 10 ובת 8( הסתובבה בליווי נציגי 
שנבחרו  החולים  בתי  לכל  אישי  באופן  וחילקה  ישראל  ברחבי  חב”ד  צעירי 

ולמשפחות את כסאות הגלגלים. 
בין בתי החולים שזכו לביקור ולתרומה: ביה”ח לוינשטיין שקיבל תרומה של 20 
כסאות גלגלים, ביה”ח מאיר בכפר סבא, ביה”ח תל השומר, ביה”ח זיו בצפת, 
גלגלים  כסאות   280 בתרומה של  מדובר  הכל  סך  באשקלון.  ברזילי  ביה”ח 

ששמו של טיילר הוכמן התורם מוטבע עליהם. 
לקבל  וזכתה  רבה  בשמחה  לוינשטיין  החולים  בבית  התקבלה  המשפחה 
ממנהלת הסיעוד של ביה”ח הסבר על פעילות בית החולים השיקומי וכן סיור 

ביחידת הילדים.

למעלה: המשפחה על הדשא בכניסה לביה”ח לוינשטיין עם מספר כיסאות גלגלים יחד עם נציגי חב”ד 
ומנכ”לית עמותת הידידים של ביה”ח לוינשטיין, שולה מליק

ליד 20 כסאות  לוינשטיין  ביה”ח  הידידים של  ומנכ”לית עמותת  נציגי חב”ד  יחד עם  למטה: המשפחה 
הגלגלים שנתרמו לבית החולים לוינשטיין
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“אופני החלום” 
שנתרמו על ידי 
“קרן פילנור” ישמשו 
במחלקה השיקומית 
לחיזוק המוטוריקה 
של הילדים בטיפולי 
הפיזיותרפיה

פרויקט
“אופני החלום” 

הגיע לילדים המשתקמים בבית החולים לוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים



הליצנים  משני  ואחד  חלום”  “רופאי  של  הליצנים  צוות  מותיקי  לארטיס,  כריס 
הרפואיים של בית החולים לוינשטיין בארבע השנים האחרונות, חשף לראשונה, 

יחד עם ד”ר רלוקה שפסר, מנהלת יחידת הילדים, את זוג 
ידי  על  ליחידה  ונתרמו  בדמותו  עוצבו  אשר  הילדים  אופני 
“קרן פילנור”. הטקס התקיים בנוכחות הילדים המאושפזים, 

בני משפחותיהם וצוות ההנהלה הבכיר של בית החולים.

כריס הינו היוזם והמוביל של פרויקט “אופני החלום”, הוא 
פנה  בהמשך  הראשון.  הדגם  את  ובנה  הרעיון  את  הגה 
כריס לצורך עיצוב הדמויות לאבי סביליה, אמן פיסול וציור 
נייר  בעבודות  בעיקר  ומתמקד  המחזור  בנושא  שהתאהב 

הכוללות פיסול בעיסת נייר ופיסול ברצועות נייר ועיתון. 

“אופני החלום”, המעוצבות כליצן, נועדו לשימושם ורווחתם 
ומסייעים  השונים  החולים  בבתי  הילדים המאושפזים  של 
בעוד  השוטפת.  בעבודתם  החלום”  “רופאי  ליצני  לצוות 
שברב בתי החולים האופניים הללו מחוברות לעמוד אינפוזיה 
וניתן להסיע עליהם ילדים המחוברים לעירוי, ביחידת שיקום 
באופניים  שימוש  עושים  לוינשטיין  החולים  בבית  הילדים 

בעיקר לחיזוק המוטוריקה בטיפולי הפיזיותרפיה.
חשוב לציין כי האופניים נבנו מחומרים לא רעילים, ידידותיים 
לסביבה וברובם מחומרים ממוחזרים תוך הקפדה על עיצוב 

מרהיב וצבעוני במיוחד שימשוך את הילדים.

מנהל ביה”ח, פרופ’ יעקב הרט, בירך על תרומת האופניים 
חלום”  “רופאי  ליצני  של  נוכחותם  כי  וציין  הילדים  ליחידת 
יותר  נעימה ושמחה  בבית החולים מוסיפה רבות לאווירה 

מסייעת  הליצנים  “נוכחות  והמפרך.  הארוך  השיקום  בתהליך  ולהוריהם  לילדים 
רבות לצוות המטפל להשיג שיתוף פעולה מרבי של הילדים במהלך הטיפולים 

ותורמת גם בפן הרגשי לעידוד מצב רוחם של הילדים, השבת ביטחונם העצמי 
ועוד”, הוסיף פרופ’ הרט.

בביה”ח  ילדים  שיקום  יחידת  מנהלת  שפסר,  רלוקה  ד”ר 
לוינשטיין, אמרה בטקס כי היא מברכת על תרומת האופניים 
רבה  הנאה  מהם  יפיקו  המאושפזים  הילדים  כי  ובטוחה 
במהלך השיקום שלהם. היא ציינה עוד כי: “מטרת הטיפול 
השיקומי שעוברים הילדים ביחידה הינה לקדם את התפקוד 
שלהם על מנת להביאם לעצמאות מרבית בהתאם לפגיעה 
ממנה הם סובלים, ולהקנות לכל ילד כלים על מנת לשלבו 

בקהילה ובמסגרת חינוכית המתאימה לצרכיו”.

דניאל שריקי, מנהל פרוייקט “רופאי חלום”, ציין: “אנו מקווים 
שמחה,  של  נוספת  אור  נקודת  תהיה  זו  צנועה  מתנה  כי 

שעשוע ופנטזיה לילדים המאושפזים ולהורים כאחד”.

יחידת השיקום לילדים ונוער בבית החולים לוינשטיין מטפלת 
תאונות  לאחר  לשיקום  המגיעים   ,18-3 בגילאי  בילדים 
דרכים, מחלות מוחיות, מחלות חוט השדרה, כוויות, ניתוחים 
רקע  על  גפיים  הארכת  או  גידים  להארכת  אורטופדיים 

תסמונות מולדות, ומחלות שריר ועצב היקפי.

ייחודי המשלב ליצנות  “רופאי החלום” הינו פרויקט  פרויקט 
בישראל.  החולים  בבתי  הטיפולי  במערך  מקצועית  רפואית 
ומשולבים  הרפואי  הצוות  בעבודת  משתלבים  הליצנים 
הכרוכים  טיפוליים  ובתהליכים  בילדים,  הטיפול  בתהליכי 
בכאב ואי נעימות לילדים. כמו כן, “רופאי החלום” נוכחים גם 
ברגעי ההמתנה לטיפול, לפני ניתוחים, הרדמה, בהפגת המתח והחששות ובשינוי 

אווירת החרדה המאפיינת את השלב הטרום טיפולי.

טקס חגיגי במיוחד התקיים ביחידת שיקום הילדים בבית החולים לוינשטיין, אשר 
הפך למושג ומותג של שיקום איכותי והתפרסם בהצלחותיו בשיקום פצועי צה”ל, 

נפגעי טרור, נפגעי תאונות ומחלות.
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רבקה יוסטינג מקבלת את פרס מנכ”ל הכללית

“מגן המנכ”ל”
למתנדב המצטיין בכללית לשנת 2010 
הוענק השנה למתנדבת רבקה יוסטינג

בכללית, במתנדבים  לבחירת מתנדבים מצטיינים  ועדת השיפוט הארצית  בוחרת  בכל שנה 

ידי  על  בנוסף  מומלצים  שנבחרו  המתנדבים  כאשר  במיוחד,  ומרגשת  בולטת  שפעילותם 

הכללית לקבלת “מגן שר הבריאות” ו”אות הנשיא למתנדב” לאותה שנה.

השנה נבחרה רבקה יוסטינג, בת ה-85, המתנדבת בבית החולים לוינשטיין מזה 43 שנה.

בטקס חגיגי שהתקיים במרכז סוזן דלל בנווה צדק 
בנוכחות מנכ”ל הכללית, אלי דפס, קיבלה רבקה 
רבת  ההתמדה  על  המנכ”ל”  “מגן  את  יוסטינג 
השנים, על התמיכה ועל הסיוע לחולים במחלקה 
כוחות  ובעיקר  זמן  השקעת  תוך  אשפוזם,  בעת 

נפש. 
יוסטינג  “רבקה  הרט:  יעקב  פרופ’  ביה”ח,  מנהל 
החולים  בבית  י.ע.ל  ארגון  ממקימות  הייתה 
בתחומים  התנדבה  השנים  ובמהלך  לוינשטיין 
שונים בהם: מתן עזרה במחלקות השונות, הגשת 
בודדים  מטופלים  עם  בילוי  למטופלים,  אוכל 
שבני משפחתם לא הגיעו לשהות איתם, הקמת 
בהקמת  וסיוע  החולים  בית  של  הקפיטריה 

הספרייה המשמשת גם היום את המטופלים.
יוסטינג מגיעה פעמיים בשבוע למחלקה לשיקום 
כדי  נפגעי שדרה, בעיקר בשעות אחר הצהריים, 
לסייע בהכנת חדר האוכל לקראת ארוחת הערב. 

היא  במיוחד,  לה  האופייני  שולחן  סידור  לה  יש 
אוכל  מאוד, מחלקת  מושקע  ירקות  סלט  מכינה 
ואינם  ומסייעת גם לאלה שצריכים סיוע  לחולים 

יכולים לאכול בכוחות עצמם.
מתעניינת  אכפתית,  ומאוד  אנושית  “רבקה 
במחלקה  השוהים  המטופלים  עם  ומשוחחת 
לתקופות ארוכות ומעודדת אותם בתקופה בה הם 
מחכים  הם  כי  לומר  אפשר  לשיקום.  מאושפזים 
לבואה בכיליון עיניים”, מציינת דינה ריינברג, רכזת 

רווחה בבית החולים לוינשטיין.
החולים  בבית  י.ע.ל  ארגון  מנהלת  לשד,  מלכה 
החולים  בבית  ידועה  רבקה  כי  מציינת  לוינשטיין, 
טוב  כל  מלאי  סלים  עם  שמגיעה  כמי  בעיקר 
ציון,  בני  מתגוררת,  היא  בו  מהמושב  היישר 
הכוללים תבלינים טריים, לימונים ופינוקים נוספים. 
בכל פעם היא דואגת להכנת קנקן תה עם נענע 

אותו היא מחלקת באהבה במחלקה.

קייזר,  רבקה  עו”ד  רווחה,  רכזת  ריינברג,  דינה  לשמאל:  מימין 

לשד,  מלכה  המתנדבת,  יוסטינג  רבקה  אנוש,  משאבי  מנהלת 

מנהלת ארגון י.ע.ל בביה”ח לוינשטיין

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים



שלכם  הכאב  שיקום  מרפאת  שונה  במה 
ממרפאות כאב אחרות?

ד"ר רטמנסקי: "במרפאתנו הגישה לטיפול בכאב 
כרוני נעשית במובן הרחב של המילה. אנו רואים 
מערכתי  רב  ביטוי  לה  שיש  בעיה  כרוני  בכאב 
הנפשי,  הרגשי,  בתחום  ביטוי  לידי  לבוא  שיכול 
הפיזי, התפקודי והחברתי. אני מאמין במתן טיפול 
מתווה  פי  על  הפועל  מקצועי  רב  צוות  ידי  על 
יותר על  כיעיל  הוכח  רב מקצועי  טיפול  משותף. 
פני טיפול פרטני של אנשי מקצוע בהשגת שיפור 
בתפקוד והורדת הסבל הכרוך בכאב, והוא מהווה 
המרכזית  והתפקודית  השיקומית  האופציה  את 
שיעור  והעלאת  בתרופות  השימוש  לצמצום 

החזרה לעבודה".

מיהם הלקוחות הפוטנציאליים של מרפאת  
הכאב?

לאנשים  מיועדת  "המרפאה  רטמנסקי:  ד"ר 
הסובלים מכאב כרוני. כאב כרוני גורר בעקבותיו 
הפרעה תפקודית של ממש, סבל, אי יכולת לממש 
פוטנציאל אישי ופגיעה משמעותית באיכות החיים 
שירותים  מספקת  המרפאה  נכות.  אף  ולעיתים 
לבאים  והן  לוינשטיין  החולים  בית  למאושפזי  הן 
כרוני  מכאב  הסובל  החולה  האדם  מהקהילה. 
אונים, מצד אחד בעייתו  נמצא במצב של חוסר 
נמצאת  הנוירולוגית  או  האורתופדית  הרפואית 
במצב מתמשך שלרב אינו ניתן לפתרון באמצעים 
כירורגיים, ומצד שני הכאב הכרוני ממרר את חייו 
ולהקל  לו  יודעים כיצד לעזור  וחיי סובביו שאינם 

על סבלו".

בהן  נתקל  שאתה  המרכזיות  הבעיות  מהן 
במסגרת המרפאה?

הסובלים  חולים  אלינו  "מגיעים  רטמנסקי:  ד"ר 
כבר  שחלקם  משמעותיים  וצוואר  גב  מכאבי 
אובדן  לאחר  כאבים  כירורגית,  התערבות  לאחר 
גפה )כאבי פאנטום(, כאב מרכזי שלאחר אירוע 
מוחי, כאב כתף לאחר אירוע מוחי, "צליפת שוט" 
גידים  דלקות  ראש,  פגיעת  לאחר  ראש  וכאבי 

ורצועות כרוניות, ועוד".

מהו תהליך שיקום הכאב?
הערכה  החולה  עובר  "בתחילה  רטמנסקי:  ד"ר 
על ידי רופא שיקום כאב. ההערכה כוללת הבנת 
היבטיו  על  לכאב  הנוגעת  הרפואית  ההיסטוריה 
מוערך  זה  מפגש  בסיום  והתפקודיים.  הרפואיים 
וההמלצות מועברות חזרה  הפוטנציאל השיקומי 
לרופא המפנה. בהמשך, לפי הצורך, עובר החולה 
הערכה על ידי חלק מחברי הצוות הרב-מקצועי, 
בעיסוק,  פסיכולוג, מרפאה  פיזיותרפיסט,  ביניהם 
עובדת סוציאלית ואחות, ועל בסיס המלצותיהם 
אישית  המותאמת  כוללנית  שיקום  תוכנית  נבנית 
לצרכי החולה ומרוכזת על ידי רופא שיקום הכאב. 
עם  החולה  משוחרר  השיקום  תוכנית  בסיום 
ולהרגלי  תומך בקהילה  טיפול  המלצות להמשך 

חיים מתאימים".

מהן דרכי הטיפול בכאב?
יכול  המומלץ  השיקומי  "הטיפול  רטמנסקי:  ד"ר 
לכלול שילוב של טיפול רפואי )תרופתי, הזרקות 
פיזיותרפיה,  יבש(,  דיקור  אפידורל,  כולל  למיניהן 
בעיסוק,  ריפוי  טיפולי,  כושר  חדר  הידרותרפיה, 
פסיכיאטרי  טיפול  רפואית,  היפנוזה  פסיכולוג, 

והתערבות סוציאלית".

כיצד אתה מגדיר הצלחה בטיפול?
ד"ר רטמנסקי: "הורדת עוצמת הכאב תוך הורדת 
כאב  שיכוך  למטרת  הניטלות  התרופות  מינוני 
וחזרת המטופל למעגל התעסוקה או הלימודים, 
ייחשבו להישג והצלחה בטיפול. בדרך כלל הישג 
במעגל  לתפקידו  המטופל  לחזרת  גם  מביא  זה 
כה  עד  שפנו  המטופלים  מרבית  המשפחתי. 
חשוב  אך  שהזכרתי,  להישגים  הגיעו  למרפאה 
לא  בהם  במקרים  כלל  בדרך  מדובר  כי  לציין 
בירוקרטי של קבלת  או  מתקיים תהליך משפטי 
שלא  או  במודע  הפוגם  תהליך  תביעה,  או  פיצוי 
הוא  שלי  החזון  בכאב.  הטיפול  בתוצאות  במודע 
כרוני  בכאב  רפואי  טיפול  המשלב  מודל  ליצור 
בגישות שונות, המעניק אוזן קשבת למצוקותיו של 
המטופל ומנסה בכוחות משותפים עימו להוציאו 
מהמקום אליו נקלע וללוות אותו בדרך החדשה 

חזרה לחיים.

ראיון עם ד”ר מוטי רטמנסקי,
אחראי על נושא שיקום כאב בבית החולים לוינשטיין

כאב כרוני מוגדר כבעיה הרפואית הרביעית 

באוכלוסיה  הסובלים  אחוז  בשכיחותה. 

מכאב כרוני, הנמשך מעל שישה חודשים, 

לוינשטיין  החולים  בבית  כ-11%.  על  עומד 

כאב.  מרפאת  פועלת  הכללית  מקבוצת 

מוטי  ד”ר  למרפאה  הצטרף  לאחרונה 

רופא מומחה ברפואה פיזקלית  רטמנסקי, 

בתחום  מהשתלמות  שב  אשר  ושיקום 

שיקום כאב בבית חולים  שיקומי בבוסטון.

יותר לעומק  כדי להבין קצת  איתו  נפגשנו 

על השירות של מרפאת שיקום הכאב בבית 

המוצעים  והפתרונות  לוינשטיין  החולים 

במסגרתה לסובלים מכאב זה או אחר.
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שנה   37 לוינשטיין  החולים  בבית  עבד  הלר  ד”ר 
לגמלאות. בשנת 1972  ובחודש מאי האחרון פרש 
לימודי  את  סיים  גם  שם  מארגנטינה,  לארץ  עלה 

הרפואה שלו. 
 1973 בשנת  החל  לוינשטיין  בביה”ח  עבודתו  את 
הרבים  התפקידים  בין  האשפוז.  בניין  פתיחת  עם 
לשיקום שדרה,  מנהל המחלקה  סגן  מילא:  אותם 
מנהל זמני של מחלקת שיקום שדרה במשך שלוש 
שנים, בשנת 1993 הקים את היחידה לשיקום מיני 
אורודינמיות  בבדיקות  שעסקה  השתן  ושלפוחית 
טיפול  של  שיטה  לפיתוח  היתר  בין  אחראי  והיה 
שונים  בתפקידים  עסק  השנים  במהלך  בואקום. 
במסגרת  והן  החולים  בית  במסגרת  הן  ומגוונים 
ההסתדרות הרפואית בישראל. בשנתיים האחרונות 

שימש גם כמנהל המכון להערכה תפקודית.
ד”ר הלר החזיק במשך 20 שנה בתפקיד יו”ר ועד 

הרופאים בבית החולים לוינשטיין.

עם פרישתו אנו מאחלים לו שהמסירות, ההתמדה, 
מקרוב,  כה  להכיר  שלמדנו  והנאמנות,  החריצות 

ישרתו אותו נאמנה בשגרה החדשה.

נפרדים  מד”ר הלר...

הישגים לקבוצת
כדורסל נשים

של בית החולים לוינשטיין
בטורניר ספורט “הבלקן מזמין לשלום” שהתקיים בבולגריה בחודש יוני ייצגה את קבוצת הכללית קבוצת   
כדורסל נשים של בית החולים לוינשטיין. הקבוצה הגיעה למקום הרביעי בטורניר וזכתה  ב”גביע ההגינות”. 
קבוצת הכדורסל של בית החולים לוינשטיין הייתה חלק ממשלחת ספורטאים שייצגו את הכללית במגוון ענפי 

ספורט, ובהם: באולינג, קט רגל, טניס שולחן, שחייה, טניס שדה וברידג’.

בחודש יולי האחרון זכתה קבוצת הכדורסל במקום הראשון בליגה למקומות עבודה של “הפועל”. הקבוצה   
הוקמה לפני כחמש שנים ביוזמתה של עדה אליחי העובדת ככוח עזר בבית החולים. 11 הבנות בקבוצה 

נפגשות אחת לשבוע בבית הספר אוסטרובסקי ברעננה לאחר שעות העבודה לאימונים מפרכים.
עדה ובנות קבוצת הכדורסל מבקשות בהזדמנות זו להודות להנהלת בית החולים על התמיכה והסיוע לכל 

אורך הדרך המאפשרים להן להגיע להישגים מרשימים ולייצג בכבוד את בית החולים.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים

תודה על שהיית פה איתנו 
ובהצלחה מכולנו.

ברכותינו לכולם!



מזה שנה וחצי מקיימים מתנדבים מקרב עובדי בית החולים לוינשטיין פעילות 
למען  התנדבות  פרויקט  במסגרת  בקהילה  מעורבות  של  קבועה  שבועית 

קהילת עולי אתיופיה, עליו הכריז בשנת 2009 מנכ”ל הכללית, אלי דפס. 
קבוצת  עם  המשותפת  בפעילות  החלה  לוינשטיין  מביה”ח  עובדים  קבוצת 
לסייע  הייתה  כשהמטרה   ,2009 מרץ  בחודש  אתיופיה  יוצאי  צעירים 
בקליטתם בחברה הישראלית. במסגרת ההתנדבות קיימו עובדי בית החולים 
מגוון פעילויות שבועיות לשם העשרה והכרות עם פניה השונים של החברה 

הישראלית תוך חיבור לתחומי העיסוק של בית החולים.
בחודש יוני ציינו מתנדבי בית החולים לוינשטיין וקבוצת הצעירים יוצאי אתיופיה 
את סיומו של הפרויקט בטיול משותף לירושלים מטעם הנהלת בית החולים 
שנתן ביטוי לקשרים המיוחדים והחמים שנרקמו במהלך תקופת הפרויקט 
הצהריים  אחר  בשעות  יצאה  המשותפת  הקבוצה  לצעירים.  העובדים  בין 
מרעננה לכיוון ירושלים ועברה חווית אור מרגשת ויוצאת דופן במסגרת ביקור 
במסעדה  ביקרו  הערב  בשעות  העתיקה.  בעיר  שהתקיים  האור  בפסטיבל 

וקיימו ארוחת פרידה חגיגית.
עו”ד רבקה קייזר, מנהלת משאבי אנוש של בית החולים לוינשטיין, מציינת: 
“במהלך הטיול באו לידי ביטוי החברותא, התמהיל האנושי המיוחד, הלשון 
המשותפת, ההנאה, ההוקרה וההערכה, הן מצד הצעירים יוצאי אתיופיה והן 
מצד המתנדבים, כל אלה הושגו אחרי שנה וחצי של עבודה משותפת והיוו 

שיא מרגש במיוחד”.
במסגרת פרויקט ההתנדבות הוקמה ועדת היגוי בראשותה של מנהלת משאבי 
אנוש של ביה”ח, עו”ד רבקה קייזר, ובהשתתפות עובדים מתנדבים ממגוון 

רחב של סקטורים בביה”ח. הועדה יזמה ותכננה לאורך השנה מגוון פעילויות 
משותפות תוך בדיקה והתאמה מתמדת לצרכים העולים מהצעירים עצמם 
במהלך הפעילויות השונות בשטח. לאורך כל השנה התקיים גם קשר רציף 
של ועדת ההיגוי עם נציגי סגל מרכז הקליטה של הצעירים לשם התעדכנות 

הדדית ותכנון משותף של הפעילויות.
בין הפעילויות שהתקיימו במסגרת הפרויקט: מפגשים עם קלינאיות תקשורת 
מביה”ח בנושא העשרה שפתית והגייה; מפגשים עם דיאטנית ביה”ח שערכה 
במטבח  נכונה  ותזונה  התזונה  מתחום  מושגים  עם  ראשונית  היכרות  להם 
הטיפולי של ביה”ח; מפגשים עם מרפאות בעיסוק שהפגישו את הצעירים 
נציגות משאבי  ולמידת מיומנויות מחשב; מפגשים עם  עם משחקי חשיבה 
וליווי; מפגשים  וצוות עובדות סוציאליות לשם שיתוף בקשיי הקליטה  אנוש 
עם צוות הפיזיותרפיה ללימוד ריקודים מקובלים בארץ ותרגול פעילות גופנית 
בבית  והמנהל  הסיעוד  נציגות  בהנחיית  בחגים  משותפות  פעילויות  מהנה; 
החולים ועוד. ניתן לומר כי גולת הכותרת של הפרויקט הייתה ליווי הצעירים 

לצו גיוס ראשון בבקו”ם לקראת גיוסם לצה”ל.

החולים שלנו  “בית  אומר:  לוינשטיין,  החולים  בית  מנהל  הרט,  יעקב  פרופ’ 
מכיר בערך הגבוה של התרומה לקהילה ואני גאה מאוד בעובדי בית החולים 
ממרכז  הצעירים  קבוצת  עם  ההתנדבות  פרויקט  את  עצמם  על  שלקחו 
הקליטה ברעננה. בימים אלה אנו בוחנים, לצד המשך פעילות פרטנית עם 
חד- אמהות  קבוצת  וליווי  בנתניה  קליטה  מרכז  עם  התקשרות  הצעירים, 

הוריות ממוצא אתיופי”.

עובדי בית החולים לוינשטיין מסכמים פרויקט מעורבות בקהילה 
עם קבוצת צעירים עולי אתיופיה 

ערב גיוסם לצה”ל הוזמנו 29 צעירים וצעירות ממרכז הקליטה ברעננה לטיול פרידה בירושלים יחד עם קבוצת עובדים 
מתנדבים מבית החולים לוינשטיין
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מסיבת קיץ למאושפזי 
בית החולים לוינשטיין ובני משפחותיהם

אוגוסט,  בחודש  קיימו  לוינשטיין  החולים  בבית  הלאומי  השירות  בנות 
בסיוע מתנדבים ואנשי צוות מבית החולים, מסיבת קיץ שמחה וצבעונית 

לסיכום שנת שירות לאומי פורייה ומלאת חוויות. 
האירוע  לרגל  במיוחד  קושטו  החולים  לבית  הכניסה  ורחבת  הדשא 
בית  שהובאו ממטבח  קל  וכיבוד  שנהנה משתייה  גדול  בקהל  והוצפו 
החולים, וכן משלגונים שנתרמו לאירוע על ידי חברת שטראוס ביוזמת 

הדיאטנית הראשית של בית החולים, רקלה בן אלטבט.

למסיבה ירדו ממחלקות האשפוז השונות כ-500 איש מקרב מאושפזי 
בית החולים ובני משפחותיהם וכן אנשי צוות בית החולים. את פניהם 
קיבלו עמדת מניקור ועמדת קעקועי גוף שהפעילו בנות השירות הלאומי 

ועוררו עניין רב ותורים ארוכים במיוחד.
שירי  רימון,  ובוגרת  מצחיק  אפ  סטנד  במופע  וידר  יוסי  הסטנדאפיסט 
זאת  ועשו  האומנותי  החלק  על  הופקדו  בציבור,  שירה  שקיימה  גולן, 

בהתנדבות מלאה והרבה אהבה.

מנהל בית החולים, פרופ’ יעקב הרט, מציין: “המטופלים בבית החולים 
לוינשטיין שוהים תקופה ארוכה עד לשיקומם וחזרתם לבית ולקהילה, 
מאמץ  כל  עושים  אנו  ביתם.  הוא  החולים  בית  זו,  ארוכה  ובתקופה 
ובני  החולים  בית  מאושפזי  לרווחת  המתקיים  אירוע  כל  על  ושמחים 
הצליחה  הלאומי  השירות  בנות  שיזמו  הקיץ  מסיבת  משפחותיהם. 
להשכיח מהם ולו במעט את מכאוביהם ואת שגרת יומם בבית החולים 

ואני שמח על כך”.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים

מימין לשמאל: אתי לייכט, מנהלת בית הספר בבית החולים לוינשטיין, ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל בית החולים לוינשטיין, אבי גנון, 

סמנכ”ל קדימה מדע ומנהל קו אור, רוברט זינגר, מנכ”ל ארגון הגג הבינלאומי של קדימה מדע, דוד המר, המנהל האדמיניסטרטיבי 

של בית החולים לוינשטיין; אתי להב, מרכזת “קדימה מדע - קו אור”.

רוברט זינגר, מנכ”ל ארגון הגג הבינלאומי של קדימה מדע, הגיע יחד עם אבי 
גנון, סמנכ”ל קדימה מדע ומנהל קו אור ואתי להב, מרכזת “קדימה מדע - 
קו אור”, לביקור בבית הספר הפועל בבית החולים לוינשטיין למען הילדים 
המאושפזים. הביקור כלל מפגש עם ד”ר יולי טרגר, סגן מנהל בית החולים, 
דוד המר, מנהל אדמיניסטרטיבי, ד”ר רלוקה שפסר, מנהלת יחידת הילדים, 

ואתי לייכט, מנהלת בית הספר בבית החולים.
רוברט זינגר סייר בבית הספר, שוחח עם ילדים ומורות כדי להתרשם מאופי 
הפעילות ומהצרכים הספציפיים של הילדים המאושפזים. לאחר מכן ביקר 

ביחידת הילדים ושמע על אופן פעילותה.

ילדים  קולטת  לוינשטיין  החולים  בבית  הילדים  יחידת 
שנפגעו  לאחר  הארץ  רחבי  מכל   18-3 בגילאי  נוער  ובני 
נפרד  בלתי  כחלק  לנכות.  הגורמות  ומחלות  בתאונות 
מהשיקום ביחידה פועל בבית החולים בית ספר, מטעם 
שונים.  למקצועות  וסייעות  מורים  הכולל  החינוך,  משרד 
הצוות החינוכי נעזר בשיעורים פרטיים במקצועות הלימוד 
הניתנים לילדים באמצעות למידה מקוונת מטעם “קדימה 

מדע - קו אור”.

ילד  לכל  כי  מציינת  הספר,  בית  מנהלת  לייכט,  אתי 
את  התואמת  אישית  לימודים  תוכנית  נבנית  מאושפז 
משרד  של  הלימודים  לתוכנית  בהתאם  הרפואי  מצבו 
ארוך,  תהליך  להיות  יכול  השיקום  ותהליך  “היות  החינוך. 
ייווצר פער  אנו עושים את כל המאמצים על מנת שלא 
גדול מדי בהתקדמות הילד לעומת הכיתה שלו ושואפים 
שבסופו של השיקום יחזור הילד ללימודים בכיתת האם 

שלו במידה וזה אפשרי”.

“קדימה מדע - קו אור” מפעילה תוכנית חינוכית לילדים 
גם  כך  ובתוך  בארץ  החולים  בתי  בכל  ילדים  במחלקות 
בבית החולים לוינשטיין. התוכנית כוללת רכישת מחשבים 
עם תפריט תוכנות עשיר, ציוד נלווה למחשבים ולתקשורת, 

הדרכה לצוות החינוכי ותמיכה טכנית למחשבים. 

חברים  עם  הילדים  מתקשרים  באמצעותו  אינטרנט  אתר  מופעל  כן  כמו 
ונהנים מקישורים למאגרי  ובני משפחה, מקבלים שיעורים בלמידה מרחוק 
“קדימה  האינטרנט, של  והפגה. באתר  יצירה  פעילויות  שיעורים, משחקים, 
מדע - קו אור”, מדריך רפואי המאפשר לילדים מידע על בדיקות, ניתוחים 

והליכים רפואיים אותם הם אמורים לעבור במהלך אשפוזם בבית החולים.

מנהל “קדימה מדע - קו אור”, אבי גנון, ציין: “מטרת הפעילות שלנו לצמצם 
פער לימודים שנוצר בעקבות האשפוז ולהפיג מתח וחרדה באמצעות פעילות 

ממוחשבת במגרש משחקים וירטואלי”.



מפגש של אלופים באומנויות לחימה
הג’ודוקא אריק זאבי, המתאמן בימים אלה לאליפות העולם שתתקיים ביפן בחודש ספטמבר, מצא 

זמן לבוא לבקר את המאושפזים בבית החולים לוינשטיין. 
זאבי, שאגב יש לו קשר אישי למקום: אביו עובד בבית החולים במחלקת האחזקה ואחותו עושה 
בשעות  הגיע  לוינשטיין,  החולים  בית  של  לפיזיותרפיה  במחלקה  קלינית  התנסות  אלה  בימים 
בעיסוק  והריפוי  הפיזיותרפיה  במסדרונות  ופגש  החולים  בית  של  הטיפולית  לקומה  הצהריים 

מאושפזים רבים ואנשי צוות ששמחו לראותו, לשוחח איתו וביקשו להצטלם איתו. 
במגוון  ישראל  ואלוף  מאמן  לוגסי,  עידן  את  לבקר  עלה  כשזאבי  התקיים  במיוחד  מרגש  מפגש 
אומנויות לחימה )הישרדות, קמפו ג’יטסו, וולה טודו...( שנפצע קשה בתאונת דרכים בדרכו לוינגייט 
בחודש מרץ האחרון. לוגסי נלחם על חייו בבית החולים רמב”ם, לאחר מכן הועבר ליחידה לטיפול 
נמרץ בבית החולים לוינשטיין שם התעורר, וכעת הוא מאושפז במחלקה לשיקום חבלות מוחיות 

להמשך שיקום.

המפגש נפתח על ידי פרופ’ יעקב הרט, מנהל בית החולים, בסקירה ודגשים של הפעילות וההישגים 
להיחנך  שצפוי  החדש  האשפוז  מגדל  פרויקט  התקדמות  ובעדכון  האחרונה  בשנה  החולים  בית  של 
בשנת 2012; ד”ר אשר עידן, עתידן ומומחה למדיה חברתית, דיבר בהרצאתו על עתיד הרפואה בשנים 
2010 - 2020 וכן על הגורמים שישפיעו על הארגון והניהול במאה ה-21; פרופ’ אורן קפלן, פסיכולוג 

עקרונות  את  המנהלים  בפני  הציג  וכלכלן,  קליני 
מונעת”  “רפואה  על  ודיבר  החיובית  הפסיכולוגיה 

לשעת משבר.
בין  ההרצאות  שולבו  קטעי קישור קומיים של 
השחקנית אלינור סלע שהפכו את היום לקליל, 
ארוחת  לאחר  לסיום,  מאוד.  ומוצלח  משעשע 
הצהריים, התקיים מופע כליזמר “מוסיקת עולם” של 

צמד הנגנים יוליה ושאול בן-הר.
של  אנוש  משאבי  מנהלת  קייזר,  רבקה  עו”ד 
הניהול  “עבודת  מציינת:  לוינשטיין,  החולים  בית 
מדי  להתמודד  החולים  בבית  אותנו  מחייבת 
את  עת  בכל  ולמצוא  מורכבים  אתגרים  עם  יום 
להתמודד ביותר  והנכונות  היעילות   הדרכים 

נועד לתת לצוות הבכיר כלים  עימם. המפגש הנוכחי 
נוספים להתמודדות עם האתגרים הניהוליים ולהעשיר 
גיבוש  של  פעילות  לצד  רלוונטית  באינפורמציה  אותו 

חברתי”.

23

כנס 

הלכה, מדע וטכנולוגיה
בחודש יוני התקיים בבית החולים לוינשטיין כנס 
הלכה, מדע וטכנולוגיה שאורגן בראשות הרב מנחם 
רוזנברג והרב חיים קאופמן, בשיתוף מכון “צומת”. 

המנהל  של  ברכה  בדברי  נפתח  הכנס 
 האדמיניסטרטיבי של ביה”ח לוינשטיין, דוד המר, 
של  המבורך  הפעולה  שיתוף  את  ציין  אשר 
וכשרות עם ההנהלה, דבר שהביא  מחלקת דת 

לשיפור וחידושים בתחומי הכשרות והשבת.

צוות הניהול הבכיר של בית החולים לוינשטיין 

התכנס למפגש שעסק במגמות ואתגרים בניהול

המפגש,  האחרונות.  השנים  כמסורת  משוחח”  מנהלים  “מועדון  של  נוסף  למפגש  יולי  בחודש  התכנס  לוינשטיין  החולים  בית  של  הבכיר  הניהול   צוות 
אשר עסק בעבודת הניהול, השינויים שחלו בה והמגמות העתידיות, התקיים במרכז התרבות בקיבוץ שפיים והשתתפו בו מנהלים בכירים, ביניהם חברי הנהלת 

בית החולים, מנהלי מחלקות האשפוז והמחלקות הפרא-רפואיות, ובעלי תפקידים אחרים בארגון.
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טל: 09-7709030 או 09-7709916

פקס: 09-7709182 או 09-7744829

מנכ”לית העמותה: שולה מליק

054-6474122

בקרו במיני-סייט שלנו:

http://www.twisted.co.il/site

עמותת ידידי בית לוינשטיין

 עמותת ידידי בית לוינשטיין, קיימה בסוף חודש מאי 
אירוע בוקר לנשים ב”בית קהילת רענן” ברעננה. כל 
הכנסות האירוע הועברו לטובת מאושפזי בית החולים 
לוינשטיין, אשר הפך למושג ומותג של שיקום איכותי 
נפגעי  צה”ל,  פצועי  בשיקום  בהצלחותיו  והתפרסם 

טרור, נפגעי תאונות ומחלות.
בהתנדבות  התקיימה  כולה  האומנותית  התוכנית 
ארוחת  גם  וכך  השונים  האומנים  ידי  על  ונתרמה 
מתנדבות  ידי  על  כולה  והוכנה  שהוגשה  הבוקר 

העמותה.
נשים,  מ-150  למעלה  בהשתתפות  הבוקר,  את 
פתחה בדברי ברכה שולה מליק, מנכ”לית עמותת 
הידידים של בית לוינשטיין; שתי נשים שגורלן קשור 
בבית החולים לוינשטיין בשנים האחרונות עלו לספר 

ולשתף את הקהל בתחושותיהן  סיפורן האישי  את 
חבורת  החולים;  בית  מצוות  זכו  לו  המסור  ובטיפול 
ומיד  מוסיקלית,  אתנחתא  העניקה  “יחדיו”  הזמר 
לאחריה עלו לבמה בלהה תורן וחגית מעוז במופען 
על  וסיפורים  שירים  המביא  גדול...”  פה  “פותחות 
גברים ועל נשים גדולים מהחיים. לסיום קיבלו הנשים 
פרידמן,  מאני  והאופנה  התדמית  בתחום  העשרה 

יועצת בתחום זה.
בגדים,  תכשיטים,  של  מכירה  דוכני  הוצבו  באירוע 
כובעים, מוצרי ספא ועוד, ובין המשתתפות התקיימו 
זוגי  פינוק  יום  ובהם:  ערך  יקרי  פרסים  של  הגרלות 
בצת,  במושב  בצימר  זוגי  לילה  המלח,  בים  במלון 
במסעדות,  זוגיות  ארוחות  להצגות,  זוגיים  כרטיסים 

פינוק בספא ועוד.

נשים למען שיקום מאושפזי בית החולים לוינשטיין
עמותת ידידי בית לוינשטיין קיימה אירוע בוקר לנשים שכל הכנסותיו 

הועברו לטובת בית החולים

צילום: חמי ברנד

עמותת הידידים של בית החולים לוינשטיין, הפועלת במטרה 
לדאוג לרווחת המאושפזים של בית החולים לוינשטיין ובני משפחותיהם, 

תקיים את ערב הגאלה השנתי שלה 

ביום ב', ה-20 בספטמבר 2010, באמפי פארק רעננה. 
כל הכנסות הערב ממכירת הכרטיסים יוקדשו לטובת השלמת הבנייה 
של מגדל האשפוז החדש שנבנה בצמוד לבניין בית החולים הנוכחי, 

וצפוי להיחנך בתחילת 2012.
כמסורת השנים האחרונות, הצמרת העסקית של מדינת ישראל ובכירים 

במערכת הבריאות צפויים לכבד את האירוע בנוכחותם. הערב יערך במעמד 
ראש העיר רעננה, נחום חופרי, ובמרכזו צפוי קונצרט רוק של שלום חנוך 

והופעה של דין דין אביב וחברים ממיומנה.

מחירי הכרטיסים:

התרומה הופכת למתת חיים - כל תרומה תתקבל בברכה

האירוע בחסות בנק הפועלים ובשיתוף חברת אלקטרה וחברת דואר ישראל

בתוכנית האומנותית: 
קונצרט רוק - שלום חנוך

דין דין אביב וחברים ממיומנה

ערב הגאלה השנתי
של עמותת ידידי בית לוינשטיין למען בית החולים ייערך

השנה בחודש ספטמבר

פלטינום: 1,000 ₪
זהב: 500 ₪
כסף: 250 ₪
ארד: 150 ₪

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים



לתרומות ניתן לפנות 

לטל. 09-7709094 

leabaruch@clalit.org.il :או למייל

כולנו יחד למען מגדל האשפוז החדש

מגדל האישפוז החדש יבנה לגובה של 9 קומות ושטחו 

הכולל כ-10,000 מ”ר.  

עלותו הכוללת של מגדל האשפוז כ-90,000,000 ₪. 

ומודרניים,  מרווחים  אשפוז  חדרי  בתוכו  יכלול  המגדל 

להיחנך  צפוי  והוא  למאושפזים  מתקדם   ציוד 

בתחילת שנת 2012.

השלב הבא של פרויקט מגדל האשפוז: 
בניית מעטפת חיצונית למגדל
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תפקוד עצמאי 
בסביבה בטיחותית

כיצד ניתן להתאים את סביבת המגורים 

ולהפוך אותה לבטיחותית יותר ותומכת? 
להמשך  היחידות  במסגרת  לרוב  בעיסוק,  מרפאים 
טיפול ומעקב בקהילה, עורכים ביקור בבית המטופל 
ומעריכים מהם גורמי הסיכון בסביבת המגורים. לאחר 
שינויים  לביצוע  המלצות  ניתנות  הסיכון  גורמי  זיהוי 
ולאפשר  תאונות  למנוע  סיכונים,  להפחית  במטרה 

לאדם תפקוד מרבי ובטוח בסביבת מגוריו.
דוגמאות למפגעים בסביבה העלולים לסכן אדם עם 
מוגבלות הם: היעדר תאורה, חוטי הארכה המונחים 
לא  מחליק,  שלו  השטח  שפני  ריצוף  הרצפה,  על 

אחיד או משובש וכו’.

להלן כמה המלצות להתאמת סביבת 
המגורים ושיפור הבטיחות:

המלצות לבטיחות אישית:
כאשר  הנייד  הלחצן  וענידת  מצוקה  לחצן  התקנת 
דולקת  תאורה  השארת  בבית,  לבדו  נמצא  האדם 
בלילה, פינוי שטיחים או הדבקת קצותיהם באמצעות 
דבק דו צדדי, שימוש בשטיחון גומי במקלחת, שימוש 

בקלמר תרופות.

המלצות לביצוע שינויים בתוך הבית:
פתיחת  כיוון  שינוי  מדרגות,  לאורך  מעקים  התקנת 
דלתות במידת הצורך, הרחבת פתחי כניסה לחדרים, 
ריהוט,  פינוי  וכלים,  מכשירים  ריהוט,  מיקום  שינוי 
מיקום חפצים הדרושים לשימוש יום יומי במקומות 

נגישים ובולטים.

המלצות לשינויים מורחבים במבנה מחוץ לבית:
התאמת  לבית,  לכניסה  למדרגות,  לחניה,  נגישות 

מעלונים.

באביזרי  לשימוש  הדרכה  למטופל  ניתנת  לעיתים 
יעיל,  ובטכנולוגיה מסייעת שמאפשרים תפקוד  עזר 
החמרה  מונעים  רבים  ובמקרים  תסכול  מפחיתים 
 במצב. למשל:  הגבהה לאסלה, קרש ישיבה באמבטיה, 
 הגבהות למיטה או לכורסה, רכישת כורסה / כסא / 
בדופן  בקירות,  מאחזים  התקנת  מתאימים,  מיטה 
 המיטה, התקנת בידן באסלה, הפעלת מכשירי חשמל 

או מפסקים באמצעות שלט, ועוד.

מאת: אילנית בן גיגי, מרפאה בעיסוק, 

בית החולים לוינשטיין
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ירידה  ו/או  גורם חשוב ומשמעותי ביכולת התפקוד העצמאי של אנשים עם מגבלות שיש להם קשיים בניידות  וסביבת העבודה מהוות  סביבת המגורים 
תפקודית בתחומים אחרים. אנשים אלו נאלצים לעיתים קרובות לתפקד בסביבה בלתי מותאמת לצרכיהם. סביבת מגורים או עבודה שהיא בלתי מותאמת 
גורמת לירידה ביכולת התפקודית האופטימלית, היא עלולה לסכן את האדם ולהביא לירידה בדימוי העצמי. התאמת תנאי הדיור מאפשרת תפקוד מרבי 
בהתאם ליכולות האדם בעיסוקי יום יום בסיסיים, )ניידות, אכילה רחצה, לבוש( ופעולות יומיומיות מורחבות )ניקיון, בישול, עיסוקי פנאי ולעיתים גם עבודה(.

להדגמה מובא תיאור מקרה והפתרונות שהוצעו:
ג’, בן 57, נשוי עם 2 ילדים, אדם צלול, עצמאי ופעיל. 
ג’ עבד מביתו בתחום ההשקעות וייעוץ מס ובשעות 
הפנאי נהנה לטפל בגינתו ולבשל. הוא מתגורר עם 
אשתו בבית פרטי צמוד קרקע שבכניסה אליו שתי 
מדרגות. הבית עצמו מפולס עם שתי קומות ו-20 

מדרגות בין הקומות.
בחדר הרחצה ישנה אמבטיה, חדר השירותים קטן, 

סטנדרטי והדלת בכניסה אליו נפתחת פנימה.
ג’ הגיע לשיקום לאחר שעבר אירוע מוחי עם חולשה 
קוגניטיביים.  ליקויים  ללא  שמאל  ורגל  ביד  קשה 
עם תום השיקום חזר ג’ לביתו כאשר הוא עצמאי 
בהליכה עם הליכון, מסוגל לעלות  מדרגות בתמיכת 
בלבישה  ברחצה,  חלקית  לעזרה  נזקק  מעקה, 

ובחלק מתפקודי היום יום המורחבים, כגון בישול. 
משפחתו של ג’ נאלצה להתאים את סביבת מגוריו 

למצבו התפקודי החדש.
ניתנו המלצות ע”י מרפאה בעיסוק להתאמת הבית, 

הסרת מכשולים והתנהלות בטיחותית.

דוגמאות להמלצות שניתנו: 
•שימוש בלחצן מצוקה 	

•התקנת מעקה  לאורך המדרגות בביתו 	
•ארגון חדר הרחצה והשירותים באמצעות התקנת  	

מאחזים, התקנת מקלחון, שינוי כיוון פתיחת 
הדלת בכניסה לחדר השירותים

•ארגון ציוד משרדי בחדר העבודה 	
•ארגון הציוד החשמלי והאביזרים במטבח 	

•נשיאת חפצים והעברתם בצורה בטיחותית  	

כיצד  מעשי  ותרגול  הדרכה  ג’  קיבל  בנוסף 
תפקודי  במגוון  ובטיחותי  עצמאי  באופן  לתפקד 

יום יום שגרתיים.

תפקוד  מאפשרת  הדיור  תנאי  התאמת  לסיכום, 
ורצונותיו. צרכיו  האדם,  ליכולות  בהתאם  עצמאי 
היא יוצרת סביבה נגישה, בטיחותית ותומכת כדי 
השתתפות  מאפשרת  ותאונות,  נפילות  למנוע 
בעיסוקים משמעותיים ומשפרת את איכות החיים 
הן עבור האדם והן עבור בני  משפחתו ומטפליו.

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים
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את יום הולדתו ה-90 חגג שמואל פוטש במסיבת הפתעה 
גדולה שארגנה לו היחדה לריפוי בעיסוק בבית החולים 
לוינשטיין, בה הוא מתנדב מזה 20 שנה. במסיבה נכחו 
בהנהלת  ובכירים  נוספים  מתנדבים  משפחתו,  בני  גם 

בית החולים. היה חגיגי ומרגש.

מתנדב מכל הלב...

שמואל עלה ארצה מפולין ומתגורר מאז ועד היום בהרצליה. 
הוא נשוי 62 שנה, יש לו שתי בנות, חמישה נכדים ושלושה 
נינים. עד גיל 18 היה חקלאי ועבד במשק של המשפחה, 
נגרייה באזור לב העיר בהרצליה, בה עבד  בהמשך פתח 
בית  את  לפנות  התבקש  כאשר  רק  שנה.   30 במשך 
המלאכה מלב העיר החליט להפסיק להיות נגר ובגיל 60 
מצא עצמו פותח בקריירה חדשה כיד ימינו של מנהל סניף 
כספים  בענייני  בצמחים,  מטפל  “הייתי  בעיר.  לאומי  בנק 
לומר שהייתי שם אב הבית”, מספר שמואל. עם  ואפשר 
להמשיך  רוצה  שהוא  החליט   70 בגיל  לגמלאות  יציאתו 
בעשייה ואחד החברים שלו שכבר התנדב בבית החולים 

לוינשטיין, המליץ לו להגיע ולהתנדב בבית החולים.
החל  הוא  שנה,   20 לפני  החולים,  לבית  הגיע  כששמואל 
החולים  בבית  נגר  היה  ימים  באותם  בקפיטריה.  לעבוד 
ניתוח  לעבור  צריך  היה  נגר  אותו  לימים  שעבד בתשלום. 

והוא ביקש משמואל להחליף אותו באופן זמני בתפקיד. “לאחר חודשיים 
הוא נפטר, מסיבות שלא קשורות בניתוח, ואז ביקשה ממני מנהלת המקום 

להחליף את מקומו”, אומר שמואל. 
מאז ועד היום שמואל משמש כנגר במסגרת היחידה לריפוי בעיסוק, וזוקף 
לזכותו 80 אחוז מהמכשירים שיש בבית החולים, שנבנו על ידו. שמואל נוהג 
לבנות עבור המשתקמים מכשירי עזר מעץ, שאת חלקם הם אפילו לוקחים 
המרפאות  שמואל,  לדברי  תשלום.  ללא  מהאשפוז  שחרורם  עם  הביתה 
בעיסוק נוהגות להגיע אליו מדי פעם עם בעיה ספציפית של מטופל וביחד 
הם מגבשים פתרון לבעיה ומחליטים על המכשיר החדש שייבנה כדי לענות 
על הצורך. “אני בונה הרבה מסגרות עץ לתמונות ודברים שהמטופלים יכולים 

אחר כך לצבוע ולקשט ולהכין מהם דברים יפים למזכרת”, הוא מוסיף.
שמואל מגיע לבית החולים שלוש פעמים בשבוע, למשך ארבע שעות. עד 
לפני מספר חודשים עוד היה מגיע ברגל מהרצליה לרעננה פעמיים בשבוע 
עצמו  עם  קיבל   90 לגיל  בהגיעו  אך  ברכבו,  לכאן  נוהג  היה  הנוסף  וביום 
החלטה אחראית כי עליו לחדול מלנהוג ואת הרכב שלו העניק לאחרונה 

לנכדתו הסטודנטית.
החולים  בבית  שלו  ההתנדבות  מעבודת  הגדול שהוא מקבל  הסיפוק  על 
מסור  אני  יום שעובר,  בכל  ויותר  יותר  מסופק  מרגיש  “אני  אומר שמואל: 
תמיד  בנגרות  כשעבדתי  נפשית.  מבחינה  המון  ממנה  ומקבל  לעבודה 
קיבלתי גמול נפשי כי אני אוהב את המקצוע. כשעבדתי הייתי מקבל גמול 
אני  בגדול.  אותו  מקבל  ואני  הנפשי  את  רק  דורש  אני  היום  ונפשי.  פיננסי 
לא מטפל בחולים, אין לי מגע ישיר איתם, אבל ההרגשה שאני עוזר להם 

משמחת אותי מאוד”.
לוינשטיין  החולים  בית  של  המצטיין  המתנדב  בתואר  בעבר  זכה  שמואל 
הוא  מתי  עד  השאלה  ועל  הכללית,  מטעם  המצטיין  המתנדב   ותואר 
 מתכוון להמשיך בהתנדבותו הוא עונה: “כמה זמן עוד אמשיך להתנדב - 

רק אלוהים יודע, לא אני”. 

אנו נאחל לו המשך בריאות איתנה ועוד שנים רבות של עשייה!

27

מצדיעים למתנדבים
מאז הקמתו של בית חולים לוינשטיין מתקיימת 
מדובר  מתנדבים.  של  ומגוונת  ענפה  פעילות  בו 
מרקע  הבאים  מסורים  אנשים  גדול של  בציבור 
שונה ומטווח גילים רחב. ניתן למנות ביניהם את 
מציון”,  “עזר  מארגון  החברים  את  י.ע.ל,  נשות 
בנות  את  וכן  נוספים  מתנדבים  מארגוני  חברים 

השירות הלאומי. 
הארוחות  במהלך  לחולים  מסייעים  המתנדבים 
במחיצת  שוהים  המחלקתיים;  האוכל  בחדרי 
משפחתית;  תמיכה  מערכת  להם  שאין  חולים 
בפיזיותרפיה  הטיפולים  באולמות  מסייעים 
שאינם  חולים  עבור  מתרגמים  בעיסוק;  ובריפוי 
דוברי עברית; מפעילים ספרייה לחולים; בנוסף, 
המתנדבים שותפים למגוון פרויקטים המופעלים 
לחולים,  חברתי  מועדון  וביניהם:  החולים  בבית 
פרויקט רכיבה על אופניים בפארק רעננה, מסגרת 
יום לאנשים לאחר אירוע מוחי, מועדון לצעירים 
למניעת  פרויקט  ראש,  בגין חבלת  אחרי אשפוז 
החולים  לבית  מגיעים  במסגרתו  דרכים  תאונות 

תלמידים מבתי ספר תיכונים בכל הארץ.
המתנדבים הם חלק מהצוות הפועל במקום, הם 
ומסייעים במצבים חריגים לפי הצורך  מתגייסים 
זוכה  פעילותם  החולים.  מבית  לפניות  ובמענה 
גם בקרב  כמו  רבה בקרב המטופלים  להערכה 

אנשי הצוות.
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לכבוד
מנהל קופת חולים הכללית

מר אלי דפס

א.נ. 
הנידון : מכתב תודה לצוות בית חולים לוינשטיין

על  לוינשטיין  חולים  בית  לצוות  להודות  ברצוני 
הצעירים  לקבוצת  שנתנו  והאהבה  התרומה 
של  ב’  קדמ”א  תוכנית  משתתפי  אתיופיה,  עולי 

הסוכנות היהודית.
קבוצה זו, הכוללת 24 חניכים, התגוררה בשנתיים 
האחרונות, במרכזי קליטה כפר סבא ורעננה. הם 
למדו קורסים מקצועיים במכללת עמל כפר סבא: 

קורס מכונאות רכב וקורס באמנות הבשול.
צוות בית חולים לוינשטיין, לקח על עצמו לסייע 

לצעירים אלו, במשך כל תקופת למודיהם.
הצעירים עלו ארצה מאתיופיה לפני כ-3 שנים. 
חלקם עם משפחתם, לעיתים שסועה, וחלקם 

לבד.
רובם בגילאי 18-22, כמעט ללא רקע למודי קודם. 
ולרכוש  השכלה  להשלים  הזדמנות  קבלו  בארץ 

מקצוע.
כל  עם  קשר  יצרו  החולים,  בית  צוות  חברי 
אותם  לוו  ובנות;  בנים  אלו,  ואחד מצעירים  אחד 
באופן אישי ובאופן קבוצתי; בהתמדה כל שבוע; 
ובבית  במפגשים בבית החולים, במרכז הקליטה 
רבים  בתחומים  העשרה  להם  נתנו  הם  הספר. 
כמו סדנאות תזונה, פיזיוטרפיה, יעוץ אישי; חשפו 
דיוני אקטואליה,  יזמו  אותם לתרבות הישראלית, 

ארועים בחגים, מסיבות וטיולים.
יצרו קשר עם צוות מרכז הקליטה,  אנשי הצוות 
צוות בית הספר, עם לשכת הגיוס יחד איתנו, דאגו 
הפזור,  לאחר  היום  ואפילו  חניך,  כל  של  לגורלו 

ממשיכים את הקשר איתם, בכל רחבי הארץ.
אהבה  מלאי  במתנדבים  נתקלנו  לא  מעולם 
ומחויבות כמו צוות בית חולים לווינשטיין. הם ראו 

בהם כמו ילדיהם הפרטיים.
גלו מסירות והתמדה, סבלנות אין קץ, חוכמה וחום 

אנושי, ולא ותרו על אף אחד מהם.
עם סיום התוכנית, ארגנו לקבוצה טיול לירושליים, 

שיזכר לצעירים העולים, כחוויה מיוחדת במינה. 
אלבום  ואחד  אחד  לכל  נתנו  פרידה,  כמתנת 
תחליף,  לה  שאין  מתנה  למזכרת.  מלא  תמונות 
הערך  תחושת  הקבוצה,  של  הזכרון  בעצוב 

והבטחון העצמי שלהם.
ורעננה,  סבא  כפר  הקליטה  מרכזי  אנשי  אנחנו, 
ובמיוחד  הצוות  מאנשי  ואחד  אחד  לכל  מודים 
לגב’ רבקה קייזר מנהלת משאבי אנוש של בית 
החולים, לגב’ אתי צור ממונה על פתוח משאבי 
היחידה  מנהלת  שילנסקי  ענת  ולעו”ס  אנוש 

לעובדים סוציאליים, על הובלת הפרויקט.
תודה מיוחדת לפרופסור הרט מנהל בית החולים, 
מזמנם  לתרום  הצוות,  את  ועודד  שאפשר 

ומאהבתם.

תודה רבה בשמנו ובשם התלמידים.

 בכבוד רב בתודה ובהוקרה

רותי ברקוביץ 
מנהלת תמר בסן עובדת סוציאלית

מרכז קליטה רעננה

מאי 2010
לכל הצוות היקר ממחלקה 3

אני רוצה להודות לכם על הטיפול המסור 
שהקדשתם לי, תודה על הזמן ותשומת הלב 

שהענקתם ביד רחבה בכל אותם חודשים בהם 
התמודדתי עם קושי רב וכאבים פיזיים קשים.

אתם הקלתם במידה רבה על שהותי בשיקום, 
ועודדתם אותי בשעות מצוקה ותסכול.

תודה על הבית החם הרחק מהבית, ועל 
היותכם משפחה אוהבת ומסורה לכל החולים 

והמאושפזים במחלקה.
אני מאחלת לכולכם שתמיד תהיה לכם הזכות 

לטפל באחרים, ולעולם לא תזדקקו לטיפולו 
של אחר.

לצוות הפיזיותרפיה - העבודה אתכם חיזקה 
את גופי ועודדה את רוחי.

תודה לכם מקרב לב.

לצוות האחים, האחיות והסניטרים - תודה 
על הסבלנות וההתמדה בכל פעם שהזדקקתי 

לכם.
שתמיד תדעו פרנסה טובה ורווחה ולא תדעו 

כל דוחק.

לצוות הריפוי בעיסוק - תרומתכם לבריאותי 
מוערכת מאוד ואני חווה תודה עמוקה לכלים 

שנתתם לי להתמודד עם התקופה הקשה.

בבריאות שלמה לכולנו,
א.ג.     

20 יוני 2010
לכבוד      
פרופ’ הרט    

   
הנדון: מכתב תודה לצוות בית חולים 

לוינשטיין

שמי י.ב., אושפזתי בבית החולים לוינשטיין 
במחלקה ד’ לאחר ניתוח פריצת דיסק צווארית.

ברצוני להודות לפרופ’ הרט ולכל צוות בית 
החולים על הטיפול המסור והאכפתי לו זכיתי 

במשך כל תקופת אשפוזי.
שמו של בית החולים הולך לפניו ואף אני זכיתי 

ליהנות מהמקצועיות הרבה שמאפיינת את 
עבודת הרופאים, האחיות, צוותי ריפוי בעיסוק 

וצוותי הפיזיותרפיה.
לעיתים מזומנות אומרים את צירוף המילים 
“עבודת קודש”. בבית חולים לוינשטיין זכיתי 

לחזות ולהרגיש על בשרי את הפירוש האמיתי 
והיומיומי למילים אלו.

יבוא על הברכה כל העוסקים במלאכה.

על כן תודה רבה מקרב לב,
י. ב.      

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים

6 אפריל 2010
לכבוד       

מנהל בית חולים לוינשטיין
פרופ' יעקב הרט

הנדון: תודה

שלום רב,
שמי א.א, וזה עתה סיימתי 7 שבועות טיפול 

במסגרת אשפוז יום.
אני מבקש לציין את היחס הטוב והמסור 

שזכיתי לקבל מצוות עובדי המחלקה, 
בראשותה של ד"ר רוזנטול.

נהניתי להגיע לבית החולים. הטיפול שקיבלתי, 
הכי טוב שיש. מסירות אין קץ. יחס אישי, חם 
מכל אנשי הצוות. ניכר בהם שקיבלו הדרכה 

משובחת, וזה למרות העבודה הקשה והמאמץ 
הגדול לו הם נדרשים.

יישר כוח!
תודה רבה מעומק הלב

א.א.



	

ה
וד

ת
בי 

ת
מכ

7.6.10
הנדון: מכתב הערכה - בי”ח לוינשטיין

בתי נפצעה בתאונת דרכים קשה, פגיעה רב 
מערכתית והועברה לבי”ח לוינשטיין לפני 

כארבעה חודשים מבי”ח רמב”ם. במועד זה 
הייתה במצב של אי תפקוד ובהכרה מעורפלת.

מאז הגעתה נחשפנו לצוות מצוין, מקצועי ונחוש 
לסייע 24 שעות ביממה בכל הנושאים הקשורים 

להצלתה של בתי והחזרתה למסלול החיים.
אני מודה לצוות המצוין של בי”ח לוינשטיין 

המבצע פעילות יום יומית קשה ומתישה, לאורך 
זמן באהבה ובחיבוק המעניקים כוחות מחודשים 

לחולים ובני משפחותיהם.
היחס האישי והתמיכה שמקבלת ביתי, מעניקים 

לה את היכולת לחזור ממצב של חוסר תפקוד 
מוחלט לתפקוד טוב.

אמנם תהליך השיקום עוד יארך זמן, אך לעולם 
לא אשכח את הטיפול המסור והסיוע שמעניק 

הצוות הרפואי לבתי.
אני רוצה לציין לטובה במיוחד, את מנהל בית 

החולים פרופ’ הרט, המתעניין באופן אישי 
בתהליך השיקום של המטופלים.

בנוסף ראוי לציין את צוות מח’ 5 ד”ר ירון סחר- 
מנהל המחלקה וד”ר תמרה צ’רקסקי, צוות 

האחיות המופלא בעיקר צביה דולב, מיכל פוקס, 
אתי מילמן וסועד עבד אל חי. כמו כן את צוות 

הפיזיותרפיה ובעיקר את משה אהרוני וצוות 
הריפוי בעיסוק.

המתקנים, התשתיות, הצוותים הרפואיים ומגוון 
הפעילויות, מאפשרים את עבודת השיקום 

הנפלאה ומציבים את הארגון כיחיד מסוגו בארץ 
ובעולם.

תחזקנה ידיהם של כל העוסקים במלאכה למען 
שיקום ובריאות  הציבור.

בברכה,

י. ר. 
מנהל המרכז למחקר גרעיני “שורק”

 13 יוני 2010

לכבוד
פרופ’ יעקב הרט

מנהל בי”ח לוינשטיין
רעננה    

שלום רב,

קיבלתי בברכה העתק מכתבו של מר י.ר., 
המשבח את הטיפול המסור, המקצועי והיוצא 
דופן לו זכתה לקבל ביתו בעת שהותה בבית 

החולים שבני הולך.

אין לי ספק כי הינכם עושים עבודתכם נאמנה 
במסירות נפש הראויה לכל שבח והערכה תוך 

מתן דגש על הטיפול הטוב ביותר והיחס האנושי 
ותשומת הלב הראויים ביותר לציבור החולים 

בבית החולים.

רופאים כמותבם הם נכס למערכת הבריאות 
ומפארים את שמה.

יישר כוח והמשך עשייה מבורכת.

בכבוד רב,

ח”כ הרב יעקב ליצמן
סגן שר הבריאות

                                                                                             

21 יוני 2010
לכבוד 

פרופ’ יעקב הרט
מנהל בית חולים לוינשטיין - מרכז לשיקום

רעננה

פרופ’ הרט היקר,

ברצוני להודות לך ולכל חברי הסגל, על קבלת 
הפנים החמה וארגון המפגש והסיור המוצלח 

בבית חולים לוינשטיין.
התרשמנו מאוד מהרבגוניות של הטיפול הרפואי 
הניתן במסגרת בית החולים וכן מהיחס המסור 

והמקצועי של כל מגוון הרופאים והמטפלים 
בבית החולים.

חברי הדקאנט התרשמו מהמוניטין הבינלאומי 
של בית החולים ומפיתוח כלי הערכה שונים 

שזכו להכרה ולהערכה כלל עולמית.
אני רואה חשיבות רבה  בחיזוק הקשר בין 

הפקולטה לרפואה ובין בתי החולים המסונפים 
לה ולפיכך, המפגש שאורגן לנו עם חברי סגל 

בית החולים, בעלי מינוי אקדמי, היה חשוב 
וענייני.

 בנוסף, ברצוני להודות לפרופ’ עמירם כ”ץ, 
מנהל המחלקה לשיקום פגועי עמוד שידרה 

 וראש החוג לשיקום בפקולטה לרפואה, 
על פועלו בפקולטה.

בברכה

פרופ’ י. מקורי
דקאן הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב
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ידיעות אחרונות, 23.4

בית חולים לוינשטיין                  גיליון חגים

ידיעות אחרונות, 25.3.10

ידיעות אחרונות, 

28.7.10

ידיעות השרון, 
13.8.10
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