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 סחלקה שד לא 11
 מכירים שאתם <מהס!ג

 הסחלקה ל״ם:1ח 5בבת
 ונוער ילדים לשיקום

 הופכת לוינשט״ן" ב״כית
 הסטופלים של לביתם

 שבועות למשך בה
 אף ולפעמים וחודשים,

 שם בית משנה. יותר
 וגם לילדים, מעניקים

 לא משפחותיהם, לבני
 משקם רפואי טיפול רק

 אהבה הרבה גם אלא
זמן לאורך ותמיכה

 ונוער ילדים לשיקום במחלקה
 בבני מטפלים לוינשט״ן" ב״בית

 תאונות שחוו שנים 18 עד שנתיים
ניתוחים, טרור, אירוע׳ נפילות, דרכים,
 החייאות אונקולוגיים, טיפולים כוויות,

 אורתופדיות חבלות שיתוק, מוחית, לפגיעה שגרמו
 עצב; או מוח׳ נזק איברים, קטיעת כולל מורכבות

ועוד. ראומטיות מחלות
 חולים סבתי מופנים אלינו שמגיעים הילדים "רוב

 עם מלא פעולה בשיתוף עובדים אנחנו - אחרים
 - צפת עד מאילת בארץ, הרפואיים המרכזים כל
 בשלל מטפלים ואנחנו בקהילה, רופאים ידי על או

 וההתנהגותי", הרגשי עד והמוטורי מהפיז׳ תחומים,
 המחלקה, מנהלת שקלא; שרון ד״ר מספרת
 ובין שיקומית, וברפואה ילדים ברפואת מומחית

 אלה. התמחויות בשתי ת1האוחז בארץ הבודדות
 מגדירה במחלקה הננקטת הטיפולית הגישה את

 הילד על מסתכלים "אנחנו ׳הוליסטית', שקלא׳
 שבגללה הבעיה על רק ולא שלם משהו כעל

 טיפולית חליפה אחד לכל ותופרים אלינו, הופנה
 מופנה הילד אם "גם מסבירה. היא צרכיו", לפי

 הכיוונים כל את ונעריך נבדוק הליכה, בעיית בשל
 קרובות שלעיתים יודעים אנחנו למשל, התפקוד"□.

 על גם משפיע זה המוטורי בתפקוד ירידה כשיש
 הילד אצלנו ההתנהגות; או הקוגניטיבי התפקוד

 הביתה הולך כשאתה שם. או מספר לא הוא
 חושב אתה בבוקר קם וכשאתה עליו, חושב אתה
 מתמשך, בטיפול כלל בדרך שמדובר ומאחר עליו.

 וגם המשפחה, עם אישיים קשרים סתפתחים
חושב". אתה עליה

 הם שקלא; לפי המטופל, של המשפחה בני
 קודקוד׳□ שלושה "יש לשיקום. מלאים שותפים

 שנרקם שלנו והידע המשפחה, הילד, במערכת:
 החלק את מעניקים אנחנו השיקומי. התהליך לתוך

 בלי הילד את לשק□ אי״אפשר אבל המקצוע;
 בתהליך המשמעותי הפרטנר היא כי המשפחה,

 ביחד". המשפחה ואת הילד את משקמת אני
 נמשך הזאת בתקופה שנוצר המיוחד הקשר
 עם קשר על שומרת אני היום "עד שנים. לאורך

 להתמחות הראשונה כשנה ששיקמת׳ מטופלים
 לבר־ אות׳ מזמינים "הם שקלא; מספרת שלי",

 שנולדים הילדים של לבריתות לחתונות, מצוות,
 או לצבא סתג״סים כשהם לבקר באים להם.

 אושר אין באוניברסיטה. לימודים מסיימים כשהם
 תקופה שליווית ילד לראות מאשר יותר גחל

 הוא כזה ילד כל עבורי לחלוטין. ושוק□ ארוכה
ומיוחד". אחד
 שנים שלוש בן היה האלה המטופלים אחד

 בחיפה "מצה" במסעדת בפיגוע קשה כשנפצע
 סבל הוא אלינו הגיע "כשהוא .2002 בשנת

 מסוגל היה ולא גופו של ימין בצד מלא משיתוק
 הוא היום שנתיים. במחלקתנו שוקם הוא לדבה
 כמו מתפקד בספורט, עוסק רגיל, בתיכון לוסד

 לסיפוק מעבר הרבה זה אותו לראות גילו. בני כל
האישית". ברמה אושר זה מקצוע;

נשמח ניסיון, טכנולוגיה,
 הוא במחלקה הצוות ההוליסטית מהראייה כחלק

 סיעוד, צוותי מוסחים, רופאים וכולל רב־תחוס׳
תקשורת, קלינא׳ בעיסוק, מרפאים פיזיותרפיסטים,
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 באמנות, בתרפיה מטפלים סוציאלי□, שבדי□
 שיקומי. ופסיכולוג המיוחד לחינוך מורים צוות

 החולים בית שיחתי סכל נהנית המחלקה בנוסף,
 עם בארך הגדול השיקומי המרכז - לוינשט״ן

 בתחומי מובילים מומחים של ביותר הגדול הריכוז
השונים. השיקום
 מתקדמות. הכי בטכנולוגיות משתמשים "אנחנו

 ההולכה של רובוטיקה דרך מדומה, ממציאות
 ירודים הכרה למצבי מיוחד חדר ועד (לוקוס□)
 תפקודי על לעבוד גם לנו שמאפשר (סנוזילן)

 ומוסיפה שקלא׳ אוסרת בע״ת״ם", ראייה
 התפיסה של השילוב "בזכות גאווה מעט בלא

 קודש, מלאכת שעושה הצוות שלנו, הטיפולית
 והעובדה כתחום, הטכנולוגיים בחידושים השימוש
 ויכולים גחל שיקום מממרכז חלק שאנחנו
 והעדכני הרחב הידע עם המקצוע באנשי להיעזר
 דופן יוצאות להצלחות מגיעים אנחנו - ביותר
 מתקדמים רפואיים למרכזי□ בהשוואה אפילו
המערבי". בעולם

 החולים בבית ממוקמת והנוער הילדים מחלקת
 מיטות 21 וכוללת הלנברג ע״ש החדש באגף
 מסלולי ולמלווים. לילדים נוחים אשפוז ותנאי

 לשלבים מענה נותנים בה שמוצעים הטיפול
 במסגרת מלא אשפוז השיקום: בתהליך השונים

 הכולל יום אשפוז משפחתי; בליווי החולים בית
 לבעיות המותאמת אינטנסיביות ברמת טיפולים

 ומרפאת המטופל; של התפקודיות או הנוירולוגיות
 שיקום ברפואת מומחים רופאים הכוללת מעקב,

 הילדים מוזמנים שאליה הילד, של ובפסיכיאטריה
 או השחרור לאחר לצורך בהתאם והמשפחות

 ילדים נוירולוג ילדים, מרופא הפניה בעקבות
ילדים. פסיכיאטר או

אשפוז כדי תוך לוסדים
 בבית פועל השיקום מתהליך נפרד בלתי כחלק

 סורים הכולל חיטכי-שיקוס׳, מרכז החולים
 שונים. למקצועות החינוך משרד מטעם וס״עות
 מענה נותן ל״כט, אתי של בניהולה המרכז,
 יום ובאשפוז מלא באשפוז המאושפזים לילדים

 בונים ילד לכל כאשר והערבי, היהודי מהמגזר
 על מצבו, את התואמת אישית לימודים תוכנית

 החינוך משרד של הלימודים תוכנית פ׳
 התפיסה בסים על פועל החינוכי המרכז גם

 מהווה והוא המחלקה את המאפיינת ההוליסטית
 "אנחנו מי.1השיק מהטיפול נפרד בלתי חלק

 מסבירה נורמטיבי", הכי ח״ם אורח לדמות מנסים
 - ספר לבית לכים1ה בבוקר, "קמים שקלא׳,

 הספר בית הבגרות. בחינות ועד הילדים מגן
 של הוא שלו הצוות צמוד, כאופן איתנו עובד

 למסגרת החזרה על אחראי גם והוא המחלקה,
 השיקום. אחרי החלופית או הרגילה החינוכית

 ספר לבתי בחזרה גבוהים הצלחה אחוזי לנו יש
 חבלות עם אלינו שמגיעים הילדים מכלל רגילים.

 65% בין ממושך, הכרה חוסר כולל ת,1קש מוח
 שיעור - הרגיל החינוך למסגרת חוזרים 70%ל־

 העולמית". הרפואית בספרות מהסדווח יותר גבוה
מהמגזר מיוחד לחינוך מורות כולל במרכז הצוות

®*lilHi

 המחלקה מנהלת שקלא׳, שרון ד״ר
ונוער ילדים לשיקום

■H8II

; ;as״ :

 שיקום שעבר 16 בן לנער אב
 בבית ונוער ילדים לשיקום במחלקה
כשנה: במשך לוינשטיין החולים

 אפס עם בלוינשט״ן לשיקום "׳הגענו
 שהפוטנציאל לנו כשהוסכר סיכויים,
 לנו אסרו ברמב״ם נמוך. מאוד :השיקומי

 אנשים מעמידים שם לוינשט״ן, לבית לכו
 אינסופית השקעה עם ואכן, הרגליים. על
 חזר הילד ילדים, במחלקת הצוות של

 לעבודת תודות לתפקד. וחזר להכרה
 עבודה זו הרגליים. על יצא הוא הצוות
 תרופתי, אבחון זה כ׳ רב-מערכתית מאוד
 ואביזרים סדים טיפול פיזיותרפ׳, :טיפול

 בדיבור. טיפול קועטיב׳, טיפול תומכים,
 סוציאלי וטיפול תזונתי טיפול רגשי, טיפול

 ללוינשט״ן נכנם כשאתה המשפחה. של
וחסה!" עבה מאוד בשמיכה עטוף אתה

 לספורט מורה חינוכית, יועצת והיהודי, הערבי
 מורות באמנות, ומדריכה מטפלת שיקומי,
 לאומי. שירות ובת סייעות לבגרויות, להכנה

 להתמודד לילדים מסייעת הלימודית הפעילות
 הביטחון את מחזקת1 שנפגעו מיומנויות ע□

 ולמידה העשרה גם כוללת והיא שלהם, העצמי
 חוגים מתקדמים, טכנולוגיים אמצעים בעזרת
 יצירה (אמנות, לא־סילול״ם באמצעים ותרפיה

 משקמת יד מלאכת שיקומי, ספור□ ומוסיקה),
 הלימודים, חופשות במהלך פסיכולוג. וטיפול
 ומגוונות שונות פעילויות מארגן החינוכי הצוות

הנאה. להם להסב במטרה המאושפזים לילדים

 קשר מתקיים האשפח תקופת כל לאורך
 או הספר בית לבין החינוכי המרכז בין רציר

 ממסגרת הילד שחרור לקראת הילדים. גן
 העבודה צוותי בין פגישה מתקיימת השיקום

 בקהילה הקול□ והצוות החינוכי מהמרכז
 של והרגשי הלימודי מצבו עדכון לצורך

 טיפול. להמשך המלצות וניתנות התלמיד
 בקרה מערכת מפעיל המרכז צוות בנוסף,

 התלמיד השתלבות על משוב לקבלת
בקהילה.

 !הערכה למעקב מרפאה
 רב־ מרפאה פועלת למחלקה בצמוד

 את ממשיכים שבמסגרתה מקצועית
 משתחרר שהילד לאחר המעקב

 ד״ר ידי על מנוהלת המרפאה לביתו.
 המחלקה מנהלת בעבר שפסר, רלוקה

 המרפאה ונוער. ילדים לשיקום
 □ירו־ ובמעקב באבחון גם מתמחה
 כני או ילדים של טווח ארוך פסיכולוגי

 טרור פיגועי תאונות, שבעקבות נוער
 מפגיעות סובלים שונות מחלות או

 פיזיות, !מנכויות ועצביות נוירולוגיות
 ורגשיות שפתיות קוגניטיביות,

 לטיפול מגיעים הילדים נרכשות.
 השונים כתחומים הליקויים כאשר
 החברתי, בהיבט בתפקודם פוגעים

 נצבר כן והלימודי. המשפחתי
 שחוו כילדים בטיפול ניסיון במרפאה

 ריהם.1ה של אובדן
 המרפאה של המקצועי למוניטין הודות

 מכל נוער ובני ילדים אליה מופנים
 מוזמנים והוריהם הם כאשר הארך, רחבי

 שגורם ומאחר אמבולטורי. בסיס על
 זו, באוכלוסייה בטיפול ביותר חשוב הזמן

 תהיה לתור שההמתנה מאמך כל נעשה
 למרפאה להגיע (כדי האפשר ככל קצרה

 ).17 וטופס רפואית בהפנ״ה צורך יש
 ורגשית תפקודית נוירולוגית, הערכה לאחר

 במרפאה מגבשים הנער/ה או הילד/ה של
 תהליך מתאימות. טיפוליות המלצות
 מקיפה, נוירולוגית בדיקה כולל ההערכה

 בקהילה, פרה־רפוא״ם לטיפולים הפנייה
 פסיטלוגי/פסיכיאטר׳ טיפול הצורך ובמידת

המרפאה. במסגרת הניתן

בסרפאה: הניתנים השירותים
 על ומורים מטפלים להורים, והדרכה: "עוך •

המחלה. או הפציעה של השונות ההשלכות
 אבחון או מורחב ‘נוירו־פסיכולוג אבחון: ■

פסיכו־דידקט׳.
 קוגניטיב״ם־התנהגות״ם, דינס״ם, טיפולים: •

PlayTherapy, ,הורים, הדרכת פסיכיאטריים 
emdr .והיפנוזה

 אורתופדיות, נעליים פרוטזות, אורטוזות, התאמת •
מוסמך. שיקומי אורתופד עם "עוך ת!ך

 לשלפוחית השתן מערכת של שגרתי בירור •
a .V-UD אורודינסיקה וידיאו בדיקת כולל נויחגנית,
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