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ידידים ועובדים יקרים,
חלפה שנה מאז יצא לאור הגיליון האחרון של עיתון בית החולים .בשנה הזו המשכנו לפעול
כתמיד כדי להקנות תוחלת חיים מרבית ואיכות חיים מיטבית למרב מטופלים ,באמצעות אנושיות,
חמלה ,טיפול רפואי-שיקומי ושירות מעולה להם ולמשפחותיהם .המשכנו גם להוביל בארץ
ובעולם ,באיכות ובחדשנות ברפואת השיקום ,בטיפול בלימוד האקדמי ,בהוראה ,במחקר ,בפיתוח
ובהכשרת צוותים שיקומיים .המשכנו להביא לביטוי את היתרון האיכותי שנובע מהמומחיות
הייחודית של כל אחת ממחלקות בית החולים בתחומה.
בשנה החולפת השלמנו סבב חילופים מסיבי בתפקידים בכירים לאחר פרישה של שתי דמויות מפתח שליוו את בית החולים בארבעים השנים
האחרונות .מלכה אשכנזי ,סגנית מנהלת הסיעוד פרשה לגמלאות ובמקומה מונתה ניצה סגל .בשירות הפסיכולוגי והנוירו-פסיכולוגי נפרדנו מד”ר נעמי
גבע ואת מקומה תפס מיכאל פרלה.
אני שמח לספר לכם על המשך קליטת רופאים מתמחים חדשים לבית החולים .בשנים האחרונות התקבלו להתמחות מספר גדול יחסית של רופאים,
אשר ממלאים את השורות החסרות .אלה מהם אשר סיימו לאחרונה או יסיימו בקרוב את ההתמחות ,יתחילו בקרוב למלא את מקומם של המומחים
שלנו שפרשו לגמלאות .אנחנו גאים על כך שבית החולים נעשה אטרקטיבי יותר לרופאים מתמחים .תרמו לכך גם מתמחים ותיקים שהמליצו על בית
החולים לחבריהם וגם פעילויות של מנהלי מחלקות והנהלת בית החולים שהביאו לקהלי סטודנטים ,סטאז’רים ורופאים מידע על בית החולים ויתרונות
ההתמחות בו.
השנה הצטיידנו בטכנולוגיות חדשניות ומתקדמות ,שחלקן לא קיים באף מוסד שיקומי אחר בארץ .ההצטיידות החדשה מיטיבה עם המשתקמים שלנו
ותורמת למימוש מחויבותנו להוביל את עולם השיקום בארץ ובעולם .חשוב לי לציין כי רכישת הטכנולוגיות התאפשרה בזכות תמיכת הנהלת כללית
שרואה בכך חשיבות גדולה מאוד וגם בעזרת תורמים ועמותת הידידים שלנו .המכון לריפוי בעיסוק התחדש במערכת משוכללת לשיקום של הגפה
העליונה ,ה .Armeo Power-בית החולים לוינשטיין הוא הראשון והיחיד בארץ כרגע שברשותו המערכת הזאת ,שהיא המילה האחרונה בשיקום הגפה
העליונה .המכון לפיזיותרפיה בלוינשטיין התחדש במערכת רובוטית  Erigo Proלהפעלה מוקדמת במכון .בשנה הקרובה אנו מקווים להכניס טכנולוגיות
חדשות נוספות לשימוש בבית החולים.
השנה התאפיינה גם בזכיות חשובות .שר הבריאות העניק לבית החולים לוינשטיין אות ארגון מקדם התנדבות ,על הפעילות הענפה של מתנדבים בבית
החולים ושל עובדי בית החולים בקהילה .החברה הבינלאומית לרפואה פיזיקלית ושיקום העניקה לד”ר נחום סורוקר ,מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי ב’,
את הפרס היוקרתי ע”ש סידני ליכט ,על תרומה לקידום הבינלאומי של רפואת השיקום.
מלאכת רפואת השיקום המסורה מתנהלת כל העת תוך כדי עבודות השיפוץ והבינוי באגף המרכזי ובקומות התחתונות של אגף הלנברג .המבקרים
בלוינשטיין לא יכולים לפספס את תכונת השיפוץ שקיימת בכל מקום .אנו עושים את כל הניתן כדי למזער את ההפרעות ועדיין נדרשים מהצוות,
המטופלים והמשפחות אורך רוח והסתגלות לתנאים פחות נוחים באופן זמני ,למען רווחת העתיד.
בחודשים הקרובים אנו נערכים לקראת מבדק אקרדיטציה נוסף וכולנו מתגייסים על מנת לשמר את ההישגים המצוינים של המבדק הקודם ולשמור
על רמת האיכות והבטיחות הגבוהה ביותר.
אני מבקש להודות לכל עובדי בית החולים לוינשטיין ,שבמסירות ,מקצועיות וחריצות ,משך כל ימות השנה ,נותנים למטופלינו בריאות ,איכות חיים ותקווה
ותורמים להישגים הנפלאים של בית החולים.
לכולכם ,לידידי בית החולים בארץ ובעולם ולמשתקמים ובני משפחותיהם ,אני מאחל קיץ נעים וקריר וחופשות מהנות!
שלכם,
פרופ’ עמירם כ“ץ
מנהל בית החולים
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בטקס מרשים
נחשף שלט ההנצחה
לכבוד איניאס
הלנברג ז״ל ,התורם
העיקרי לאגף החדש

בתמונה מימין לשמאל :מגיד אברהמי ,מנהל אדמניסטרטיבי של ביה"ח לוינשטיין; פרופ' דוד האן,
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי; השופט נתן עמית ,יו"ר ועדת העיזבונות לשעבר; השופטת בדימוס,
תחיה שפירא ,יו"ר ועדת העיזבונות לטובת המדינה; פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל ביה"ח לוינשטיין

בית החולים לוינשטיין קיים בחודש מרץ טקס בו נחשף הלוט מעל שלט
ההנצחה לאיניאס הלנברג ז"ל ,שמעזבונו התקבלה התרומה המשמעותית
ביותר לבינוי אגף הלנברג לשיקום.
קומות האשפוז של אגף הלנברג אוכלסו באוקטובר  2013ועם השלמת
הקומות התחתונות ולובי המגדל התקיים טקס להסרת הלוט מעל שילוט
ההנצחה ,בנוכחות נציגי ועדת העזבונות לטובת המדינה בראשותה של
השופטת בדימוס ,תחיה שפירא ,השופט נתן עמית ,יו"ר הועדה לשעבר
ופרופ' דוד האן ,האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
האירוע התקיים במעמד מנכ"ל כללית לשעבר ,אלי דפס וסמנכ"לים
בכירים בכללית; יהודה רון ,סמנכ"ל משרד הבריאות; ראש עיריית הרצליה,
משה פדלון; סגנית ראש עיריית רעננה ,רונית וינטראוב; חזי כאלו ,מנכ"ל
בנק ישראל; פרופ' יעקב הרט ,מנהל ביה"ח לוינשטיין לשעבר ,שיזם את
הקמת האגף; פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל ביה"ח לוינשטיין וחברי הנהלת בית
החולים; עובדי בית החולים; תורמים ואנשי עמותת הידידים.
האירוע החל בקבלת פנים חגיגית וסיורים באגף החדש ומיד לאחר מכן
התקיים בלובי האגף החדש טקס מכובד ומרשים ,בהנחייתו של העיתונאי
דרור גלוברמן.
השופטת בדימוס תחייה שפירא ,יו"ר ועדת העזבונות לטובת המדינה,
נשאה דברי ברכה וסיפרה" :בשנת  2004נפטר מר איניאס הלנברג ז"ל,
יהודי צרפתי ,ערירי ,ניצול שואה ,שהיה סוחר אמנות ידוע .בצוואתו הותיר
המנוח את רכושו למדינת ישראל .הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של
עיזבונות לטובת המדינה החליטה על מתן הקצבה משמעותית ביותר
מכספי העיזבון ,לצורך הקמת אגף שיקומי חדש בביה"ח לוינשטיין".
השופטת בדימוס הוסיפה" :הטקס הערב מהווה בעבורנו סגירת מעגל.
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למראה המבנה המרשים שבו אנו נמצאים ,שנקרא על שם משפחת
הלנברג ,ובמיוחד לנוכח הפעילות המדהימה אשר כבר נעשית בו".
השופט נתן עמית ,שכיהן כיו"ר ועדת העזבונות בעת קבלת ההחלטה על
מתן התרומה לבית החולים לוינשטיין ,אמר בטקס" :אתם קניתם לכם
שם בזכות עבודתכם ומסירותכם ואני מברך אתכם שתמשיכו ותשמרו
עליו בעבודה מקצועית ,במסירות ,באהבה וברצון להעניק חיים טובים יותר
לאלה שזקוקים לכך".
אלי דפס ,אמר" :שלושה דברים מביאים אותי לידי התרגשות :שירת
"התקוה" ,הרמת דגל ישראל וביקור בבית החולים לוינשטיין .יש מספר
מחלקות ואתרי שיקום במדינת ישראל ,בית חולים לוינשטיין יש אחד.
בית חולים לוינשטיין הוא המרכז השיקומי הגדול בישראל ואחד ממרכזי
השיקום הבולטים בעולם .הוא אחד ומיוחד בזכות המומחים שפועלים
בו" .הוא הוסיף" :לכם עובדי בית החולים זכות לשקם בחוכמה (שהיא
המקצועיות) ומתוך הלב שמסמל את הרגש ,הנדיבות והאמפטיה לכל
מטופל המגיע לשערי לוינשטיין .המשיכו בעשייתכם המפוארת".
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים ,ציין בטקס" :בניית אגף הלנברג
ושיפוץ האגף המרכזי של בית-החולים ,הם ביטוי לקידום שחל בשנים
האחרונות בתפיסת חשיבותה של רפואת השיקום ,בציבוריות הישראלית,
בהנהלת משרד הבריאות ובהנהלת כללית .תודה ענקית מכולנו לאלה
שהתגייסו למאמץ בתרומה כספית גדולה ,אשר השלימה את מאמצי
כללית למימון הקמת האגף".
פרופ' כ"ץ ציין גם את עמותת הידידים הנפלאה של בית החולים לוינשטיין
אשר גייסה מיליוני שקלים לאגף הלנברג ,לרבים אשר תרמו לבית החולים
באמצעותה וגם למשרד הבריאות שהשתתף בהקצאת אמצעים למיזם.

ד"ר נחום סורוקר ,מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי ב'
בבית החולים לוינשטיין ,קיבל את הפרס היוקרתי ע"ש
סידני ליכט בכנס האיגוד הבינלאומי לשיקום
ד"ר נחום סורוקר ,שעובד בבי"ח לוינשטיין למעלה מ 30-שנה ומשמש
מזה  19שנים בתפקיד מנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי ב' ,קיבל את
הפרס היוקרתי ע"ש סידני ליכט ,שמוענק פעם בשנה על-ידי האיגוד
הבינלאומי לרפואה פיסיקלית ושיקום (.)ISPRM

ד"ר סורוקר השתלם בשיקום מוחי ובחקר המוח באוקספורד ,אנגליה
וביוסטון ,ארה"ב .הוא רופא-קלינאי ,מורה וחוקר משכמו ומעלה אשר
בשנות עבודתו העמיד על רגליהם והחזיר לחיים של איכות מאות
מטופלים שלקו בשיתוק .הוא מרצה בכיר בפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת ת"א ושימש עד לאחרונה כראש החוג לרפואת שיקום
בפקולטה .במשך השנים הכשיר מאות רופאים וסטודנטים והיה מעורב
בעשרות פרויקטים של מחקר ופיתוח עם חוקרים מאוניברסיטאות רבות
בארץ ובעולם.
ד"ר סורוקר נחשב המוביל בישראל ומהמובילים בעולם ,בידע ,בניסיון
ובמחקר ברפואת השיקום בתחום האירועים המוחיים .הוא מיישם את
הידע והניסיון במחלקתו ,תוך ניהול רחב אופקים וקפדני ומביא אותה
להישגים מרשימים בתחום הטיפול השיקומי ,בתהליכי עבודה מוסדרים
בשירות ובשביעות רצון המטופלים והעובדים .בשנת  2014נבחר לקבלת
פרס מנכ"ל הכללית וזכה גם באות המצוינות בתחום הקליני-טיפולי
לשנה זו.
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית חולים לוינשטיין ,כתב לעובדי בית החולים
עם היוודע דבר הזכייה בפרס" :יחד עם כולכם אני נרגש וחש כבוד וגאווה
על הפרס הזה שמוענק לד"ר סורוקר וכולנו מברכים אותו על כך".

בתמונה :ד"ר סורוקר ,שני משמאל ,במעמד חלוקת הפרס ע"ש סידני ליכט לשנת ,2017
יחד עם נשיא ה ISPRM-ג'ורג' ליינס מפורטוגל והנשיא הקודם ג'יאנן לי מסין.
מימין נשיאת הכנס קריסטינה שיאפקסה מארגנטינה.

סידני ליכט ,שעל שמו נקרא הפרס ,היה המייסד והרוח החיה של האיגוד
הבינלאומי לרפואת שיקום ,אחד משני ארגונים שאיחודם ב 1999-יצר את
ה .ISPRM-הפרס מוענק לרופא מומחה אשר תרם באופן קבוע לקידום
הבינלאומי של המקצוע .הקריטריונים שנקבעו לזכייה בפרס קובעים
שיקבלו אותו רופאים אשר יזכו לכבוד והערצה מחבריהם למקצוע על
הישגים יוצאי דופן בקידום בינלאומי של הטיפול באנשים עם נכויות,
מנהיגות בתוך הארגון ויכולת לחלוק מידע מקצועי משמעותי.
ד"ר סורוקר קיבל את הפרס לשנת  2017במהלך כנס איגוד השיקום
העולמי שהתקיים במאי בבואנוס איירס ,ארגנטינה.
זו הפעם הראשונה שפרס יוקרתי זה מוענק למדען מישראל .הנושא של
הרצאת סידני ליכט שנתן ד"ר סורוקר בכנס לאחר קבלת הפרס היה:

בתמונה :משלחת בית החולים לוינשטיין בכנס איגוד השיקום העולמי 2017

.Novel options for restoration of discrete functions after stroke
ד"ר סורוקר החל את עבודתו בבי"ח לוינשטיין כרופא מתמחה והמשיך
בהתפתחותו המקצועית בבית החולים עד למינויו למנהל מחלקה בשנת
 .1998המחלקה לשיקום נוירולוגי ב' ,בניהולו ,היא אחת משתי המחלקות
בבית החולים לוינשטיין המטפלות בחולים לאחר אירוע מוחי.
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בתמונה :גילי רטהואז ,בני משפחתה
ואבי סביליה בתערוכה

בתמונה :אופיר כהן ,הרן זיק פשקובסקי,
גילי רטהואז יחד עם אבי סביליה

מדי יום שני ,בין השעות  ,13:00-9:00נפגשים במועדון החברתי של בית
החולים לוינשטיין "מסגרת של תקווה" ,שמונה צעירים שעברו פגיעת ראש
קשה בנסיבות אלה ואחרות .כולם נפגעו בגיל צעיר ,ניידים באמצעות
כסאות גלגלים ונעזרים במטפל צמוד .מאחוריהם תהליכי שיקום ארוכים
ומפרכים בבית החולים לוינשטיין ,לרובם קשיים בתקשורת המילולית,
אך כל אחד מצליח לבטא את עצמו בדרך שלו .מדובר בצעירים שסיימו
מזמן את שלבי האשפוז המלא ואשפוזי היום ואינם מסוגלים במצבם
הנוכחי להשתלב מחדש במסגרות חברתיות /תעסוקתיות ואחרות כפי
שהיו להם טרם הפגיעה ,ולפיכך סובלים מבדידות חברתית רבה.
המועדון החברתי "מסגרת של תקווה" ,מאפשר להם לפגוש אנשים
במצבם ולבנות לעצמם מסגרת חברתית אחרת ,שמקנה להם משמעות
ותחושת השתייכות חזקה.
במשך ארבע שעות שבועיות הצעירים משתתפים במגוון פעילויות -
מנהלים שיחה על ענייני היום עם משה ודניאל ,המתנדבים המלווים את
הקבוצה ,משתתפים בחוג עם סופי ,מטפלת בתנועה ומוסיקה ,משתתפים
בטיפול קבוצתי בהנחיית עובדת סוציאלית וקלינאית תקשורת ,ומקנחים
במפגש יצירה עם האומן והיוצר אבי סביליה.

חברי מועדון “מסגרת של תקווה”,
הפועל בלוינשטיין ,הציגו
לראשונה תערוכת ציורים פרי
יצירתם בגלריה “נוזהא” ביפו

אירית רטהאוז ,אימה של גילי שמשתתפת במועדון ,נשאה דברי ברכה
בפתיחת התערוכה ואמרה" :היום אני יכולה לומר שמדובר במפעל אדיר.
מפעל לדוגמא אשר אין לו אח ורע בשום מוסד שיקומי אחר".
היא הוסיפה" :מסגרת זו מהווה עבורם חממה בטוחה בחברת אנשים
שהגודל המשותף הפגיש ביניהם ומאפשר להם לחלוק מחשבות ורגשות.
במקביל ,גם לנו ההורים קבוצה זו מהווה קבוצת תמיכה חשובה מאין
כמוה .שם כולנו נמצאים כל אחד עבור ילדו וכל אחד עבור כולם.
אנו מחליפים אינפורמציות ,פתרונות ודעות ללא הרף".
חנה זיק פשקובסקי ,אימו של הרן שמשתתף במועדון מיום הקמתו,
אומרת" :במקום הזה כולם מרגישים שווים .יש הרבה שמחה כשהם
נפגשים והמקום מצליח להוציא מהצעירים את המירב".
דינה ריינברג ,עובדת סוציאלית ומרכזת פרויקטים של השירות לעבודה
סוציאלית ,מציינת" :זאת קבוצה יחידה ומיוחדת שאין שנייה לה .בית
החולים לוינשטיין נותן אכסניה ומעוף להמשך תהליך של שיקום איטי,
המאפשרים לשמונה חברים צעירים ופגועים באופן קשה ,מסגרת
חברתית ללא תשלום ובמימון בית החולים".

לאחר כשנה של מפגשים עם אבי סביליה בנושא ציור ,לראשונה
הציגו הצעירים תערוכת ציורים שלהם בגלריה "נוזהא" ביפו יחד עם
האומנית שירי לס .התערוכה ,שנקראת "שפה ציורית" ,כוללת מגוון
רחב מעבודותיהם של הצעירים ונפתחה באירוע פתיחה מרגש ומרשים
במעמד הצעירים ומשפחותיהם ,מנהלת השירות הסוציאלי בבית החולים
לוינשטיין ,נעמי בן חיים וצוות העובדות הסוציאליות ,מנחי הקבוצה ,אוצרת
התערוכה ,ענבל טימור ומבקרים רבים נוספים.
אבי סביליה מציין כי הצעירים עברו תהליך מאוד ארוך ומעניין עם
הציורים" .בתחילת דרכם הם היו מאוד ביקורתיים כלפי עצמם בגלל
המקום בו הם נמצאים והמקום ממנו הם באו .מדובר במטופלים פגועי
ראש שמסוגלים לעבוד עם יד אחת בלבד ,שברב המקרים גם היא
מוגבלת .יש כאלה שמציירים בסיבובים ,ויש – שבלחיצות .לכל אחד מהם
תנועה ייחודית לו" ,מסביר סביליה.
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בתמונה :הרן זיק פשקובסקי
עם יספר אנדרסן ,תרפיסט שרירים

מצטיינים 2016

בית החולים לוינשטיין בחר את
העובדים המצטיינים לשנת 2016
פרס מנכ”ל הכללית :יהלומה פדידה – אחראית פיזיותרפיה במחלקה לשיקום ילדים ונוער
פרס מנהל בית החולים :ריטה הנסב – מחסנאית במרכז הלוגיסטי ,ניצה סגל – אחות אחראית במחלקה לשיקום
נוירולוגי ב’ ,חן שטרן – כלכלנית במחלקת כספים ,פאדי עווידה – כח עזר במחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה
כמדי שנה ,ועדת המצוינות של בית החולים ,המורכבת מחברי הנהלת בית החולים ,יו”ר ועד העובדים ויו”ר ועד
הרופאים ,בחרה מבין כלל העובדים המועמדים את הראויים ביותר לקבלת פרס מנכ”ל הכללית ופרסי מנהל בית
החולים לוינשטיין .ואלה חמשת הזוכים בפרס “עובד מצטיין” לשנת :2016
זוכת פרס מנהל ביה”ח ניצה סגל –
אחות אחראית במחלקה לשיקום נוירולוגי ב’
עובדת בביה”ח כ 36-שנים .ניצה מובילה את המחלקה שלה
להישגים מרשימים בהיבטי מקצועיות הצוות וחוויית המטופל.
היא משקיעה בתהליכים חוצי ארגון ותורמת רבות לקידומם,
מתייחסת בכבוד ובאכפתיות לעובדיה ולמטופלים ,מבצעת עבודתה
בנעימות ,ברתימה ובדרך ארץ .ניצה ערה תמיד לשינויים ,מקבלת
אותם ונערכת בהתאם תוך הפגנת חדשנות ויצירתיות .המחלקה
שלה עומדת ביעדים ובמדדי שביעות הרצון הגבוהים בדגש על
הזדהות ארגונית ,אקלים ,סיפוק והתפתחות בתפקיד.

זוכת פרס מנכ”ל כללית יהלומה פדידה –
אחראית פיזיותרפיה במחלקה לשיקום ילדים ונוער
עובדת בבית החולים כ– 14שנים .פיזיותרפיסטית מצויינת בעלת
תודעת שירות מפותחת ,אמפטית ומכילה ביחסה למטופלים,
למשפחות ולחברי הצוות .יהלומה מקדמת ומטמיעה מדדים
מקצועיים רבים בתחום הפיזיותרפיה לילדים ,היא נעימת הליכות,
אנרגטית ויצירתית ובעלת יכולת לייצר פתרונות בכל מצב.
היא מטמיעה שימוש באביזרי טיפול חדשים ודרכי טיפול עדכניות
ושותפה פעילה בהתנדבות מעבר לשעות העבודה .יהלומה הקימה
את קבוצת העניין לפיזיותרפיסטים בישראל שנקראת“ :שיקום ילדים”
ומשלבת מחקר קליני לצד טיפול ישיר במטופלים .היא מובילה
חברתית באימוץ “בית מורשת” ומרכזת בשנתיים האחרונות את
ההרצאות במועדון בתחומי מקצועות הבריאות.

זוכת פרס מנהל ביה”ח ריטה הנסב –
מחסנאית במרכז הלוגיסטי
עובדת בביה”ח כ 25-שנים .ערך המצויינות מתבטא בעבודתה והישגיה
נראים בסקרי שביעות רצון ,בתוצרי המחסן המקצועיים ,בספירות
המלאי ועוד .ריטה משמשת כחונכת בקליטת עובדים חדשים ,נכונה
תמיד לעזור ,מאמינה ומיישמת עזרה הדדית ועבודת צוות .כל זאת
היא עושה בחיוך ,אדיבות ,אכפתיות ,השקעה מכל הלב וגישה שירותית
יוצאת דופן .ריטה פתוחה לחדשנות ושינויים ואף יוזמת אותם .מזה
שנים היא חברה בצוות תרומה לקהילה של בית החולים ב”בית
מורשת” ,לוקחת חלק בארגון ותפעול הפעילויות ,מתנדבת במסירות
ומתוך אהבה לזולת.
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זוכה פרס מנהל ביה”ח פאדי עווידה –
כח עזר במחלקה לטיפול נמרץ ושיקום ההכרה
עובד בבית החולים מזה כ 15-שנים .לאורך כל השנים פאדי עובד
ותורם בצורה יוצאת דופן ,תוך שמירה על עבודה איכותית ומוטיבציה
גבוהה .הוא ניחן בגישה שירותית ,נועם הליכות ואכפתיות יוצאי
דופן הבאים לידי ביטוי במחלקה בין השאר בארגון חדר המשפחות
ושביעות רצונן ,דבר שבא לידי ביטוי בסקר שביעות רצון המטופלים.
פאדי מנהל ומארגן את הציוד הרפואי ,הציוד המשרדי והמחלקתי
באופן מדוייק וקפדני ,תוך מחשבה קדימה ושיקול כלכלי.
לאור כישוריו היחודיים הוא מונה כאחראי על המכשור הרפואי
והמזרנים בבית החולים .פאדי השכיל להפעיל את כוחות העזר
במחלקות כאחראים על המכשור הרפואי.

זוכת פרס מנהל ביה”ח חן שטרן –
כלכלנית במחלקת הכספים
עובדת בבית החולים כ 7-שנים .חן מובילה את ההיבט הכלכלי,
התקציבי ואת פן המידע בבית החולים .היא עובדת שקטה ,משקיעה,
חיובית ,בעלת הסתכלות ארגונית רחבה של מטרות בית החולים
והכללית ,מבלי להזניח את הפן האישי האנושי בשירות לעובדים
ובשירות למטופלים .היא שותפה בפרוייקטים חוצי ארגון ,חברה
פעילה בוועדת נע”ם מוסדי ,משתתפת בפרויקטים של איכות רפואית
ויעילות כלכלית ,ביניהם :שימוש מושכל בחבישות למניעת פצעי
לחץ .בנוסף ,היא חברה בועדה לשיפור הליכים רפואיים וכן מסייעת
ותורמת משמעותית לאיזון כלכלי של בית החולים.

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

המחלקה לשיקום ילדים ונוער נבחרה כמחלקה
מצטיינת בשירות לשנת 2016
לאה וייסמן ,מנהלת משאבי אנוש של ביה"ח לוינשטיין ,מציינת:
"המחלקה לשיקום ילדים ונוער הצטיינה בשנה החולפת במתן שירות
מיטבי וחווית טיפול מיטבית .צוות המחלקה ,שהינו צוות רב תחומי,
השיג תוצאות מובילות בהערכות מטופלים ,בני משפחותיהם וכן
במדדי בית החולים".

המחלקה לשיקום ילדים ונוער ,בניהולה של ד"ר שרון שקלאי,
נבחרה על ידי הנהלת בית החולים לוינשטיין כמחלקה מצטיינת
בשירות לשנת  .2016המחלקה מטפלת בילדים ובני נוער מגיל 18-2
שחוו סוגים שונים של חבלות או מחלות -תאונות דרכים ,נפילות,
פעולות טרור ,ניתוחים ,גידולים ,פגיעות במערכת העצבים ,פגיעות
אורתופדיות  -ושזקוקים לשיקום ו/או להערכה תפקודית.

הצוות במחלקה לשיקום ילדים ונוער מיומן ,קשוב ומלווה את
המטופלים ואת בני משפחותיהם מהיום הראשון באשפוז .צוות
המחלקה ,שכולל רופאים מומחים ,צוות סיעודי ,פיזיותרפיסטים,
מרפאות בעיסוק ,קלינאיות תקשורת ,עובדות סוציאליות ,מטפלים
בתרפיה באמנות ,צוות מורים לחינוך מיוחד ופסיכולוג שיקומי ,מעניק
תמיכה פיזית ,חינוכית ורגשית למטופל ולמשפחתו .במחלקה משיגים
את התפקוד הטוב ביותר ,מגיעים לעצמאות מרבית ועוברים הכנה
להשתלבות מחודשת עם תום האשפוז בבית ,בביה"ס ובקהילה.
תעודת ההוקרה והפרס הכספי על הזכייה הוענקו למחלקה בטקס
הרמת כוסית לחג הפסח.
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מכל הלב
בית החולים לוינשטיין קיבל את אות משרד
הבריאות לארגון מקדם התנדבות לשנת 2016
שר הבריאות ,הרב יעקב ליצמן ,העניק לבית החולים
לוינשטיין את האות לארגון מקדם התנדבות.
הטקס התקיים בכנסת במעמד שר הבריאות הרב
יעקב ליצמן ,בהשתתפות הנהלת משרד הבריאות,
חברי הועדה לבחירת הזוכים ,המועצה הלאומית
להתנדבות ,מתנדבים ואורחים .מטרת הענקת האות
להוקיר את בתי החולים ומוסדות הבריאות בקהילה
אשר נוקטים בפעולות מקדמות שילוב מתנדבים
בצורה מיטבית בארגונם.

בנוסף ,עובדי בית החולים לוינשטיין מעורבים בפעילות התנדבותית
בקהילה ובבית החולים מתקיימים פרוייקטים ייחודים שמופעלים על ידי
מתנדבים.

פרויקט תרומה לקהילה

במסגרת פרויקט קהילתי-חברתי של תרומה לקהילה ,עובדים של בית
החולים מתנדבים במועדון "בית מורשת" בהרצליה ,המיועד לניצולי שואה.
הפעילות ההתנדבותית כוללת הרצאות בנושאים שונים ופעילויות מיוחדות
בחגים ובימי הולדת.

סדנאות לבני נוער וחיילים למניעת תאונות דרכים

מתנדבים שעברו שיקום בבית החולים לאחר תאונות דרכים קשות מרצים
בפני חיילים ,בני נוער ובתי ספר ומספרים את סיפור הפציעה והשיקום
שעברו .ההרצאות מעבירות באופן בלתי אמצעי מסרים על אחריות
לנהיגה נכונה ובטיחות בדרכים ומהוות חלק חשוב בתהליך השיקום של
המתנדבים.

פרויקט זכויות במוסד לביטוח לאומי

גמלאים בעלי רקע וניסיון בעבודה בביטוח הלאומי מגיעים כמתנדבים
לבית החולים אחת לשבועיים ומנגישים את המוסד למטופלים.
המתנדבים מסייעים במילוי טפסים לתביעה ,בדיקת סטטוס וכן בסיוע
והכוונה מול ביטוח לאומי.

פרוייקט קבלת מטופלים וליווי משפחות

מתנדבים קולטים את המטופלים החדשים המגיעים לביה"ח ובני
משפחתם .מטופל חדש המגיע לביה"ח מתקבל ,כבר בשער הכניסה ,על
ידי מתנדב שמלווה אותו למחלקה .בני המשפחה מקבלים ליוושמסייע
במילוי טפסים ועוברים סיור מודרך להיכרות עם ביה"ח.
האות ניתן לבית החולים לוינשטיין לאחר דיון במליאת הועדה המייעצת
על פעילות רחבת היקף שמתקיימת בבית החולים .את האות קיבלו בשם
בית החולים לוינשטיין ד"ר ילנה איידינוב ,סגנית מנהל ביה"ח לוינשטיין,
שריכזה פעולות התנדבות של עובדי בית החולים ונורית קראוס דורון
ממחלקת משאבי אנוש ,שאחראית על המתנדבים בבית החולים.
השר הרב יעקב ליצמן אמר בטקס" :אנו מוקירים ומשבחים את ערך
ההתנדבות והעשייה למען הזולת .אות המגן הוא אות הצטיינות והוקרה
לרשימה מכובדת של אנשים וגופים שפועלים למען האחר .מטרת מגן
השר להתנדבות לתת עידוד וחיזוק לכוח הנתינה לאחר .לכבד ולהוקיר את
אלה שעושים חסד עם הזולת ומקריבים מעצמם למען השני".
לאה ויסמן ,מנהלת משאבי אנוש של בית החולים לוינשטיין ,מציינת:
"בבית החולים לוינשטיין פועלים  180מתנדבים במגוון רחב של תחומים
ביניהם :ליווי מטופלים בודדים ,סיוע בהגשה בחדר האוכל ,קליטת
מטופלים חדשים ,סיוע למשפחות המטופלים ,תיקון כסאות גלגלים,
סיוע בבית הכנסת ,הפעלת ספרייה לרווחת המטופלים ,העברת סדנאות
וחוגים בשעות אחר הצהריים ועוד .הענקת האות לבית החולים לוינשטיין
מהווה הכרה והוקרה לפעילות המבורכת של כלל המתנדבים שלנו".
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מועדון מעו"ף

מופעל למען מטופלים לשעבר של בית החולים שעברו אירוע מוחי
ושוקמו .המועדון פועל  4ימים בשבוע וכולל מפגשים מגוונים ופעילויות
שונות .בין השאר מתקיים מפגש קבוצתי עם עובדת סוציאלית ,דיאטנית,
מרפאה בעיסוק ומועברת הרצאה מעשירה של מתנדב ופעילות חברתית
או אומנותית כלשהי .המסגרת מהווה קבוצת תמיכה משמעותית
למשתתפים בה.

מערכת בטיחות אנושית
להתרעות שמצילות חיים

הכפתור ,מערכת חירום לרכב בעלת יכולות טכנולוגיות מתקדמות

המאפשרות זיהוי תאונה ברכב ומיקומו בזמן אמת .המערכת מחוברת למוקד חירום אנושי
שזמין  24/7ומספקת ללקוחותיה שירותי דרך  VIPבפריסה ארצית

ביטחון ושקט נפשי

טכנולוגיה חדשנית

אפליקציה מתקדמת

שירותי דרך

תקשורת עצמאית

מורידים את הנטל מהכתפיים
מאת :ישראלה קוסט אחראית טכנולוגיות במכון לריפוי בעיסוק
לאחרונה רכשו הנהלת בית החולים והכללית
למכון לריפוי בעיסוק בבית החולים לוינשטיין
את המערכת המשוכללת ביותר בתחום,
לשיקום של הגפה העליונה :הArmeo-
 .Powerזוהי מערכת חדשנית שכוללת שני
מרכיבים עיקריים :זרוע רובוטית ,המותאמת
למבנה השלד שלנו ,עליה מניחים את היד
החלשה להפעלה ,ועמדת מחשב איתה ניתן
להגדיר את הפרמטרים השונים להפעלת היד
ובתוכה משחקים ממוחשבים לתרגול.
כולנו מכירים את המושג כוח הכבידה
(גרביטציה) ומבינים את השפעותיו וחשיבותו
ליכולת שלנו להתהלך על כדור הארץ
מבלי ליפול .אך האם ידעתם שכוח הכבידה
משפיע על כל תנועה שאנחנו עושים?
שהאיברים השונים בגוף שלנו עשויים
להיות מושפעים ממנו בצורה מבודדת?
ובכן ,כשאנחנו מפעילים שריר מסוים הוא
צריך להיות מספיק חזק כדי להתגבר על
כוח הכבידה על מנת שנצליח להפיק ממנו
תנועה .אנחנו בדרך כלל לא מרגישים את
זה ביומיום שלנו ,כאשר אנחנו משתמשים
בשרירים שלנו לאכילה ,לשימוש במחשב,
להליכה .אבל ,כאשר מתמודדים עם שרירים
חלשים ,כתוצאה מליקויים נוירולוגיים או
אורטופדיים ,ההשפעה של כוח הכבידה על
כל שריר ושריר נעשית מורגשת ומשמעותית
יותר .לאורך השנים נעשה שימוש באמצעים
מכניים שונים שמטרתם לנטרל את כוח
הכבידה מן האיבר שאותו אנחנו רוצים
להפעיל ולאפשר לשרירים להפיק תנועה
כלשהי מבלי שכוח הכבידה יקשה עליהם.
בשנים האחרונות נכנסו לתמונה גם מערכות
ממוחשבות ,שמאפשרות דירוג מדויק יותר
של ההתנגדות לכוח הכבידה.
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הטיפול מתבצע כשהמטופל יושב מול עמדת
המחשב ,כאשר היד שלו מחוברת ברצועות ליד
הרובוטית .כך המטופל מניע את היד תוך כדי
הפעלה של משחקי מחשב אינטראקטיביים.
המערכת כוללת הערכה של יכולות המטופל
ומאפשרת למטפל/ת להגדיר מה מידת העזרה
לה הוא זקוק על מנת להפעיל את היד שלו.
העזרה הרובוטית שמערכת זו נותנת מתחלקת
לשני סוגים :נטרול כוח הכבידה בצורה מדורגת,
ועזרה בהנעה של היד (שגם היא מדורגת
ממצב של הפעלת המטופל ללא עזרה ועד
למצב של הפעלה פסיבית מלאה) .בזכות אלו
יוכל המטופל להפעיל את השרירים שלו גם
אם הכוח שלהם אינו מלא .כך לדוגמא מטופל
שאינו מצליח לבצע תנועות כתפיים ולהרים
את היד כלפי מעלה ,בגלל ששרירי הכתף שלו
אינם חזקים מספיק בשביל להתגבר על כוח
הכבידה ,יוכל להניף את היד בקלות לגובה,
כשהיד הרובוטית שהוא מחובר אליה מנטרלת
עבורו את השפעות כוח הכבידה ומאפשרת לו
להפעיל את השרירים ללא התנגדות.
מערכת ה Armeo Power-כוללת משחקים
שונים ובעזרתם ניתן להתאים לכל מטופל
תוכנית אימונים המותאמת ליכולותיו ומספקת
עניין לתרגול ממושך.
היתרונות שבשימוש במערכות ממוחשבות
אינטראקטיביות בטיפול כבר מוכרים לנו היטב.
מערכות אלו בדרך כלל מספקות עניין והנאה
למטופלים והפידבק החזותי והשמיעתי שהם
מקבלים לביצועים שלהם עוזר להם ללמוד
מה האופן הנכון להפעיל את השרירים שלהם.
בדרך כלל מערכות אלו מאפשרות למטופלים
לתרגל מיומנויות שהם אינם יכולים לתרגל

תחת הדרישות הפיזיקליות של העולם האמיתי.
בזכות היכולת לדרג פרמטרים שונים בצורה
מדויקת ולהתאים את דרישות המטלה לפי
יכולתו של המטופל ,המטופלים זוכים לחוויה
של הצלחה ,והמוטיבציה שלהם לתרגול גוברת.
בנוסף ליתרונות אלו מערכת הArmeo-
 Powerמאפשרת ביצוע חזרתי של תנועות,

דבר שהוכח כמשמעותי בשיקום מטופלים
לאחר פגיעות נוירולוגיות .המערכת מאפשרת
מעקב אחר התקדמות המטופל על ידי דיווח על
ביצועיו בסוף כל תרגול ושמירה של הנתונים מן
התרגולים השונים .המערכת מאפשרת למטופל
להפעיל את היד באפן עצמאי ,ללא מעורבות
המטפל .זה מאפשר למטפל להתמקד באופן
הביצוע ,לעודד את המטופל לביצוע תנועה
מבודדת ,תוך שמירה על יציבה נכונה ,ולנטרל
תנועות פיצוי .המערכת מתאימה לשימוש עם
מטופלים הסובלים מפגיעות שונות :אירועים
מוחיים ,פגיעות אורטופדיות ,נפגעי חוט שדרה,
פגיעות ראש טראומטיות ,ואף עשויה לשפר
תנועתיות לקויה בשל גורמים שונים :חולשה,
הפרעות טונוס ,אפרקסיה ,אטקסיה וכו’ .כמו כן
היא מתאימה גם למטופלים בשלבים מוקדמים
של שיקום לאחר הפגיעה שלהם (אפילו
למטופלים שלא מסוגלים עדין להפיק תנועה
אקטיבית) ,אשר פעמים רבות קשה לתת להם
מענה באמצעים אחרים.
המטופלים בכל הגילאים ,שעובדים עם
הארמיאו מביעים הנאה ומוטיבציה ומרגישים
שהם מפיקים תועלת רבה מהטיפול:
“אני מצליחה לעבוד עם היד בלי שיכאב לי”
“הרובוט עוזר לי להשתמש נכון בכתפיים ואני
בינתיים עובדת ונהנית מהמשחקים”
“הרובוט מחזק לי את היד וכך הצלחתי להכין
עוגה ולהוציא בעצמי את התבנית מהתנור”
בית החולים לוינשטיין שואף תמיד להצטייד
בטכנולוגיות המשוכללות ביותר לשיקום ,ואכן,
כיום ,אנחנו גאים להיות הראשונים ובינתיים
היחידים בארץ שברשותם מערכת הArmeo-
 ,Powerשהיא ללא ספק המילה האחרונה
בשיקום גפה עליונה.

ORTOPOL

Hertzelia Pituah, De-shalit sq. Havatzelet Ha sharon 35 st.

Opening Hours: Sun-The 09:30-19:30, Fri and Holiday eves: 09:30-14:00
Mob: 054-4376711 (Piter), Tel: 077-5413714, Fax: 077-4398244

35  רח׳ חבצלת השרון,שליט- כיכר דה,הרצליה פיתוח
09:30-14:00  יום ו׳ וערבי חג,09:30-19:30 ה׳- ימים א׳:שעות פתיחה
077-4398244 : פקס,077-5413714 . טל,( )פיני054-4376711 :נייד
08-8663957 . טל27  על18  רח חיים משה שפירא,אשדוד

דגשים לרופא המשפחה למעקב
אחר נפגעי חוט שדרה במשך חייהם
הכללית בוחרת ,כמרכזי מצויינות ,אחת לשנתיים ,יחידות ומחלקות מתוך
בתי החולים שבניהולה .המחלקה לשיקום שדרה בבית החולים לוינשטיין,
בניהולו של פרופ' עמירם כ"ץ ,נבחרה כמרכז מצויינות לשנים .2016-2017

כמרכז מצוינות ,הפיקה המחלקה לשיקום שדרה לאחרונה ,חוברת
המיועדת לרופאים ומרפאות בקהילה ,על המעקב הנדרש לנפגעי חוט
שדרה משך חייהם .להלן פרק מתוך החוברת ,המתמקד בדגשים לרופא
המשפחה אחר נפגעי חוט שדרה.
לנפגעי חוט-השדרה נדרש משך כל חייהם מעקב במרפאת הקהילה,
בשיתוף יחידה של רפואת-שיקום שמתמחה בטיפול בפגיעות של
חוט-השדרה ,כי הוא הכרחי כדי להבטיח למטופלים האלה ,תוחלת חיים
מרבית עם תחלואה מזערית ואיכות חיים מיטבית .למעקב כזה תרומה
מרכזית למימוש אחת המהפכות החשובות ברפואה בעשרות השנים
האחרונות :אחרי פגיעה בחוט-השדרה תוחלת החיים התארכה בלמעלה
משלושים שנה ואיכות החיים השתפרה לבלי הכר.
על מנת להגיע לתוצאות האלה דרושים קודם כל מניעה של סיבוכי
הפגיעה בחוט-השדרה ,שחלקם מסכני-חיים ,ומימוש מרבי של
הפוטנציאל התפקודי על ידי רפואת-השיקום בחודשים שאחרי הפגיעה.
אולם שמירת הישגי הטיפול לאורך שנים תלויה במעקב רפואי והתערבות
טיפולית במקרה הצורך ,משך כל החיים.
לאחר תהליך שיקום בסמוך לפגיעה בחוט-השדרה ,הן מחבלה והן
בעקבות מחלה ,המטופלים שבים לקהילה לחיים שלמים ורבים מהם
ישובו למשפחותיהם ולמעגל החברתי והתעסוקתי .אך סיבוכים רפואיים
של הנזק לחוט-השדרה ושינויים בתפקוד יתכנו כל מהלך חייהם ויש צורך
בסדרת פעולות ,לאורך זמן ,כדי למנוע את הסיבוכים המאוחרים ,להמשיך
ולמצות את היכולת התפקודית ולאפשר שילוב מיטבי בקהילה.
פעולות אלה כוללות מעקב לאיתור סיבוכים מאוחרים ולהערכת שינויים
ביכולת התפקודית ובמימושה ובעקבותיו ניתן טיפול מתאים .עיקר
המעקב נעשה באופן שוטף במרפאות הקהילה ,אולם קיימת חשיבות
רבה לביקורות תקופתיות במרכז המתמחה בטיפול בנפגעי חוט-שדרה,
כזה המציע בדיקה וטיפול ייחודי ורב מקצועי.
המחלקה לשיקום-שדרה בבית החולים לוינשטיין ,של "כללית" ,מזמינה
את מטופליה לביקורת תקופתית שכזו ( )Check-upומציעה את שירותי
מרפאת החוץ שלה לייעוץ בכל זמן שנדרש.
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כדאי שרופא המשפחה יעקוב בהתאם לשלב אחרי הפגיעה ומאפייני
המטופל ויוודא:
⋅ ⋅קבלת התרופות הספציפיות עליהן הומלץ במחלקה לשיקום שדרה
(ביניהן שכיחות תרופות להרפיית שלפוחית שתן או מוצאה ,להפחתת
הסיכון לזיהומי שתן ,למניעת תת-לחץ דם תנוחתי ולהפחתת ספסטיות)
⋅ ⋅כל חצי שנה ביצוע בדיקת שתן כללית ואולטרסאונד של הכליות
ושלפוחית השתן (כולל בדיקת נפח מילוי השלפוחית המרבי ושארית
השתן אחרי השתנה)
⋅ ⋅הפניית המטופל למטפלים הרלוונטיים ממקצועות הבריאות
⋅ ⋅במידת הצורך הפניה להתייעצות במרפאה מתמחה לשיקום שדרה
ולעיתים רחוקות לאשפוז שיקומי
רצויה התייחסות ייחודית של רופא המשפחה לנקודות הבאות:
⋅ ⋅אין צורך לתת טיפול אנטיביוטי לזיהום מעבדתי אסימפטומטי בשתן
⋅ ⋅לרוב אין מקום לטיפול אנטיביוטי מונע למניעת זיהומי שתן ,להוציא
מקרים חריגים ,עם זיהומים קליניים חוזרים בהם טיפול אנטיביוטי
מסוים מונע התבטאות קלינית של הזיהום .נהוג לתת טיפול מונע
בהיפרקס ,שמשחרר פורמאלדהיד בשתן חומצי ,עם ויטמין  Cשמחמיץ
את השתן ,כדי להקטין הסיכון לזיהום ,אם כי יעילות המניעה הזו אינה
מוכחת
⋅ ⋅סימנים קליניים קלאסיים של זיהום בשתן ,כמו צריבה ,דחיפות ותכיפות
אינם רלוונטיים לרוב נפגעי חוט-השדרה ,כי אינם מרגישים צריבה ,או
שמרגישים תחושות פראסטטיות ויתכנו דחיפות ותכיפות לא קשר
לזיהום .בנפגעי חוט השדרה הסימנים לזיהום קליני הם :חום ,שתן עכור
(לא שקוף) ,התגברות דליפות ,התגברות ספסטיות ולויקוציטוזיס (בדם).
כשמופיעים סימני זיהום קליני רצוי לשלוח שתן לתרבית ולהגביר שתיה.
לרוב הגברת שתיה תספיק כדי לסלק את הסימנים ורק אם אינם
נעלמים יש צורך בטיפול אנטיביוטי לפי התרבית .אם מופיעים סימנים
ספטיים (כמו חום גבוה או צמרמורת) יש להתחיל טיפול אנטיביוטי ללא
דיחוי ולשקול גם טיפול אמפירי
⋅ ⋅העדר השליטה ביציאות היא לרוב תוצאה של תת-פעילות של המעי
הגס הדיסטלי והסדרת היציאות מבוססת לרוב על מתן משלשל
שמפעיל את המעי ופתילה (נר) שמתזמנת את היציאה .כאשר חל
שיבוש בהסדרת היציאות ,הפסקת הטיפול במשלשל תחמיר את
הבעיה ,בדרך כלל ,ולרוב הפתרון הנכון הוא הגדלת מינון המשלשל.
הקטנת מינון המשלשל מפחיתה את ההתרוקנות בזמן הרצוי ובעקבות
הפחתת ההתרוקנות הזו ,יופיעו התרוקנויות מאוחרות ,בלתי נשלטות,
בזמנים לא רצויים .הגדלת מינון המשלשל עשויה לעזור להתרוקנות
מלאה בתזמון שנקבע על פי מועד החדרת הנרות ותמנע התרוקנות
נוספת בזמן לא צפוי ולא רצוי .אין לחשוש מ"התמכרות" למשלשלים.
המעי המשותק לא פועל בלעדיהם והם לא יחמירו את שיתוק המעי
שנובע מהפגיעה בחוט-השדרה .רק במקרים נדירים עם פגיעות
דיסקרטיות בקונוס מדולריס ,או מחלת מעי נלווית ,יש בנפגעי חוט
שדרה פעילות יתר של המעי הגס הדיסטלי
⋅ ⋅בטיפול בשברים (אוסטיאופורוטיים או אחרים) בנפגעי חוט השדרה,
חשוב קודם כל לשמור על שלמות העור ומניעת לחץ עליו וחשיבות
החיבור במנח נכון לעיתים קרובות חשובה פחות

פיתוח והתקנת
מיטב הציוד
החדשני
הקיים בארץ
ובעולם.
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כל ימות השנה,
שרותי
חילוץ וחירום.

א.צ.מ .מרחיבה את אפשרויות
הנהיגה לציבור הנכים בישראל
א.צ.מ בע"מ :רח' צלע ההר  ,4מודיעין .טל | 03-5581555 :פקס03-5502371 :
א.צ.מ צפון :רח' התעשייה  ,38א.ת נשר .טל | 04-8214040 :פקס04-8219944 :
א.צ.מ דרום :רח' הגנן  ,4עמק שרה ,באר שבע .טל | 08-6238333 :פקס08-6238334 :
א.צ.מ מזרח :משק  ,36מושב אבן ספיר .טל | 02-6413303 :פקס02-6413304 :

א.צ.מ .החברה
המרכזית לאבזור
וציוד מכוניות

1700-70-70-05

www.atm-il.com

ליגו  -פתרונות
בלתי מוגבלים

מתקן הרמה והעברה
רב תכליתי  4ב !1
פשוט להפעלה ,פונקציונלי לשימוש
בבית ובחוץ.

שנים
10חר יו ת
א

רול-א-רמפ הרמפה הניידת
מס’  1בעולם

משלבת מודולריות ,חוזק ,גמישות וניידות.

המערכת המודולרית המתקדמת מסוגה
לבניית רמפות וכיסויי ריצפה ( )PEהמותאמים
לכל מקום ולכל שימוש ()tailor made solution
מתאים לכל משקל ובכל מזג אוויר.

 Nino-Roboticsכיסא גלגלים ממונע
בטכנולוגיה ג’יירוסקופית למתקשים
בהליכה ולכל אחד .רכב עירוני לכל
אחד המשלב ניידות ,הנאה וסטייל.

שקית שתן
השקית שלא תתפסו בלעדיה!
מענה מושלם לעשיית הצרכים בכל מצב בו
בתי-שימוש אינם זמינים לנשים ,גברים וילדים.
פתרון מושלם לציבור המבוגר ,לסובלים
מפרוסטטה ,למוגבלי תנועה.

יבוא ושיווק :ליגו שיווק ופיתוח עסקים בע”מ טל 03-7510881.אימיילinfo@ligo.co.il :

היגייני ,קומפקטי ,קל לשימוש ולא נשפך.

“תת”ח ואפזיה –
נעים להכיר”
מאת :דיאנה ארנסיביה צ’רני ובת אל אהרוני-כ”ץ,
קלינאיות תקשורת ,ביה״ח לוינשטיין

אפזיה היא הפרעה נרכשת בשפה הנגרמת כתוצאה מנזק מוחי.
ההפרעה מאופיינת בפגיעה ביכולת ההבעה המילולית ,ביכולת ההבנה
השמיעתית ,בקריאה ובכתיבה .אפזיה משפיעה רבות על חיי היומיום
ועל התקשורת של האדם עם הסביבה .ומה זה תת”ח? תת”ח הכוונה
לתקשורת תומכת וחליפית .במצב של הפרעה בדיבור ,קול או שפה
תיתכן פגיעה בתקשורת המילולית .במקרים כאלו אנו מחפשים את
דרכי הפיצוי המתאימות ביותר על מנת להבין ו/או להעביר מסרים.
מערכת תת”ח יכולה לכלול סמלים ,תמונות ,מילים כתובות ,אותיות.
המערכת יכולה להיות טכנולוגית או פשוטה/ידנית.
השירות לשיקום הפרעות בתקשורת עוסק בקידום נושא תקשורת תומכת
יוזמה זו היא המשכו של פרויקט שהחל לפני כשלוש שנים בו העברנו סדנה
וחליפית (תת”ח) עבור מטופלים בבית החולים אשר להם הפרעות בשפה
לכל הצוותים המטפלים בבית החולים שעסקה בשאלה :כיצד נהיה שותפי
ו/או בדיבור ופועל בתוך בית החולים ומחוצה לו על מנת להעביר מהידע
תקשורת טובים למטופלים שלנו?
והניסיון שנצבר לאורך השנים.
הרציונל להדרכת הצוותים עלה מתוך מחקרים רבים המראים כי תקשורת
בחודש אפריל השנה יזמנו וקיימנו בבית החולים יום עיון ,הכולל סדנא
בין מטופלים לאנשי צוות בבית חולים שיקומי היא מרכזית בתהליכי האבחון
מעשית ,לקלינאיות התקשורת בשירותי בריאות כללית אשר עוסקות
והטיפול .תקשורת יעילה בין מטופל למטפל מובילה לשביעות רצון רבה יותר
בשיקום מבוגרים .יום העיון עסק בנושא הבוער מאוד של שילוב תת”ח
מצד המטופל ובנוסף משפרת את תוצאות הטיפול .מטופלים עם הפרעות
בטיפול במערך השיקומי ובפרט בתחום האפזיה .ביום זה השתתפו כ30-
חמורות בשפה ובדיבור מתקשים לתקשר באופן מילולי ,דבר העלול להוביל
קלינאיות מרחבי הארץ שבאו ללמוד מה זה תת”ח וכיצד משלבים זאת
לקשיים בתקשורת עם הצוות המטפל ועם הסביבה .ההתמודדות עם קשיי
בסביבה הטיפולית.
התקשורת מעלה תחושות כעס ,תסכול ואי שביעות רצון מהטיפול הניתן.
על מנת לשפר את התקשורת בין המטפל למטופל החווה קשיי שפה ודיבור,
יום העיון נבנה והועבר על ידי צוות התת”ח בשירות .בת אל אהרוני-כ”ץ
יש צורך בשילוב עזרי תקשורת ואסטרטגיות של תקשורת תומכת וחליפית
דיברה על אופן הערכת התת”ח והצורך בהתאמה טובה של העזר
בארסנל הכלים של אנשי הטיפול.
התקשורתי כתלות בקשיים וביכולות התקשורתיות של המטופל ,דיאנה
ארנסיביה צ’רני הציגה תיאור מקרה אשר הצריך התאמה מורכבת של העזר פעמים רבות אנו נוטים לחשוב שדי בהתאמה של עזר תקשורת ו”הבעיה
נפתרת” ,אך לא כך הדבר .המפתח לתקשורת יעילה הוא – שותף
התקשורתי ומעין גבסו רג’ואן סיפרה על שילוב התת”ח בטיפול השפתי,
התקשורת .וכשמדברים על “שותף תקשורת” מתכוונים אליך ואלייך ,אל
חשיבותם של שותפי התקשורת ונתנה כלים מעשיים לתקשורת טובה
יותר עם המטופלים .בנוסף ,הועברה הרצאת אורח על ידי ד״ר טלי לבל וגם כולנו .כל אחד שנמצא במגע עם אדם עם אפזיה נחשב שותף התקשורת
שלו .שותף תקשורת לא נולד שותף תקשורת .את השותף יש להדריך
זכינו לשיתוף פעולה מבורך מצד המכון לריפוי בעיסוק ע״י ישראלה קוסט
והלמידה הזו היא חשובה מאוד לשיפור התקשורת ולמעשה ,לשיפור איכות
שהעבירה הרצאה מעניינת על עזרי תת”ח שונים והדגימה את השימוש
בהם .בסיום ההרצאות ,התנסו המשתתפות בשיחה עם מטופלים אשר להם החיים של המטופל וסביבתו.
הפרעות בשפה על רקע אפזיה תוך שימוש בכלים ,שניתנו להם ,לתקשורת במהלך סדנת הדרכת הצוותים דיברנו על כלים ואסטרטגיות קלים
ופשוטים שיעזרו לנו לתקשר טוב יותר והנה טעימה קטנה מארסנל
טובה ויעילה יותר .בתום היום כולו ,נערך דיון מרתק על חשיבות הנושא
האסטרטגיות לתקשורת טובה עם מטופלים עם אפזיה:
והתמודדותם של קלינאי התקשורת עם האתגרים בתחום.
אז מה כדאי לעשות כדי שהמטופל יצליח להעביר לנו מידע?
⋅ ⋅ השתמש בשאלות “כן-לא” ובשאלות “רב-ברירה” (מתן אפשרויות)
⋅ ⋅ הפנה את המטופל לעזרים בסביבה וללוח התקשורת שלו
⋅ ⋅ הזכר למטופל להשתמש בתנועות ידיים
⋅ ⋅ נסה להציע השערות ובדוק אותן עם המטופל
⋅ ⋅ וודא הבנה וסכם את מה שהבנת עד כה
⋅ ⋅אם יש צורך ,השלם מידע ממקורות נוספים
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אז מה כדאי לעשות כדי שהמטופל יבין אותנו יותר טוב?
⋅ ⋅ הפחת מסיחים בסביבה
⋅ ⋅ דבר בקצב איטי
⋅ ⋅ השתמש במשפטים קצרים ופשוטים
⋅ ⋅ השתמש בעזרים ויזואליים בסביבה (לוח שנה ,קלסר תקשורת ,ציור)
⋅ ⋅ השתמש בתנועות ידיים והבעות פנים תומכות
⋅ ⋅עצור לוודא שהבינו אותך

פתרונות הושבה מתקדמים
דגם Corpus ergo air

˜נ„‰
CARBON
FIBER

מנוע עזר מגביר תנופה
וג‘וי≠סטיק בחישוקים
תוצרת
הולנד
דגם SPEEDY4ALL
גרמניה
מבית
Tailor Made

F5 CORPUS / F5VS

מגוון כסאות העמדה

הכסא הממונע המתקדם בעולם

אולם התצוגה הגדול בישראל צומת כפר חסידים

התקשרו∫ ∞∏∑≠∞∞±≠∑∞∞≠µ

ספק מורשה של משרד הביטחון¨
הבריאות¨ ביטוח לאומי וקופות החולים
הדגמות ושירות בבית הלקוח בכל הארץ

www.iqlc.co.il

דיבור –

פשוט ונגיש לתקשר
חברת דיבור מובילה את תחום התקשורת התומכת
והחליפית (תת"ח) והטכנולוגיה המסייעת בישראל.
מוצריה העיקריים של החברה – תוכנות התקשורת
ומערכות מיקוד המבט ,נמצאים בסל הבריאות
ומסופקים לזכאים במימון מלא של משרד הבריאות.

מהם "פתרונות תקשורת תומכת וחליפית" (תת"ח)?
פתרונות המאפשרים למשתמש לתקשר באמצעות המחשב.

איך המשתמשים מפעילים את המחשב?
⋅ בהתאם למצבם הפיזי – ממסך מגע ועד הפעלה באמצעות העיניים.

למי מיועדים הפתרונות?
⋅ הפתרונות מיועדים לאנשים שאינם יכולים או שמתקשים
מאוד לדבר באופן מובן.

איך מסייע הפתרון למשתמש?
⋅ השימוש בפתרון מאפשר לאנשים המתקשים מאוד
בתקשורת עם סביבתם להביע את עצמם באופן
מובן ,ולתקשר במגוון רחב מאוד של כלים – שיחה
פנים אל פנים ,ווטסאפ ,פייסבוק ,מיסרונים ועוד.

⋅

משתמשים בפתרונות אנשים בטווח גילאים רחב –
החל בבני פחות משנתיים ועד בני יותר משמונים.

⋅

לא נדרש שום ידע או ניסיון בשימוש במחשבים.

⋅

פעמים רבות המערכת עוזרת למשתמשים לעבור
ממצב של חוסר אפשרות מוחלט לתקשר עם
סביבתם ( ,)Locked Inלתקשורת עשירה ומלאה.

רוצים ללמוד איך הפתרונות יוכלו לסייע לכם? d-bur.com | info@d-bur.com | www.facebook.com/dburLTD | 077-2114010

ה סטודיו

צרפת

≠ שבדיה

חדשות הבית
מיכאל פרלה מונה למנהל השירות הפסיכולוגי
והנוירו-פסיכולוגי בבית החולים לוינשטיין
קודם למינויו עבד מיכאל בבית החולים כפסיכולוג אחראי במחלקה לשיקום שדרה .יש לו ניסיון רב
של למעלה מ– 25שנה כפסיכולוג קליני מדריך ופסיכולוג רפואי מומחה וכן ניסיון והכשרה בעבודה
עם מבוגרים ,ילדים ונוער .במשך  8שנים ניהל קליניקה שיקומית בוונקובר ,קנדה .הוא בוגר תוכנית
ההכשרה בטיפול קוגנטיבי-בהביוריסטי ( )CBTשל מרכז “חוסן” ומורשה לעיסוק בהיפנוזה .פרלה בעל
תואר ראשון בפסיכולוגיה ופילוסופיה מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר שני בפסיכולוגיה קלינית
מטעם אוניברסיטת בר אילן.
מיכאל פרלה מחליף בתפקידו את ד”ר נעמי גבע ,פסיכולוגית ומדריכה קלינית שיקומית רפואית
ונוירו-פסיכולוגית ,שפרשה לגמלאות לאחר  41שנות עבודה בבית החולים לוינשטיין ו– 25שנים בהן
מילאה את תפקיד מנהלת השירות הפסיכולוגי והנוירו-פסיכולוגי .קודם לכן שימשה כפסיכולוגית
ומדריכה במרכז יום לטיפול בנפגעי ראש .לצד עבודתה המקצועית בטיפול ואבחון במרפאה
הפסיכולוגית והנוירו-פסיכולוגית לטיפול בנפגעי ראש ובמחלקות שונות בבית החולים ,נעמי הובילה
את צוות הפסיכולוגים המקצועי שנותן שירות אשפוזי ומרפאתי למבוגרים ולילדים נפגעי תאונות,
טראומות ,פציעות ומחלות ,בכל תחומי השיקום הפיזי והנפשי.

ניצה סגל מונתה למ”מ סגנית מנהלת הסיעוד
בבית החולים לוינשטיין
ניצה החלה את עבודתה כסטודנטית לסיעוד בבית החולים לוינשטיין בשנת  1980ובשנת  1999מונתה
למנהלת סיעוד מחלקתית של המחלקה לשיקום נוירולוגי ב’ .היא בעלת תואר ראשון במדעי החיים
לאחיות מטעם האוניברסיטה הפתוחה ותואר שני במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון,
בוגרת קורס על בסיסי בשיקום בבית החולים שיבא ונמצאת בעיצומם של לימודי תואר שני בסיעוד
באוניברסיטת חיפה.
סגל מחליפה בתפקידה את מלכה אשכנזי ,שפרשה לגמלאות לאחר  41שנות עבודה בלוינשטיין .מלכה
החלה את עבודה בלוינשטיין כאחות במחלקה לטיפול נמרץ .בשנת  1996מונתה לסגנית מנהלת הסיעוד
ומרכזת הכשרה לפיתוח מקצועי בסיעוד ,תפקיד אותו מילאה עד פרישתה .במסגרת תפקידיה הרבים
בסיעוד הנחתה מלכה סמינרים והרצתה בנושאי שיקום בבתי ספר לסיעוד .היא הובילה מחקרים ,הייתה
חברה בוועדה המארגנת כנסים של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקאלית ושיקום ועוד .במשך כל שנות
עבודתה בלטו האכפתיות ,המסירות והמקצועיות .מאחוריה שניה רבות של השקעה ותרומה.

מלכה לשד ,יו”ר ארגון המתנדבים יע”ל של בית
החולים לוינשטיין ,הלכה לעולמה בטרם עת
מלכה לשד ,בת  73במותה ,תרמה לבית החולים לוינשטיין במשך  20שנים כמתנדבת וכיו”ר ארגון יע”ל
של בית החולים .לשד השאירה אחריה בעל ,שני בנים ושני נכדים.
עדה שוקי ,חברתה של מלכה ושותפתה להתנדבות ולניהול ארגון יע”ל בלוינשטיין ,מספרת כי מאז
חלתה בגיל  5בשיתוק ילדים ,מלכה עשתה הכל על מנת שהשיתוק לא יהווה גורם בחייה“ .היה בה
משהו שמשך אנשים ,היא ידעה לקשור קשרים ,לעודד ולהתגבר .השנים החמירו את מצבה הגופני אך
מלכה לא ויתרה .היא טיילה בארץ ובחו”ל ,טיפלה בנכדיה החמודים ועשתה הכל כדי לא להקשות על
משפחתה .מלכה ניהלה את מערך המתנדבים וידעה לומר לכל אחד את המילה הנכונה ,לעודד ולהיות
שותפה בשמחות ובעצב של כולם”.
דינה ריינברג ,עובדת סוציאלית ורכזת פרויקטים של השירות לעבודה סוציאלית ,אשר הכירה מקרוב
את מלכה ואת פועלה למען בית החולים“ :היכרותה של מלכה עם בית החולים לוינשטיין החלה
בעת שהייתה מאושפזת כאן במחלקה לשיקום אורתופדי לאחר שנחבלה בתאונה במהלך חופשה.
בתוקף תפקידה מלכה עסקה בשיבוץ מתנדבים לסיוע למטופלים ולצוותים .היא הייתה קשובה לכל
פנייה ושאפה לתת מענה לצרכים בבית החולים .היא פעלה רבות למען רווחת המתנדבים ומדי שנה
תכננה את טיולי המתנדבים .מלכה חתרה למצוא דרך לשיתוף פעולה עם ארגוני המתנדבים האחרים
שבביה”ח .לא אחת כאשר חסרו מתנדבים לאיוש עמדות ,מלכה התגייסה בעצמה לביצוע המשימה”.
ריינברג מוסיפה לסיכום“ :מלכה אמנם התקשתה בניידות והשתמשה בכיסא גלגלים ממונע אבל הייתה
אדם שהמגבלות הגופניות לא מנעו ממנו להשיג הישגים ולהתנסות בחוויות מרגשות .מלכה תחסר לי
כמו לאנשים רבים” .יהי זכרה ברוך!
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גל-קל טכנולוגיות נגישות ואביזרי עזר לנכים מהחברות המובילות בארץ באביזרי עזר לנכים,
עם ניסיון של למעלה מ 20-שנה בנגישות ושיקום .אצלנו תוכלו למצוא ציוד ואביזרים לנכים כגון:
כסאות ממונעים ,עמידונים ,הליכונים ,כסאות ידניים קלי משקל ,מנופי הרמה וכיסאות רחצה
ושירותים המיוצרים אצלנו במפעל.
מפעל הייצור שלנו הוקם על מנת להתאים את הכיסא לצרכיו האישיים של כל לקוח ובאפשרותו
לבצע תיקון והתאמה של כלל מוצרי הנגישות לצרכיו האישיים והמשתנים של הלקוח.
המוצרים שלנו בולטים באיכותם ,ביעילותם ובכושר העמידות הגבוה שלהם ,תוך שימת לב
לאסתטיקה ולעיצוב המוצרים ,לשם שילוב אופטימלי בבית.
אנו בגל קל מחויבים לך ,הלקוח ,למקצוענות ,סובלנות ,שירות אדיב והתאמה אישית.
נשמח תמיד לעמוד לרשותך.

לפרטים ומידע נוסףwww.gal-kal.co.il I gal-kal@gal-kal.co.il I 03-9516055 :

עמותת הידידים

כמיליון

 ₪נאספו בהופעה של
יהודה פוליקר למען בית החולים לוינשטיין
עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין קיימה באפריל ,אירוע
התרמה אשר כל הכנסותיו מיועדות לטובת שיפוץ האגף
המרכזי של בית החולים לוינשטיין ,שנמצא בעיצומו .בשנת
 2013חנך בית החולים לוינשטיין אגף אשפוז חדש ע”ש
הלנברג ,אשר שידרג משמעותית את חוויית השיקום עבור
המטופלים .בסיום תהליך השיפוץ ,בית החולים לוינשטיין
יהיה המתקדם והחדשני ביותר בתחום השיקום.
כ– 1600איש פקדו את האירוע שהתקיים במשכן לאומנויות
הבמה בתל אביב בשעות הערב וכלל קבלת פנים חגיגית
והופעה של הזמר יהודה פוליקר .במשך שעתיים וחצי ריגש
יהודה פוליקר את באי האירוע שמילאו את האולם ועמדו על
רגליהם לאורך ההופעה הסוחפת שכללה מגוון רחב משיריו.
הערב התקיים במעמד פרופ’ עמירם כ”ץ ,מנהל בית החולים
לוינשטיין וחברי הנהלת בית החולים; ארז מלצר ,יו”ר עמותת
הידידים של בית חולים לוינשטיין; יצחק (אינג’)מרום ,סמנכ”ל
וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות בכללית; משה פדלון ראש
עיריית הרצליה ,חזי כאלו ,מנכ”ל בנק ישראל ושולה מליק,
מנכ”לית העמותה.
לאירוע הגיעו אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי ונטלו בו
חלק ידידים ותומכים ותיקים של בית החולים.
בין אנשי העסקים שנראו באירוע :ד”ר יוסי בכר ורעייתו
אורית ,יקי ודמני ,יוסי ומיכל פילוס ,מיכה גייגר ,יהודה רווה,
שמעון מזרחי ,ישראל ואילנה טראו ,דוד ומירה בן בסט ועוד.
שולה מליק ,מנכ”לית עמותת הידידים של בית החולים
לוינשטיין ,ציינה כי רק בשנים האחרונות גויסו למעלה מ–25
מיליון  ₪והודתה לתורמים הקטנים והגדולים שממשיכים
לתרום כל העת .ארז מלצר ,יו”ר העמותה ,ציין בדבריו את
נוכחותם של למעלה מ– 100עובדי בית החולים לוינשטיין
באירוע והצדיע להם על עבודתם המסורה והנפלאה.
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חצי מיליון

 ₪נאספו בערב
התרמה למען בית החולים לוינשטיין

במרכז הערב המחזמר “מצחיקונת” בהצגת הבכורה
של תאטרון הקאמרי

כ– 800איש נאספו בתאטרון הקאמרי בתל אביב ולקחו חלק באירוע ההתרמה של עמותת ידידי
בית החולים לוינשטיין ,בראשותם של היו”ר ארז מלצר והמנכ”לית שולה מליק .הכסף שנאסף
באירוע ישמש את בית החולים לחידוש פני האגף המרכזי של בית החולים ,שעבודות השיפוץ שבו
מתקיימות בימים אלה.
לאירוע הגיעו אנשים מובילים במשק הישראלי ונטלו בו חלק ידידים ותומכים ותיקים של בית
החולים .ביניהם :דורון ספיר ,מנכ”ל ויזה כאל ורעייתו; יוסי בכר ,יו”ר בנק דיסקונט ורעייתו אורית; דוד
ומירה בן בסט ,בעלים של רדיוס  ;100FMחזי כאלו ,מנכ”ל בנק ישראל; ליאון רקנאטי; דני יגלום;
משה ופנינה אדרי ,בעלי סינמה סיטי; משה גוטמן; ראובן אבלגון ,בעל השליטה ברוסאריו קפיטל;
טיטו אשר ,מנכ”ל פלזית תעשיות; נועם סמל ,מנכ”ל תאטרון הקאמרי; רני אידן ,ראש מועצת עמק
חפר ורעייתו נתי; אלי אדמוני ,יו”ר דירקטוריון הכללית ורעייתו; ד”ר אהוד דודסון ,מנהל מרכז רפואי
סורוקה ורעייתו.
פרופ’ עמירם כ”ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין ,ציין“ :בלוינשטיין עושים הרבה עם מעט אמצעים.
יחד עם זאת יש לנו היומרה להיות מובילים באיכות השיקום בארץ ובעולם ואנחנו מממשים את
היומרה הזו .תוצאותינו משתוות לאלה של היחידות הטובות ביותר בעולם .כלים שפיתחנו משמשים
מטפלים שיקומיים בכל העולם ומכוונים את יעדי הטיפול השיקומי בעולם כולו”.
הערב החל בקבלת פנים חגיגית וכיבוד מעשה ידי המטבח של בית החולים לוינשטיין .הוא נפתח
בסרט שהציג את תהליך השיקום המופלא שעבר רועי בן זאב ,נער בן  17שסבל מדימום מוחי
בעקבות גידול שהתפרץ .בסיומו של הסרט עלה רועי עם הוריו לבמה לקול תשואות הקהל וביקש
להודות יחד עם הוריו לצוות בית החולים על הטיפול המסור והמקצועי שקיבל במחלקה לשיקום
ילדים ונוער ,בראשותה של ד”ר שרון שקלאי.
בהמשך הערב בירכו :פרופ’ עמירם כ”ץ ,מנהל ביה”ח ,אורית בכר ,חברת הנהלה בעמותת הידידים
ושולה מליק ,מנכ”לית עמותת הידידים ,שעלתה לבמה מלווה במתנדבות העמותה.
החלק המרכזי כלל את המחזמר “מצחיקונת” ,בהשתתפות  35שחקנים ,זמרים ,נגנים ורקדנים
ובכיכובם של מאיה דגן ועמוס תמם.
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מחקר

תפקוד לקוי של מערכת “נוירוני
מראה” באפרקסיה אידיאומוטורית:
עדויות ממחקר EEG

סילבי פרנקל-טולדו  ,1,2,3דריו ליברמן  ,4שלמה בנטין ז”ל  ,5נחום סורוקר
רקע:
אפרקסיה הינה הפרעה ביכולת לבצע תנועה רצונית ,שלא על רקע
חולשה או שיתוק וגם לא כתוצאה מהפרעה תחושתית .חולה שבץ עלול
לסבול משיתוק ביד אחת ומאפרקסיה ביד השניה (הבריאה כביכול),
דבר שמחמיר את המוגבלות והנכות שלו .אפרקסיה אידיאומוטורית
( )Ideomotor apraxia; IMAהיא סוג האפרקסיה השכיח והנחקר
ביותר .לחולי שבץ מוחי עם  IMAקושי בחיקוי תנועות יד פשוטות שמבצע
הבודק .המנגנון הנוירופיזיולגי העומד בבסיס הכשלון בחיקוי תנועה בחולי
האפרקסיה אינו ברור על אף המחקר הנרחב בנושא.
“נוירוני מראה” הינם נוירונים שמופעלים (מפתחים פוטנציאל פעולה) גם
בזמן תנועה עצמית וגם בזמן התבוננות בתנועה זהה שמבצע איש אחר.
למערכת נוירוני המראה תפקיד חשוב בחיקוי תנועה ובלמידה מוטורית
מבוססת חיקוי .מערכת זו נמצאה בעיקר באזורים קדמיים (פרונטליים)
וקודקודיים (פריאטליים) בקליפת המוח (האזור  IFGpoוהאזור .)aIPL
כאשר בוחנים את הפעילות החשמלית של המוח ( )EEGבעת ביצוע מטלה
מוטורית עם היד ,נצפית באלקטרודות שקרובות לקליפת המוח המוטורית
הפחתה של העוצמה בטווח תדרים של  8-10הרץ .תופעה דומה נצפית
גם כשהנבדק לא מבצע תנועה עם היד אלא צופה בתנועה דומה שמבצע
מישהו אחר .לפיכך ,תופעה זו (המכונה “דיכוי מיו”) ,נחשבת לסמן אלקטרו-
פיזיולוגי של פעילות מערכת “נוירוני מראה”.
מטרת המחקר:
לחקור את הקשר בין הפרעה בחיקוי תנועה בחולי  IMAובין תפקוד
מערכת “נוירוני מראה”.
שיטות:
“דיכוי מיו” נבדק באמצעות רישום  EEGבחולי שבץ עם נזק המיספרלי
שמאלי ( 21חולים) וימני ( 15חולים) במהלך התבוננות בסרטוני וידאו,
המציגים תנועות ידניות שונות .העוצמה בטווח התדרים  8-10הרץ נמדדה
באלקטרודות קדמיות ,המונחות על אזורים סנסורי-מוטוריים (,)C4 ,C3
ובאלקטרודות אחוריות ( .)O1, O2חומרת ה  IMAנבדקה באמצעות
מבחן קליני סטנדרטי (המבחן של  .)De Renziנתוני  CTנותחו באמצעות
תוכנת  MEDx/ABLEלצורך אפיון כמותי של הנזק בסדרה של אזורי עניין
בהדמיות שעברו פעולת נרמול לשם ניתוח סטטיסטי קבוצתי (תמונה .)1
יחסי מבנה-תפקוד נותחו באמצעות מבדקי קורלציה ו- VLSM-
( )Voxel-based Lesion Symptom Mappingעם תיקון להשוואות
מרובות.

1,3

••ניתוח  VLSMהראה השפעה שלילית משמעותית של נזקים באונה
הפריאטלית השמאלית (בחלק העליון והתחתון וגם באזור התחושה
הראשוני בקליפת המוח)  -על היכולת לחקות תנועה.
••למרות שהצפיה בסרטוני הוידאו היא ביסודה פעילות תפישתית -
חזותית ,הפחתת העוצמה בטווח התדרים  8-10הרץ היתה בולטת
יותר באלקטרודות קדמיות (המונחות סמוך לאזורים המוטוריים)
בהשוואה לאלקטרודות אחוריות המונחות סמוך לאזורים בקליפת המוח
שאחראיים על ראייה ותפישה חזותית .הדבר מוסבר בכך שהחולים צפו
בסרטוני הוידאו בתנועה ביולוגית שמשפעלת את מערכת נוירוני המראה.
••נזקים בהמיספרה השמאלית ולא פחות מכך בהמיספרה הימנית נמצאו
קשורים עם קושי בחיקוי תנועה (בניגוד לסברה הרווחת ש IMA-היא
בעיקר תוצאה של נזק המיספרלי שמאלי) .למעשה ,נמצא שנזקים
בסדרה ארוכה של מבנים קורטיקלים ותת-קורטיקליים יכולים לגרום
להפרעה בחיקוי תנועה .מאידך ,נזק באזורים שבהם נמצאים הריכוזים
העיקריים של נוירוני מראה ,או הפחתה בפעילות “נוירוני מראה”
(מתבטאת ב“-דיכוי מיו” מופחת) אינם מהווים תנאי הכרחי להתפתחות
הקושי בחיקוי תנועה.
מסקנות:
ליקוי בתפקוד מערכת “נוירוני מראה” קשור בקושי שמראים חולי
אפרקסיה אידאומוטורית לחקות תנועה .עם זאת ,המנגנון הנוירופיזיולוגי
העומד בבסיס התופעה מורכב ומכיל גם גורמים אחרים.
תמונה  :1הדמיות מנורמלות של כל נבדק .לפי המוסכמות הנוירולוגיות,
נזקים המיספרלים ימניים מוצגים בצד שמאל ונזקים המיספרליים
שמאליים מוצגים בצד ימין (חתכים של חולה אחת עם נזק צרבלרי לא
מופיעים כאן) .מוצגים רק חתכים בהם נצפה נזק מוחי.

תוצאות:
••נמצא מתאם בין חומרת ההפרעה בחיקוי תנועות ידניות ומידת ההפחתה
ב”דיכוי מיו” בחולים עם נזק המיספרלי ימני באזורים  IPLוIFGpo-
(כלומר ,אזורים שבהם נמצאים הריכוזים העיקריים של נוירוני מראה
בהמיספרה הימנית של המוח) .רוב חולי השבץ עם נזק באזורים אלה
הראו ליקוי בחיקוי תנועות ידניות.
1המחלקה לשיקום נוירולוגי ,בי”ח לוינשטיין ,רעננה ,ישראל; 2המכון לפיזיותרפיה ,בי”ח לוינשטיין ,רעננה ,ישראל; 3הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב ,ישראל; 4המחלקה לפיזיותרפיה,
ביה”ס למקצועות הבריאות ע”ש סטנלי-שטייר ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב ,תל-אביב ,ישראל; 5המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,ישראל

מאמר זה הינו חלק מעבודת הדוקטורט של סילבי פרנקל טולדו בהנחייתם של ד"ר נחום סורוקר ,פרופ' דריו ליברמן ופרופ' שלמה בנטין ז"ל.
המאמר פורסם בעיתון :Journal of Cognitive Neuroscience

Frenkel-Toledo, S., Bentin, S., Liebermann, D.G., Soroker, S., Dysfunction of the human mirror neuron system in
ideomotor apraxia: evidence from mu suppression. Journal of Cognitive Neuroscience 2016; 28(6): 775-791
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עמוד הסיעוד
אירועי "שבוע האחות
הבינלאומי"
בבית החולים לוינשטיין
יום האחות הבינלאומי חל בתאריך ה 12-במאי,
יום הולדתה של פלורנס נייטנגל ,הנחשבת
כמייסדת הסיעוד בעולם המערבי .השנה
לראשונה בישראל ,הוחלט על ידי מנהל הסיעוד
במשרד הבריאות בשיתוף עם הסתדרות
האחים והאחיות ,לציין את יום האחות בתאריך
ה 10-במאי ובמהלך כל אותו השבוע שחל בין
ה 7-12-במאי.
במהלך שבוע זה התקיימו פעילויות מגוונות
המוקירות את עבודתה של האחות בבית
החולים לוינשטיין ,ביניהן הענקת תג אישי
ממנהלת הסיעוד לאחיות מרכזות טיפול,
חלוקת שוקולדים והגשת ארוחת בוקר חגיגית
ומושקעת ,שטרח עליה בכל בוקר במחלקה
אחרת ,צוות המטבח של בית החולים .בנוסף,
ב 10-במאי ,התקיימה ארוחת צהריים מיוחדת
לכלל העובדים בחדר האוכל של הפרסונל,
שהוכנה על ידי צוות המטבח שעיצב ,בישל

ופינק את צוות בית החולים .יו"ר ועד העובדים
העניק לכלל הצוותים בבית החולים שי לבבי
ומחמם (כרית חימום בצורת לב) כאות הוקרה
לפעילות רב סקטוריאלית משותפת.
במסגרת שבוע זה ,הנהלת הסיעוד התניעה
פעילות של משחק טריוויה ייעודי בנושא סוכרת
שפותח על ידי אחות מבית החולים .המשחק
הוא אמצעי הדרכה לטיפול ומניעה של המחלה.
המשחק משמש בו זמנית כפעילות פנאי מהנה
ומשעשת וכן רכישת ידע והבנת המשמעות של
מחלת הסוכרת והשלכותיה.
במסכי המידע ברחבי בית החולים הוקרן הסרט
"אחות בשיקום" שחשף את כלל העובדים
לעבודתה הייחודית והמשמעותית של האחות
בבית החולים וכן פרויקטים ופרוטוקולים של
הבטחת איכות ,מחקרים ועוד .אחות בכירה
מבית החולים ,שעלתה מברית המועצות,
התראיינה בשבוע זה בפורטל אינטרנט בשפה
הרוסית של "ידיעות אחרונות" ובו תארה את
השתלבותה והתקדמותה במערכת הבריאות
החל מהיותה אחות מעשית ועד היום .לדבריה
לאחר  20שנות עבודה בישראל עדיין הייתה
בוחרת באותה הדרך כאחות בשיקום .כל זאת,

בזכות האתגר המקצועי והאפשרות להעניק
טיפול אישי ,חומל ומסור.
מנהלת הסיעוד ,גב' גילה רגב ,שלחה מייל
לפורום בית החולים בו הביעה את הערכתה
הרבה לצוות האחיות בבבית החולים .בנוסף
נשלחו מסרוני  SMSשל הבעת הוקרה לפורום
האחיות מהנהלת הסיעוד על בסיס יומי.
פרופ' עמירם כ"ץ ,מנהל בית החולים לוינשטיין,
מציין" :כרופא ,כמנהל מחלקה וכמנהל בית
חולים ,התנסיתי במשך עשרות שנים בהכרות,
בעבודה משותפת ובקשר עם הסיעוד ,גם בבתי
חולים אחרים וגם בבית החולים לוינשטיין.
אין לי ספק שהסיעוד של לוינשטיין הוא הטוב
ביותר והאחיות של לוינשטיין הן הנפלאות
ביותר .הסיעוד בלוינשטיין הוא הסקטור
הגדול בביה”ח .הוא מוביל תהליכים :מוביל
את האקרדיטציה ומוביל את נושא האיכות
והבטיחות בביה”ח .אני מאחל לכל האחיות
והאחים בבית החולים לוינשטיין ,המשך עבודה
נעימה ומהנה עם גאווה ,שמאפיינת אותם ועם
חמלה ואהבה כמו תמיד ,גם בהמשך".

קורס שיקום לאחיות ביה"ח לוינשטיין 2017
במהלך החודשים ינואר -מאי  2017התקיים בביה"ח לוינשטיין קורס שיקום
מקיף ומקצועי" :טיפול סיעודי שיקומי במטופלים במסגרת אשפוזית
שיקומית".
שיקום המטופל בשלב התת -חריף ,בסמוך לפציעתו ,פגיעתו או התפרצות
מחלתו ,הינו קריטי לאיכות חייו בהמשך.
תחום השיקום ,ככלל והשיקום הסיעודי הפיזיקלי -נוירולוגי ,בפרט ,הינם
ייחודיים ודורשים מיומנויות וידע נרחבים בנושאים שונים ומגוונים.
כמו כן ,על מנת לאפשר שיקום מרבי של המטופל (ומשפחתו) ,ניתן טיפול
משולב ומתואם של מקצועות הבריאות השונים כגון :רופאים ,אחיות,
פיזיותרפיסטים ,מרפאות בעיסוק ,קלינאיות תקשורת ,פסיכולוגים ,עובדות
סוציאליות ,דיאטניות ועוד .טיפול מקיף זה דורש מהאחות ידע נרחב
וכוללני ,מבוסס ראיות ומחקרים ומיומנויות רבות ,הן בתחום מקצועה והן
בתחומי מקצועות הבריאות השונים ,השותפים לשיקום המטופל.
מטרת קורס זה היתה ,לחשוף אחיות מוסמכות בבתי החולים למהות
השיקום ,על כל גווניו ולרכוש מיומנויות וידע הספציפיים לתחום זה ,לשם
מתן טיפול כוללני למטופל במסגרת אשפוזית – שיקומית ,העמקת הידע
וההבנה בהיבטים בשיקום פיזיקלי ונוירולוגי ,הגורמים לליקויים תפקודיים
וקוגניטיביים ומתן טיפול סיעודי למטופל עם מוגבלות תפקודית ,על רקע
פגיעה נוירולוגית ו/או פיזיקלי.
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בקורס השתתפו כ 30-אחיות חדשות וותיקות מהמחלקות השונות בבית
החולים .המרצים בקורס היו ממגוון הסקטורים בביה"ח :רופאים ורופאות,
אחים ואחיות ,עובדים רבים מהסקטורים הפארא -רפואיים ,יועצים של בית
החולים ויועצים חיצוניים וכולם ,כאחד ,הובילו להצלחתו של קורס זה.
קורס שיקום תם ולא נשלם .זו העת ליישם את הנלמד ולהעביר את
הידע לאחרים.

ב.ה.נ.ו

בלעדי
זוגית

אפשרות
לקיפול
אוטומטי

אופנועית

מידי

במיגוון גם קלנועיות יד שניה

1-700-55-77-44
www.galgalyatziv.co.il

מרכז תמיכה ומידע טלפוני
לאזרחים ותיקים ובני משפחתם
 *9696או 02-6709857
בימים א-ה בשעות 12:30–9:00

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בביטוח הלאומי
מפעיל לשירותכם מרכז תמיכה ומידע טלפוני ארצי ,ללא
תשלום ,לקבלת מידע בנושאים הבאים:
• מיצוי זכויות בביטוח הלאומי • מידע על זכויות
ושירותים בקהילה • ייעוץ בנושאים רלוונטיים לאדם
המבוגר • תמיכה אישית ואוזן קשבת
השירות ניתן על-ידי מתנדבים שעברו הכשרה מקצועית,
וישמחו להעניק לכם שירות אישי ומקצועי.

הביטוח הלאומי
שירות הייעוץ לאזרח הוותיק
ומשפחתו

לצדך ,ברגעים החשובים של החיים
w w w. b t l . g o v. i l

 9 6 9 6

*

חדשות בקצרה
ד"ר חגי אמיר – הנציג הישראלי בצוות עבודה שארגן ארגון
הבריאות העולמי של האו"ם

המתנדב גבריאל זנה
קיבל את "מגן המנכ"ל"
למתנדב המצטיין
של הכללית לשנת 2017

בחודש יוני התקיים מפגש הוקרה למתנדבים
מצטיינים בנוכחות מנכ"ל כללית ,נועז בר
ניר ,מפגש שנועד להעלות על נס את מעשי
ההתנדבות.
השנה נבחר גבריאל (גבי) זנה שמתנדב בבית
הכנסת של בית החולים לוינשטיין ובמחלקות
השונות ,משנת .2010
פעילות ההתנדבות של גבי בבית החולים כוללת
מגוון רחב של עיסוקים הקשורים בבית הכנסת
החל מסיוע בהורדת מטופלים לתפילות בבית
הכנסת ,דרך סידור עגלות כדי שיוכלו להיכנס
לתפילה ועד ניהול תפילות ימי החול ,שבתות,
חגים ,קידוש ,נרות ,עריכת שולחן .גבי מעורב
בארגון שבת למשפחות המאושפזים ,חיבור
פלטות שבת ,הנחת תפילין למוגבלים ,וכן מסייע
בהורדת מטופלים לחוגי הפנאי בשעות אחה"צ.
גבי זנה נולד בטוניסיה ועלה ארצה בגיל .13
הוא בן למשפחה בת  8ילדים .אמו נפטרה
לאחר שעלו לארץ לאחר מחלה קשה ואביו
נפטר מספר שנים אחריה .כבן שני דאג לבני
המשפחה .גבי למד באורט כפר סבא ,המשיך
למנהל ספורט בוינגייט ,המכללה הטכנולוגית
בת"א וקורס מנהיגות מקומית בבר-אילן .לאורך
השנים למד ועבד בתחום אבטחת איכות
במפעלים שונים .הוא עבד כמנהל אבטחת
איכות במפעל זירגון במשך  23שנים ובהמשך
כמנהל תפעול במפעל "רדום" לבעלי מוגבלויות.
נורית קראוס דורון ,אחראית רווחה ומתנדבים
בלוינשטיין ,מציינת" :זכינו להכיר אדם צנוע ועניו,
מסור מאוד ואכפתי הנותן מעצמו לסביבה בחפץ
לב ,רצון גדול וללא כל תמורה .כל פנייה אליו
נענית ברוחב לב ובאופן מיידי .גבי מהווה דוגמא
ומופת למתנדב בביה"ח לוינשטיין ועל כך הוענק
לו מגן מנכ"ל למתנדב מצטיין לשנת ."2017
מנכ"ל כללית ,נועז בר ניר ,הודה למתנדבים
המצטיינים" :אתם המתנדבים מהווים מודל ומופת
לנתינה מעבר לנדרש ,בלי להתבקש ובלי לצפות
לתמורה ,נתינה הנובעת מרצון כן ואמיתי לסייע
לזולת .אתם אלו המגשימים ערך מוסרי עליון .זוהי
זכות לציין לשבח אתכם המתנדבים המצטיינים,
להוקיר את פועלכם ולהעניק לכם מעט מהמגיע
לכם בשל פעילותכם המבורכת".
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ד"ר חגי אמיר ,מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי ,זומן כמומחה שיקום ואורתופדיה לייצג את ישראל
בצוות עבודה שארגון ארגון הבריאות העולמי של האו"ם .הצוות התכנס בסוף חודש מרץ במשרדים
של ארגון הבריאות העולמי של האו"ם בז'נבה ,שוויץ .הצוות עובד לקביעת סטנדרטים מינימליים
של אמצעים שיקומיים לצוותי רפואה המגיעים לאזורי אסון .בראש הצוות עמד ד"ר מייק לנדרי,
ראש החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת דיוק מקרוליינה הצפונית .יתר המשתתפים היו רופאי שיקום,
אורתופדים ,פלסטיקאי ,אחיות ,פיזיותרפיסטיות ומרפאות בעיסוק ,כולם פעילים בארגונים מאנגליה,
צרפת ,קנדה וארה"ב ,עם ניסיון רב בטיפול באזורי אסון.
ד"ר חגי אמיר" :זומנתי כמומחה שיקום עקב הידע המקצועי בשיקום אורתופדי ועקב הניסיון שלי
במספר ביקורים לצורך הקמת מערך לשיקום אורתופדי בהאיטי ,לאחר הרעש בשנת  .2011יש לציין
כי הזמינו את נציגי ישראל עקב התפקוד המצויין של בית החולים הצבאי המוטס ,המגיע ראשון לכל
אזור אסון ומתחיל לטפל מיד ונותן מענה כולל חדר ניתוח כמעט לכל בעיה.

שיתוף פעולה בין בית החולים השיקומי לוינשטיין למרכז יום
לקשיש ברעננה
מזה מספר חודשים נהנים גמלאי העיר רעננה
מיוזמה חדשה במסגרתה מומחים של בית
החולים לוינשטיין מגיעים לקהילה ומרצים
בפניהם בנושאים רלוונטים לשיפור איכות
החיים בגיל השלישי.
שיתוף הפעולה בין מרכז היום לקשיש ששייך
לעיריית רעננה ובית החולים השיקומי לוינשטיין
הביא עד כה הרצאות מגוונות של מומחים
בתחומים שונים:
••ליאת שמש ויעל נווה ,מרפאות בעיסוק,
דיברו על בעיות זיכרון
••מאיה פרנקל ,פיזיותרפיסטית ,הסבירה
ותרגלה את באי ההרצאה בנושא של
שיווי משקל
••רקלה בן אלטבט ,דיאטנית ראשית ,נתנה
המלצות לתזונה ודיאטה בגיל המבוגר
••ד"ר מוטי רטמנסקי ,מנהל יחידת כאב,
דיבר על כאבי גב בגיל המבוגר והרצאתו
אף שודרה לראשונה בלייב בעמוד הפייסבוק
של עיריית רעננה וזכתה לצפיות מרובות

••ישראלה קוסט ,מרפאה בעיסוק ,דיברה על
אפליקציות באייפד
••ד"ר נחום סורוקר ,מנהל המחלקה לשיקום
נוירולוגי ב' ,הציג חידושים בשיקום מוחי.
בהרצאתו סיפר על מחלות שגורמות
להפרעות בתפקודי המוח ,בדגש על אירוע
מוחי.
••תמירה נחום ,מ"מ מנהלת השירות לשיקום
הפרעות בתקשורת ,דיברה על הפרעות
בליעה בגיל המבוגר.
••סיגלית כהן ,פיזיותרפיסטית ,העבירה הרצאה
בנושא פרקינסון.
••ד"ר אריה אוקסנברג ,ראש היחידה לאבחון
הפרעות בשינה ,דיבר על הפרעות שינה בגיל
המבוגר
••גיטה פרנקו מהסיעוד הרצתה בנושא סכרת
••ניצה סגל ,מ"מ סגנית מנהלת הסיעוד ,דיברה
על לחץ דם – גורמים ,מעקב ,איזון ומניעה.

אורטופדיקה שטינר היא חברה ותיקה
ביותר בתחום האורתופדיה ,המספקת
מגוון אביזרים וציוד לנכים ובעלי מוגבלויות
אצלנו תמצאו:
• •אביזרים שיקומיים
• •עזרי הליכה כגון הליכונים וקביים
• •כיסאות שירותים ומקלחת
• •מיטות אשפוז ביתיות
• •כורסאות הקמה חשמליות
• •מנופים חשמליים וידניים
אורטופדיקה שטינר הינה ספק המוכר על ידי משרד הבריאות,
משרד הביטחון ,קופות החולים ,בתי חולים וחברות ביטוח.

לפרטים ומידע נוסף:
רשימת סניפים:
רמת גן :בן גוריון  32טל’03-7519496 .
ראשון לציון  -תצוגה ומחסן :השר חיים משה שפירא 4
בית מסוף ,קומה א’ אולם  14טל’039517674 .

www.orthopedica.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.gottlieb.co.il l david@gottlieb.co.il

עם לפיד אש אפשר לישון בשקט
חברת לפיד אש מתמחה במתן פתרונות
גילוי אש ,כיבוי אש ,כיבויים אוטומטיים
בארונות חשמל ,מנדפים ,ספרינקלרים
ובדיקות בלוחות חשמל

חושבים בטיחות  -חושבים לפיד אש

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

04-8411003

www.hagai-med.co.il

כשטכנולוגיה פוגשת שיקום

בלוינשטיין אנו משתמשים בטכנולוגיות חדשניות ומעניקים שירותים רפואיים מתקדמים למטופלינו.
השנה הצטיידנו בטכנולוגיות מתקדמות שחלקן לא קיים באף מוסד שיקומי אחר בארץ

מערכת  - Armeo Powerמערכת רובוטית חדשנית ביותר בתחום
שיקום גפה עליונה שהוכנסה לאחרונה לשימוש במכון לריפוי בעיסוק.
בית החולים לוינשטיין הינו הראשון שרכש את הטכנולוגיה בארץ .המערכת
כוללת מתקן שאליו מחוברת זרוע רובוטית ועמדת מחשב המחוברת לזרוע
הרובוטית וכוללת צג ,תוכנת תרגילים ומשחקים .במהלך הטיפול באמצעות
המערכת ,המטופל יושב מול צג המחשב וידו מחוברת לזרוע הרובוטית בעזרת
רצועות .לזרוע הרובוטית קשר אלחוטי עם המחשב ,כך שבאמצעות הנעתה
ניתן לבצע משימות המובנות בתוכנה ,שכוללת משחקים המופיעים על גבי צג
המחשב .המטפל קובע תוכנית טיפול ומגדיר במחשב את טווח התנועה של
מפרקי היד השונים (כתף ,מרפק ,כף יד) ואת כיוון התנועה במרחב ,המתאימים
למטופל .כמו כן ,הוא מגדיר את המשחק הספציפי שבו המטופל ייקח חלק
ואת דרגת הפעלת היד שלו באמצעות הזרוע הרובוטית.
 – ReWalkמכשיר חדשני המתבסס על טכנולוגיה רובוטית ומאפשר
הליכה עם קביים למטופלים הסובלים משיתוק בפלג הגוף התחתון
ורתוקים לכסא גלגלים .מדובר בחליפה שהמטופל לובש על גפיו
התחתונות ,אשר כוללת בין השאר סוללות ,מערך חיישנים ,מערכת
בקרה ממוחשבת ומערכת חירום ובטיחות מתוחכמת.

חדר כושר למוח  -במסגרת המכון לריפוי בעיסוק ,פועל “חדר כושר
למוח” המהווה כלי טיפולי נוסף למטופלים בעלי פגיעה מוחית נרכשת.
חדר הכושר למוח כולל מספר עמדות מחשב ובכל אחת גישה למגוון
תוכנות אינטרנטיות המיועדות לאימון תפקודים קוגניטיביים שונים.
התוכנות עובדת על מגוון משימות הנוגעות בתחומים שונים ובהם קשב
וריכוז ,זיכרון ,מהירות תגובה ,תפיסה חזותית ומרחבית ועוד .המטופל
מזדהה באמצעות קוד אישי והתוכנה מתאימה את רמת האימון ליכולותיו
האישיות .המערכת עוקבת אחרי התקדמותו של המטופל וזה יכול לעקוב
אחרי ההתקדמות שלו.
חדר הסנוזילן  -חלק ממרחב טיפולי לפעילות המשלבת רגיעה
ואקטיביות ובו גרייה רב חושית ,של שמיעה ,מגע ,טעם ,ריח ותנועה.
הטיפול בסנוזילן מיועד למטופלים בכל הגילים ,הסובלים מלקויות קשות
וקשיי תפקוד מורכבים או לאנשים שטיפולים אחרים אינם נגישים להם.
בלוינשטיין משמש חדר הסנוזילן גם למחוסרי הכרה.

מציאות מדומה ( - (Virtual Realityהיא שיטת טיפול ייחודית
וחדשנית ,שבה התרחשות מוקרנת על גבי מסך והמשתמש הצופה בה חווה
תחושה של פעילות ונוכחות כאילו היה בעולם האמיתי .במציאות המדומה,
 - (Anti Gravity Treadmill) AGTמערכת שפותחה
אשר נוצרת על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ,המשתמש מזיז חפצים
DAP
בסוכנות החלל האמריקאית ( )NASAומבוססת על טכנולוגיית
ומקבל משוב ראייתי ושמיעתי כתוצאה מפעולותיו.
 .Differential Air Pressureמדובר במסילת הליכה העטופה בבלון אויר גדול ,זוהי פלטפורמה נוספת שבה המטופל והמטפלת יכולים לדון בעוצמות
שעל גבו מתמקם המטופל .על ידי ויסות הלחץ בבלון ,קובע הפיזיותרפיסט
ובקשיים איתם הוא מתמודד בתהליך השיקום והזדמנות לחזור על
כמה אחוזים ממשקל גופו ישא המטופל על רגליו בזמן עמידה ,הליכה
אסטרטגיות שנלמדו ונרכשו במהלך טיפול אינדיבידואלי בריפוי בעיסוק.
הגוף
או ריצה .בזמן תרגול על המערכת ניתן להפחית עד  80אחוז ממשקל
כך למשל מטופל המתמודד עם הזנחת צד שמאל ,יתבקש לבצע משימות
של המטופל.
ולהגיב לגירויים שהמרפאה בעיסוק תגדיר עבורו במרחב השמאלי של
המסך .המשימות מגוונות ומעניינות ,חלק גדול מהן בעלות אופי משחקי
לוקומט - Locomat /מערכת רובוטית מתקדמת מסוגה ,לתרגול
מהנה ,כמו פיצוץ בלונים הנעים בכיוונים שונים ,שיט ברפסודה ,הגנה על
הליכה שנמצאת בשימוש הפיזיותרפיה .המערכת שמשלבת מסוע נע ורובוט
שער על ידי הדיפת כדורגל תוך הימנעות ממסיחים ,ירי על חלליות אויב ועוד.
המסונכרנים בעזרת מחשב ,מאפשרת למאושפזים חיקוי הליכה נורמאלית
ורציפה כבר בשלבים מוקדמים ביותר של השיקום .באמצעות המערכת ניתן
סימולטור נהיגה – מכונה שמדמה מצבי נהיגה שונים ,בוחנת את
לטפל במגוון רחב מאד של מטופלים ,בהם מטופלים עם פגיעות חוט שדרה,
תגובות הנהג ומשמשת לשיקום כישורי הנהיגה .במכון לריפוי בעיסוק
מהפרעות
עם חבלות ראש ,לאחר אירוע מוחי ,עם טרשת נפוצה או הסובלים
בלוינשטיין מפעילים את הסימולטור ,עבור מטופלי בית החולים ,באמצעות
תפקודיות וקשיים בתנועה על רקע אחר.
צוות מקצועי מיומן בשיקום נהיגה.

פוסטרוגרף  -מערכת טכנולוגית ממוחשבת ,שמסייעת באבחון הפרעות
ביציבות ובשיווי המשקל ,שנובעות מליקויים אורתופדיים או נוירולוגיים.
הערכת הליקויים מתייחסת למערכת התחושתית ולמערכת המוטורית
הרצונית והאוטומטית .בעזרת הפוסטרוגרף ניתן לבצע הערכת יכולת
בתפקודים מגוונים ובהם :הליכה ,קימה מישיבה לעמידה ועלייה על מדרגה.
מטרות הטיפול העיקריות הן שיפור שיווי משקל ,שיפור יציבה ,חיזוק שרירים
ולימוד אסטרטגיות שיווי משקל מתאימות.

28

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 2017

עכבר-ראש ( – )Head Controlled Mouseמתקן שכולל
סנסור שמודבק על המצח ורכיבים שמותקנים במחשב ,שמשמש כתחליף
לעכבר מחשב עבור מטופלים עם חולשה קשה או שיתוק בארבע גפיים.
ההפעלה היא בתנועות צוואר בלבד .בעזרת העכבר-ראש ,גם אדם עם
חוסר בתנועות רצוניות ונשלטות בידיים ,אשר שולט בתנועות הצוואר ,יכול
ומסוגל לתפעל מחשב.

אנחנו כאן כדי לעזור לך להגיע לשם
KD Smart Chair

כסא גלגלים ממונע ,קל משקל ומתקפל
עשוי מאלומיניום תעופתי
המאפשר משקל קל במיוחד –  23ק”ג
בעל יכולת תמרון מעולה

זרוע הרמה לרכב
Mini hoist

Loopwheels

הדור הבא של גלגלים

קלנועית מתקפלות:

Shoprider, EV Rider

מוצרים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנוwww.kalnoa.co.il :

ובטלפון054-4277511 / 050-5291797 :

מעלון בריכה

מעלון כסא

מעלון אנכי ללא פיר

מעלון משופע לאורך המדרגות

מעלית ביתית

רח' החרש  3חולון5882834 ,

WELCOME
אירועים וביקורים
רה”מ הדליק נר ראשון של חנוכה עם פצועי צה”ל
וכוחות הביטחון משוקמי בית החולים לוינשטיין

כ– 500איש הגיעו בחנוכה לחוות רונית כדי
לקחת חלק באירוע הצדעה והוקרה מסורתי
לפצועי צה”ל וכוחות הביטחון ששוקמו בבית
החולים לוינשטיין .את האירוע ארגנו בני הזוג
אורה ויאיר שני בשיתוף עם ארגון נכי צה”ל
ועמותת ידידי ביה”ח לוינשטיין והוא התקיים
בהשתתפות הנהלת בית החולים ,הצוותים
המטפלים וחברי עמותת הידידים.

האירוע נפתח בנאום מדיני של רה”מ בנימין
נתניהו .מיד לאחר מכן רה”מ הדליק נר ראשון
של חנוכה עם אמציה פרסטנהיים ,לוחם
בפלחה”ן צנחנים ,שנפצע במהלך מבצע
“צוק איתן” בקרב בו נהרגו  4מחבריו ממטען
צד בחאן יונס .אמציה היה הלוחם הראשון
ממבצע “צוק איתן” שהגיע לשיקום בלוינשטיין,
למחלקה לשיקום אורתופדי .הצטרפו לרה”מ
להדלקת החנוכייה :מנכ”ל כללית לשעבר,
אלי דפס ,מנהל ביה”ח לוינשטיין ,פרופ’ עמירם
כ”ץ וקצין רפואה ראשי ,ד”ר דודו דגן.
פרופ’ עמירם כ”ץ מנהל ביה”ח לוינשטיין ,נשא
דברים ואמר“ :חג החנוכה שמסמל את נצחון
הרוח והתחכום על הגשמי הגדול והרב ,הוא

מועד נפלא לחגוג את הניצחון על הפגיעות
הקשות בגוף ובנפש .הניצחון של מטופלינו,
שהרגישו ונראו נאבקים כנגד כל הסיכויים,
אך קיבלו מהרופאים ומהמטפלים שלנו את
הרוח הגבית ,אשר יצרה את הסיכויים וגם
הביאה למימושם .בשם כל אנשי לוינשטיין ,אני
מברך את פצועי צה”ל וכוחות הביטחון שלנו,
אלה ששבו להיות חלק מהחברה הישראלית
שמחבקת אותם ולתרום לה מכשרונם ,אלה
שחזרו לחיים עצמאים ואיכותיים ,אלה שמימשו
את יכולותיהם הטמירות אחרי שנפגעו וגם אלה
שעוד דרך לפניהם לשיפור יכולותיהם ומימושן”.
באירוע הוקרן סרט מרגש שתיעד את מסע
השיקום שעובר אופיר כהן ,חובש בגדוד  53של
חטיבת השריון  ,188שנפצע אנושות בראשו
מנפילת פצמ”ר במהלך מבצע “צוק איתן”.
אופיר ממשיך גם בימים אלה את תהליך
השיקום שלו בלוינשטיין והרופאים והמטפלים
מעריכים שנכונו לו עוד הישגים משמעותיים
נוספים בהמשך הדרך.
בחלקו השני של הערב התקיימה ארוחת ערב
חגיגית בליווי הופעות של סי היימן ,מורן מזוז,
טל סונדק ואחרים.

שרת הבריאות
של אוקראינה ביקרה
בלוינשטיין

שרת הבריאות של אוקראינה ,ד"ר אוליאנה
סופרון ,ביקרה בבית החולים לוינשטיין.
הביקור התקיים לאחר ביקור מקדים של
משלחת מומחים מלוינשטיין באוקראינה,
בחסות שגרירות ישראל.
שרת הבריאות הגיעה כדי לראות מקרוב כיצד
פועל בית החולים לוינשטיין וללמוד את עבודת
הצוות הרב-מקצועי שמקיף את המטופל
בתהליך השיקום.
ד"ר סופרון ציינה בביקור" :באנו ללמוד
מהטובים ביותר כדי להקים מתקן שיקום דומה
באוקראינה ,מתוך רצון לאפשר לתושבים לקבל
שירותי רפואת שיקום ,שלצערי לא קיימים היום".
במהלך הביקור הציג מנהל ביה"ח לוינשטיין,
פרופ' עמירם כ"ץ ,את בית החולים בפני
השרה והמלווים שלה .הם ביקרו במחלקה
לשיקום חבלות מוח שבניהולו של ד"ר ירון
סחר ובמחלקה לשיקום אורתופדי שבראשותו
של ד"ר חגי אמיר וסיירו במכונים לפיזיותרפיה
וריפוי בעיסוק.
בסיום הביקור סוכם על המשך שיתוף פעולה,
הדרכה וליווי של בית החולים לפיתוח שירותי
שיקום באוקראינה.

ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה ביקרה בלוינשטיין
מומחיות מיוחדת בכל אחד מתחומי רפואת השיקום .הוא הסביר כי הטיפול
השיקומי יקבע את תוחלת החיים וגם את איכות החיים .חברי הכנסת אשר,
זוהיר בהלול חמד עמאר ונורית קורן ,אף הצטרפו לסדנה שהעבירה קסם,
נפגעת תאונת דרכים ,לחיילים במסגרת העלאת המודעות לנושא והמאבק
לצמצום תאונות הדרכים .הסדנה הותירה רושם רב על חברי הכנסת
והיו"ר אשר אף קרא לשר החינוך ,נפתלי בנט ,לדאוג לכך שכל נערה ונער,
בתקופה של לקראת הוצאת רישיון הנהיגה או קצת אחרי ,יהיה חייב לעבור
את הסדנה הזו בבית החולים לוינשטיין.

ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה ,בראשות ח"כ יעקב
אשר ,קיימה סיור בבית החולים לוינשטיין ,שנועד לבחון את הטיפול
והשיקום של נפגעי תאונות הדרכים וכן ללמוד על תכניות שמפעיל בית
החולים למניעת תאונות דרכים .במהלך הסיור קיבלו חברי הוועדה סקירה
ממנהל בית החולים ,פרופ' עמירם כ"ץ ,שסיפר כי לבית החולים ניסיון
בטיפול במעל  100,000מאושפזים במשך למעלה מ 55-שנה ומחלקה עם
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מנהלת פרוייקט הסדנאות ,דינה ריינברג ,סיפרה כי בית החולים מגייס את
הידע והניסיון של אנשי הצוות ,לצד הסיפורים האישיים ,כדי להפחית את
שיעור הפגיעות מתאונות דרכים .עם זאת היא ציינה כי העברת הסדנאות
לבתי הספר לא נעשית בצורה מסודרת ,וכי בתי ספר רבים לא מגיעים
בשל היעדר תקציב .לדבריה ,הסעת בתי ספר ממרחק ללוינשטיין כרוכה
בהוצאות בהן לבתי הספר קשה לעמוד .היא הוסיפה כי גם כל רוכב אופנוע
ונהג אוטובוס צריך להשתתף בסדנה .פרופ' כץ הוסיף עוד כי תקציבים זה
דבר חשוב ,אך קודם כל נדרשת יצירת מודעות למשמעות נזקי התאונות
ולצורך בשיקום.

עובדי בית החולים לוינשטיין לקחו חלק
ב"יום המעשים הטובים"
 40מעובדי ביה"ח לוינשטיין השתתפו ב"יום המעשים הטובים" .כמו בשנים הקודמות ,גם השנה
ההתנדבות התקיימה בבתי האבות "צימרמן" ו"עמל בשרון" ברעננה.
לאה ויסמן ,מנהלת משאבי אנוש של בית החולים לוינשטיין ,מציינת" :פתחנו את היום בפעילות
של צוות פיזיותרפיסטים שהפעילו את הדיירים אשר שיתפו פעולה בשמחה ומרפאים בעיסוק
אשר העבירו הרצאה בנושא זיכרון .עובדי בית החולים שיחקו עם הדיירים במשחק בינגו נושאי
פרסים ובסיומו כיבדו את הדיירים במיני מאפים ,פירות ועוגות תוצרת צוות המטבח של בית
החולים .לקראת סיום חילקנו לדיירים שירונים ויחד איתם פצחנו בשירה ובריקודים .בסיום הפעילות
המרגשת ברכנו את הדיירים בבריאות טובה ,וחג שמח".

יום הפיזיותרפיה
הבינלאומי צויין תחת
הכותרת" :מוסיפים
חיים לשנים"
יום הפיזיותרפיה הבינלאומי ,צויין השנה
ברחבי העולם בין ה1-3-בנובמבר .צוות
הפיזיותרפיסטים של לוינשטיין יזם פעילויות
ברוח היום הבינלאומי ותחת הכותרת "מוסיפים
חיים לשנים" במספר מוקדים:
•בלובי הקומה הטיפולית של בית החולים
הוצבה תחנה של מגוון בדיקות בריאות:
גמישות ,שיווי משקל ,כושר גופני וכח שרירים.
•"למה לחכות למעלית? עלה במדרגות" -
במהלך היום עודדו הפיזיותרפיסטים את קהל
המבקרים שפקד את בית החולים להעדיף
עלייה במדרגות על פני השימוש במעליות
כחלק מאימוץ אורח חיים בריא.
•"נשנושי מאמץ" – צוות הפיזיותרפיה עלה
למחלקות האשפוז בכל שעה עגולה והעביר
פעילות גופנית קבוצתית קצרה לעובדים.
איתנה טבקרו ,מנהלת שירותי הפיזיותרפיה
בביה"ח ,מציינת כי הפעילות במסגרת היום
הזה כוונה לעידוד העיסוק בפעילות גופנית
ושמירה על אורח חיים בריא בגיל המבוגר,
לשם מניעת נפילות ,מיצוי הפוטנצייאל
התפקודי לאחר שבץ מוחי וקידום תפקוד,
עצמאות ואיכות חיים בקרב אנשים מבוגרים.
לדברי טבקרו ,היום הוכתר בהצלחה רבה
וזכה להשתתפות רבה מאד של משפחות
המאושפזים ,מבקרים ועובדי בית החולים
בתחנות השונות שהופעלו" .צוות הפיזיותרפיה
של בית החולים מחוייב לקידום בריאות של
עובדי ובאי בית החולים במהלך כל השנה
(למשל :בהפעלת קבוצות בתשלום ,בחדר
הכושר הטיפולי למטופלים שהשתחררו
מביה"ח) ושמח ליטול חלק בפעילויות השונות
ביום זה".

בית החולים ציין את יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי
ב 27/10-צויין ברחבי העולם יום הריפוי בעיסוק
הבינלאומי .צוות המרפאים והמרפאות בעיסוק
בלוינשטיין נערך בהתאם והקים דוכן רחב ידיים
ברחבת קומת הטיפולים .בדוכן הוצגו אמצעי
טיפול מגוונים .ביקרו בו עובדים ,מטופלים
ובני משפחה ,אשר התנסו באמצעים וקיבלו
הסברים על העבודה המקצועית .בנוסף נערך
סיור מודרך על-ידי מרפאה בעיסוק בחדרי
הטיפול המיוחדים של הריפוי בעיסוק:
חדר המציאות המדומה (,)virtual reality
החדר התפקודי והסופרמרקט ,הסנוזילן,
מרפאת הנהיגה וחדר הכושר למוח .משתתפי
הסיור יכלו להתרשם מהחדרים ,להתנסות
ולקבל הסברים אודות תרומתם לטיפול.

עוסקים הן בשיפור יכולות מוטוריות
וקוגניטיביות של האדם ,הן בהתאמת עיסוקים
מתאימים והן בהתאמת סביבה ואביזרי עזר
לשם שיפור התפקוד של האדם בעיסוקי היום
יום .האדם לאחר הפגיעה יוכל לשוב ולתפקד
לשביעות רצונו בעזרת הטיפול וההתאמות
שיקבל מהמרפאה בעיסוק.

במהלך היום התקיימו שתי הרצאות לקהל
הרחב בנושאי "אסטרטגיות לשיפור הזיכרון"
ו"-השימוש בטאבלט לשיפור התפקוד"
שהועברו על ידי מרפאות בעיסוק ותיקות
בצוות .בהרצאות המרתקות נכחו מטופלים ובני
משפחותיהם ,עובדי בית החולים מהיחידות
השונות ואורחים נוספים .נרשמו תגובות
מתלהבות ומתעניינות .הנוכחים הרבו לצלם
את המצגות ואף ביקשו לקבל את רשימת
האפליקציות שצוינו במהלך ההרצאה.
יפעת שוורץ ,מנהלת המכון לריפוי בעיסוק
בביה"ח לוינשטיין ,מציינת כי ריפוי בעיסוק
הוא מקצוע שמומחיותו לאפשר לאדם עם
מגבלה כלשהי תפקוד אופטימלי והשתתפות
בעיסוקי היומיום השונים .המרפאים בעיסוק

נשיאת ארגון הפיזיותרפיה העולמי
בביקור בלוינשטיין
בחודש מאי הגיעה לביקור בלוינשטיין אמה סטוקס ,פיזיותרפיסטית מאירלנד
ונשיאת ארגון הפיזיותרפיה העולמי .סטוקס הגיעה ארצה לצורך השתתפות בכנס
השנתי של העמותה לקידום הפיזיותרפיה ובמלאת  25שנים לעמותה הישראלית.
איתנה טבקרו ,מנהלת המכון לפיזיותרפיה ,אירחה את אמה סטוקס יחד עם
יגאל לברן ,הפיזיותרפיסט הארצי בכללית ונעמה קשת בן-נחום ,יו"ר העמותה
לקידום הפיזיותרפיה בישראל .במהלך הביקור הם סיירו בחדרי הטיפולים,
בבריכה הטיפולית ובחדר הכושר ,צפו בטיפולים פרטניים של מטופלים ונחשפו
לטכנולוגיות מתקדמות שנמצאות בשימוש הפיזיותרפיה בלוינשטיין.
בסיכום הביקור ציינה נשיאת ארגון הפיזיותרפיה העולמי את ההתרשמות
העמוקה מעבודת הפיזיותרפיה בלוינשטיין וחילקה שבחים רבים לצוות.
בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 2017
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כתבו עלינו

ידיעות אחרונות30.11.2016 ,

ידיעות אחרונות26.4.2017 ,

העיר צומת השרון ,אוק׳ 2016

מעריב11.5.2017 ,

האחיות חוגגות
שנולדה ב־ 12במאי 1820
נייטינגייל,
הולדתה של פלורנס
לקראת יום
המערבי ,מציינים בעולם את
הסיעוד בעולם
למייסדת
ונחשבת
במשרד
הסיעוד .השנה החליטו מינהל הסיעוד
מקצועות
תרומתם של
האחות בשבוע שחל
והאחיות לציין את יום
והסתדרות האחים
הבריאות
הסטודנטיות לסיעוד של המרכז
בין  7ל־ 12במאי .בין היתר חגגו 102
בבחינות בסיעוד .בבית
שהעפילו לצמרת הטבלה בארץ
האקדמי לב,

מס׳  | 21,277המחיר
לכל | גיליון
יום ה' |
הג'רוזלם פוסט |
11.5.2017
מקבוצת
העובדים.
תשע"ז |מיוחדת
באייר צהריים
נערכהט"ו ארוחת
לוינשטיין
החולים
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כתבה:

אורית א.

בראון ב

צילום:

דוברות בית

החולים

לוינשטיין

מגזין פורבס  -מאי 2017

עמוד 1

מוסף עצמאות ישראל היום  -מאי 2016

Jerusalem Post 3.5.17

הארץ30.4.2017 ,

לאישה12.12.2016 ,

מכתבי תודה
דצמבר 2016

אפריל 2017

לכבוד המחלקה לחבלות מוח
בית החולים לוינשטיין

מכתב תודה למחלקת שיקום מוחי ג’

צוות יקר מאוד!!
ד”ר ירון סחר ,ד”ר מרינה מוטין ,גב עליזה
וישניצה ,מר עאמר מנסור ,צוות רפואי ,צוות
סיעודי ,כוחות עזר ,עובדי משק וצוות
פרה-רפואי – פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.
רצינו להגיד מילה קטנה עם המון משמעות
ומעומק הלב – תודה!
תודה על הטיפול המסור והמקצועי ,על
הסימפטיה והאמפטיה ,תודה על כך שבכל רגע
נתון דאגתם לכולנו ,גם לי וגם לבני משפחתי
והרגשנו כמה אתם מנסים להקל עלינו ולסייע
לנו בהתמודדות המורכבת שהייתה לנו.
אנו מעריכים מאוד את הרגישות שגיליתם ואת
הסיוע שהענקתם למרות הקושי והעומס איתם
אתם נאלצים להתמודד ,ומוקירים את העובדה
שאינכם מוותרים ועושים את המיטב לתת
מענה למטופלים ומשפחותיהם במקצועיות,
רגישות ואנושיות.
כעת ,בסיום האשפוז ,כשחזרתי לעצמי ,אני
חוזר לשגרה עם חיוך ותקווה ,וזה לא מעט
בזכות כל אחד ואחת מכם.
רצינו לאחל לכם שתמשיכו במלאכת הקודש
שאתם עושים ותמשיכו להעניק מיכולותיכם
המקצועיות והאנושיות למאושפזים
ולמשפחותיהם.
יישר כוח!
כן ירבו צוותים כמוכם!
בהוקרה ובהערכה רבה,
ב.ק .ומשפחתו.

מרץ 2017
לכל הרופאים ,צוות מחלקת טיפול נמרץ,
אחיות וסניטרים ,פיזיותרפיסטים ,אנשי
תקשורת ,ריפוי בעיסוק ,עובדים סוציאליים
תודה רבה על הטיפול המקצועי ,על היחס החם
לבני ר’ ולכל המשפחה .הייתם אוזן קשבת לכל
פניותיי ותמיד בסבלנות ואדיבות.
אתם עושים עבודת קודש ,לאט לאט ובסבלנות
אין קץ הצלחתם לקדם את ר’ עד למצבו כיום.
תודה מקרב לב,
משפחת מ’.

34

בית חולים לוינשטיין ו גיליון קיץ 2017

ברצוננו להודות מעומק ליבנו ,בשם אימי
ובשמנו על הטיפול באימנו ,שאושפזה
במחלקת שיקום מוחי ג’.
תודה על הטיפול ,תשומת הלב האישית
והחמה .תודה על היחס האישי והסבלנות
עד אין קץ.
אנו מודים לכם מכל הלב.
תודה רבה והרבה בריאות.
יישר כוח!
משפחת כ.ח.

אפריל 2017
בס”ד
לכבוד הנהלת בית החולים השיקומי לוינשטיין
שלום וברכה ,בעלי פ.ט .מסיים אשפוז של
שישה חודשים בבית לוינשטיין .כאנשים דתיים,
רצינו לציין את התפעלותנו מהפעילות בבית
הכנסת וכל הסובב אותו .התפילות היומיות
ובשבת ,שמנוהלות ומאורגנות על ידי הרב
והמתנדבים המסורים ,נותנות הרגשה חמה
והרגשה של משפחתיות.
כמו כן האפשרות לחמם אוכל ולסעוד סעודות
שבת משפתיות בקומת בית הכנסת ,נותנת
טעם מיוחד לשבת ומאפשרת הרגשה ביתית
בבית החולים.
ברצוננו להודות לכם על כך שאתם מאפשרים
פעילות זו וכמובן להודות לכל העושים במלאכה
ודואגים שלחולים תהיה הרגשה נעימה וביתית.
בברכה,
פ .וי .ט.

מאי 2017
למחלקה האורתופדית ולצוות העובדים
וההנהלה,
תודה מקרב לב על היחס החם והאוהב,
הסובלנות והטיפול המסור שהענקתם לי
כבר מיומי הראשון ועל תחושת הביטחון
שהשרתם עליי ,כל הצוות ,החל ממנהל
המחלקה ,אחים ,אחיות וכוח העזר.
אתם כמו מלאכים שנבחרו במיוחד
למשימה הזו ,תמיד עם חיוך ,מרגיעים
ומסבירים בנועם ובשקט ונותנים הרגשת
רוגע וביטחון.
אני אפילו לא יכולה לתאר במילים את מה
שעברתי בתקופה הזאת ואת מה שעשיתם
עבורי.
הייתם שם בשבילי תמיד והרמתם אותי
למעלה והבנתי שבאמת הגעתי למקום
הנכון עם האנשים הנכונים שעושים את
עבודתם מכל הלב.
מאחלת לכם שתהיו בריאים כל החיים
ותמשיכו לטפל באנשים כמו שטיפלתם בי,
כי זה ממש לא מובן מאליו!
מלאת הערכה ואוהבת,
ה.ל.ב.

הסדר פנסיה ייחודי
לחברי אגוד הפיזיותרפיה במנורה מבטחים
נשמח להציג בפניך את ההסכם של האגוד עם מנורה מבטחים המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל "מבטחים
החדשה" .תכנית הפנסיה המקיפה של מבטחים החדשה מעניקה לך ולבני משפחתך פנסיה בגיל פרישה וכן הגנה
ביטוחית ופנסיונית במגוון רחב של מסלולים ופתרונות ייחודיים.
ההסכם כולל:
הנחה משמעותית בדמי ניהול הן בקרן הפנסיה והן בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות
ייעוץ ומתן שרות אישי על ידי משווקים מקצועיים וייעודיים לאוכלוסיית הפיזיותרפיסטים בבית החולים לוינשטיין
הטבות לבני משפחה:
בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם ,אם לא חל
עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים.
עומדות לשרותכם בכל עת:
אביבה יעקב yaviva@menoramivt.co.il | 054-6669345
ליטל ברונשטיין litalsa@menoramivt.co.il | 050-3179483
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין ,המתחשב
בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם .הטבות לבני משפחה ינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה
מבטחים פנסיה וגמל בע"מ .סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הזכאות להטבות קבועה בהסכם שנחתם עם האיגודים המקצועיים והיא כפופה לתנאיו.

מרגיש שאתה נחלש?
השתחררת מאשפוז?
אתה בתהליך שיקום?
אנשור פלוס אדוונס
החזרה לתפקוד מתחילה כאן
להשלמה תזונתית במקרים של:
איבוד מסת שריר ,שיקום וירידה בתפקוד

)PR-IL-PRO-ENS-110(7/17

•
•
•

מזון ייעודי עשיר ב:
חלבון ( 20גר')
*1HMB
ויטמין  500( Dיחב"ל)
הוכח מדעית כתורם לתהליך שיקום
ומשפר תיפקוד ומדדי איכות חיים1
מיוצר על ידי אבוט ,חברת תרופות ומוצרי
בריאות בינלאומית ,מהמובילות בעולם

ניתן להשיג בקופות החולים,
בבתי מרקחת פרטיים וברשתות הפארם
לשימוש בהמלצה ובפיקוח של רופא או דיאטן-תזונאי
* - HMBהוכח במחקרים כחיוני בשמירה על מסת השרירים לתמיכה בכוח פיזי ובתפקודיות.
1. De Luis DA et al. Nutr Hosp 2015;32(1):202–207. 2. Deutz et al. Clin Nutr. 2013:1-9.

www.abbottnutrition.co.il

