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3
דבר המנהל
שנת תשע”א הייתה שנה של שינויים והפיכות פוליטיות בעולם ,של משברים
כלכליים וחוסר ודאות כלל עולמית ,של מחאה וסולידריות חברתית בישראל ושל
זעזוע במערכת הבריאות שלנו .בעולם זה של אי-יציבות אנחנו ,בבית החולים
לוינשטיין ,מהווים אי של יציבות וצדק חברתי ונעשה כל שביכולתנו לשמש דוגמה
ומופת למערכת הרפואית ולמדינה ,בשנת תשע”ב וגם בשנים שיבואו.
לוינשטיין איננו עוד בית חולים.
לוינשטיין הוא המרכז הגדול והמוביל בישראל לרפואת שיקום ומהמובילים בעולם.
המומחיות של לוינשטיין ברפואת שיקום מחזירה לאלפי אנשים שנות חיים רבות,
עצמאות ,אוטונומיה ויכולת לתרום לעצמם ולכולנו.
שיקום זה לוינשטיין.

בין ההתרחשויות המשמעותיות ללוינשטיין בתשע”א ,שביתת הרופאים והסכם השכר החדש ,תהליכי שינוי שקורים בבית החולים,
השלמת עבודות בינוי ותשתית ותחילת עדכון תכנית האב.
הסכם השכר של הרופאים לווה באי-שקט בולט בקרב רופאי בתי החולים .גם רבים מהרופאים שלנו הביעו אי-שביעות רצון מההסכם.
למרות זאת ,אני מקווה שיישומו של ההסכם בלוינשטיין ,תוך מיצוי אפשרויות שכלולות בו בגיבוי הנהלת כללית ,יגרום ,בסופו של דבר ,נחת
לרופאי בית החולים ויעודד את כולם להמשיך לצעוד בדרך בה הלכנו עד כה ואף להמריא ממנה להישגים חדשים שיאדירו את תרומתנו
לרפואת השיקום ,למשתקמים ולחברה כולה.
עובדי בית החולים אשר נושאים את הצלחתו על כתפיהם ,שותפים לתהליכים אחדים בהם התחלנו השנה ושנועדו לשפר עוד יותר
את איכות הטיפול והשירות ,את הפעילות האקדמית והמחקרית שלנו ,את תהליכי העבודה ואת שביעות רצון העובדים.
עבודות התשתית להסדרת מגרש החניה לרווחת הבאים בשערינו הסתיימו ,עבודות הגמר של האגף הדרומי ,החדש ,מתקדמות היטב
ותכנון השיפוץ של האגף הצפוני ,הקיים ,הסתיים .לקראת סוף השנה הבאה צפויים אכלוס האגף הדרומי ותחילת שיפוץ הצפוני ,כך שנזכה
לשדרוג תנאי האשפוז והעבודה.
אחרי למעלה מ 50-שנה בהן מתנהל לוינשטיין במתכונת הקיימת ,אנחנו מעדכנים את תכנית האב של בית החולים ומתכננים קדימה
את עשרות השנים הבאות.
בהזדמנות זו ,אני רוצה להביע תודה מיוחדת ,לארז מלצר ,לשולה מליק ולשאר ראשי עמותת הידידים שלנו ,אשר תרמו מרץ ,כשרון ועבודה
רבה להצלחת אירוע ההתרמה ולגיוס של כמיליון שקלים שיתווספו לתמיכה החשובה של העמותה בשדרוג בית החולים.
תודותי לחברי בהנהלה ,למנהלי ומנהלות המחלקות והסקטורים ולכלל העובדים על הסיוע בשמירה על איכות בית החולים בצד יציבותו
התקציבית .תודה לד”ר אהוד דודסון וחבריו בחטיבת בתי החולים של כללית ולמנכ”ל כללית ,מר אלי דפס ,על ההכוונה ,העזרה ,התמיכה
והעידוד ,במהלך שנתי הראשונה כמנהל בית החולים.
ערב ראש השנה ,אני מאחל למשתקמים ובני משפחותיהם ,לעובדי בית החולים ולידידי בית החולים בארץ ובעולם ,שנת שגשוג וצמיחה,
שנת פיתוח ויצירה .שתהיה שנה טובה ושמחה ,של שפע הצלחות והגשמת משאלות הלב.

שלכם,
פרופ’ עמירם כ”ץ
מנהל בית החולים לוינשטיין
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ניקולאי קרצ’נצ’ב

גיבור תרבות

שחקן הקולנוע והתיאטרון האגדי של רוסיה ,ניקולאי קרצ'נצ'ב,
עבר תאונת דרכים קשה לפני שש שנים ,נפגע בראשו וכמעט
איבד את חייו .שש שנים אחרי ,כשהוא מרותק לכסא גלגלים
ואיבד את יכולת הדיבור כמעט לגמרי ,הוא הגיע לשיקום בבית
החולים לוינשטיין
לא בכל יום רואים במסדרונות בית החולים לוינשטיין שחקן ויוצר
מיתולוגי בסדר גודל של ניקולאי קרצ'נצ'ב .הציבור הישראלי ברובו
אולי לא מכיר את השם אבל עבור יוצאי מדינות חבר העמים ,השם
ניקולאי קרצ'נצ'ב מעורר התרגשות עצומה ,גלים של הערצה והמון
נוסטלגיה .ברוסיה הוא מוגדר כגיבור תרבות ,אחד לדורו ,ששר ,שיחק
וכיכב בעשרות סרטי קולנוע והפקות תיאטרון בינלאומיות שהועלו
ברחבי העולם.
בשנת  2005במזג אויר חורפי במיוחד האופייני לרוסיה ,קיבל ניקולאי
שיחת טלפון מאשתו לודמילה על כך שאימה קיבלה התקף לב.
ניקולאי מיהר לצאת אליה כשבמהלך הנסיעה הוא איבד את השליטה
על רכבו והתנגש בעמוד חשמל .הוא נפצע קשה מאוד בראשו ובמשך
כחודש היה מחוסר הכרה .מיטב הרופאים במוסקבה נלחמו על חייו,
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ולאחר מספר ניתוחי ראש שעבר פקח את עיניו והחל להתאושש.
כתוצאה מהתאונה הוא איבד כמעט לגמרי את יכולת הדיבור ונשאר
מרותק לכסא גלגלים .הקריירה המפוארת שלו נקטעה ומיליוני
המעריצים שלו עקבו בעצב אחר מצבו והתפללו כל העת לשלומו.
את שלוש השנים לאחר התאונה ניקולאי העביר באשפוז בבית
החולים במוסקבה .הרופאים התעקשו שעליו להישאר בבית
החולים ולא אפשרו למשפחה להטיס אותו לקבל טיפול במקום
אחר .לודמילה ,אשתו של ניקולאי ,המשיכה כל העת לחפש תקווה
וריפוי לבעלה והתייעצה עם רופאים רבים לגבי אפשרויות השיקום
מהתאונה" .שוחחתי עם המון רופאים במוסקבה וכולם המליצו לנו
להגיע לשיקום בלוינשטיין .הם סיפרו על שיטות שיקום דינמיות ,על
ניסיון רב שנים בטיפול בפגיעות ראש קשות וחיכינו שהרופאים יתנו
אור ירוק להטיס את ניקולאי .היום אני מבינה שעשינו טעות ואיבדנו
זמן יקר מאוד".
בחודש אפריל  ,2011שש שנים אחרי התאונה ,הגיע ניקולאי עם אשתו
לודמילה לתקופת שיקום ביחידה לאשפוז יום לנפגעי ראש בבית
החולים לוינשטיין .לאחר אבחון והערכה של מצבו הוא החל בסדרת
טיפולים יומיומית שכללה טיפולים בריפוי בעיסוק ,בפיזיותרפיה

5

בשיקום
ועבודה עם קלינאית תקשורת בנושא הדיבור.
לודמילה ,אשתו של ניקולאי ,אמרה במהלך השיקום" :לא תיארתי לעצמי
שנזכה לקבלת פנים שכזאת .הרופאים שלכם עושים עבודה יוצאת
מן הכלל .השיטות שלכם שונות מהשיטות של הרופאים במוסקבה.
פה הרבה יותר דינמיים ,מכריחים את ניקולאי להזיז את עצמו ,לעבוד
קשה ,ואני כבר רואה תוצאות .מדברים איתו ,עוקבים כל הזמן אחרי
תגובותיו ומאתגרים אותו הן מבחינה פיסית והן מבחינה שכלית".
לודמילה סיפרה עוד שברוסיה אין לנכים לגיטימציה בחברה:
"רוב המקומות הציבוריים לא מותאמים לאנשים בכיסאות גלגלים ורוב
הנכים פשוט נאלצים להסתגר בבתים .מה שהדהים אותי אצלכם זה
שהרופאים כאן לא רק מרפאים ,אלא גם מנסים ומצליחים לשמור
על הזהות של האדם הנכה .ניקולאי אמנם לא יוכל לרקוד ולשיר יותר,
אבל הוא יוכל לחיות חיים מלאים ,לטייל ,לבלות עם הילדים והנכדים
ובעיקר להישאר בן אדם".
דר' יולי טרגר ,סגן מנהל בית החולים לוינשטיין והרופא שקיבל את
ניקולאי קרצ'נצ'ב לשיקום ,מסביר כי בברה"מ לשעבר כל נושא
השיקום הוא חדש" .באופן פורמאלי רק לפני כשלוש שנים הוחלט
לפתח שם את תחום השיקום והכול עדיין בחיתולים ולרופאים אין

שום ניסיון שיקומי .העובדה שלא היו מוכנים להטיס את קר'צנצ'ב
לקבלת טיפול במקום אחר היא אבסורד .התאונה אירעה לפני שש
שנים וכל השנים שלאחר מכן הוא שכב במיטה וכמעט לא זז .זה לא
שיקום" ,מציין דר' טרגר.
"בשיקום האדם חייב לעבוד ,חייב להיות בתנועה .בדרך כלל אנחנו
מקבלים חולים בשלב מאוד מוקדם אחרי הפציעה וכך סיכויי השיקום
עולים .קרצ'נצ'ב הגיע אלינו מאוד מאוחר עם פגיעת ראש קשה
ביותר ולהערכתנו גם הטיפול התרופתי שקיבל ברוסיה היה לא נכון",
הוא מוסיף.
דר' טרגר עצמו עולה מחבר העמים והתרגש מאוד לראות את ניקולאי
קרצ'נצ'ב ,מבחינתו מדובר בגיבור ילדות .גם אנשי צוות נוספים
בלוינשטיין ,יוצאי חבר העמים ,הגיבו בהתרגשות גדולה עם הגיעו של
קרצ'נצ'ב לאשפוז .ד"ר טרגר מספר" :לצוות היה קשה מאוד לראות
את האיש הגדול הזה במצב כה קשה .הרופאה המטפלת שלו פשוט
התחילה לבכות ברגע שראתה אותו .אין איש מהדור שלנו ,שהגיע
לישראל ממדינות חבר העמים ,שלא מוקיר ואוהב אותו .האדם הזה
הוא מיתוס!"
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ראיון עם :פרופ’ עמירם כ”ץ,
מנהל בית החולים לוינשטיין
ומנהל המחלקה לשיקום שדרה
“כמעט כל נפגעי
חוט השדרה
המטופלים
בלוינשטיין חוזרים
לחיות בבתיהם,
רובם אחרי
החלמה ניכרת”

הטיפול השיקומי בפגיעות חוט שדרה עבר את אחת
המהפכות החשובות בתחום הרפואה בדורות האחרונים.
פגיעות חוט שדרה ידועות מזה  5,000שנה אולם
בעשרות השנים האחרונות חל מפנה משמעותי בתחום
זה .מהו השינוי הגדול?

עד העשורים האחרונים ,אנשים עם פגיעה משמעותית בחוט השדרה לא האריכו ימים.
הם חיו לכל היותר שלוש שנים ,החלמה של חוט השדרה לא הייתה ידועה ולשורדים
הייתה איכות חיים ירודה .השינוי הגדול חל ,כשניסיונות בלתי מוצלחים ,בני אלפי שנים,
לתקן את חוט השדרה החבול ,הוחלפו בשיטת הטיפול המקובלת כיום במחלקות
לשיקום שדרה .השינוי הזה הביא להארכת תוחלת החיים בלמעלה משלושים שנה,
להחלמה עצבית בשיעור גבוה ולשיפור ניכר בתפקוד ובאיכות החיים .גם אנשים עם
פגיעה קשה בחוט השדרה חזרו לתפקד היטב ולתרום לחברה.

מי הוביל את השינוי?

מי שהוביל את השינוי היו יחידות לטיפול בנפגעי חוט שדרה ,בארה”ב ובאנגליה.
סר לודוויג גוטמן ,אשר נחשב לאבי הטיפול המודרני בנפגעי חוט השדרה ,הקים את
היחידה הראשונה לטיפול בנפגעים אלה ,בזמן מלחמת העולם השניה ,בסטוק מנדוויל,
באנגליה .שיטות הטיפול שהכניסו הוא ונוספים ,הולכות ומוטמעות מאז בעולם המערבי,
אם כי תהליך ההטמעה עדיין לא הסתיים.

איך השיגה שיטת הטיפול המקובלת כיום
את השיני המהפכני?

שיטת הטיפול המקובלת כיום במקומות הטובם בעולם וגם בלוינשטיין ,מונעת את
הסיבוכים של הנזק לחוט השדרה ומשיגה תפקוד מרבי .באופן פרדוקסלי ,השיטה גרמה
מהפכה בתוצאות הטיפול לא בזכות טיפול חדש להחלמת חוט השדרה החבול ,אלא
בזכות שינוי תפיסתי ,שהביא את ההכרה שמה שקובע את אורך החיים ואיכותם אינו
עצם הנזק לחוט השדרה אלא הסיבוכים הרפואיים שנובעים ממנו ,אשר גורמים מחלה
רב-מערכתית שפוגעת בכל אברי הגוף מתחת לגובה הפגיעה.

זה דורש הסבר קצת יותר מפורט...
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חוט השדרה מחבר את המוח לכל האיברים בגוף .כשיש פגיעה בחוט השדרה ניתק
הקשר בין המוח לאברי הגוף שמתחת לפגיעה והולכת לאיבוד שליטת המוח באברים
האלה .כתוצאה ממנה:
 .1יש אובדן תפקוד
 .2נוצרות מחלות בכל האברים והמערכות בגוף מתחת לגובה הפגיעה :אלה הסיבוכים.
למרות שיש מחקר רב בעניין חוט השדרה ,לא ידוע בעולם על ניתוח או טיפול כלשהו
אשר גורם להחלמה של חוט שדרה בבני אדם .עד היום לא יודעים לתקן את חוט השדרה,
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אבל כן יודעים לטפל בסיבוכים של הנזק לחוט השדרה ולמנוע אותם.
ברגע שהבינו את זה ובמקום לנסות לתקן את חוט השדרה התחילו
לעשות פעולות למניעת הסיבוכים ,התברר שהנפגעים יכולים להאריך
ימים ,כמעט כמו כל האנשים ,ונחשפה האפשרות של החלמה בשיעור
גבוה .התברר שחלק גדול מהמטופלים מחלימים ולא כולם נשארים
משותקים לצמיתות.

האלה .יש במחלקה רופאים מומחים ברפואת שיקום וצוות רב מקצועי
שהתמחו ורכשו מיומנות רבה במיוחד בבעיות של נפגעי חוט השדרה
ובטיפולים הנדרשים לאנשים האלה .יש למחלקה הציוד הנדרש
לטיפולים בנפגעי חוט השדרה והיכולת לתת למאושפזים וקרוביהם
הדרכה מתאימה וליווי .גם אחרי השחרור מהאשפוז השיקומי ,למחלקה
יש שגרה של מעקב תקופתי אחר נפגע חוט השדרה ,לאיתור מוקדם
של סיבוכים מאוחרים ומניעתם ולהשלמת הטיפול השיקומי ,ככל
שיידרש בעקבות שינויים מאוחרים במצב הגופני .צוות המחלקה מעורב
גם במחקר נרחב של פגיעות חוט השדרה בשיתוף עם אוניברסיטת
תל-אביב ובמחלקה פותח כלי להערכת תפקוד נפגעי חוט שדרה,
שנפוץ בכל העולם והפך אותה למובילה בעולם בתחום הערכת
התפקוד וקביעת המטרות הטיפוליות בנפגעי חוט השדרה .מחקרים
בינלאומיים שהישוו תוצאי טיפול בנפגעי חוט שדרה ,הראו שבלוינשטיין
ההישגים התפקודיים טובים מאלה שברוב המוחלט של המרכזים
הטובים בעולם .כמעט כל נפגעי חוט השדרה המטופלים בלוינשטיין
חוזרים לחיות בבתיהם ,רובם אחרי החלמה ניכרת.

מהו קצב ההחלמה המצופה
בפגיעות חוט שדרה?

פגיעות חוט השדרה נגרמות על ידי חבלות או מחלות .בין המאושפזים
בלוינשטיין החבלות נגרמו על-ידי תאונות דרכים ב .30%-40%-שאר
החבלות נגרמו על-ידי נפילות מגובה ,ניסיונות התאבדות ובאחוזים
נמוכים – דקירות ,פגיעות ירי ותאונות ספורט .בין המחלות ,הצרות
תעלת השדרה ,פריצות דיסק ,גידולים וטרשת נפוצה.

ומה אומרות הסטטיסטיקות על שיעורי
ההחלמה בפגיעות כאלה?

הסיכויים להחלמה מלאה או כמעט מלאה של חוט שדרה שנחבל הוא
פחות מ 10%-כאשר בשבועיים הראשונים אחרי חבלה אין כלל תנועה
ותחושה תחת גובה הפגיעה בחוט השדרה ,כ 45%-כאשר אין תנועה
כלשהי אבל יש תחושה מתחת לפגיעה ,וכ 75%-כאשר יש תנועה
כלשהי מתחת לפגיעה .בין האנשים שפגועים מהצוואר ומטה ,שיש
להם תנועות כלשהן ,גם אם אינן תפקודיות ,כך שהם רוב הזמן במיטה
וצריך לעשות הכול בשבילם 75% ,מגיעים להחלמה כמעט מלאה ,אחרי
כמה חודשים של שיקום .כשאנחנו רואים אדם במצב זה סמוך לפגיעה,
אנחנו יודעים שב 3-מתוך  4מקרים ,לא זו בלבד שהאדם ישתקם ויגיע
לעצמאות תפקודית אלא שיבריא לגמרי או כמעט לגמרי.

החלמה של חוט השדרה בולטת ביותר בימים הראשונים אחרי הפגיעה,
סיכוייה גבוהים בחודש הראשון לפגיעה ,סבירים עד כ 3-חדשים
לפגיעה ,קטנים אחרי שישה חודשים וכמעט שלא נראה החלמה אחרי
שנה .באופן כללי ניתן לומר כי שלושת החודשים הראשונים טובים
להחלמה וככל שעובר הזמן הסיכוי להחלמה נוספת פוחת .אחרי שנה
המצב נחשב לקבוע.

מה ההבדל בין החלמת חוט השדרה לשיפור
תפקודי בנפגע חוט שדרה?

יש להבחין בין החלמה של חוט השדרה לשיפור תפקודי .שיפור תפקודי
אפשרי גם ללא החלמה והחלמה אינה מבטיחה שיפור תפקודי.
גם כאשר אין שינוי כלשהו במידת ההפרעה בחוט השדרה עצמו,
יתכן שיפור תפקודי כיוון שלפני התהליך השיקומי רוב הנפגעים אינם
יודעים לממש את מלוא היכולת הגופנית שנותרה להם למרות הפגיעה.
התהליך השיקומי מגביר את מימוש היכולת הגופנית ויכול להביא שיפור
בתפקוד בלי קשר למידת ההחלמה העצבית .החלמה עצבית מגדילה
את היכולת הגופנית ופותחת אפשרות למימוש נוסף של יכולות גופנית,
עם שיפור נוסף בתפקוד .אולם ללא תהליך שיקומי מתאים ,החלמת
חוט השדרה עלולה שלא לבוא לביטוי בשיפור תפקודי ,כי רוב הנפגעים
לא ידעו לתרגם את השיפור העצבי לתפקוד ,בכוחות עצמם.

האם חל שיפור בהישרדות ובשיעור החלמה
העצבית ,עם השנים ,בנפגעי חוט השדרה?

ההישרדות של נפגעי חוט השדרה הולכת ומשתפרת עם השנים,
ברוב המקומות .בלוינשטיין מצאנו שבעשור האחרון ההישרדות ארוכה
לפחות כמו בשנים קודמות וחל שיפור בהחלמה הנוירולוגית ,למרות
שחל קיצור משמעותי במשך האשפוז של נפגעי חוט השדרה ,בלי
שחלה ירידה בגיל הנפגעים או בחומרת הפגיעות.

מהם עקרונות הטיפול של רפואת השיקום
בנפגעי חוט שדרה?

הטיפול של רפואת השיקום בנפגעי חוט השדרה מתמקד בשלושה
תחומי פעילות :מניעת סיבוכי הנזק לחוט השדרה ,הדרכה ואימון
להשגת התפקוד המרבי האפשרי והדרכת המטופל ,המשפחה והסביבה
להתמודדות נכונה עם מצבו החדש.

מה מייחד את הטיפול בנפגעי חוט שדרה
בלוינשטיין?

בלוינשטיין המחלקה הגדולה בישראל לטיפול בנפגעי חוט השדרה.
רוב נפגעי חוט השדרה בארץ שזקוקים לאשפוז שיקומי ,מתקבלים
ללוינשטיין .בניגוד לרוב מחלקות השיקום בארץ ,שמטפלות בנכויות
מסוגים שונים ,הרוב המוחלט של החולים במחלקה הזאת הם נפגעי
חוט שדרה ולכן נצברו בה הניסיון והידע הגדולים ביותר בטיפול בחולים

מה הגורמים לפגיעות חוט השדרה
במטופלים של לוינשטיין?

רבים מנפגעי חוט שדרה נותרים משותקים,
איך זה משפיע עליהם מבחינה פסיכולוגית?

אף אחד אינו מאושר כשהוא נותר עם חסר עצבי כלשהו ושיעור
הדיכאון באנשים אחרי פגיעות בחוט השדרה יותר גדול מהשיעור
בקרב האוכלוסייה הכללית .אולם למרות הפגיעה המובנת במצב
הרוח ,לא נתקלתי בהתאבדות של אף אחד מנפגעי חוט השדרה בכל
 28השנים בהן אני עובד בבית החולים לוינשטיין .עם הכוונה מתאימה
בתהליך השיקומי ,רוב הנפגעים עוברים תהליך של הסתגלות ומקבלים
את עצמם עם החסר החדש .בהתחלה זה קשה מאוד ,אך בסופו של
דבר רוב האנשים חוזרים לחיות חיים באיכות טובה למרות המגבלה
החדשה .מוטיבציה לבד אינה תנאי מספיק לשיקום .כשהשיתוק קשה
גם עם מוטיבציה גבוהה לא תמיד נשיג התקדמות תפקודית .אך בלי
מוטיבציה קשה להשיג התקדמות בכלל.

ואיך משפיע מצב החולים על הצוות המטפל?

התהליך השיקומי הוא תהליך קשה למטופל ,אך גם למטפלים.
המטפלים עוברים את החוויה הקשה שאחרי הפגיעה יחד עם
המטופלים ולעיתים קרובות מהווים מטרה לתגובות רגשיות קשות של
המטופלים .עם זאת ,במחלקה לשיקום שדרה בלוינשטיין יש מסורת
של חמלה בצד מקצועיות ,כך שבעוד אנשי הצוות חשים אמפטיה
והזדהות עם המטופלים ,הצוות מנוסה ומתודרך היטב ,לומד לא לייחס
לתגובות המטופלים כוונות אישיות ומתורגל לתת לחולים את התמיכה
והעידוד הנדרשים וגם לשמור על איזון מצבו הרגשי .עוזרים לזה ישיבות
הצוות ושיחות שנעשות בין חברי צוותים מטפלים.
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 86%מנפגעי התאונות
שבים להכרה
מחקר חדש שנערך ביחידה
לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה
בבית החולים לוינשטיין
מצא :נפגעי ראש קשים
שנפגעו בתאונות דרכים
והתקבלו ליחידה במצב
וגטטיבי או במצב הכרה
מינימאלי הינם בעלי
הסתברות גבוהה לחזרה
להכרה מלאה
 86.1אחוז מכלל מדגם נפגעי
הראש ביחידה לטיפול נמרץ
לשיקום ההכרה בלוינשטיין
משתחררים כשהם בהכרה
ברמותיה השונות
 72אחוז מתוכם משתחררים
בהכרה מלאה
בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

ד”ר קרימצ’נסקי ,מנהל היחידה לטיפול נמרץ
לשיקום ההכרה ,בית החולים לוינשטיין

תאונות הדרכים בישראל הנן "מכת מדינה"
הגובה חיים רבים ומותירה חלק מהנפגעים
עם נכויות קשות .בשנת  2009בלבד נפגעו
בישראל  31,476בני אדם בתאונות דרכים.
מתוכם היו  285תאונות קטלניות בהן
נהרגו  315אנשים ,ו 1,708-נפגעים הוגדרו
כפצועים קשה .על פי המרכז הלאומי לחקר
הטראומה והרפואה הדחופה במכון גרטנר,
אחוז הפצועים קשה מתאונות דרכים מהווים
 34.6%מכלל החבלות ,ואילו הפצועים אנוש
מתאונות דרכים מהווים  50.2%מכלל נפגעי
הטראומה בשנים  .2001-2007מבין נפגעי
תאונות הדרכים באותן השנים ,נפגעי הראש-
צוואר היוו בין  55% -45%בהתאמה.
ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה בביה"ח
לוינשטיין ,מאושפזים נפגעי ראש וצוואר
קשים במצב וגטטיבי ובמצב הכרה מינימאלי,
כאשר רוב החולים המופנים לאשפוז ביחידה
לשיקום חבלות מוח בשלב התת-חריף ,הנם
נפגעי תאונות דרכים.
ד"ר בן ציון קרימצ'נסקי ,מנהל היחידה
לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה ,מסביר כי
במחקר שבוצע ביחידתו נעשתה בדיקה
רטרוספקטיבית של נתוניהם של  173נפגעי
ראש קשים לאחר תאונת דרכים קשה
אשר אושפזו ברצף ביחידה בין השנים
 .2008-2003בין הנתונים שנאספו :גיל ,מין,
נסיבות התאונה ,משך האשפוז בבי"ח כללי,
משך האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ לשיקום
ההכרה ובמחלקות השיקום הכוללני לנפגעי
חבלות מוח בלוינשטיין.
מהממצאים עולה כי:
•מבין  173הנפגעים  24.3אחוז הן נשים
לעומת  75.7אחוז שהם גברים.
•טווח הגילאים 76-16 :שנה .הממוצע עומד
על  35.7שנים.
•  60אחוז מכלל נפגעי תאונות הדרכים נפגעו
כנוסעים ברכב ,כ– 20אחוז נפגעו כהולכי
רגל ו– 13אחוז נפגעו כרוכבי אופנוע.

•משך האשפוז בביה"ח הכללי בשלב
החריף הוא הקצר ביותר .ממוצע משך
האשפוז בבית חולים כללי בשלב זה עומד
על כ 36-ימים.
•משך האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ
לשיקום ההכרה בלוינשטיין עומד על
כ– 119יום.
•שלב השיקום הכוללני במחלקות השיקום
השונות בבית החולים לוינשטיין עומד על
כ– 173ימים בממוצע.
• 70אחוז מהנפגעים הגיעו במצב וגטטיבי
ליחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה
בלוינשטיין.
ד"ר קרימצ'נסקי אומר כי מתוך כלל המדגם
חזרו להכרה מלאה  72אחוז מהנפגעים.
"הנתון המעניין הוא שדווקא מתוך כלל
הנפגעים במצב הווגטטיבי ,המהווים את
הגרעין הקליני הקשה ביותר ,כ– 61אחוז
מהם שבו להכרה מלאה .למרות חומרתה של
התסמונת הוגטטיבית הפוסט-טראומטית
בעקבות חבלת ראש עקב תאונת דרכים,
תוצאות מחקר זה מציגות בראש ובראשונה
נתונים סטטיסטיים פרוגנוסטיים וקליניים די
מעודדים" ,הוא מוסיף.
ניתוח הנתונים חושף כי  86.1אחוז מכלל
מדגם נפגעי הראש משתחררים מהיחידה
בהכרה ברמותיה השונות ,כאשר רובם
משתחררים בהכרה מלאה ,חלקם במצב
הכרה מינימאלי והנותרים הינם נפגעים אשר
נותרו במצב וגטטיבי בעת שחרורם.
לדברי ד"ר קרימצ'נסקי" ,ההסתברות לחזרה
להכרה של נפגעי ראש קשים מושפעת
כמובן מאיכות הטיפול לו הם זוכים במהלך
האשפוז .הניסיון המצטבר והשיפור בהבנת
התסמונת הוגטטיבית ,בשילוב עם צעדי ענק
אותם עושה הרפואה הביאו לעלייה בשרידות
ולהסתברות החזרה להכרה".
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במהלך חודש יוני האחרון ניתן היה לשמוע קולות שירה עמוקים
הבוקעים מאחד החדרים ביחידה לפיזיותרפיה בבית החולים
לוינשטיין .מדובר היה בשירי אופרה מרגשים שהשמיע למטפלים
ולמאושפזים איוואן קוזנקוב ,זמר אופרה מאוקראינה שהגיע לשיקום
בבית החולים לוינשטיין.
איוואן בן ה 72-הגיע בחודש יוני האחרון לשיקום בלוינשטיין לאחר
שבחודש דצמבר  2010נפגע כאשר ירד לצד הדרך כדי להחליף גלגל
שהתפוצץ במכוניתו .בעת שניסה להחליף את הגלגל ,נכנסה באיוואן
משאית ופגעה בו קשות .כתוצאה מהפגיעה הוא איבד במקום רגל
אחת ובהמשך בבית החולים נאלצו לכרות גם את הרגל השנייה.
הקטיעה מעל הברך היא דו-צדדית ומדובר בנכות קשה ביותר.
באוקראינה וברוסיה לא נתנו לאיוואן הרבה תקווה שיוכל לשוב

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

ולעמוד על רגליו כשהוא קטוע  2גפיים מעל הברך ,אולם החתן
שלו לא התייאש ולאחר חיפוש מעמיק באינטרנט הוחלט כי איוואן
יגיע לשיקום בישראל לנסות ולהגשים את החלום לחזור ללכת.
בבית החולים לוינשטיין הותאמו לאיוואן זוג פרוטזות מיוחדות והוא
החל באימוני הליכה שהיו לא פשוטים היות ומדובר בקטיעות מאוד
גבוהות שדרשו ממנו הפעלת כוח בפלג הגוף העליון כדי שיהיה
מסוגל לשאת את משקל גופו ולהתקדם להליכה פונקציונאלית.
חנה שניידר ,אחראית הפיזיותרפיה של המחלקה לשיקום אורתופדי
שטיפלה באיוואן ,מספרת" :הליכה באמצעות שתי פרוטזות בקטיעה
מהסוג של איוואן היא קשה מאוד ,דורשת אנרגיה עצומה ומודעות
גוף טובה .מתחילת הטיפול התרשמנו שאיוואן מאד אינטליגנטי,
בעל מוטיבציה גבוהה והיה נכון לשתף פעולה .הוא גבר חסון ובריא
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ולמרות גילו המתקדם החלטנו להתקין לו שתי פרוטזות ,אחת עם
מנגנון ברך פתוח – הידראולי והשנייה ברך נעולה".
שניידר מוסיפה" :ממש התפעלנו מהביצועים שלו ,הוא בעל גפיים
עליונות חזקות ביותר ,מערכת לב ריאה מפותחת ,ככל הנראה לא
מעט בזכות שירת האופרה שמאד מפתחת את הריאות .איוון הצליח
להגיע להליכה עצמאית עם פרוטזות והליכון ,ובהשגחה עם קביים
קנדיות ,אני מאמינה שעם הזמן הוא ילך עם הקביים באופן עצמאי.
הקושי הגדול ביותר במצבים כאלה הוא בקימה מישיבה לעמידה
כשאת כל העבודה עושים עם הגפיים העליונות עד נעילת הברך
וההזדקפות ,ואיוון עשה זאת ללא עזרה באופן מרשים ביותר".
ד"ר יולי טרגר ,סגן מנהל בית החולים ,אמר" :מבחינתנו זו בהחלט
הצלחה בלתי רגילה .בהתחלה שקלנו לא לקבל אותו כי הערכנו

שאין הרבה סיכויים אבל הוא הצליח לשכנע אותנו בנחישות שלו".
איוואן סיפר כי הפחד הכי גדול שלו היה להישאר על כסא גלגלים,
כי ברוסיה לא מתייחסים בכבוד לנכים" .הצוות בלוינשטיין עשה
הכל כדי שאצליח במאמציי ללכת .החום והאהבה שהם העניקו לי
בטיפול נתנו לי הרבה עוצמה ואמונה" ,מוסיף איוואן.
על שירת האופרה ששר במסדרונות הפיזיותרפיה הוא אומר:
“השירה היא כוח שמרגש ומרפא בו בזמן והיה לה חלק משמעותי
בתהליך שעברתי בלוינשטיין”.
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“מגן המנכ”ל”
למתנדב המצטיין בכללית לשנת 2011

מצטיינים 2011

הוענק למתנדבים המפעילים מספרה בבית החולים לוינשטיין
לרווחת המאושפזים

בית חולים לוינשטיין

המתנדבים שנבחרו מומלצים בנוסף על ידי הכללית לקבלת “מגן שר הבריאות”
ו”אות הנשיא למתנדב” לאותה שנה
בכל שנה בוחרת ועדת השיפוט הארצית
לבחירת מתנדבים מצטיינים בכללית,
במתנדבים שפעילותם בולטת ומרגשת
במיוחד .השנה קיבלו את “מגן המנכ”ל” שני
מתנדבים המפעילים למעלה מ– 15שנה
מספרה בין כותלי בית החולים לוינשטיין,
המספקת שירות חיוני ואיכותי לרווחת
המאושפזים בבית החולים .המספרה,
הפועלת ברוטציה על ידי שני המתנדבים
דבי פרפורי ורוני מדמון ,ממוקמת בחדר
קטן ומיוחד במחלקה לריפוי בעיסוק בבית
החולים ,באווירה נעימה ולצלילי מוזיקה
המתנגנים ברקע.
דבי פרפורי ,בת  ,47אם לארבעה וסבתא
צעירה לחמישה נכדים ,ייסדב והקימה את
המספרה לפני  16שנה .הרעיון להקים
את המספרה עלה מניסיונה האישי ומתוך
השיקום האישי שעברה בבית החולים
לוינשטיין כשהיתה בת  28ועברה אירוע
מוחי זמן קצר לאחר שילדה .עם תום תקופת
השיקום במחלקה לשיקום נוירולוגי ,נדרה
דבי נדר שתסייע ותתנדב למען מטופלי בית
החולים ברגע שמצבה יאפשר לה זאת .משנת
 1994דבי אכן מקיימת את הנדר בדבקות
ומגיעה אחת לשבועיים בימי שני ,בשעות
הבוקר ,לספר ולטפח את המאושפזים מתוך
רצון לאפשר להם לשמור על מראה נאה
ואסטטי גם בתקופת השיקום שלהם .דבי
אינה מסתפקת בפעילות השגרתית של
טיפוח החולים ,היא גם יוזמת ודואגת לפיתוח
ושיפור המספרה ויצירת סביבה נעימה.

גיליון סתיו

רוני מדמון ,בן  ,45הינו כבאי במקצועו העובד
בתחנת כיבוי האש בכפר סבא .מזה שנים
רבות מתמודד רוני עם הצורך לטפל במערכת
משפחתית מרובת קשיים ולמרות זאת הוא
מתנדב בבית החולים לוינשטיין למעלה
מ– 15שנה ומגיע בקביעות אחת לשבועיים
על מנת לספר את המאושפזים ולטפח אותם.
רוני מגיע לעודד מטופלים ומטופלות הנמצאים
במצבים קשים ומורכבים ולדאוג לאסטטיקה
שלהם .הוא מגלה יחס אנושי חם ומתחשב
במטופלים ,המצפים לו בקוצר רוח.
דבי ורוני מבצעים את פעילותם באופן
מקצועי ,איכותי ומעורר הערכה רבה בקרב
המאושפזים ואנשי הצוות .לאחרונה הקצתה
הנהלת בית החולים לוינשטיין חדר חדש
למספרה במסגרת המחלקה לריפוי בעיסוק
ובימי שני ניתן לראות את הביקוש הרב לשירות
בקרב המאושפזים שנקבצים סביב המספרה
ומנהלים רישום בדיוק כמו במספרה רגילה.
בתור ממתינים להם נשים וגברים ,נערות
ונערים בכל הגילאים ,שהמשותף להם הוא
הרצון המאחד אותם “להראות טוב בכל זמן
ובכל מצב”.
דינה ריינברג ,רכזת רווחה בבית החולים
לוינשטיין ,מציינת“ :צוות הספרים זוכה
להערכה רבה מהמטופלים הרואים בשלב
זה של הטיפוח כשלב מעודד ומאיץ בתהליך
ההחלמה ואיתות על נכונותם להבריא
ולהשתקם .אנו גאים בהם על הזכייה
ומחבקים את שניהם ומקווים שימשיכו
בפעילותם המבורכת עוד שנים רבות”.
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המוח

גם המוח
צריך אימון גמישות
מאת :פרופ’ אברהם שוויגר,
פסיכולוג בכיר בשירות הפסיכולוגי
והנוירו-פסיכולוגי ,בית החולים לוינשטיין

מה מותר מוח האדם
ממוח הבהמה? יכולת
הלמידה שלו ,המושפעת
לא רק מגודלו יחסית
לגוף האדם ,אלא גם
מגמישותו .גמישות
המוח האנושי באה לידי
ביטוי ביכולתו של האדם
להסתגל למגוון עצום
של סביבות ,מצבים
והתנהגויות .מאזור קו
המשווה לקוטב  -המין
האנושי מוצא ומפתח
דרכים להסתגל ולשרוד.

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

המוח האנושי ניחן ביכולת למידה וזיכרון,
הוא מסוגל לתכנן אסטרטגיות ולשנותן לפי
הצורך ,לדחות מטרות וסיפוקים לתקופות
ארוכות ולהנחיל ניסיון לצאצאים .יכולות
אלו מתאפשרות ,בין היתר ,הודות לקישוריות
מפותחת בין מיליארדי תאי העצב במוח.
החיבורים המסיביים מאפשרים גם התמחויות
בתפקודים שונים ,המבטאים התארגנות של
תתי מערכות במוח .התארגנויות כאלה הן
דינמיות וביכולתן להגיב לשינויים וללחצים
סביבתיים .אם נגרם נזק לאזור מסוים
במוח בעת אירוע מוחי ,למשל ,אזורים
חדשים לוקחים על עצמם את התפקודים
של האזור הפגוע .בשנים האחרונות אנו
מזהים ,באמצעות טכנולוגיות הדמיה,
התארגנות תפקודית מחודשת של המוח
הפגוע .התארגנות זאת באה לביטוי בשיפור
בתפקוד זמן רב לאחר האירוע .גמישות המוח
מאפשרת למידה חדשה בכל גיל (למעט
במצבים קליניים קיצוניים ,שבהם הנזק
מפושט) .חוקרים כמו פרופ' מיכאל מרזניק
מאוניברסיטת סן פרנסיסקו ופרופ' אבי קרני
מאוניברסיטת חיפה ,מצאו  -כל אחד בנפרד
שהמפות התפקודיות של המוח משתנות
בהתאם לשינויים בגוף.

תוכן חדש
גם בגיל מתקדם יכול אדם להכיר ולזכור
תכנים ובני אדם חדשים ,לפתור בעיות
חדשות ,להתרכז בקריאה ובשיחה ,גם
אם ביעילות הולכת ופוחתת ,עד לעשור
העשירי לחייו .כל אלה בזכות הגמישות
המוחית .על גמישות המוח אנו לומדים גם
באמצעות בחינה של המצבים הקיצוניים
שבהם הגמישות נפגעת  -למשל בשלבים
המתקדמים של מחלת האלצהיימר.
כשהגמישות נעלמת בשל המחלה החולים
אינם מגיבים לסביבה ,אפילו לא לבני
משפחתם הקרובה.
גמישות המוח אמנם יורדת בשנות הבגרות
באופן הדרגתי ,כתוצאה מהעובדה שאנו
מאבדים תאי מוח בקצב לא מבוטל לאורך
שנות חיינו .הירידה בגמישות באה לביטוי
בירידה בזיכרון לטווח קצר ובמהירות התגובה.
עם זאת ,מידה לא מבוטלת של גמישות
נשמרת גם אצל בני הגיל השלישי ,והיא
מתבטאת ביכולות קוגניטיביות מורכבות -
זיכרון לטווח ארוך ,חשיבה אנליטית ,פתרון
בעיות ויישום ניסיון העבר בהווה  -הנרכשות
לאורך זמן ומוטמעות היטב ברשתות המוחיות.
אם כך ,אין פלא שמחקרים רבים מצביעים
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על שיפור ביכולות קוגניטיביות לאחר אימון,
גם אצל חולים עם נזקים מוחיים שונים .יש
מחקרים המראים כי פעילות קוגניטיבית
המשולבת בפעילות גופנית מואצת ,מעוררת
את הגורמים הנוירוטרופיים בתוך התא ובכך
מגדילה את הגמישות המוחית .גמישות זאת
מסייעת בהתמודדות לא רק עם פגיעות
מוחיות ,אלא גם עם תהליכי ההזדקנות
הטבעיים .המוח הגמיש יכול ,גם אם בצורה
מוגבלת ,ליצור תהליכי רישות חדשים
המאפשרים פיצוי ושיפור תפקודי .ואמנם,
בממצאים ראשוניים ממחקרים המשווים את
היעילות של תוכניות התערבות ,מסתמן יתרון
להתערבויות הוליסטיות ,העוסקות ברכישת
מיומנויות אחדות ,לעומת התערבויות ממוקדות
העוסקות באימון של יכולת קוגניטיבית
אחת .בגישה ההוליסטית מודגש הצורך
בהתייחסות מערכתית לצרכים הייחודיים
של החולה ומשפחתו .במסגרת התערבויות
אלו כלול גם אימון קוגניטיבי ספציפי
(כמו מטלות לשיפור ביכולת הקשב והזיכרון)
לצד שכלול מיומנויות חברתיות ,פסיכותרפיה
קוגניטיבית-התנהגותית והתייחסות למערכת
המשפחתית של החולה ,ולעתים גם שילוב
של פעילות גופנית.

מניתוח של  19מחקרים ,שנערך
באוגוסט  2006ופורסם בכתב העת
","Acta Psichiatrica Scandinavica
עולה כי אימון קוגניטיבי שיפר את היכולת
הקוגניטיבית ואת רמת התפקוד גם בקרב
חולים הסובלים מאלצהיימר .לפי מחקר
שפורסם בכתב העת " "Natureבאפריל ,2010
שצוטט במאמר שפירסם פרופ' יהושע צאל
("התעמלות מוחית או בלבול מוח?"" ,הארץ",
 ,)29.5האימון הקוגניטיבי אינו יעיל ,כביכול.
אבל יש לראות את המחקר בהקשר של
מגבלותיו .הממצאים דווקא הראו שיפור ,אבל
רק במטלות שעליהן התאמנו המשתתפים.
שיפור בזיכרון
במחקר משנת  ,2009שבחן את יעילותו של
מודל הוליסטי בקרב אוכלוסייה הסובלת
מירידת זיכרון ,נמצא כי התוכנית שיפרה את
היכולת הקוגניטיבית והתפקוד היום-יומי
של החולים .תוצאות דומות עלו ממחקר
משנת  .2008השינוי המובהק נמצא
בתחום הזיכרון .מובן שאפשר לבקר חלק
מהמחקרים על בסיס מתודולוגי .הבעיות
המתודולוגיות המרכזיות הן מספר נבדקים
מצומצם ,חוסר במעקב לטווח ארוך
והתערבות קצרה מדי .אפשר גם לטעון,

במידה מסוימת של צדק ,שחוקרים נוטים
לפרסם רק מחקרים עם תוצאות חיוביות.
פורסמו גם מחקרים שאינם מראים שיפור
בעקבות אימונים ממוחשבים ,אבל הם
מועטים לעומת אלה המראים שיפור .קשה
מאוד לבצע מחקרים מדויקים על יעילות
טיפול בבני אדם לפי המודל המחקרי של
מדעי הטבע .כמו כן ,לנוכח ריבוי המשתנים
הקשורים בהתנהגות ובחיי בני אדם ,אי
אפשר לצפות ל 100%-יעילות .עם זאת,
יש מספיק מחקרים המצביעים על שיפור
תפקודי בעקבות אימון או טיפול קוגניטיבי.
הדבר נכון בנוגע לבני אדם הסובלים
מדמנציה ועל אחת כמה וכמה בנוגע
למבוגרים בריאים .הגמישות המוחית
מאפשרת לבני אדם להתמודד ביעילות עם
השינויים המתרחשים עם הגיל.
אמנם עדיין רב הנסתר על הגלוי בתחום
תפקודי המוח ,אבל הידע הקיים מצביע על
כך שאימון קוגניטיבי הוליסטי ,הכולל שילוב
בין אימון קוגניטיבי במטלות מגוונות לאימון
גופני ולאינטראקציה חברתית מעצימה,
מתבסס על גמישות מוחית ועשוי להביא
תועלת לאוכלוסייה המבוגרת.
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השיק אתר אינטרנט
חדש ומשודרג

משה איבגי ,דני שטג ,אור בן מלך ושחקנים נוספים
בסרטו החדש של הבמאי שמי זרחין
בילו את היום בצילומים במסדרונות
בית החולים לוינשטיין

חדשות בקצרה

המאושפזים בבית החולים לוינשטיין והצוות המטפל הופתעו במהלך חודש יוני לראות את
מסדרונות בית החולים הופכים ליום אחד לסט צילומים בסרט הקולנוע החדש של הבמאי
שמי זרחין" ,העולם מצחיק" .בסרט ,שצפוי לעלות לאקרנים במהלך קיץ  ,2012מככבים
מיטב השחקנים בישראל ,המגלמים יותר מ– 50דמויות ,וביניהם :אלי פיניש ,אסי לוי ,אולה
שור ,שייקה לוי ,ישראל קטורזה ,זאב רווח ,שלומי קוריאט ,רותם אבוהב ,אבי גרייניק ,אלון
נוימן ,לבנה פינקלשטיין ,דרור קרן ,יוסי מרשק ,שרית וינו אלעד ,יחזקאל לזרוב ,עידו ברטל,
עירית קפלן ,רותם זיסמן ,מיכה סלקטר ,ליאור רז ,אברהם סלקטר ,גל לב ,מיטל גל ,דוד שאול,
משה אשכנזי ורבים נוספים .צילומי הסרט החלו באמצע מאי ונמשכו עד תחילת יולי .לסצנות
שצולמו בבית החולים לוינשטיין הגיעו השחקנים :משה אבגי ,דני שטג ,אור בן מלך ואחרים.
"העולם מצחיק" הוא חגיגה יצרית וחושנית של צחוק ,דמע ,סיפורים ובני אדם .הסרט מופק
על-ידי טליה קלינהנדלר  -פאי סרטים ,משה ולאון אדרי  -סרטי יונייטד קינג ,ובתמיכת קרן
רבינוביץ לאומנויות ,שידורי "רשת" ו yes-והוא יופץ על-ידי סרטי יונייטד קינג בע"מ.
בימוי ותסריט :שמי זרחין ("לילסדה"" ,הכוכבים של שלומי"" ,אביבה אהובתי" ואחרים).

בית החולים לוינשטיין מקבוצת הכללית,
השיק אתר אינטרנט חדש ומשודרג,
שכתובתוwww.loewenstein.co.il :

באתר ניתן למצוא מידע מקיף אודות בית
החולים ,הסבר על מחלקות האשפוז,
מרפאות החוץ ,המכונים וכן תחומי הטיפול
בשיקום הקיימים בבית החולים.
בדף הבית נמצא הגולש מידע זמין ושימושי
ובין השאר מופיעים בו המדריך למטופל
שבו מידע מגוון אודות בית החולים .המידע
כולל את דבר המנהל שמסביר את יתרונותיו
המיוחדים של לוינשטיין ,בזכותם ניתן
להגיע ליכולת הגופנית והתפקודית הגבוהה
ביותר ולהישגים השיקומיים הטובים ביותר.
יש בו גם מפת התמצאות נוחה של מתחם
בית החולים ,רשימת הרופאים המומחים
ברפואה פיסיקלית ושיקום ,מידע בנושא
סטאז' והתמחות בבית החולים ,חדשות
ומאמרים בנושאי שיקום ,קישור לפורום
השיקום המנוהל בידי מומחי בית החולים
לוינשטיין ,מידע על אירועי התרמה למען
בית החולים וסדנאות שבית החולים מפעיל
לטובת המלחמה בתאונות הדרכים.
מנהל בית החולים לוינשטיין ,פרופ' עמירם
כ"ץ ,מציין כי "בעידן בו האינטרנט תופס מקום
כה מרכזי בחיינו ומשמש את כולנו באופן
יומיומי ,חשוב לנו להציג את המידע הרלוונטי
לגולשים באתר חדש ,משודרג ,שנבנה
כך שהוא ממוקד משתמש ונוח לתפעול.
אתר האינטרנט מהווה חלון ראווה לפעילות
ולשירותים שאנו בבית החולים לוינשטיין
מציעים למטופלינו ,לבני משפחותיהם,
לתורמים ולאנשי מקצוע בתחום”.
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בית חולים לוינשטיין ,נעים להכיר
בית החולים לוינשטיין השתתף בכנס "מאה שנות איכות" במסגרת חגיגות שנת
המאה לכללית
בחודש מאי התקיים במרכז הירידים בגני התערוכה כנס "מאה שנות איכות" של כללית .הכנס
ציין מאה שנים של עשייה איכותית והובלה של מערכת הבריאות בישראל ושם דגש מיוחד
על העשייה של מוסדות הכללית ,בתי חולים ומחוזות ,בתחום זה.
בית החולים לוינשטיין ,בחר להציג ביריד הידע בכנס דגם של בית עץ המדמה בית אמיתי
כמודל לתהליך השיקום של המטופלים המגיעים לאשפוז בביה"ח לוינשטיין .בבית הוצגו
בין השאר אביזרים וכלי טיפול אינטראקטיביים מבית החולים שיצרו אווירה חוויתית והרבה
עניין סביב הביתן .בין כלי הטיפול שהוצגו :סדנת טיפול פסיכולוגי בשוקולד ,עמדת חדר כושר
למוח ,סימולטור נהיגה ומערכת פוסטרוגרף ממוחשבת המסייעת באבחון הפרעות בבקרה
היציבתית ובשיווי המשקל .פרט לכך ניתן היה לצפות במסכים שהוצבו בביתן במידע מפורט
אודות רופאי בית החולים וכן בקטעי וידיאו
ששילבו הופעות בתקשורת של מומחי בית
החולים בנושאים השונים.
גילה ירושלמי ,רכזת איכות בבית החולים
לוינשטיין ,מסבירה את הבחירה להציג את הביתן
כבית" :תהליך השיקום שהמטופלים עוברים
אצלנו מצריך שהייה ארוכה עד לחזרתם לבית
ולקהילה .בתקופה זו ,אנחנו בביה"ח לוינשטיין
מהווים את הבית עבור כל אחד מהם ואנו אנשי
הצוות עושים כל מאמץ לייצר עבור המטופלים
סביבה ביתית ,חמה ,נעימה ותומכת".
במסגרת הכנס הציגה איתנה טבקרו ,מנהלת
הפיזיותרפיה בבית החולים לוינשטיין ,את
העבודה "מחלום למציאות – מצוי ורצוי בניהול
והנעת עובדים" וכן הוצג פוסטר בנושא פרויקט
תמ"ר – תיק רפואי ממוחשב בכלל מחלקות
בית החולים.
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הסיפור הלא ייאמן של עידן ברקן
עידן ברקן ,בן  23מכרמיאל ,נסע עם הוריו ואחותו לטיול אחרי
צבא בדרום אפריקה .החלטה של הרגע האחרון להאריך את
הטיול שינתה את חייו .לפניכם הסיפור הלא ייאמן של הפציעה,
חוסר ההכרה המתמשך ,ההתעוררות והשיקום המופלא.

לרשת של בתי חולים בינלאומיים פרטיים ברמה גבוהה .למעשה
עידן הגיע לוינטוק כ– 23שעות לאחר התאונה ,זמן קריטי במונחים
של פגיעת ראש כה קשה .בביה"ח עידן הוכנס מיד לניתוח חירום וכל
הטיפול בעידן התרחש כאשר בעצם אף אחד מבני המשפחה בארץ
לא התעדכן במה שקרה .את הבשורה קיבלה אימו של עידן מאחותה
לאחר שאחיה עדכן מדרום אפריקה כי עידן עבר תאונת דרכים
קשה ,נפגע בראשו ,עבר ניתוח והוא נמצא בטיפול נמרץ" .בשלב הזה
התחלנו להתארגן בכדי להגיע לנמיביה .יש צורך בוויזה כדי להיכנס
לשם ומשרד החוץ סייע לנו בנושא הזה מאוד" ,מספרת אימו של
עידן .יומיים לאחר התאונה אביו של עידן היה כבר בדרכו ליוהנסבורג.
מוטי ברקן ,אביו של עידן ,מספר כי את המפגש הראשון עם עידן הוא
לא ישכח" :הראש שלו היה בגודל של כדורסל ,הוא שכב עם פלג גוף
עליון חשוף ומחובר למכשירים .הוא היה מלא בשטפי דם ,ראש חבוש
ונפוח מאוד והיה מחוסר הכרה".
הרופא הסביר למוטי שהייתה פגיעה במעטפת המוח ולא נתן סיכויים
גבוהים או השאיר הרבה מקום לתקווה ואופטימיות .מוטי היה עם
עידן באותו בית חולים עד אשר ניתן האישור להטיס אותו לישראל.
בהמשך עידן הועבר ישירות משדה התעופה למחלקת הטראומה של
ביה"ח שיבא ולאחר מספר שבועות הועבר לשיקום נשימתי.
חודשיים לאחר הפציעה הגיע עידן לבית החולים לוינשטיין לשיקום.
המשפחה מספרת כי התחושות היו מעורבות :מצד אחד תחושות
קשות מאוד בעקבות מצבו אך מצד שני הם לא הרפו מהתקווה
שעידן יצליח לצאת מזה.

הפגישה שלי עם עידן התקיימה לפני קצת יותר משנה כאשר חזר
אלינו לבית החולים לוינשטיין לשיקום ,זמן קצר אחרי שהתעורר
ממצב ממושך מאוד של חוסר הכרה שארך בסך הכול כשנה וחצי.
אני פוגשת בו עם אימו במסדרונות המחלקה לשיקום חבלות מוח
ושומעת ממנה על תאונת הדרכים ,על הפציעה האנושה ,על הריחוק
מהבית ,על ההתמודדות ובעיקר על האמונה החזקה שקיימת בה
שעידן עוד ינצח את הכל.
עידן נולד וגדל בכרמיאל ,סיים את ביה"ס תיכון כרמים ,התגייס לצה"ל
ושירת בסיירת אגוז .יצא לו לשרת באופן פעיל במלחמת לבנון השנייה
כאשר בדצמבר  2007השתחרר ,הספיק לעשות פסיכומטרי ושנה
לאחר מכן יצא יחד עם הוריו ואחותו לטיול אחרי צבא בדרום אפריקה.
הטיול ,בו נפגשו גם עם בני משפחתם שמתגוררים בדרום אפריקה,
היה מוצלח מאוד ונמשך כשבועיים .בסיום הטיול החליט עידן להאריך
את הטיול ולצאת יחד עם בן דודו לטיול במדבר קלהארי בנמיביה.
"שמעתי שיש שם את חוות הדיונות הגדולה בעולם ורציתי לבקר בה,
רציתי לראות שם חיה ייחודית שמתגוררת רק במדבר הזה .עשיתי
קורס נהיגת שטח והתכוונתי לעשות בהמשך קורס לטיפול בנחשים",
מספר לי עידן.
עידן ובן דודו הספיקו לטייל מספר ימים בנמיביה ,הם היו בדרכם
לדיונות כאשר הג'יפ בו נהגו התהפך .מעדויות של משפחה שעברה
במקרה בדיונות ומצאה אותם ,עולה כי בן הדוד של עידן היה מחוץ
לרכב כשמצאו אותם וחיפש עזרה ואילו עידן היה לכוד בג'יפ אך
עדיין בהכרה .מכיוון שלא הייתה תקשורת במקום בו היו ,בני הזוג
נסעו לכפר סמוך ,שנמצא במרחק של כמה שעות ,כדי להזעיק עזרה.
בני הזוג הצליחו למצוא בכפר הסמוך אישה שהייתה בעברה אחות
לטיפול נמרץ בגרמניה והיא נרתמה מיד לעזור .כארבע שעות לאחר
התאונה אותה אישה הגישה לעידן עזרה ראשונה .היה קושי לחלץ
את עידן מהג'יפ ורק בשעות הלילה המאוחרות ,הצליחו לחלץ אותו
והוא הובא למרפאה מקומית .בשלב בו האמבולנס הגיע לכפר ,עידן
כבר איבד את הכרתו .המרפאה אליה הגיעו לא הייתה מאובזרת
באמצעי טיפול מתקדמים ועידן הוטס לוינטוק ,עיר הבירה ,היישר

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

עידן הגיע ללוינשטיין במאי  2008ליחידה לטיפול נמרץ לשיקום
ההכרה ,כשהוא מחוסר הכרה" .עידן הגיע אלינו במצב וגטטיבי ,פצוע
מאוד קשה ,מחוסר הכרה וסובל מדימומים קשים ,חבלות מוח קשות
ושברים בכל מקום אפשרי" ,מציין ד"ר בן ציון קרימצ'נסקי ,מנהל
היחידה לטיפול נמרץ לשיקום ההכרה .במשך עשרה חודשים עשה
הצוות מאמצים רבים" ,הוא נראה כמו אחד שאוטוטו עומד להתעורר
ולקום מהכסא ,כל כך שלו ויפה ,כל המערכות בגוף שלו התייצבו.
מבחינה פיזית הוא היה במצב טוב אבל שום דבר לא קרה" ,מספר
מוטי ברקן .לאחר עשרה חודשים התבשרו בני המשפחה כי בשלב זה
עידן אינו בר שיקום והוא הועבר למוסד הסיעודי "אצולת המונפורט"
בצפון הארץ .כחמישה חודשים לאחר השהייה במוסד הסיעודי ,בו
טיפלו בעידן היטב ,גילה הצוות הסיעודי כי עידן מתחיל להתעורר .אימו
של עידן מספרת כי היה מדובר בסימנים קטנים :הרמת יד ,הרמת
ראש ,עידן החל לדבר דרך העיניים ,הפעיל רגל" .היום אנחנו יודעים,
שגם בתקופה שחשבנו שהוא מחוסר הכרה ,הוא היה איתנו .הוא זוכר
שירים שלמים שיצאו אחרי שהוא נפצע והשמענו לו במהלך האשפוז.
הוא מדקלם אותם באופן מלא" ,מספר מוטי .בשבועות שלאחר מכן
עידן המשיך להתקדם ,חזר לתקשר ואף חזר לאכול בכוחות עצמו.
הוריו החליטו לפנות שוב לביה"ח לוינשטיין ולאחר אבחון שעבר
הוחלט לקבל אותו לשיקום במחלקה לשיקום חבלות מוח ,בניהולו
של ד"ר ירון סחר .וכך ,בחודש ינואר  ,2010עידן חזר לשיקום בבית
החולים לוינשטיין והחל בתוכנית טיפולים שכללה פיזיותרפיה ,ריפוי
בעיסוק וטיפול בתקשורת .אחרי שנה של שיקום אינטנסיבי בבית
החולים לוינשטיין שב עידן לביתו ולחייו בצפון.
המסר שמבקשים הוריו של עידן להעביר להורים אחרים ולכל מי
שנמצא בתהליך דומה" :לא להרים ידיים! הרופאים מציירים לפעמים
מצב מסוים ,שהוא לפעמים פסימי ומרפה ידיים ,וצריך לדעת לא
לשקוע בזה אלא להמשיך כל הזמן הלאה ולראות את השלב הבא.
צריך לאזור הרבה אומץ ולהסתכל תמיד קדימה".
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"הרואה ואינו רואה"

תאור טיפול של רפוי בעיסוק באדם עם ליקוי בתפיסה החזותית
מאת :יפעת שוורץ ,מרפאה בעיסוק אחראית ,המחלקה לשיקום חבלות מוח ,בית החולים לוינשטיין

עידן היום בן  .24בגיל  ,21.5לאחר שרות צבאי בסיירת מובחרת
יצא לטיול ארוך בחו"ל .במהלך הטיול נפגע בצורה אנושה בתאונת
דרכים .נחבל בראשו ואיבד את הכרתו .הוא היה מחוסר הכרה במשך
שנה וחצי (!!) בחודשים האחרונים לפני קבלתו למחלקה לשיקום
חבלות מוח בבית החולים לוינשטין החל להגיב לסביבה ,להזיז את
מבטו ,לסגור ולפתוח עיניים לפי בקשה ,להניע את הראש וארבע
הגפיים ,וכן החל לאכול דרך הפה מזון דייסתי .בקבלתו למחלקתנו
נערכה לו הערכה תפקודית מקיפה בריפוי בעיסוק  -נבדקו תפקודי
הגפיים העליונות ,תפקודי התפיסה ,החשיבה והזיכרון וכן התפקודים
הניהוליים .למרות שנמצאו תנועות חלקיות לפחות בכל המפרקים
בגפה העליונה ,הידיים היו פונקציונאליות רק באופן חלקי .התחושה
השטחית נמצאה שמורה אך התחושה העמוקה נמצאה לקויה וכן הוא
התקשה מאד בזיהוי חפצים תוך מישוש .כאשר התחלנו בהערכה ציין
עידן שאינו רואה ,ואכן נראה קושי בולט בראיה .נמצא כי הוא מסוגל
לקלוט ולראות גירויים רק ברבע משדה הראיה .מעבר לכך ,נמצא
ליקוי משמעותי בתפיסה החזותית – כלומר ,גם כשראה חפץ והצליח
לעקוב אחריו במבטו ,לא היה מסוגל לדעת מהו חפץ זה! עידן למעשה
התנהג כעיוור אף על פי שברבע משדה הראיה היה מסוגל לראות
בצורה ברורה .הוא לא זיהה אנשים ,חפצים ,צורות וכמובן אותיות.
ליקוי זה בתפיסה החזותית נקרא" :אגנוזיה" .היה עלינו לקבל החלטה
טיפולית  -האם אנחנו מנסים להשיב לעידן את השימוש בתפיסה
החזותית כלומר ,ללמד את מוחו לזהות את מה שהוא רואה ,או
לחילופין – מלמדים אותו דרכי פיצוי כמו לאדם עיוור (כגון כתב
ברייל וכד') .שלושה שיקולים עיקריים הובילו אותנו לבחור באפשרות
הראשונה -לנסות ללמד את המוח לזהות:
•עידן היה בעל מוטיבציה גבוהה ,יכולות קוגניטיביות טובות ,ושיתוף
הפעולה היה מרבי.
•נראתה דינמיקה טובה מאז התעורר ,נראה היה כי כל יום יש
התקדמות בשטח כלשהו.
•ערוץ המישוש אשר אמור להוות פיצוי לראיה היה לקוי אף הוא ולא
ניתן היה לסמוך עליו בתור ערוץ קליטה עיקרי.
בבסיס הטיפול המתקן באגנוזיה עומדים מספר עקרונות:
א .השימוש בערוצים תקינים  -לעידן הייתה יכולת ניתוח קוגניטיבית
של הפרטים שקלט .הוא היה מסוגל לבצע השוואה בין פרטים שונים
ודומים במאפיינים שהצליח לקלוט (כגון :גודל ,גוון ,צורה וכו') וכך על
ידי שימוש ב"עוגנים" אלה אותם הצליח לזהות הצליח על ידי למידה

להגיע לזיהוי חפץ שלם .גם המוטיבציה הגבוהה וההתגייסות למאמץ,
המודעות העצמית ויכולת הבקרה הטובה שימשו כערוצים תקינים
ומשמעותיים בתרגול ובלמידה.
ב .הדרגה בהקניית היכולת להבחין בין חפצים .הדרוג התבטא במידת
השוני בין החפצים ,כמות החפצים ,מידת המוחשיות -אובייקטים/
תמונות ,מספר החזרות.
ג .השימוש בערוץ התחושתי שהיה לקוי אף הוא בתחילת הדרך-
נעשה חיזוק משותף של שני ערוצים לקויים כאשר בכל מקרה הערוץ
שהיה חזק יותר תמך באחר.
בהמשך לאחר שהתקדם והצליח להבחין בין חפצים מוכרים למד
להבחין גם בין מספרים ואותיות .בשלבים אלו תרגל גם הבחנה בין
צבעים וגוונים שונים .התרגול נעשה באמצעים שונים כמו ,לוחות
כתיבה ואף מחשב  -בעזרת עכבר ,התאמות נגישות ומקלדת גדולה.
בשחרורו עידן היה מסוגל לקרוא משפטים המורכבים מאותיות
בקוטר  2-3ס"מ בקצב איטי אך פונקציונאלי .היה מסוגל להבחין בין
חפצים ,לזהות אובייקטים במציאות או בתמונות ברורות .כמו כן הוא
היה מסוגל לראות מילים שכתב על מסך מחשב שניצב מולו (גודל
פונט של  2-3ס"מ) וכמובן להקליד אותן בעצמו על מקלדת בעלת
אותיות גדולות.
היום ,לאחר שחרורו ,עידן ממשיך להתקדם בכל התחומים ,הוא
כבר מקליד על מקלדת רגילה ,מצייר וממשיך לפתח את יכולותיו
וכישרונותיו.
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נבחרת הבאולינג
השתתפה בתחרות
בינלאומית

חדשות הבית

בחודש יוני יצאה נבחרת הבאולינג של
בית החולים לוינשטיין להשתתף בתחרות
בינלאומית שהתקיימה בבולגריה .הנבחרת
התמודדה מול הקבוצות הישראליות של
נמל אשדוד ובנק אגוד .שרה ליפקין ,רסמי
עיסא ועדה אליחי ,ייצגו את בית החולים
בכבוד ונהנו.

אות הוקרה מהפועל
לעדה אליחי
בסוף חודש יולי התקיים בהיכל הספורט
בתל אביב טקס סיום עונת ענפי הספורט
של "הפועל" .הטקס התקיים במעמד שר
החינוך ,שרת הספורט ,ראש עיריית תל אביב
וראש עמותת "הפועל" .עדה אליחי קיבלה
בטקס אות הוקרה על פעילותה בתחום
הספורט .כל הכבוד!
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נציגות מכובדת
לבית החולים לוינשטיין
בספורטיאדה
בחודש ספטמבר התקיימה באילת
הספורטיאדה המסורתית ,בה השתתפו
כ– 550ספורטאים מענפי הספורט השונים.
בית החולים לוינשטיין יוצג בגאווה וכבוד רב
על ידי מספר מרשים של עובדים במגוון
ענפי ספורט :בטניס  -ד"ר ילנה איידינוף,
רופאה בכירה במחלקה לשיקום שדרה
ונחמן זילדמן ,מנהל חשבונות ראשי ,בקט
רגל ובכדורסל נשים השתתפו הנבחרות
של בית החולים אשר מתחרות באופן סדיר
במהלך כל העונה בליגות מקומיות.
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים
לוינשטיין ,הגיע במיוחד לתמוך ,לצפות
ולעודד את הספורטאים.

נבחרת הקט רגל של לוינשטיין העפילה לשלב
רבע הגמר לאחר תוצאות יפות שהגיעה
אליהם בבתים :ניצחון מול נבחרת ההסתדרות
החדשה ותיקו מול בנק הפועלים באר שבע.
נבחרת כדורסל הנשים שיחקה מול דואר
ישראל דרום ומול הנבחרת של מע"צ.
במהלך הספורטיאדה התקיים אירוע חגיגי
של הכללית לספורטאים בו חולקו מגני
הוקרה לספורטאים מצטיינים לשנת ,2011
עדה אליחי ,כח עזר בלוינשטיין ושחקנית
בנבחרת הכדורסל ,קיבלה את המגן על
פעילותה בתחום הספורט.

מסתבר שיופי
לא בא על חשבון הנוחות

עם כל יתרונות הנוחות והנגישות

 מנועי דיזל  CRDIחדשים ומתקדמים
 170 כוחות סוס  -בגרסת תיבת הילוכים אוטומטית 136/כוחות סוס בתיבת הילוכים ידנית
 מערכת בקרת יציבות ESP
 מערכת למניעת התהפכות ROP
 מערכת נעילת גלגלים בכביש רטוב ABS
 רדיוס סיבוב הטוב בקטגוריה  -נמוך במיוחד לתמרון מושלם במקומות צפופים
 שתי דלתות צד כסטנדרט לנוחות מקסימאלית בעליה ובירידה מהרכב
 ניתן לבחור בין שני דגמים :וואן סגור  3מקומות ומיניבוס מפואר  8מקומות
לפרטים | *5606 :ויטלי050-9022892 :

זיהום מירבי
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 3 4

 1זיהום מזערי

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

דגם
מיניבוס 1+7
 2.5ל' ,דיזל ,אוט'
 2.5ל' ,דיזל ,ידני
ואן סגור
 2.5ל' ,דיזל ,אוט'
 2.5ל' ,דיזל ,ידני

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100 -ק"מ*
עירוני
עירוני

11.2
10.7

בינעירוני
בינעירוני

7.3
6.9

עירוני
עירוני

11.6
10.7

בינעירוני
בינעירוני

7.2
7.1
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PERSONAL
עם :רחל ראובן ,)61( ,אמא למיכל ()21
תפקיד :מרפאה בעיסוק אחראית,
המחלקה לשיקום נוירולוגי ג’

עובדת בבית החולים לוינשטיין משנת .1981

PERSONAL

מאת :יעל דשא ,מרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד,
בית החולים לוינשטיין
ילדות :גדלתי ביפו לאורך כל הילדות והתיכון .גרנו בשכונה מעורבת
של שנות ה .60-בתיכון למדתי בתיכון עירוני ז’ במגמה ביולוגית .בצבא
שירתתי כסייעת רופא שיניים.
השכלה :למדתי באוניברסיטת באר שבע גיאוגרפיה ופילוסופיה
לתואר ראשון .זו הייתה אוניברסיטה מדהימה .קבוצת סטודנטים
קטנה ואינטימית .עם סיום הלימודים נשארתי לגור בבאר שבע ,עשיתי
תעודת הוראה ולימדתי גיאוגרפיה .בשלב כלשהו הבנתי שתחום
ההוראה לא מתאים לי והחלטתי לחזור לת”א .בהמשך עבדתי
במחלקת המדידות של עירית תל אביב .לאחר כשנתיים הרגשתי
שחסרה לי האינטראקציה עם אנשים והתחלתי לחשוב מה אני עושה
עם החיים שלי.
הסבה מקצועית :חיפשתי אחר תחומים בהם אוכל להשתלב
ואיכשהו התגלגלתי לקורס הסבה לריפוי בעיסוק דרך משרד העבודה
באוניברסיטת תל אביב .נשביתי בקסמו של המקצוע וידעתי שזה יכול
להתאים לי .למדתי במחזור הראשון .הלימודים היו מעניינים ובתנאים
מצוינים .בסופם הגעתי להכשרה מעשית בבית החולים לוינשטיין.
כאן התחיל סיפור האהבה שלי עם בית החולים לוינשטיין .התאהבתי
במקום כשראיתי בו את החיבור של מקצוע הריפוי בעיסוק למערך
הטיפול השיקומי ומקומו של הריפוי בעיסוק במסגרת עבודת הצוות.
למעשה ,אני מחוברת לפה כ 32-שנים!
בית החולים לוינשטיין :רוב שנותיי עבדתי בשתי המחלקות לשיקום
נוירולוגי וכיום אני אחראית על סקטור הריפוי בעיסוק במחלקה
לשיקום נוירולוגי ג’ .האוכלוסייה במחלקה כוללת בעיקר מטופלים
לאחר אירוע מוחי או פגיעות מוחיות לא טראומטיות ומאוד התחברתי
לעבודה עם אוכלוסייה זו כי אני רואה את האתגר הגדול.
הטיפול בריפוי בעיסוק משלב שני תחומי ליבה :תפקוד מוטורי ותפקוד
קוגניטיבי לצורך שילובו של המטופל חזרה לחייו בסביבה הטבעית,
בבית ובקהילה .לתחושתי ,זהו אתגר עצום .לכן נשארתי בתחום הזה
בשיקום לאורך שנותיי פה.
התפתחות מקצועית :ב– 30שנות עבודתי כמרפאה בעיסוק
גישות הטיפול השתנו ,הטכניקות פותחו והתקדם כל העת המחקר
בנושא .הקשיים בבסיסם נשארו אותו הדבר אך כיום יש יותר שימוש
בטכנולוגיה.
לצד התפקיד הניהולי שאני מבצעת בשנים האחרונות ,אני עסוקה גם
בטיפול במטופלי המחלקה .בנוסף ,עסקתי רבות בהכשרת סטודנטים
ועובדים חדשים בריפוי בעיסוק שהתחילו את דרכם המקצועית ואני
גאה שחלקם מהווים כיום את דור הביניים ואת התשתית המצוינת
לדור העתיד של המקצוע .אני ובנות גילי מתקרבות אוטוטו לגיל
הפרישה וחשוב לי לדעת שאני משאירה אחריי דור חדש שימשיך
את העבודה.
הרהורים על הפרישה המתקרבת :יש לי תחושת סיפוק עצומה
ותרומה אישית לי ולמערכת (כמובן למטופלים הרבים שעבדתי
איתם) .עם זאת ,אני חשה בלב שלם שהגיע הזמן להעביר הלאה את
השרביט לדור הבא .מדובר בדור שצבר הרבה ידע ויכולות .אני אמורה
לפרוש בעוד כשנה בערך ויש לי הרבה מה לעשות אחרי הפרישה:
לטייל ,להתנדב ,למצות את תחום הקריאה ואולי לעבוד בו .כל עוד
יש לי שנות בריאות ויכולת ,אני רוצה למצות אותן עד תום .בהקשר
הבריאותי עברתי תקופה לא פשוטה שהתגברתי עליה .התגלה אצלי
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סרטן שד אבל הדברים הסתדרו ,עברתי ניתוח ,וכיום אני בביקורת
אחת לחצי שנה .חשוב לי ליהנות מהחיים .החיים תמיד גוררים אותך
לשגרה אבל באיזשהו מקום הדבר הזה נמצא בקצה המודעות .זה
נותן פרופורציה לחיים ואני מרגישה שיש לי הזדמנות נוספת שאני
רואה אותה ומודה עליה.
סיפוק/משמעות בעבודה :נושא הנתינה ,לראות את הזולת ברגעיו
הקשים ולהיות שם כדי לקדם ולתמוך בו .אם אין לך את זה אי אפשר
לבחור בעבודה כזו .גם מחוץ לעבודה יש לזה משמעות והרבה פעמים
מציינים זאת בפניי אנשים שקרובים אליי .יש לי מזל שהגעתי למקצוע
הריפוי בעיסוק כדי לממש בו את היכולות האלה.
רגע משמעותי בעבודה :יש הרבה רגעים כאלה של התרגשות
מההצלחה של תהליך שיקומי .אנשים ששומרים על קשר ובאים
לבקר .לפעמים זוכרים גם רגעים קשים או מסתכלים .חוויות טובות
מהעבודה יש כ”כ הרבה ...שקשה לזכור אחת משמעותית במיוחד.
בשנים הראשונות המעורבות הרגשית הייתה עצומה .עם הזמן למדתי
להימנע מהעוצמות הללו כדי לא להישחק .כמובן שאסור לגלות
אדישות וצריך למצוא את האיזון העדין.
לא יודעים עליי ש :אני מאוד אוהבת לשיר במקהלות .שנים רבות
שרתי בחבורת זמר בתל אביב ולאחרונה אני שרה בחוג זמר שבו יש
פחות מחויבות של הופעות אך החומרים מצוינים .בבית אני שומעת
זמר עברי ומוזיקה .הרדיו אצלי תמיד פתוח (זהו הרגל מהבית) .אני
אוהבת את רשת ב’ ורשת ג’ עם זמר עברי .אני פותחת את היום ,כל
יום ,בשש בבוקר עם היומן של רשת ב’ ומתעדכנת באקטואליה.
רשימת קריאה :בימים אלו אני קוראת את “נוילנד” של אשכול נבו.
אני מאוד מתחברת לדמויות כי הן כל כך נגישות ומזכירות לי את הווי
החיים שלי .הוא מחובר לכאן ולעכשיו .לאחרונה ביקרתי בסין וקראתי
ספרות רבה שקשורה לזה :הביוגרפיה של מאו ,המיתולוגיה של סין,
ברבורי הפרא .אני מאוד אוהבת לקרוא ויש לי רשימת קריאה מוכנה.
אני אוהבת לקרוא לפי נושאים ולא בדרך אקראית .לדוגמה בתחום
של ספרות יפה ,אני אוהבת לקרוא את מכלול הספרים של סופר
מסוים ובנוסף להתעמק ולקרוא על התקופה שבה נכתבו הדברים
מבחינה היסטורית.
ההורות :אני יכולה לציין שאם יש משהו משמעותי שעשיתי בימיי זה
להביא לעולם את מיכל .זה נתן לי הזדמנות לחוות את ההורות ואת
האימהות .אני אומרת לכל אחד שעומד בפני החלטה כזו ש”אסור”
לפספס את זה .בשלב כלשהוא בחיים אחרי שלמדת ,טיילת ,עבדת,
מגיעים לנקודה שבה האדם לא יכול לחיות רק סביב עצמו .כיום תאי
המשפחה הלא סטנדרטיים הם כה מגוונים ונפוצים.
יש לי ילדה מדהימה ואין לי מילים לתאר זאת! מיכל ילדה מאוד
עצמאית ולמרות שהיא בת יחידה ידעתי לשחרר ולהנחיל בה את
ערך העצמאות.
אנחנו גרות במרכז העיר ,קרוב לכל מקום ולים ושתינו נהנות מאוד
מהשכונה שלנו .אני מאוד מחוברת לתל אביב ולמה שהיא מציעה.
זוהי עיר מרתקת עם קודים משלה .דווקא עכשיו לקראת הפרישה ,יש
לתל אביב המון מה להציע ואני בטוחה שאיהנה ממנה.
אם לא הייתי מרפאה בעיסוק :ייתכן שהייתי הולכת ללמוד ספרנות
עם יכולת לעבוד בספריות עירוניות .יש בזה מגע עם אנשים ושילוב
עם ספרות (מי יודע אולי בפרישה אעבוד בסטימצקי.)...
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נציגות הסיעוד
השתתפו בכנס הבינלאומי
לבקרת ומניעת זיהומים
שהתקיים בשוויץ

חדשות הסיעוד

במחלקה לשיקום אורטופדי
נלחמים בחיידקים

בסוף חודש יוני התקיים בשוויץ הכנס
הבינלאומי לבקרת ומניעת זיהומים.
אילנה אור ,עליזה רחמן וגיטה פרנקו ,סגנית
מנהלת סיעוד במחלקה לשיקום אורתופדי,
השתתפו בכנס מטעם בית החולים לוינשטיין
במטרה לחלוק ולרכוש ידע בנושא מניעה
ובקרה של זיהומים במערכת הבריאות.
קבוצת האחיות הבכירות קיבלה את ברכת
הדרך של הנהלת בית החולים כאות הערכה
על פעילותן ותרומתן למחקר האירופאי
 MOSARשהתבצע במשך שנתיים
במחלקה לשיקום אורטופדי .הכנס התקיים
באוניברסיטת ז'נבה וכלל תערוכה שהציגה
בעיקר מכשור שאינו דורש מגע יד אדם
וחומרי חיטוי לידיים .בין הנושאים בהם עסק
הכנס :מניעת זיהומים במדינות עם משאבים
מוגבלים ,חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה,
התמודדות עם זיהומים ביחידות טיפול
נמרץ ,דיאליזה ,פדיאטריה ומניעת זיהומים
פוסט אופרטיביים .נציגות בית החולים
חזרו מהכנס עם הרושם כי הנושא החשוב
ביותר בתחום מניעת זיהומים ,שמאחד את
הצוותים הרפואיים בכל ארצות העולם ואיתו
נלחמים ביום יום ,הוא היגיינת ידיים של
צוותים רפואיים .האחיות ציינו עוד כי הכנס
היה מפגש מעניין עם עמיתים ממערכות
בריאות שונות בעולם.

בית חולים לוינשטיין כמרכז שיקום ארצי
קולט מטופלים מכל בתי החולים והקהילה.
כ 10%-מהמטופלים מגיעים עם זיהומים,
חלקם עם חיידקים עמידים .זיהום מעכב
ופוגע בתהליך השיקום ,גורם סבל למטופלים
ועלותו למערכת גבוהה .במסגרת תכניות
הצוות הסיעודי למניעת סיבוכים מתבצעת
בבית החולים פעילות אינטנסיבית למלחמה
בחיידקים בכלל וחיידקים עמידים בפרט.
אילנה אור ,מרכזת תחום מניעת זיהומים
בבית החולים ,פועלת בכמה רמות:
מניעה ,הדרכה לצוותים המטפלים ,מעקב
ובקרה .הודות לשיתוף הפעולה בין המטפלים
השונים ,קיימת בשנים האחרונות מגמה של
ירידה מובהקת בשיעור הזיהומים הנדרשים
בבית החולים.
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בשנת  2009השתתפה המחלקה לשיקום
אורתופדי במחקר אירופאי לבדיקת
הימצאות והיארעות חיידקים עמידים כמו

.Acinetobacter, VRE, ESBL MRSA

המחקר כלל בתי חולים כלליים ושיקומיים
באירופה ,מרכז גריאטרי שיקומי באיכילוב
ואת המחלקה לשיקום אורטופדי בבית
החולים לוינשטיין.
המחקר נמשך כשנתיים והתבצע על ידי
הצוות הסיעודי בהנחיית ובהדרכת אילנה
אור ,רכזת תחום מניעת זיהומים ,עליזה רחמן,
מנהלת הסיעוד במחלקה לשיקום אורטופדי
וגיטה פרנקו ,סגנית מנהלת הסיעוד במחלקה
לשיקום אורטופדי.
עם סיום השלב הראשון במחקר נמצא כי
אחוז הזיהומים הנרכשים במחלקה היה
הנמוך ביותר ביחס לבתי החולים האחרים
שהשתתפו במחקר .בשלב זה המחקר
הסתיים ונמצא בשלב ניתוח ,עיבוד נתונים
והסקת מסקנות.

אתר הסיעוד של
בית החולים עלה לאוויר
לאחר פעילות אינטנסיבית של קבוצת
אחיות ,בהנחייתה של גלית בר מור מסגל
אחות ראשית בשרותי בריאות כללית" ,נולד"
האתר החדש של הסיעוד בלוינשטיין.
המידע הנמצא באתר נועד לשרת את כלל
ציבור האחים והאחיות בבית החולים והוא
כולל מידע בנושאים מגוונים ,בזמינות ונגישות
גבוהים .בין הנושאים אותם ניתן למצוא באתר:
נהלים והנחיות ,למידה מקוונת (לומדות),
פיתוח מקצועי ,חידושים בסיעוד ,הודעות
וקישורים לאתרים שונים בתחום ועוד.
לדברי שושי שנהב ,מנהלת הסיעוד בבית
החולים לוינשטיין ,השימוש באתר מכניס
רוח חדשה ורעננה לציבור האחיות ומייעל
את העבודה.
תודה לכל העוסקות במלאכה :גילה רגב-
מרכזת הפרויקט ,מלכה אשכנזי -על יישום
מדיניות הנהלת הסיעוד באתר ,נלי דורני,
איילת סרי ונורית בן ארויה -אחיות טיפול
נמרץ ,על תרומתן בבניית האתר ,שיווקו
והדרכת צוות הסיעוד.

לזכרה – קוים לדמותה
קשה  ,וכמעט בלתי אפשרי לכתוב על
דפנה בלשון עבר
בת  62ונפרדה מהחיים
נפרדה מאיתנו – בסערה.
דפנה  -אחות מוסמכת יוצאת דופן
דייקנית ,מקצועית ומסורה
מעורבת ופעילה בתחום הסיעוד,
שותפה לעשייה ולקידום,
מדריכה מחלקתית
צנועה ורבת השפעה.
בענווה האופיינית לה גם זכתה בפרס
המצוינות לשנה .2007
בשנים האחרונות ומאז שחלתה ,הייתה
מודעת ומעורבת בטיפול עם אמון רב
ברופאיה ,ותמיד בשליטה מלאה.
דפנה אמרה ולא פעם שמחלתה תלמד
לחיות איתה ולא ההיפך.
הקפידה להיראות טוב למרות המוגבלות.
מטופחת להפליא ,מספרה ,ואפילו פסים
אדומים ומחמיאים בשיער.
תמיד מושיטה יד מעודדת ,משרה תקווה...
חכמה וחברה אדירה.
עקשנית “ונמסה” כאשר דיברה על ילדיה.
אם דאגנית מאין כמוה ועם זאת נתנה
לילדיה את המרחב להתפתח גם כשבחרו
ללמוד ולגור בחו”ל.
רעיה ואם למופת ,ובת מסורה להוריה
הקשישים.
ידעה ליהנות ולהתענג עם אוכל טוב,
לצד הוספת כמה יחידות אינסולין.
הקפידה על ארוחות שבת ,מעשה ידיה,
עם המשפחה וחברים.
אורח לרגע לא יכול היה לתפוס אותה
בלי עוגות הגבינה הנפלאות שלה,
אשר דאגה להכין באופן קבוע.
אהבה תיאטרון ערבי שירה בציבור ותכננה
ללמוד באוניברסיטה בשנת הלימודים
הקרובה.
ואכן כן  ,נהנתה מהחיים וזכתה להרבה נחת
מילדיה ונכדיה.
חזרה לא מכבר עם בעלה מחופשת
סופשבוע בפריז
וגם הספיקה לחגוג ולראות את בתה תחת
החופה.
צלצול הטלפון מדפנה בצהריים ,מיד לאחר
סיום המשמרת שלי בעבודה ,יחסר לי מאוד.
שם מאחורי המילים “ בא לך לשתות קפה”
נמצא הרצון לדבר ולשאוב עידוד על הקושי
שלה ועל החיים בכלל.
מי האמין שפתאום וכ”כ מהר
לא תהיה איתנו עוד.
בתנועת הנוער הצופים היינו מסיימים
ושרים את “היה נכון למלא חובתך” ...
כאן ,עם דפנה זו הייתה זכות גדולה
ולא חובה ,להכיר אישה כמותה.
יהיה זכרה ברוך.
נורית לוי מהמחלקה לשיקום שדרה,
חברה לעבודה.

בק≠טק מהכאב להתנתק°
כורסת הבריאות של בק≠טק מפורסמת בעולם בזכות ההרגעות המוחלטת
שהיא מעניקה בתנוחת הישיבה¨ בזמן צפייה בטלוויזיה¨ קריאה ואפילו שינה

¢עד שלא תשבו לא תדעו ≠
וכשתשבו לא תרצו לקום¢

כורסת ה≠ ZERO GRAVITY

אינסוף מצבי ישיבה

מישיבה לשכיבה¨ למתיחת הגב¨
לשיחרור לחצים פיזיולוגיים ונפשייםÆ
הוכח כמשכח כאבי גב ומוריד לחץ
משרירי הגוף Æכורסת בק≠טק נותנת לך
שליטה מלאה על קשת זוויות הישיבה¨
בנוייה לפי צרכי הלקוח מבחינה
ארגונומית¨ אנטומית ועיצוביתÆ

מומלץ ביותר ע¢י הרופאים ל∫
כאבי גב וצוואר¨ פריצת דיסק¨ מפרק ירך ורגליים
סכרתיים¨ מחלות וארועי לב¨ שבץ מוחי וכלי דם
המערכת הטובה בעולם לשיקום מהיר בביתך
אפשרות לכורסא≠מושב מתרומם לקשיי קימה

ˆÌÈ‰ ÂÁ‡Â ‡Ò¯ÂÎ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜¢ ∫ÔÂ˘Á ıÂ·È˜Ó Æ˘ÆÓÆ
¨ÂÏ˘ ÈˆÂ·È˜‰ ÔÂÏÒÏ È„Ó ‰ÏÂ„‚ ‡ÏÂ ‰ÁÂ ‡È‰ ¨ÌÂÈ ÏÎ ‰ÓÓ
Æ¢ÈÏÓ¯Â ‡Ï ÛÈÎ ‰ÊÂ ÌÈÈÏ‚¯ÏÂ ·‚Ï ¨ÛÂ‚Ï ÚÂ‚¯Ó ˙˙Â ‡È‰

המערכות הטובות בעולם לשיקום הגב והרגליים°
מקנים הקלה משמעותית ושיחרור מיידי
מכאבי רגליים¨ כאבי גב¨ ¨ בעיות כלי דם¨
וורידים¨ בצקות ומומלץ ביותר לסוכרתייםÆ

‡¨‰„Â˙ ¯ÓÂÏ È˙Èˆ¯ ˜¯¢ ∫Ï‡ÎÈÓ Ô‚ÚÓ ıÂ·È˜Ó Æ¯Æ
ÍÎ≠ÏÎ ÈÏ ¯ÊÂÚ ¨È˙˘Î¯˘ ÌÈÈÏ‚¯Ï ÈÂÒÈÚ‰ ¯È˘ÎÓ
¨ÔÂ¯˙Ù Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÈ˘ ±∞ Ï˘ ÌÈ·‡Î ÈÏ ¯˙ÙÂ
ÆÆÆÆÈ˙¯ÎÓ˙‰ ¨‰È‚ÂÏÂÒ˜ÏÙ¯ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯„Ó ‡Ï
Æ¢ÌÈ¯·Á‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ıÈÏÓÓ È‡Â

לפרטים והזמנות חייגו עכשיו∫

www.backtech.co.il backtech@012.net.il
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יואב אלמגור ,משרד עורכי דין
הוקם על ידי עו”ד יואב אלמגור 18 ,שנות נסיון,
סגן בכיר לפרקליט מחוז תל אביב לשעבר
יצג בעבר את רשויות הממשלה ואגף השיקום בתביעות נכי צה”ל ,נזקי גוף ,תאונות דרכים ורשלנות רפואית.
עו”ד אלמגור חבר באגודה הישראלית לרפואה ומשפט ,חבר בוועדה לנכים ,תגמולים ושיקום בלשכת עורכי דין
ועבר השתלמויות של רפואה למשפטנים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

ייצוג בועדות רפואיות ובבתי משפט
למשרדנו תקדימים והחלטות עקרוניות בתחום זכויות נכים בתביעות הכרה ובקביעות דרגת נכות:
• אירוע מוחי • אטם שריר הלב • פגיעת נפש • חבלת ראש • פגיעת חוט שדרה
	• תאונות דרכים
	• נכי צה”ל
	• רשלנות רפואית

	• פטור ממס הכנסה
	• תאונות עבודה
	• ביטוח לאומי

	• אי כושר עבודה
	• משרד הבריאות
	• נפגעי איבה

בית אסיה ,רח’ ויצמן  ,4תל אביב (סמוך לבתי המשפט ולביה”ח אכילוב)

טלפון 03-6098686 :פקס03-6098687 :
www.almagorlaw.co.il

ה סטודיו

עיסוי לרגליים
מקל שבעתיים°

מכשירי שיאצו רפלקסולוגיים
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שיקום מטופלים
לאחר אירוע מוחי
בשלב הכרוני

מאת :כפיר פינגרמן וצוות הפיזיותרפיה,
המחלקה לשיקום נוירולוגי ג' ,בית החולים לוינשטיין
השינויים המהירים ביותר בליקויים
ובתפקוד החולים לאחר אירוע מוחי
מתרחשים בשבועות הראשונים לאחר
האירוע .לרוב שינויים כאלה אינם
מתרחשים בשלב הכרוני ,אם כי על
סמך הניסיון הקליני וגם על סמך עדויות
מחקריות ,ניתן לצפות בשיפור בתפקודי
היום יום כולל שיפור ביכולת ההליכה
ובאיכותה ,בנשיאת משקל ובשיווי משקל,
אף שנה עד שנתיים לאחר האירוע .חולים
לאחר אירוע מוחי מקבלים טיפול שיקומי
בבית החולים בעיקר בשלב התת-חריף.
תיאורי מקרה:
שני חולים הגיעו למחלקה לשיקום נוירולוגי
ג' בבית החולים לוינשטיין ,לאחר אירוע מוחי
בשלב הכרוני וטופלו ביחידה לפיזיותרפיה.
מטופל א'  -בן  23לאחר אירוע מוחי ,סבל
מחולשה דו-צדדית ,ועיוורון קורטיקלי (עיוורון
על רקע פגיעה מוחית) .שנה לאחר האירוע
הגיע המטופל מחו"ל לניסיון שיקומי בבית
החולים לוינשטיין ,כשהיה במצב סיעודי
לאחר התעוררות מחצי שנה בה היה שרוי
בתרדמת .בקבלתו ,התנייד בכסא גלגלים
 ,Tilt in spaceונזקק לעזרה בינונית-מלאה
בכל תפקודי היומיום הבסיסיים (כגון :לבוש
ורחצה).
מטופלת ב' – בת  67לאחר אירוע
מוחי ,סבלה מחולשת פלג גוף ימין
ומאפזיה .חמישה חודשים לאחר האירוע
החלה ניסיון שיקומי ,בקבלתה נזקקה
לעזרה בינונית בכל תפקודי היומיום.

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

על אף שהחולים היו בשלב הכרוני הם קיבלו
טיפול אינטנסיבי ,מצוות רב מקצועי ,במשך
 10-22שבועות .טיפולי הפיזיותרפיה כללו:
••טיפולים פרטניים יומיומיים
••עמידה יומיומית על גבי מיטת העמדה
••גירויים חשמליים מוטוריים ותחושתיים
••דיווש באופנים נייחים.
••התקנת סדים קצרים לקרסוליים
••גיבוס אינהיביטורי והכנת סד גבס קל
(לאחר הזרקות לחסימה עצבית-שבוצעו
על ידי רופא)
••התאמה מחודשת של כסא גלגלים
••הליכה על גבי מערכת הלוקומט והדרכת
המשפחה לתרגול עצמי ומתיחות.
השיפור ביכולתם המוטורית נמדד באופן
עקבי לכל אורך תקופת השיקום באמצעות
כלי מדידה שונים ,המקובלים בשיקום:
Functional Independence Measure
 – FIMלהערכת יכולות תפקודיות ,בדיקת

יכולת תפקודית יומיומית (בית"י)  -להערכת
יכולות תפקודיות מוטוריות ,גוניומטר -למדידת
טווחי תנועה - Time Up and Go ,להערכת
הליכה וניידות ,וBerg balance scale-
להערכת שיווי משקל.
נמצא כי חל שיפור ניכר ביכולות התפקודיות
של המטופלים ,וניתן לכך ביטוי במדדים
השונים.
לקראת השחרור מטופל א' הצליח ללכת
הליכה טיפולית ביתית עם קב קנדי וסדים
ובעזרת מטפל .הטיפול היומיומי במטופל זה
(לבוש ,רחצה) הפך מקשה מאד לסביר.

מטופלת ב' הצליחה להגיע להליכה תפקודית
ביתית עם מקל וסד בהשגחה ,ואף לעלות
ולרדת מדרגות בהשגחה.
תיאורי מקרה אלו מציגים הצלחה של תהליך
השיקום שניתן על ידי צוות רב-מקצועי תוך
הדגשת חשיבות הפיזיותרפיה האינטנסיבית,
במטופלים לאחר אירוע מוחי ,בשלב הכרוני,
בגילאים שונים .בנוסף ,ניתן ללמוד מהמקרים
על סוגיית תזמון השיקום בבית החולים
השיקומי .לעתים ,ישנם חולים ,כדוגמת
מטופלים אלו ,שאינם נגישים לטיפול בשלב
התת-חריף המוקדם .יש לתת את הדעת
לכך ,ולאפשר הזדמנות לשיקום כזה בשלב
מאוחר יותר.

DAVIES-DANGOUR LAW OFFICE & NOTARY

דייויס ,דנגור משרד עורכי דין ונוטריון
משרד דייויס  -דנגור מתמחה בייצוג נפגעי גוף
בתביעות נזיקין מורכבות תאונות דרכים ,תאונות עבודה
עם מומחיות מיוחדת בתביעות רשלנות רפואית.
למשרד סניפים בירושלים ובתל-אביב והוא מייצג
לקוחות מכל רחבי הארץ.
למשרד נסיון עשיר בניהול תביעות רשלנות רפואית.
לזכותו רשומים תקדימים חשובים .עו“ד יונתן דייויס
משמש כיו“ר מועצת הנשיאים של הארגון העולמי
למשפט רפואי .הוא עורך ראשי של כתב העת רפואה
ומשפט ,ומרצה בקורס למומחים רפואיים בהר“י.

ליצירת קשר עם משרד עו“ד יונתן דייויס
משרד בירושלים טל 02-6529990 :פקס02-6529995 :
משרד בתל-אביב טל 03-5614702 :פקס03-5610406 :
דוא“ל l davies@med-law.co.il :נייד054-5666481 :

לפרטים נוספים הכנסו לאתר המשרד:

w w w. m e d - l a w. c o . i l

ĥďēĚ ĦėĘĘ WalkAide
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עמותת הידידים

מיליון  ₪נאספו בערב הגאלה השנתי
למען בית החולים לוינשטיין
הערב כלל מופע של אתניקס ושירי מימון

עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין יכולה לזקוף לזכותה אירוע
מוצלח נוסף שכל הכנסותיו קודש לבית החולים לוינשטיין ,בית החולים
השיקומי המוביל והגדול ביותר בישראל .בתחילת ספטמבר ,קיימה
עמותת הידידים ,בראשותו של איש העסקים ארז מלצר ובניהולה
של שולה מליק ,את אירוע ההתרמה השנתי שלה באמפיפארק
רעננה שכלל מופע פתיחה של שירי מימון והופעה של אתניקס.
באירוע ,שהשתתפו בו למעלה מ– 3,000איש ,גויסו מיליון  ₪לטובת
השלמת הבנייה של מגדל האשפוז החדש של בית החולים לוינשטיין.
הערב נפתח בברכות של ארז מלצר ,יו"ר העמותה .אחריו נשאו דברים
ראש עיריית רעננה ,נחום חופרי וד"ר אהוד דודסון ,סמנכ"ל וראש
חטיבת בתי חולים בכללית .כל הדוברים ציינו את חשיבות הערב
והתרומה דווקא בימים אלה כחלק מהאחריות והסולידריות החברתית
הנמצאים על סדר היום הציבורי .ארז מלצר ,יו"ר העמותה ,ציין בדבריו:
"בימים בהם כל העם יוצא לרחובות במחאה ,לראות את כולכם בערב
זה איתנו – זו מחמאה גדולה".
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,הציג באירוע את
הפעילות הענפה של בית החולים ופרש את התוכניות לעתיד תוך
שהוא מדגיש כי לצד ההצלחות של צוות בית החולים בשיקום
בולט מאוד הצורך לשפר את תנאי האשפוז ולרכוש את הציוד הטוב
והמודרני ביותר לבית החולים" .אני מאמין שהבינוי של המגדל החדש
והשיפוץ הצפוי של בית החולים ישפרו מאוד את תנאי האשפוז
ולוינשטיין יתאים לטיפול שיקומי עוד יותר מכפי שהוא כיום" ,אמר
פרופ' כ"ץ .בהמשך עלו לבמה שניים ממנהלי המחלקות של בית
החולים לוינשטיין :ד"ר נחום סורוקר ,מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי
ב' ומומחה מספר אחד בארץ לשיקום אחרי אירוע מוחי וד"ר ירון
סחר ,מנהל המחלקה לשיקום חבלות מוח ,שהציגו את הייחודיות
שבמחלקות השיקום שבניהולם.

עמותת ידידי בית לוינשטיין

כבכל שנה ,גם השנה ,עלה לבמה משוקם של בית החולים לוינשטיין
אשר שיתף את הקהל בסיפור השיקום האישי שלו .הפעם נשא דברים
אורי סייג ,מגדל פרחים אשר לפני כשלוש שנים נחבל בעמוד השדרה
הצווארי וכתוצאה מכך היה משותק וחסר תחושה ואיבד היכולת
לתפקד ללא עזרת הזולת .לאחר שיקום אינטנסיבי באשפוז במחלקה
לשיקום שדרה בלוינשטיין ,אורי שב ללכת בכוחות עצמו ולתפקד
בצורה טובה ועצמאית .אורי ציין בערב" :השיקום שהחל בחששות
כבדים שלא אצליח להפעיל את הגפיים כתוצאה מהפגיעה במערכת
העצבים ,המשיך באופטימיות ותקווה והסתיים כשאני הולך על
רגליי ומתפקד והכל בעזרת מיומנויות שנרכשו מחדש בבית החולים
לוינשטיין" .אורי הוסיף" :בשלב הזה ,כשמדובר בתהליך שיקומי ,צריך
התמדה ,הרבה אורך רוח ,תמיכה של המשפחה וכמובן המלאכים
בלבן שידעו לעשות את העבודה הרפואית ואת העבודה בסיעוד,
בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה ...כן ,על הכול הם חושבים :איך אני קם
ואיך אני ישן; וכשאני ישן יש מי ששומר עלי והופך אותי כל שעתיים
למנוע פצעי לחץ .איך אני אוכל ,אם אני מצליח לחתוך את הבשר ,אם
אני מצליח לסחוט את הלימון והאם אצליח להרים את הנכד אל על,
שהרי אלה הם החיים האמיתיים ומה לא...הם אלה שידעו להביא את
הכל בדיוק בזמן הנכון ובמקום הנכון ולמנף את ההישגים שלי לתפקוד.
אותו מינוף שימש אותי אחר כך להמשך פעילות ,לחזרה לתפקוד,
למשפחה וליציאה להתנדבות בקהילה ובחברה" .באירוע נראו בין
השאר :ראש העיר רעננה נחום חופרי ,סגל בית החולים לוינשטיין,
בכירים בהנהלת הכללית ,ד"ר יוסי בכר ,יו"ר קבוצת דיסקונט ,רמי
שביט ,מנכ"ל קבוצת המשביר לצרכן ,ישראל טראו ,מנכ"ל בנק אוצר
החייל ,עופרה ורפי אלול ,דרורית ורטהיים ובני קרייתי ,דוד בן בסט,
מנכ"ל רדיוס וסגן יו"ר עמותת הידידים של בית לוינשטיין ,דני בן נעים,
מנכ"ל קומטק ,ואחרים.

בקרו במיני-סייט שלנוwww.twisted.co.il/site :

טל 09-7709030 :או  09-7709916פקס 09-7709182 :או 09-7744829
מנכ”לית העמותה :שולה מליק 054-6474122
בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו
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קרדיט לצילום :ניב קנטור

מימין לשמאל :פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל
ביה"ח לוינשטיין ,ד"ר יוסי בכר ,יו"ר
דיסקונט ,ארז מלצר ,יו"ר עמותת ידידי
בית לוינשטיין

מימין לשמאל :עופרה ורפי אלול

מימין לשמאל :ישראל טראו ,מנכ"ל בנק
אוצר החייל ,ארז מלצר ,יו"ר העמותה,
שולה מליק ,מנכ"לית עמותת ידידי בית
לוינשטיין

הפנינג נשים ,הומור ויין בקיסריה
למען ביה"ח לוינשטיין
עמותת ידידי בית לוינשטיין קיימה בחודש מאי הפנינג נשים ,הומור ויין בקיסריה.
האירוע התקיים בביתה ובחסותה של חנה פייג ,מתנדבת העמותה ,וכל הכנסותיו הועברו
לטובת מאושפזי בית החולים לוינשטיין.
הבוקר נפתח במופע צלילי המיוזיקל של אביטל ליבני ,שכלל מסע דרך הדמויות והשירים
ממחזות הזמר הידועים ביותר .מיד לאחר מכן סיפרה טל פדרמן לנוכחות את סיפור השיקום
האישי שלה ואת דרך ההתמודדות שבחרה .תמי סירקיס אקרמן עלתה עם מופע סטנד אפ
קולינרי וקטעים מהמופע "עשרת הדברות למארחת השפויה" ,היננית רוני ססלוב דיברה
על נשים חושים ויין ולסיום התקיים מופע ריקוד של רינה עמרי.
התוכנית האומנותית כולה התקיימה בהתנדבות ונתרמה על ידי האומנים השונים .באירוע
העניקה שולה מליק ,מנכ"לית העמותה ,תעודת הוקרה למארחת מטעם העמותה.

שולה מליק וחנה פייג

ר Æשעל

המרכז לציוד שיקומי

הכסאות האיכותיים ביותר
גיבוי מקצועי¨ שירות אדיב והתאמה מושלמת

הכסאות הקלים¨ המובילים בעולם מטיטניום ואלומיניום
וכן כסאות ממונעים מהמעלה הראשונה וממיטב החברות∫
 ,SUNRISE-MEDICAL, RGKו≠ ÆPRIDEהייעוץ והשירות
ניתנים ע¢י צוות אדיב ומקצועי הכולל גם את מיטב עובדי
¢גפים ¢לשעבר Æכל כסא מותאם אישית לצרכי המשתמשÆ

שירותי עזר לנכים בע¢מ

JAY 3 BACK

ש°°°

חד

JAY 3 SEAT CUSHION
כריות ישיבה חדשות עם מילוי החומר הנוזלי הרגיל או עם
מילוי  ÆROHOפרי מחקר מקיף של ≥ שנים למניעת
פצעי לחץ מבית SUNRISE-MEDICAL U.S.A

כריות גב חדשות
בצורות שונות ובכל המידותÆ
פרי מחקר מקיף של ≥ שנים
לענות על צרכיהם המיוחדים
של הרתוקים לכיסאות גלגליםÆ
הגב קשיח ומרופד¨ ניתן
לשליפה קלה ומהירה ומתכוונן
לזויות הרצויות לישיבה
מושלמת Æמבית SUNRISE -
MEDICAL U.S.A

SALSA
כסא גלגלים ממונע¨ חדישÆ
מבנה קומפקטי היכול לכלול
את כל פונקציות ההושבה¨
כגון∫ הטית גב ≠ ¨RECLINE
הטית כל המושב ≠ ¨TILT
הגבהת המושב ≠ POWER
 ÆSEATושינוי זוית הרגליותÆ
מבית SUNRISE-MEDICAL

GERMANY

ה סטודיו

GROOVE

ה
ראשושקה
נ
ית°
כסא גלגלים ממונע¨ חדיש Æבעל ≥ אפשרויות הנעה∫ אחורית¨ מרכזית
וקדמית Æמבנה קומפקטי היכול לכלול את כל פונקציות ההושבה¨
כגון∫ הטית גב ≠  ¨RECLINEהטית כל המושב ≠  ¨TILTהגבהת
המושב  POWER SEATושינוי זוית הרגליותÆ
מבית SUNRISE-MEDICAL U.S.A

HELIUM
כסא קשיח קל ביותר בעיצוב מרהיבÆ
מותאם אישית ובעל תימרון קל ביותרÆ
מבית SUNRISE-MEDICAL GERMANY

XENON
הכסא המתקפל הקל ביותר בעולם¨ בעיצוב
חדשני Æמותאם אישית ובעל תימרון
קל ביותר Æמבית
SUNRISE-MEDICAL GERMANY

ר Æשעל אזה¢ת החדש¨ רח ßמשה שרת  ±µראשל¢צ Æטל∫  ∞≥≠π∂±±∂π±פקס∫ ∑≥∏∏ ∞≥≠π∂±מפיץ צפון∫ דוראב שיווק טל∫ ∞∞∞≥www.mishal.co.il info@mishal.co.il ∞¥≠∏¥π

פתרונות נגישות וניידות

ים
שטיין

מעלונים משופעים לאורך המדרגות,
מעלונים אנכיים בפיר וללא פיר
התקנה בכל רחבי הארץ

ÆÆÆ‡˘„·†‰ÓÈÚ†‰‚ÂÙ‰·†˙ÂÊÎ¯‰

מבית�המשפט���
לוינשטיין
·¨˘‡¯†ÈÚ‚Ù†¨‰¯„˘†„ÂÓÚ†ÈÚ‚Ù†¨ÌÈÈ„ÙÂË¯Â‡†ÌÈÚ‚Ù
˙ÂÂ‡˙†ÈÚ‚Ù†ÌÈ„ÏÈ·†ÌÈÏÂÙÈËÂ†˙ÂÈ˙Ù˘†˙ÂÚ¯Ù‰·†ÌÈÏÂÙÈË
„¯¨ÌÈÏÂÁ‰†˙È··†˙Â˜ÏÁÓ‰†ÈÏ‰Ó†Ï˘†˙Â‡ˆ¯‰Ï†¯·ÚÓ†ÆÌÈÎ
ÌÈËÙÂ˘‰†È¯ÊÂÚ†Â¯ÈÈÒ†¨ÌÂ˜È˘‰†‡˘ÂÏ†ı¯‡·†ÌÈÁÓÂÓ‰
··ÍÂ˙† ÌÈÏÙËÓÂ† ÌÈÏÙÂËÓ† ÌÚ† Â˘‚ÙÂ† ÌÈÏÂÁ‰† ˙È
ÈÂÙÈ¯‰Â†‰ÈÈÙ¯ËÂÈÊÈÙ‰†˙Â˜ÏÁÓ·†˙ÙËÂ˘‰†‰„Â·Ú‰†È„Î
·†˜ÂÒÈÚ

מעלון בפיר/מעלית ביתית

מעלון משופע לאורך המדרגות

מעלון בפיר פתוח

מעלון משופע לאורך המדרגות מעלון בפיר/מעלית ביתית

סדן פועלת למעלה מעשור ,פותרת בעיות נגישות ומתקינה מעלונים
מסוגים שונים בכל הארץ.
באמצעות הצוות המקצועי ,הניסיון ,המיתקנים האיכותיים ויותר מכל
בזכות הרצון האמיתי לפתור בעיית הנגישות אנו מסוגלים לפתור כמעט
כל בעיית נגישות .אנו נתאים המעלון בצורה המיטבית תוך התחשבות
בצרכי הלקוח נתוני המקום וכן בתקציב.
אנו מתחייבים ליחס הוגן ,לייעוץ ללא כל מחויבות
וכמובן לשירות לאורך השנים.

טל ,03-6500987 .פקס 03-6500977
רח‘ האורגים  7חולון58855 ,
www.sadan-ltd.co.il

אמיר לוינשטיין ,עורך דין
תואר שני במשפטים

Amir Lowenstein, Adv.

לכל המטופלים
איחולי החלמה מהירה ושיקום קל
ולצוות המטפל
הערכה רבה ותודה על פועלכם המסור

תאונות עבודה • תאונות דרכים • ביטוח לאומי
תביעות ביטוח • רשלנות רפואית • משרד הבטחון
ייצוג בועדות רפואיות • ייצוג לחולי פוליו

יוסף אליהו  14ת”א
טל03-5250484 .
פקס03-6297926 .
נייד052-8770855 :
w w w. a m i r a t t o r n e y. c o m

±π
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פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות,
ביקר בבית החולים לוינשטיין

ארועים וביקורים

בתמונה מהביקור מימין לשמאל:
פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות
ופרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים
לוינשטיין

פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות ,הגיע
במהלך חודש אוגוסט לסיור בבית החולים
לוינשטיין ,כשהוא מלווה במשלחת בכירים
ממשרד הבריאות הכוללת בין השאר את
ד"ר חזי לוי ,ראש מנהל הרפואה ואילן סופר,
סמנכ"ל תקצוב ותמחור.
הביקור התקיים בנוכחות ד"ר אהוד דודסון,
סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים בכללית
וכלל מפגש עם פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל
בית החולים לוינשטיין וחברי הנהלת
בית החולים.
במפגש סקר פרופ' כ"ץ את פעילות בית
החולים לוינשטיין בתחומי השיקום השונים,
התקיים דיון על מצב מערכת השיקום בארץ,
הועלו אתגרים שיש להתייחס אליהם בתחום
זה וסוכם על הרחבת שיתוף הפעולה במטרה
לקדם את מערך הטיפול השיקומי בישראל.
המשלחת ביקרה במהלך הסיור במחלקה
לשיקום חבלות מוח ,המחלקה הראשונה
מסוגה בארץ המתמחה מזה למעלה מ40-
שנה בטיפול באנשים שסובלים מחבלות

קצין הרפואה הראשי
של צה"ל ביקר
בבית החולים לוינשטיין
תא"ל ד"ר נחמן אש ,קצין הרפואה הראשי של צה"ל,
ובכירים נוספים של חיל הרפואה הגיעו לביקור בבית
החולים לוינשטיין.
הביקור נפתח בפגישה עם מנהל ביה"ח לוינשטיין ,פרופ'
עמירם כ"ץ ,וסגנו ד"ר יולי טרגר ,בהצגה של פעילות בית
החולים .בהמשך ביקרה המשלחת ביחידה לשיקום
הפרעות בתקשורת ,בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה,
ולסיום התקיימה פגישת היכרות עם מנהלי המחלקות
ומנהלות הסקטורים הפרא-רפואיים בבית החולים.
בסיכום הביקור ציין תא"ל ד"ר נחמן אש את התרשמותו
מהפעילות השיקומית הענפה שהוצגה לו במהלך
הביקור והדגיש את החשיבות הרבה של המשך שיתוף
פעולה פורה עם בית החולים.

בתמונה (מימין לשמאל) :פרופ’ עמירם כ”ץ ,מנהל
ביה”ח לוינשטיין ,תא”ל ד”ר נחמן אש ,קצין הרפואה
הראשי של צה”ל ,אל”מ ארז דרנבוים -מ’ משר”פ -
מרכז שירותי רפואה ,סא”ל הדר אלעד  -רע”ן רפואה,
רס”ן מירב שבי  -רל”שית קרפ”ר ,סא”ל הדר מרום -
רע”ן שר”פ -שירות רפואה

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

מוח .ד"ר ירון סחר ,מנהל המחלקה ,הציג
נתונים אודות האשפוז השיקומי במחלקה,
פירט לגבי סוגי הפגיעות המובילות לאשפוז
בה ,משך האשפוז ודרכי האבחון והטיפול
הייחודיים בהם עושים שימוש במחלקה.
בסיכום הביקור ציין מנכ"ל משרד הבריאות:
"החשיפה למערכת השיקומית שבניתם
בלוינשטיין מרשימה ביותר .אין ספק שיש ערך
מיוחד במינו לבית חולים שעוסק בשיקום
כנושא מוחלט ויחידי .עם זאת ,לצערי ,מערך
השיקום בישראל לוקה בחסר ,קיים מחסור
במיטות שיקומיות ולא בכל הארץ קיים מענה
שיקומי מקצועי".
עוד הוסיף פרופ' גמזו" :החל משנת 2013
אנו יכולים להחליט על הוספת מיטות
לשיקום באזורים שונים בארץ .אנו בהחלט
מקפידים במשרד הבריאות ,בשנה האחרונה,
לתת דגש לנושא השיקום ומשתדלים לעסוק
בזה יותר מאשר ברפואה קלאסית וכך גם
נעשה בעתיד".

מפגש פסגה
בלה צור ,חברת מועצת העיר רעננה ומחזיקת תיק
הרווחה בעיריית רעננה ,ודוד בן בסט ,מנכ"ל רדיוס
וסגן יו"ר עמותת הידידים של בית החולים לוינשטיין,
שניהם תושבי רעננה ,קפצו לביקור במגדל האשפוז
החדש של בית החולים לוינשטיין .פרופ' עמירם כ"ץ,
מנהל בית החולים לוינשטיין ומריו קונבקי ,סגן המנהל
האדמיניסטרטיבי האחראי מטעם בית החולים על
פרויקט הבינוי ,סיפרו לשניהם על התקדמות הבנייה
ועל התוכניות להשלים את בניית המגדל לקראת סוף
שנת  .2012במהלך הביקור הם פגשו גם את ראלי
גבריאלי ,האדריכל האחראי לתכנון המגדל.

בתמונה (עומדים מימין לשמאל) :ראלי גבריאלי,
פרופ' עמירם כ"ץ ,מריו קונבקי ,דוד בן בסט ,יושבת:
בלה צור.

shachar@hameiri-law.co.il

office@zslaw.co.il

www.hameiri-law.co.il

w w w. z s l a w. c o . i l
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שיקום מקצועי
בביטוח הלאומי

השיקום המקצועי בביטוח הלאומי הוא תהליך טיפולי שנועד לכוון
ולהכשיר נכים ואלמנים/ות להיקלט בעבודה המתאימה להם ,ולהשתלב
במעגל העבודה.

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה ,שנקבעו לו לפחות  10%נכות ,או שפגיעתו הוכרה
כמחלת מקצוע.
נפגע בפעולות איבה ,שנקבעו לו  20%נכות לפחות ,וכן אלמנה
ויתומים של נספה פעולות איבה.
נכה ,לא מפגיעת עבודה או איבה ,שנקבעו לו  20%נכות לפחות,
גם אם אינו מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.
אלמנים ואלמנות ,שהוכרו על פי חוק ביטוח שאירים או נפגעי
עבודה.
אתם עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי ,אם עקב הנכות אינכם
מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת ,או אם
אתם מחוסרי עבודה וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
טיפול וליווי של עובדים סוציאליים המתמחים בשיקום.
שירותי אבחון והכוונה מקצועית ותעסוקתית.
לימודים  -כולל מימון שכר לימוד ,מכשירי לימוד ,דמי קיום והוצאות
נסיעה.
שירותי תמיכה להנגשת סביבת הלימודים.
ליווי המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.
אתם

מוזמנים לפנות למח
לקת השיקום לבירור זכאותכם

ל
שיקום מקצועי ,טל' .09-8602879
המוסד לביטוח לאומי
הביטחון האישי שלך ושלי
www.btl.gov.il
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טיפים בתקשורת

תקשורת מילולית

לא למדברים בלבד

בחודש מאי  2009נכנסה לחדרי אישה צעירה בת  38עם חיוך
רחב ופנים מוארות שאינני רגילה שבכמותם ,לפגישה ראשונה.
כבר מהמפגש הראשון ידעתי שמדובר באישה מיוחדת ,למרות
הקושי השפתי שבא לידי ביטוי בחוסר יכולת טוטלית להפיק
דיבור ובכישלון חוזר במשימות במהלך האבחון ,היא הפגינה
מוטיבציה ,כוח רצון ונחישות שלא ניתן להתעלם מהם ואפילו
“לקנא” בהם .מדובר במנאל ,אישה צעירה ,נשואה ואם לשניים,
מהמגזר הערבי ,דוברת ערבית ועברית ,שעברה אירוע מוחי
במהלך הריונה השני לפני כשנתיים.
האבחון השפתי הצביע תחילה על אפזיה שהינה הפרעה קשה
ביותר בכל ערוצי השפה :דיבור ,הבנה ,קריאה וכתיבה .מנאל טופלה
בגישה המסורתית ,באופן אינטנסיבי ,במשך שבעה חודשים.
נראתה אצלה ,אמנם ,דינאמיקה טובה בערוצי הקלט השפתי
(הבנה שמיעתית והבנת הנקרא) ,אך ללא התקדמות בערוץ הפלט
המילולי (דיבור) ,והתקדמות חלקית בלבד בערוץ הכתיבה.
ההתערבות המסורתית של קלינאי התקשורת ,בשלבים הראשונים
בתהליך השיקום של אנשים עם אפזיה ,מתאפיינת במאמצים
אינטנסיביים לשקם ,לשפר ולשחזר את היכולת התקשורתית על
ידי טיפול שממוקד בהפחתת הלקות השפתית .עם זאת ,מטופלים
רבים עם קשיים מורכבים בשפה ובדיבור ,כתוצאה מאפזיה ולמרות
ניסיון אינטנסיבי לשיקום שפתי מסורתי ,אינם יכולים להשתמש
באופן יעיל בערוצי התקשורת המקובלים (דיבור וכתיבה) ,גם ברמות
הבסיסיות ביותר של תקשורת בין אישית ,כמו קושי לברך ,קושי
לייצר  small talkוחוסר יכולת להביע תלונה או משאלה .קשיים אלו
מונעים מהמטופלים לממש את מגוון הצרכים התקשורתיים שלהם,
בדרכים בהן נהגו להשתמש לפני שנפגעו .בנוסף לאובדן שהם חווים
בתחומי השפה ,הדיבור והתקשורת ,קיימת גם השפעה משמעותית
של הפגיעה הנוירולוגית על דגמי ההשתתפות שלהם בתחומי החיים
השונים  -השתתפות משפחתית ,תעסוקתית וחברתית.
תקשורת תומכת וחליפית (תת”ח) הנה גישה טיפולית הכוללת כלים
ואסטרטגיות ,שנועדו לעקוף לקויות ומוגבלויות בהבעת השפה
ובהבנתה ולתמוך בתקשורת של המטופלים בעזרת אמצעים שונים,
ובהם לוחות תקשורת ומחשבים “מדברים” ,המותאמים ליכולות
ולצרכים שלהם .אסטרטגיות פיצוי אלה ,בשונה ממודלים של גרייה
שפתית ,מתמקדות בתקשורת ההדדית המתקיימת בין האנשים עם
הקשיים החמורים ,לבין שותפי התקשורת שלהם .בשנים האחרונות
נערכו מספר מחקרים המצביעים על שיפור באיכות וביעילות
התקשורתית של מטופלים עם אפזיה המשתמשים באמצעי תת”ח
בהקשרים שונים .כרבים מקלינאי התקשורת המטפלים באנשים
עם אפזיה ,גם אנחנו נטינו להציע פתרונות תקשורתיים חלופיים ,רק
לאחר שלא הצלחנו בדרכים המסורתיות לשקם ,לשפר או לקדם את
יכולותיו המילוליות של מטופלנו .כך ,דחינו ,למעשה ,את האפשרות
לנסות ולתת לו דרכים אחרות לתקשורת כבר בשלבים הראשונים.
במקרה של מנאל ,הוחלט על הכנסת לוח תקשורת פשוט אשר הלך
והתפתח עם הזמן בהתאם ליכולותיה וצרכיה .בראשית הטיפול בנינו

בית חולים לוינשטיין

גיליון סתיו

מאת :ערין עואד ,קלינאית תקשורת ,ביה”ח לוינשטיין.
לוח תקשורת פשוט בשפה הערבית ,המכיל את פרטיה האישיים ומהר
מאוד מנאל למדה והבינה את חשיבות הלוח ככלי תקשורתי שאמור
לפצות על חוסר יכולת הפקת הדיבור; במיוחד במקרה של מנאל
שלה אישיות תקשורתית מאוד ,וחשובה לה מאוד האינטראקציה עם
אנשים .מנאל מהווה שותפה פעילה בבניית לוח התקשורת שלה
והרחבת הפריטים בו נעשית בדרך כלל על פי בקשותיה.
בתהליך ההתערבות הטיפולית של מנאל ,נלקחו בחשבון עקרונות
עליהם הומלץ בספרות המקצועית .מנאל הייתה מעורבת בכל
ההחלטות הטיפוליות שנגעו לתחום התקשורת והשתתפה בתהליכי
הכנת האמצעים ודרכי השימוש בהם .לאורך התהליך היו מספר צמתים
בהם התקיים שיתוף פעולה הדוק בין הקלינאית שטיפלה במנאל
לבין קלינאית מומחית בתחומי תת”ח וטכנולוגיה מסייעת (הגב’ טלי
לבל) .שיתוף פעולה חיוני זה ,כלל הדרכה של הקלינאית המטפלת
לגבי המבנה והארגון של לוח התקשורת ,התכנים הנכללים בו ודרך
השימוש .בנוסף ,הוא עורר מודעות לשכלול אמצעי התקשורת תוך
התייחסות לתרומתו האפשרית של מחשב לתקשורת עם שותפים
שונים בהקשרים שונים.
מנאל מתקשרת כיום בעזרת מחשב מדבר ,איתו היא מסתובבת
בתרמילה ,ובעזרתו “מדברת” עם נהג האוטובוס ,עם פקיד בדואר ,עם
האישה מהביטוח הלאומי ,עם אנשי הצוות השונים וגם לא נרתעת
לנסות ולתקשר עם אנשים “חדשים”.
יישום והטמעת גישת תת”ח עבור מטופלים עם אפזיה בדרגות חומרה
שונות הנו נושא מורכב .שיתוף הפעולה שהתקיים בתהליך ההתערבות
הטיפולית במנאל זימן למידה משותפת של קלינאים מתחומי מומחיות
שונים .שיתוף פעולה זה אפשר התייחסות למאפיינים המיוחדים של
מטופלים עם אפזיה ולאתגרים העומדים בפניהם במהלך תקופת
השיקום ,תוך פתיחות ורכישת ידע ומיומנויות במגוון האפשרויות
שמזמנת גישת תת”ח .ידע וניסיון בתחומים אלה יאפשרו בחירת
אסטרטגיות ומערכות תת”ח בהתאמה ליכולות תקשורתיות של
מטופלים נוספים ,שיוכלו להפיק תועלת מרבית מהתערבות טיפולית
בגישת זו.
את המקרה המרשים של מנאל ושימושה היעיל באמצעי תקשורת
חילופיים הצגנו בכנס בינלאומי בברצלונה ,בכנס השנתי של קלינאי
התקשורת וביום עיון בנושא אפזיה.
לשימוש מיטבי בתת”ח ,יש לשאוף ולאגד מסביב למטופל עם האפזיה
צוות שיכלול :קלינאי תקשורת מומחה בתחום האפזיה ,שיאתר את
המטופל המתאים; קלינאי תקשורת בתחום התת”ח ,שידע לעבוד
בתחום זה עם המטופל; גורם טכנולוגי ,שימשיך לפתח אמצעים
המתאימים למגוון מטופלים ברמות אפזיה שונות ומומחה בתחום
התת”ח שימשיך לחקור ולהבין את הקשר שבין התת”ח לבין תהליכי
שחזור ופיצוי וכיצד אפשר לשלב בין שניהם .כמו כן יש לשים דגש רב
על הדרכת בני זוג ומשפחה שבלעדיהם ואם לא הם ,לא יוכל האדם
עם האפזיה לחזור ולתקשר עם סביבתו.

שחר המאירי ושות‘  -משרד עורכי דין

תחומי ההתמחות:
תביעות נגד משרד הביטחון  -ייצוג נכי צה"ל ומערכת הביטחון
נזיקין  -רשלנות רפואית  -תאונות דרכים
דיני עבודה ותאונות בעבודה
משרד ראשי :רחוב פל-ים " 2בנין אורן" חיפה 33095
טל' 04-8623020 :פקס'04-8623021 :
סניף תל-אביב :רחוב ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל-אביב )בתאום מראש(

www.hameiri-law.co.il l shachar@hameiri-law.co.il

אל תתפתה להתנוון בוואן

שמור על פעילות גופנית והופעה צעירה!

רכוש את מעלון הפלא להרמת
כיסא גלגלים לגג רכב פרטי המרים
כסא גלגלים רגיל או ממונע מתקפל

גוטליב

GOTTLIEB

חצי יובל של איכות ואמינות

מפעל :רח’ הרב כהנמן  135בני ברק
טלפון03-6742582 :
משרד :רח’ דבורה הנביאה  15בני ברק
טלפון 03-5700323 :פקס03-5707093 :
www.hameiri-law.co.il l shachar@hameiri-law.co.il

www.gottlieb.co.il l david@gottlieb.co.il
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שלושה חודשים עברו מאז הגעתי למחלקה
עם המון חשש שלי ושל המשפחה.

לכבוד
מנכ"ל שירותי בריאות קופ"ח כללית -
מר אלי דפס

מכתבי תודה

קיבלתם אותי בזרועות פתוחות וים
של תקווה ,השקעתם זמן ,ידע ומחשבה.
הזנתם את הגוף וגם את הנשמה
עם המון מסירות והרבה התמדה.
הימים חלפו והכאבים פחתו אט אט,
ואתם המשכתם להעניק חום ומקלט.
על כל החסד שעשיתם איתי ועם
המשפחה ,לכל צוות מחלקה  ,3הרופאים,
האחיות וכל העובדים ,אני מודה בשמחה.
מי ייתן והאל יגמול עמכם לעולם
על כל הטוב שאתם עושים עם כולם.
ואסיים במילה אחת ,אמתית ופשוטה,
לכולכם ...תודה!

ש.ג.

 17יולי 2011

לכבוד
מנהל בית חולים "לוינשטיין"
הנידון :צוות רפואי -קומה 4

אני מוצא חובה לעצמי לציין בפנייך
את הערכתי העמוקה על אופן תפקודם
ומסירותם לחולים של הצוות הרפואי
בקומה .4
לא ניתן לתאר במילים את רמת השקעת
הצוות בחולים ,האכפתיות של כל אחד
לכל חולה ,הדאגה ו"הראש הגדול" לפתור
תמיד כל בעיה במהירות האפשרית ובלבד
שהחולה ירגיש טוב עד כמה שהוא יכול
בנסיבות מחלתו.
כמי שמאושפז בקומה  ,4חדר  ,8כחודשיים,
אני חייב לציין במיוחד את האחות
האחראית אורה ,את סגניתה תמי ואת ראש
הצוות רפעאת אשר עשו הכל כדי לסייע לי
בכל נושא ,זרמו עם כל בקשה כשהמטרה
היחידה העומדת בפניהם היא להקל ולעזור
לי ככל שניתן.
אני רוצה לציין את רופאי המחלקה ובמיוחד
את ד"ר וואדים וד"ר ילנה על הסבלנות
והרגישות שלהם לענות לי על כל שאלה
בצורה מכובדת ונעימה ולתת לי את
הטיפול הרפואי הטוב ביותר האפשרי.
כמובן תודה לכל צוות האחים והאחיות,
צוות המטבח ועובדי העזר בלי יוצא
מן הכלל.
במהלך האשפוז הנוכחי עברתי מספר בתי
חולים אך לא נתקלתי בצוות רפואי כזה
באף אחד מהם.
יישר כוח שכזה הוא הצוות העומד לרשות
בית החולים.
בהערכה רבה:

י.ר.

בית חולים לוינשטיין

 14אפריל 2011
הנדון :משה ,כח עזר ,מחלקה 2
בימים בהם הרפואה הציבורית זוכה ללא
מעט ביקורת ,זכינו להכיר ,בתוך כל הכאוס,
הבלבול והחוסר האונים ,אדם יחיד ומיוחד
במחלקה .2
רק כשניגשנו לכתוב את המכתב הזה הבנו
שאנחנו לא יודעים עליו כלום .אפילו לא
שם משפחה .פשוט 'משה' – או 'מושיקו'
כמו שאבא נוהג לקרוא לו במבטא רוסי
(טוב הוא רק  38שנה בארץ )...במשך
ארבעת החודשים האחרונים בילינו לא מעט
שעות במחלקה במהלכן למדנו להעריך עד
כמה קשה וסיזיפית היא מלאכת הטיפול
בחולים במחלקה ,ועד כמה מיוחדים הם
האנשים העוסקים בה .כל אחד ואחד מהם.
ובתוך כל זה משה .שכל פעולה יומיומית
שלו בטיפול בחולים תמיד מלווה באיזשהו
משהו אישי .אנושי .פעם ישים אפטרשייב
מהבית אחרי הגילוח ,לשני יכניס את
הסלולרי לטעינה כדי שתישאר סוללה גם
למחר ,ולשניהם ביחד ימצא מאיפשהו רדיו
שינגן להם קצת מוסיקה בחדר...
בכל התקופה הזו לא ראינו את משה עובר
פעם אחת על יד איזשהו חולה מבלי לעצור
לכמה שניות – מחייך ,מעודד ,מתעניין
מה נשמע ומה חדש ,מעיר איזו הערה
אופטימית וממשיך הלאה – כי במחלקה 2
תמיד יש עוד מישהו שצריך עזרה או סתם
חיוך או מילה טובה...
בזכות משה גילינו שמלאכים יש לא רק
בשמיים – לפעמים אפשר למצוא אותם גם
ברפואה הציבורית...

משפחת פ.

 1יולי 2011
לכבוד
יעל קציר ורותם
מזכירות
מחלקת פגיעות ראש
בית לוינשטיין
רציתי להגיד ...תודה!
תודה על  4חודשים של טיפול אישי מסור,
אכפתי ובעיקר מהלב...
לאחר חוויה מטלטלת במלוא המובן
המילה ,זכיתי להגיע למוסד מוביל בתחומו
בארץ ,בית לוינשטיין .המוסד לא היה כל כך
מוצלח ללא ה"מגע" האישי.
יעל ורותם ,מודה לכן גם באופן אישי
על עזרתכן הרבה בשיקום שלי.
תמיד הייתן שם בכדי לעדכן ,לענות
בסבלנות ובחיוך.
בהערכה

ו.י.
גיליון סתיו

א.נ.
שמי א.א .בן  ,68תושב נתניה ,גמלאי צה"ל
(סא"ל בח"א).
לאחרונה ,סיימתי תקופה קצרה ( 3שבועות)
של שיקום בבית לוינשטיין ,לאחר ניתוח של
החלפת מפרק ירך שבוצע באסותא רמת
החייל.
השיקום בוצע במחלקה אורטופדית (מחלקה
ו') בראשותו של פרופ' אלי איסקוב
ובמסגרת המכון לפיזיותרפיה של בית
לוינשטיין.
מטרת פנייה זו אלייך ,היא לשבח את
הטיפול לו זכיתי (ורבים אחרים) ולציין את
המקצועיות ברמה גבוהה של כל ממלאי
התפקידים במחלקה (אותם אני מכיר
אישית) ובמיוחד את המיומנות בשיקום של
ד"ר ניקולאי בודוראגין שטיפל בי אישית.
במיוחד ,ברצוני להוקיר ולשבח את אנשי
כוח העזר במחלקה שמתפקדים בתנאי
עבודה קשים מאוד לדעתי ,ומבצעים את
עבודתם במסירות ובסבלנות שממש לא
תאומן .גם הטיפול הפיזיותרפי שקבלתי היה
מעולה ו"העמיד אותי" על הרגליים תוך
 3שבועות בלבד.
לידיעתך משום מה רבים מהרופאים
המנתחים (הפרטיים במיוחד) ממליצים
לחוליהם לבצע את השיקומים שלהם
(בסוג הניתוח שלי) בביתם בסיוע
פיזיותרפיסטים " פרטיים" – וזו לדעתי ממש
טעות שמעכבת ממשמעותית את הקצב
השיקום שלהם.
בברכה והוקרה,

א.א.

ייצוג נכי צה¢ל בפני קצין התגמולים
ייצוג בתביעות להכרת זכות נכותÆ
ייצוג בתביעות לקבלת תגמולים רטרואקטיבייםÆ
התמחות בטיפול בתביעות נפגעי נפש ו ≠P.T.S.DÆ
התמחות בטיפול בתביעות נפגעי ראש מסוג ≠ P.C.S/T.B.I

התמחות בתביעות בגין נכויות מסוג∫ יתר לחץ≠דם ומחלות לבÆ
טיפול בנושאים אזרחיים∫ תביעות אזרחיות¨ הגנה בתביעות
אזרחיות¨ ענייני מקרקעין¨ ענייני ירושהÆ
טיפול בתביעות לשינוי הקשר הסיבתי מהחמרה לגרימהÆ
ייצוג נכים שנפגעו בתאונות דרכים¨ תאונות עבודה¨ פיגועים
חבלניים¨ כנגד הביטוח הלאומי ובבתי המשפטÆ
רח ßויצמן ≤ תל אביב בית אמות השקעותÆ

טלפון ∫ ∞≥≠∂π≥≤∞π¥

נייד ∫ ∞µ∞≠µ≥µ∞≤≥π

www.beiton-law.co.il

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין מגזין מנטה ,אפריל 2011

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין
בית חולים לווינשטיי

גיליון סתיו

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לוינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין
בית חולים לווינשטיין

כתבו עלינו

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין

פורטל דוקטורס ,ספט’ 2011

ם לווינשטיין

בית חולים לווינשטיין
ית חולים לווינשטיין

38

בית חולים לווינשטיין

ידיעות השרון12.8.2011 ,

לפעמים אתה יודע שעשית את המהלך הנכון....

הידעת?
כחבר
אתה אגוד ה
פ
י
ו
ת
ר
ו
פ
ליהנות מ בני משפחתך יסטים,
בקרנות דמי ניהול חס תוכלו
רי
הה
שתלמות של תקדים
מ
ב
מ
נורה
טחים*.
מו
מנורה מ
מחים שאפשר בטחים
לסמוך
עליהם

אגוד הפיזיותרפיסטים בחר

במנורה מבטחים

קבוצת מנורה מבטחים מבטחת את חברי האיגודים המקצועיים מזה שנים רבות בקרן הפנסיה ”מבטחים החדשה”.
לקבוצת מנורה מבטחים ניסיון עשיר במתן השירות הייחודי הנדרש עבור חברי האיגודים המקצועיים.
הטבות ייחודיות לפזיותרפיסטים:
הנחה בדמי הניהול בקרן הפנסיה ”מבטחים החדשה“
הנחה בדמי הניהול בקרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים
הנחה בדמי הניהול בקופות הגמל של מנורה מבטחים

לקבלת פרטים נוספים על מיגוון האפשרויות למימוש ההסכם עומדת לרשותך אשת הקשר
הגב‘ טובה צרפתי ttova@newmivt.co.il 054-6669298 03-7555912

מבטחים החדשה ,קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל עם נתח שוק של :38%
הון צבור של כ 35 -מיליארד ₪
כ 750,000 -מבוטחים כ 17,000 -חברות ועסקים
אתר אינטרנט מתקדם מרכז קשרי לקוחות מתקדם
 12סניפי שירות ברחבי הארץ
למידע ולהצטרפותwww.menoramivt.co.il shivuk@newmivt.co.il *9699 :
* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני * .האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.
* דמי הניהול בקרנות ההשתלמותהינם ) 0.3%במונחים שנתיים( לחברי אגוד הפיזיותרפיסטים ולבני משפחתם מקרבה ראשונה עד לתאריך
 ,31.12.2015ולאחריו יעמדו על שיעור של ) 0.5%במונחים שנתיים(.
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