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המחלקה לשיקום שדרה ע״ש אורנשטיין במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין היא 
המחלקה הגדולה מסוגה בישראל, והיא מספקת את מרב הטיפול הנדרש בפגיעות 

שדרה.

למחלקה ניסיון עשיר בבעיות שמאפיינות נזק לחוט השדרה, החל מהשלב החריף שסמוך 
נזק  של  רפואיים  סיבוכים  של  ומניעה  זיהוי  כולל  הניסיון  אחר-כך.  זמן  ובכל  לפגיעה 
למערכת העצבים, טיפול בסיבוכים אם הופיעו ומכלול פעילויות להשגת התפקוד הטוב 
ביותר שאפשר. בנוסף לנפגעי חוט השדרה, עוברים במחלקה תהליך שיקומי אנשים עם 
פגיעות בעצבים הקפיים,  עם הפרעות בתפקוד על רקע כאב ממקור שדרתי ובשכיחות 

נמוכה יותר, אנשים עם הפרעות תפקוד מסיבות אחרות. 

מצב גופני ואיכות חיים אופטימלים מושגים באמצעות צוות רב-מקצועי שכולל רופאים 
הייחודיים  בנושאיים  שהתמחו  הבריאות  ממקצועות  ומטפלים  ברפואת-שיקום  מומחים 
ועבודה- פסיכולוגיה  תקשורת,  פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי  הסיעוד,  מתחומי  למחלקה 

סוציאלית.

הרופאים בעלי ידע ונסיון ייחודיים בהפרעות שקשורות לפגיעות חוט השדרה ולפגיעות 
האחרות שמטופלות במחלקה, כולל הפרעות נשימה ייחודיות והפרעות שקשורות בתפקוד 

הסוגרים ובכאבי גב וצוואר. 

למחלקה שיתוף פעולה קבוע עם יועצים ומחלקות בתחומי האורתופדיה, ניתוחי שדרה, 
בעת  נוספים  ומומחים  ביועצים  נעזרת  והיא  פלסטית,  וכירורגיה  אורולוגיה  נוירולוגיה, 
עם  פעולה  שיתוף  מקיימת  המחלקה  גוף  מערכות  במספר  פגיעה  של  במקרים  הצורך. 

מחלקות אחרות במרכז הרפואי שמתמחות בתחומי רפואת-שיקום ייחודיים להן.

צוות המחלקה מעורב באופן פעיל גם בהוראה ומחקר שנועדו לקדם את הטיפול בבעיות 
הרפואיות המטופלות בה.

     
מאושפזים ובני משפחותיהם מוזמנים לפנות בכל נושא  לצוות המטפל, בביקורים השוטפים 

או בפגישות מתואמות. לפגישות מתואמות ניתן להעזר בנתונים שבסוף החוברת.

מאחל החלמה טובה, תהליך שיקומי מוצלח 
ושהות נעימה במחלקה.

      
פרופ. עמירם כ"ץ

מנהל המחלקה
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למטופלינו, מצוות המחלקה:
ברוכים הבאים למחלקה לשיקום שדרה ע"ש אורנשטיין,

איכות  עם  ארוכים,  חיים  להשיג  מטופל  לכל  לעזור  המחלקה  צוות  כל  של  העיקרית  מטרתו 
ותפקוד מיטביים. אנחנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו, כדי למצות את כל הכלים העומדים 

לרשותנו ולהמשיך ללמוד ולהתעדכן, כדי להגיע להישגים הטובים ביותר למטופלינו. 

מקובלים במחלקה:

כבוד הדדי ובטחון אישי:
• כל אדם, מטפל ומטופל, זכאי ליחס מכבד, גם ובמיוחד ברגעים הקשים.

• המחלקה מטפחת אקלים המשרה בטחון אישי ותחושת מוגנות. לא מקובלת אלימות מכל סוג 
שהוא, מילולית או פיזית, כלפי אדם או רכוש. איננו מגלים סובלנות לאלימות ואירוע אלימות 

גורר תגובה מותאמת לאופיו. 
ידעו את מי מאנשי  • אם חוויתם אירוע אלימות במחלקה, או הייתם עדים לאירוע כזה, אנא 

הצוות, שידאג לטיפול בעניין.
• המחלקה פועלת על פי החוק למניעת הטרדה מינית. אם חוויתם הטרדה מינית, ניתן לפנות 

לעובדת סוציאלית, או לפסיכולוגים של המחלקה ולדווח למנהלת הסיעוד.

תקשורת ונהלים:
• ניתן לקבוע מראש פגישה עם כל גורם בצוות הטיפולי בהתאם לצורך. נשמח לעמוד לעזרתכם. 
• נהלי המחלקה נוצרו על מנת לייעל את הטיפול והקפדה עליהם חשובה כדי להביא למקסימום 

את תרומת המחלקה לכל מטופל.
• המחלקה מעודדת יציאה לחופשות סוף שבוע כחלק מהתהליך השיקומי. היציאה לחופשה 
מתקיימת על פי נהלי המרכז הרפואי, בימי שישי ולא קודם לכן והחזרה מחופשת סוף השבוע 

במוצ"ש, או ביום ראשון בבוקר, לכל המאוחר.
• צריכת אלכוהול וסמים לא חוקיים אסורה בשטח המרכז הרפואי.

מחויבות ואחריות אישית: 
• הגעה לטיפולים והקפדה על לוחות זמנים חשובה להפקת המרב מהאשפוז ולהצלחת הטיפול. 
שאלות,  לשאול  הטיפול,  בתוכנית  מלאים  שותפים  להיות  המטופלים  את  מעודדים  אנחנו   •

להציב אתגרים ולקחת אחריות על התהליך השיקומי.

הקפדה חד-משמעית על כללי הזהירות למניעת הדבקה בקורונה:
על כל הנוכחים במרכז הרפואי לשיקום, צוות, מטופלים ומבקרים,

• חובה לחבוש מסכה על הפה ועל האף, בצורה נכונה ומלאה, בכל מפגש עם אדם נוסף, כולל 
במהלך טיפולים ובכל מצב, פרט לזמן אכילה ורחצת פנים.

ובשגרת  נוסף, ככל הניתן בלי לפגוע בטיפול  2 מטרים מכל אדם  • חובה לשמור מרחק של 
העבודה.

• חובה להקפיד על היגיינת ידיים.
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מטופל/ת  וקרובים יקרים,
צוות המחלקה לשיקום שדרה ע״ש אורנשטיין מברך אותך עם קבלתך למחלקתנו.

על מנת להקל את תהליך קליטתך במחלקה, אנו מבקשים להביא לידיעתך פרטים חשובים 
להתארגנות בה ולהתמצאות במרכז הרפואי לשיקום.

המחלקה ממוקמת בבניין המרכזי של המרכז הרפואי לשיקום, בקומה השישית.
כי לא  לציין,  ותפקודך. חשוב  בו הנך מאושפז/ת, הוא חדר אשר תואם את מצבך  החדר 
בהכרח תשהה/י בחדר קבוע וייתכן ובהמשך תועבר/י לחדר אחר, בהתאם לצרכי המחלקה.

ביום קבלתך תפגוש/תפגשי אח/ות ורופא/ה, אשר יבצעו הערכה של מצבך, יאספו מידע 
ויסבירו לך נושאים שונים. לכל מטופל ממונים רכז/ת טיפול ורופא/ה בכיר/ה אחראי/ת.

עומדים  מהם  אחד  כל  ובראש  צוותים  לשלשה  נחלק  במחלקה  המטפל  הסיעודי  הצוות 
במהלך  נושא  בכל  לפנות  ניתן  אליהם  ואחיות,  אחים  שהם  הטיפול,  ומרכזי  הצוות  ראש 

המשמרת והם אלו שמרכזים את הטיפול בך:

• ראש הצוות האדום
שמטפל בחדרים 601-607

הוא האח מוחמד אבו רויס

• ראש הצוות הכחול
שמטפל בחדרים 608-614

היא האחות נג'ואה מרזוק

• ראש הצוות הירוק
שמטפל בחדרים 615-621

היא האחות עביר נאשף

בדיקות דם, שתן ואחרות יילקחו סמוך לקבלתך ובהמשך על פי הצורך.
תוך יממה מקבלתך תבוצע הערכת פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק והמטפלים יתכננו את לוח 

הזמנים לטיפוליך.
בהתאם למצבך ולצרכיך, יתכן ותבוצע הערכת צוות ייעודי נוסף )כגון: קלינאית תקשורת, 

דיאטנית, פסיכולוג/ית ועוד(.
הפנייתך לבדיקות נוספות, בתחום המרכז הרפואי לשיקום ומחוץ לו, תבוצע על פי החלטת 

רופא/ה במחלקה.
במהלך השבוע הראשון לקבלתך למחלקה, תזמן אותך עובדת סוציאלית לפגישת היכרות. 

אם יש לך שאלות דחופות לעובדת הסוציאלית, הנך מוזמנ/ת לפנות אליה מיד.
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כמטופל/ת חדש/ה,  תוזמנ/י לפגישת הסבר וסיור במחלקה )אוריינטציה(.

ביקור המטופלים עם רופאי המחלקה מתנהל אחת לשבוע עם כל מטופל.
• בחדרים 601-607 ביום חמישי
• בחדרים 608-616 ביום רביעי
• בחדרים 617-621 - ביום שני 

בתקופת הקורונה, על מנת להקטין את הסיכון להדבקה, משתתפ/ת בביקור המטופלים רופא/ה 
אחד/ת בחדרי כל צוות, כששאר רופאי המחלקה דנים באותו יום על כל מטופל שלא בנוכחותו, 

עם הגיליון הרפואי, עם האחות  ועם הרופא/ה שמבקר/ת בחדרים. 
לעצמך  ותכתוב/תכתבי  המחלקה  רופאי  עם  המטופלים  לביקור  עצמך  את  תכינ/י  כי  חשוב 

שאלות, אותן תעלה/י לרכזת הטיפול או בשיחה עם הרופא/ה האחראי/ת עליך. למשל:
• מה הבעיה שלי?

• מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה?
• למה חשוב שאעשה את זה?

הנך מתבקש להיות נוכח בחדר בזמן הביקור, אפשר יחד עם אדם נוסף בנוכחותו תרצה. 
כבכל תקופה, רופא/ה זמינ/ה למטופלים משך כל שעות היממה.

בנוסף, ניתן לקבוע שיחה עם רופאי המחלקה, בעזרת האחות האחראית או עובדת סוציאלית.

לשיקום.  הרפואי  המרכז  של  )אפליקציה(  ליישומון  קישור  לטלפון  אליך  יישלח  קבלתך  ביום 
היום.  סדר  תכנון  את  עליך  להקל  ועשוי  שלך,  הטיפולים  לפירוט  גישה  לך  מאפשר  זה  קישור 

הנתונים מתעדכנים ביישומון בהתאם לשינויים.
ניתן להיעזר בצוות משרד הקבלה להורדת היישומון.

ובהתאם  הרפואי  למצב  שמתייחסת  רופא  הנחיית  פי  על  האשפוז-  במהלך  לחופשה  יציאות 
למוכנותך ומוכנות המשפחה. חופשות סופי שבוע וחגים מתחילות בימי שישי ובערבי החג ולא 
ולמשפחתך  לך  יעזור  מקצועי  הרב  הצוות  לחופשה,  יציאתך  לקראת  מאוד:  חשוב  לכן.  קודם 

בהדרכה ובהכנה.
את/ה מוזמנ/ת לפנות בכל שאלה לצוות הסיעוד במחלקה.

מאחלים לך תהליך שיקום מוצלח !

מספר הטלפון בתחנת האחות: 09-7709931/2

היחידה לאורודינמיקה והסדרת תפקוד שלפוחית השתן
היחידה לאורודינמיקה אותה מנהל ד"ר ודים בלובשטיין מיועדת להערכה וטיפול של אי-שליטה 
מעבדה,  בדיקות  כמו  עזר,  אמצעי  ובעזרת  קלינית  הערכה  נעשית  ביחידה  השתן.  בשלפוחית 

אולטראסאונד ווידיאו אורודינמיקה.
שמאפשר  שיקוף  ונעשה  רציף  באופן  השתן  בשלפוחית  הלחץ  מתועד  בוידיאו-אורודינמיקה 
הערכה אנטומית מדויקת של דרכי השתן. ממצאי הבדיקה חיוניים למניעת סיבוכי מערכת השתן 

בנפגעי חוט השדרה ולהצלחת תהליך השיקום. 
מערכת הוידיאו-אורודינמיקה שבמרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין היא המתקדמת ביותר מסוגה. 
השיקוף  ומערכת  רב  דיוק  בעלי  אויר  מוליכי  קתטרים  על  מבוססת  הלחצים  תיעוד  מערכת 

מאפשרת ביצוע הבדיקה בכל תנוחה בה יחפוץ הבודק ולא רק בשכיבה.
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בצוות הבכיר של המחלקה לשיקום שדרה ע"ש אורנשטיין:

מנהל המחלקה – פרופ׳ עמירם כ"ץ
קבלת משפחות: על פי תאום מראש עם 

אחות אחראית  

סגן מנהלת הסיעוד – מר רפעת עאזם
טלפון: 09-7709931/2

מנהלת הסיעוד – גב' תמר פולאק
קבלת משפחות בתאום טלפוני:

09-7709761 

רופאה בכירה במחלקה
ד"ר דיאן מיכאלי 

קבלת משפחות בכל ימי השבוע בתאום מראש 
עם עובדת סוציאלית או אחות אחראית

טלפון: 09-7709645   

רופא בכיר ומנהל יחידה במחלקה
ד"ר ודים בלובשטיין 

קבלת משפחות בכל ימי השבוע על- פי תאום 
מראש עם עובדת סוציאלית או אחות אחראית  

טלפון: 09-7709035
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עובדת סוציאלית - גב' חולוד אבו עמשה
טלפון: 09-7709935 ניתן להשאיר הודעות

שעות קבלה:  ימים א' - ה׳ 09:00-15:00 
)בתאום טלפוני(

פניות לקביעת תור למרפאת החוץ של המחלקה
גב' סיגל כהן, טלפון: 09-7709029 פקס: 09-7709034

פניות לאישפוז – למשרד הקבלה
טלפון: 09-7709940, 09-7709016 פקס: 09-7711787

אחראית פסיכולוגיה
גב' שרון רצהבי

טלפון: 09-7709936

אחראי פיזיותרפיה
מר סיון אבנרי

טלפון: 09-7709013

אחראית ריפוי בעיסוק
גב' הדס טרייסמן

טלפון: 09-7709008

עובדת סוציאלית - גב' רוית אפגין
טלפון: 09-7708914 ניתן להשאיר הודעות

שעות קבלה:  ימים א', ב', ג' 8:00-15:30
                        יום ה' 8:00-13:30
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המחלקה לשיקום שדרה
ע״ש אורנשטיין

המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב 


