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אנו בפתחה של שנה 
חדשה. 

חודש תשרי, הראשון 
נחגג  השנה,  בחודשי 
ימים,  שני  במשך 
חשבון  של  ימים 
ל"יום  כיאה  הנפש, 
הוא  שמזלו  הדין" 

מאזנים.
לגבי לעצמנו  מסכמים  שאנו  וחשבון"   ה"דין 
הוא הבעל"ט,  השנה  ולקראת  החולפת   השנה 
השלמת הנה,  תקווה:  הרבה  ומפיח   מעודד 
 הבניין החדש מתקרבת לסיום הבנייה והאכלוס
המיועד חדש  מרכז  של  בנייה  מתחילה   וכבר 

למרפאות ולמרכז הפסיכוטראומה.
שכמותכם:  בעובדים  התברכנו  לשמחתנו 
מסורים, מיומנים ונאמנים וזו ההזדמנות להודות 
לכם ולאחל לכם ולבני משפחותיכם - אך טוב !

 

בברכת שנה טובה, אמן. 

שמאי קינן

מענק מחקר מהאיחוד האירופי לפרופ' הרסקו-לוי )Neuron 2017(שמאי קינן יו"ר ועד הפועל

אגף  מנהל  הרסקו-לוי,  אוריאל  פרופ' 
האירופי  מהאיחוד  מענק  קבל  פסיכיאטריה, 
ניתן  המענק  המוח.  מדעי  בתחום  למחקר 
ישראל,  שוויץ,  מגרמניה,  חוקרים  לקבוצות 
הנבחר  הישראלי  כשהחוקר  ורומניה,  נורווגיה 
הוא פרופ' הרסקו. נושא המחקר הוא: "הבנת 
וסימפטומים  קוגנטיביות,  הפרעות  פסיכוזה, 
של  תפקוד  חוסר  ע"י  הנגרמים  מוטוריים 
רצפטורים ADMN: ממנגנון למניעה וטיפול".

המענק ניתן ע"י "קרן נוירון הבינלאומית" 

למטרה  לה  ששמה  האירופי,  האיחוד  במימון 
לקדם מחקר רב-תחומי ובין-מדינתי משותף

ההסתדרות  עיתון  של  יולי  חודש  גיליון 

מוקדש  "הרפואה",   בישראל,  הרפואית 

למרכז הרפואי הרצוג ולפעילותו המחקרית. 

בגיליון זה מתפרסמים 11 מחקרים שערכו 

חוקרי המרכז הרפואי בתחומי הגריאטריה, 

תשעה  והפסיכוטראומה,  הפסיכיאטריה 

מאמרי  ושלושה  מקוריים  מאמרים  מהם 

פרופ'  הם:  העורכים-אורחים  סקירה. 

ומאמר  גרינברג   דויד  ופרופ'  מנצ'ל  יעקב 

קן.                                                                                                                                         יחזקאל  ד"ר  ע"י  נכתב  הפתיחה 

מתפרסמים  שמחקריהם  החוקרים  בין 

דויד  פרופ'  גיל,  רנה  פרופ'  זה:  בגיליון 

גרינברג, פרופ' אליעזר ויצטום, אלון ולטמן, 

עודד  ד"ר  לוין,  רז  ד"ר  יאול,  אפרים  ד"ר 

אסתר-לי  ד"ר  מנצ'ל,  יעקב  ד"ר  מאירון, 

עמיר,  ורדה  נמסטניק,  יוליה  ד"ר  מרקוס, 

ליאוניד שפיץ ופרופ' גבי שפלר. 

בתחום מדעי המוח.

חקר  במימון  רבה  חשיבות  רואים  נוירון  בקרן 
בפגיעה  מרכזי  גורם  המהווים  המוח,  מחלות 
תכניות  לפתח  במטרה  זאת  חיינו.  באיכות 
טיפול בחולים הסובלים ממחלות מוח ומערכת 

העצבים.

עיתון "הרפואה" – יולי 2018 מוקדש למרכז הרפואי הרצוג

האם יציאה לפנסיה מהווה
גורם סיכון עיקרי לאלצהיימר?

באוניברסיטת  בכינוס  בנושא  דן  קאופמן,  ד"ר 
ת"א וקרא להפעיל תכנית לאומית לזיהוי וטיפול 

בגורמי סיכון למחלה 

ומ"מ  התנהגותי  נוירולוג  קאופמן,  יקיר  ד"ר 
דן  הרצוג,  הרפואי  במרכז  הרפואי  המנהל 
בקשר   ,)27.6.18( ת"א  באוניברסיטת  בכינוס 

לפנסיה  יציאה  בין 
לאלצהיימר.

מחלת האלצהיימר, 
של  הנפוץ  הסוג 
מהווה  דמנציה, 
ועפ"י  גלובלי  איום 
מס'  מחקרים 
ישלש  בה  הלוקים 
 .2050 עד  עצמו 
הישראלי  המשק 

בשנה   ₪ מיליארד  בכ-12  הנאמד  סכום  מוציא 
לטיפול במחלה.         

הם  לאלצהיימר  הסיכון  "גורמי  קאופמן:  ד"ר 
ריבוי  תזונה,  גופנית,  פעילות  )חוסר  גופניים 
תרופות ועוד( ונפשיים-חברתיים )דיכאון, בדידות, 
ואף  לעכב  ומחקרים מראים שניתן  ועוד(  סטרס 
המניעה  פעולות  עיקר  הדמנציה.  את  למנוע 
צריכות להיות מכוונות לגורמים נפשיים-חברתיים 
הוא  כשגורם התעסוקה  יותר  חזקה  שהשפעתם 
פקטור משפיע ביותר". מצב זה מחייב לדעת ד"ר 

קאופמן, לצאת בתכנית לאומית בקהילה:
א. לדחות או לבטל חיוב יציאה לפנסיה.

לצאת  שבחר  למי  בקהילה  בתכנית  לצאת  ב. 
לפנסיה. 

ג. לבנות ולהפעיל תכנית בקהילה לזיהוי אוכלוסיה 
להתפתחות  רבים  סיכון  גורמי  בעלת  בריאה 
אורחות  לשיפור  בהתערבות  ולנקוט  דמנציה 
חיים והורדת רמות סיכון ובכך לדחות או למנוע 

דמנציה. 

ניתן לעיין בעיתון באתר המרכז הרפואי הרצוג:
מחלקות עורפיות       מחקר והוראה      עיתון "הרפואה"

! שנה טובה לכל קוראינו



אורנה כהן
משנכ"ל המרכז הרפואי

עובדים/ות, מנהלים/ות יקרים/ות שלום וחג שמח,
המרכז הרפואי שלנו הינו אחד מן המוסדות הוותיקים והיציבים 

ביותר בארץ. 
מזה שנים שהנהלת ביה"ח שוקדת על פיתוחו הארגוני, הניהולי 

והתשתיתי של ביה"ח.
בעתיד הקרוב נשמע שוב את "רעשי הדחפורים", בניין 

המרפאות נכנס להליך של בנייה.
עד לסוף השנה תסתיים עבודת התכנון הרעיוני של בניין 

סמסון וכולנו תקוה ואמונה שיחל גם שם שלב הבנייה של שאר 
המחלקות, במהלך שנת 2019.

במחלקות האדמיניסטרטיביות נערכים שינויים פרסונאליים 
וארגוניים האמורים ליתן תשובות ומענה לצרכים המשתנים של 

ביה"ח להווה ולעתיד.
מערך הסיעוד עובר ויעבור מתיחת פנים הן מספרית והן 

בתמהיל העובדים, בתוכניות העבודה ובלווי המקצועי הניתן 
לעובדים.

מערך הפרא-רפואי מצוי במגמת שדרוג בשירותים אותם 
מספק לחולה ובהתנהלותו.

הפסיכיאטריה והמרפאה הקהילתית משנים פניהם הן 
בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש והן בשל ההכרח לבנות דור 

עתיד לאנשי המקצוע בתחום זה. 
להנהלה אתגר גדול הן ביצירת תשתיות מתקדמות ואיכותיות 

יותר לחולה והן בפיתוח הדור העתידי המקצועי שילווה את 
הפסיכיאטריה עוד שנים רבות. 

כפי העולה, ההנהלה שוקדת על הכנת כלל המשאבים הן 
הארגוניים/הניהוליים, הן התשתיתיים והן הכספיים לעתיד 

הרחוק של המרכז הרפואי.
כל אלה לא היו ניתנים להיעשות בלעדי שיתוף הפעולה הפורה 

של העובדים, המנהלים וועד העובדים, על כך תודות.

אני מבקשת לאחל לכולנו שנה של בריאות טובה, שגשוג 
והצלחה.

"מסע"  פרויקט  של  בינלאומית  נציגות 
הרצוג.  הרפואי  במרכז  ב-8.7.18  ביקרה 
לתכנית  שליחים  משמשים  המבקרים 
"מסע" בגרמניה, דרום אפריקה, ארגנטינה, 
מתנדבים  לגייס  ותפקידם  ורוסיה,  ארה"ב 

לפעילויות שונות בארץ. 

הקבוצה, שמנתה מעל ל-20 שליחים, סיירה 
יח"צ,  מחלקת  מנהל  שוורץ,  סטיב  בליווי 
הפיזיותרפיה  ובמכון  ביה"ח  במחלקות 

והתרשמה מאפשרויות ההתנדבות לזמן

מציע  "מסע"  פרויקט  בביה"ח.  ארוך 
של  תכנית  בתפוצות  יהודים  לצעירים 
התנדבות  הכוללת  שנה,  עד  סמסטר 
חיזוק  תוך  בישראל,  וארגונים  במוסדות 
בחברה  ומעורבותם  היהודית  זהותם 

ובתרבות הישראלית. 

שנים  זה  קולט  הרצוג  הרפואי  המרכז 
במחלקות  לארץ   מחוץ  מתנדבים  רבות 
ן  ו כ מ ב , ה י ר ט א י כ י ס פ ה , ה מ ש נ ה ה

הפיזיותרפיה ובמחלקת יחסי ציבור.

ביקור נציגות בינלאומית של שליחי פרויקט "מסע"         

ד"ר יחזקאל קן
מנכ"ל המרכז הרפואי

חג שמח,    

אורנה כהן

חברים ועמיתים לעבודה שלום רב,
בפרוש השנה החדשה אנו יכולים להביט, לדעתי בסיפוק, על 

תשע"ח שחלפה, כעל שנה של עשייה מוצלחת במיוחד במרכז 
הרפואי הרצוג.  

שני נושאים שעמדו בראש דאגותינו בראשית השנה עדיין מעסיקים 
אותנו – מצוקת כוח האדם והרפורמה בבריאות הנפש והשפעתן 

על פעילות ביה"ח -  אך במאמץ משותף של עובדי המרכז 
הרפואי, צלחנו את השנה והתחזקנו. הצלחנו לגייס לשורותינו אנשי 

צוות טובים ואנו מברכים אותם ושמחים על הצטרפותם.  
באגף בריאות הנפש, על אף כל הקשיים – והם אכן קשים– 

ממשיכים בטיפול בחולים במסירות ובהצלחה.
כל זה נעשה תוך הרחבת פעילות ביה"ח שבאה לתת מענה 

למצוקה המאד קשה של חולים באזור ירושלים ובארץ כולה, שכן 
מגיעים אלינו חולים מכל רחבי המדינה.

אמנם, הביקוש והדרישה להתאשפז כאן מחמיא לנו, אך בד בבד, 
גורם למצוקה קשה ולחצים שלעיתים אינם הוגנים. מאמצינו לבודד 
ככל הניתן את הצוותים ממצוקות אלה, לא תמיד עולים יפה וייאמר 

לזכותכם שאתם מקבלים זאת בהבנה ובאורך רוח.
השנה נרשם הישג גדול לביה"ח ולעובדיו, כאשר הבניין החדש 

נכנס לפעילות ושתי קומות בו מאוכלסות עם יותר מ-100 חולים. 
המעבר היה ללא כל תקלה משמעותית והיום ניתן להביט בגאווה 

על הישג זה המהווה שדרוג רציני באיכות הסביבה הטיפולית 
ובתנאי העובדים.

נמצאו ליקויים שאנו נתקן עם הזמן, אך נדמה לי שבסה"כ מרוצים 
מהמעבר.

ומה לשנה הקרובה? בשנה זו נתרכז במספר תחומים.
בתחום התשתיות אנו עמלים על גיוס כספים הדרושים להמשך 

בינוי הבניין החדש. 
בשבועות הקרובים תתחיל בניית אגף המרפאות החדש, שיהווה 

מהפיכה בכל הנוגע לטיפול אמבולטורי לחולי ביה"ח. כמו בכל 
תהליך בינוי, תיגרם אי נוחות מסוימת )בעיקר בחנייה( אך זה אמור 
להיות שולי בלבד ותוך שנתיים נהנה ממרכז אמבולטורי יפה וחדש.
גם השנה יעמוד נושא כוח האדם בראש מעיינינו שכן נשמת ביה"ח 

היא קודם כל בכם, עובדים יקרים, העושים לילות כימים על מנת 
לטפל בחולים.                                                                      

אני מאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה, שנת בריאות ושגשוג.

יחזקאל קן  

שליחי תכנית "מסע" מסיירים במרכז הרפואי



שידור אלחוטי של סימנים לתיק הרפואי הממוחשב
הקלדה שגויה.

להוות  עלולים  שגויה,  והקלדה  העתקה 
הסימנים,  מדידות  סמך  על  שכן  סיכון 
קובע הצוות הרפואי אילו תרופות ובאיזה 
טיפול  סוג  כל  או  המטופל  יקבל  מינון 
נמצא  כבר  החדש  המכשיר  אחר.  רפואי 
ויכנס  הנשמה-ילדים  במחלקת  בשימוש 

בהדרגה לשימוש בכל המחלקות. 

המכשור  גם  וכך  מתקדמת  הטכנולוגיה 
נכנס  האחרונים,  בחודשים  הרפואי. 
מכשיר  הרצוג,  הרפואי  במרכז  לשימוש 
חדש המאפשר שידור אלחוטי של סימנים 
ישירות  ודופק(  סטורציה  חום,  דם,  )לחץ 
לתיק המטופל בצורה מאובטחת אלחוטית.

חברת  בעזרת  הוטמע  במכשיר  השימוש 
בהובלה  תוכנה  וחברת  רפואי  מכשור 
טכנית של אדם זיגל, טכנאי מכשור רפואי 

במרכז הרפואי הרצוג. 
כעת, האח/ות סורקים את ברקוד המטופל 
ובסיום המדידה, מאשרים בלחיצת כפתור 
הם  שם  המטופל,  לתיק  נתונים  שליחת 
המכשיר  ייתרונות  אוטומטית.  נרשמים 
הנלקחים  הנתונים  מכיוון שכתיבת  רבים: 
לעמדת  וההגעה  הקלדתם,  מהמטופל, 
המחשב מתייתרים, הספק ושטף העבודה 
לחלוטין  ונמנע  עבודה  זמן  נחסך  עולה, 
סיכוי של טעות אנוש כתוצאה מהעתקה או

"מעגל נשים" למען מטופלי המרכז הרפואי הרצוג
שמואל,  גבעת   - נשים"  "מעגל  עמותת 
אמצה את המחלקה לבריאות הנפש-נשים 
והמחלקה להנשמה - ילדים במרכז הרפואי 

הרצוג. 
לאחרונה הגיעו נציגות העמותה, חגית בן 
נר ומיטל סולומון והעניקו בגדים שנתרמו, 
במחלקה  תומכת  משפחה  ללא  לנשים 

לבריאות הנפש, 

לילדים  שנתרמו  ומשחקים  וספרים 
במחלקה להנשמה. 

למעלה  חברות  נשים"  "מעגל  בעמותת 
נשים הפועלות באזור המרכז למען  מ-40 
ילדים  מחלקות  ילדים,  גני  צה"ל,  חיילי 
נר:  בן  חגית  קשישים.  ומועדוני  בבתי"ח 
מדהים   צוות  המחלקות  בשתי  "פגשנו 

והנתינה הזו מילאה אותנו כוח".

נוצרים אוונגליסטים עושים 
המטופלים  חיי  איכות  למען 

במרכז הרפואי הרצוג
בארה"ב  האוונגליסטיות  הכנסיות  איחוד 
תרמו במבצע משותף חוצה מדינות לאגף 
הנשמה במרכז הרפואי הרצוג, 120 כסאות 

גלגלים חדשים וייעודיים.
סחפה  המשותף,  לפרויקט  ההתגייסות 
ברחבי  האוונגליסטית  הכנסייה  חברי  את 
לשיפור  לעשות  עצמם  על  שלקחו  ארה"ב 

איכות חיי המטופלים. 
כל כנסייה תרמה את חלקה: בניית כסאות 
הגלגלים, העברתם למדינת טנסי, המשלוח 
המכס  דרך  הכיסאות  העברת  לישראל, 

ושליחתם למרכז הרפואי הרצוג.
במרכז  נערך  המשולב  המבצע  סיכום 
משלחת  כאשר  ב-25.4.18  הרצוג  הרפואי 

של כ-50 אוונגליסטים הגיעה לביה"ח.

מקצוע  ואנשי  פיזיותרפיסטים  קבוצת 
את  כאן  הרכיבו  הקבוצה,  מחברי  טכניים 
לכל  מותאמים  כשהם  הגלגלים  כיסאות 

מטופל.

הסתיים  האירוע 
מרגש  בטקס 
מס'  בנוכחות 
ם  י ז פ ש ו א מ
ילדים  ממחלקת 
והוריהם, בו נשאו 
ראשי  דברים 
הכנסיות  איחוד 

האוונגליסטיות.

הפועל,  ועד  יו"ר 
קינן   שמאי 
ביה"ח,  ומנכ"ל 

והביעו  לתורמים  הודו  קן,  יחזקאל  ד"ר 
הערכה למאמץ המשותף. 

לסיום, סיירו האורחים באגף האשפוז החדש 

מכיסאות  המאושפזים  עתה  נהנים  בו 

הגלגלים החדשים.    

מערכת חדשות הרצוג: יו"ר - אורנה כהן, משנכ"ל ● עורכת ומפיקה - אילת מישור, דוברת
צילום: מחלקת יח"צ ודוברות  עיצוב והדפסה: דפוס פלס

eilat@herzoghospital.org :לתגובות

יום עיון בהנחיית השירות הסוציאלי: 
"יש חיים לאחר הנשמה"

יום  ב-30.5.18,  קיים  הסוציאלי  השירות 
נשמה".  "הנשמה עם  עיון תחת הכותרת: 
הכינוס עסק בגישה הרב-מקצועית לחולים 
בהנשמה ממושכת ברמות תפקוד שונות, 
המטופלים  חיי  איכות  שמירת  על  בדגש 
ותוך טיפול ביו-פסיכו-סוציאלי וכן בנגמלים 
ובטיפול  לקהילה  המשתחררים  מהנשמה 

בילדים מונשמים. 

אגף  מנהלת  מרקוס,  אסתר-לי  ד"ר 
של  המגוונת  באוכלוסייה  דנה  הנשמה, 
חולים הנזקקים להנשמה ממושכת ובניהול 
הטיפול בחולה המונשם, בהתאם למטרות 

הטיפול ובדגש על איכות חיים. 

שבירת  על  הרצתה  גדז'   דניאלה  עו"ס 
מיתוסים בטיפול בחולה המונשם בדגש על 
האוטונומיה של המטופל, זאת דרך סיפורי 

חיים והתערבויות סוציאליות. 
התיקון  הצגת  שנדונו:  נוספים  נושאים 
ייפוי כוח מתמשך,   - לחוק האפוטרופסות 
ע"י עו"ד ממשרד העבודה והרווחה; טיפול 

ביבליותרפי; ליווי רוחני לחולים מונשמים 

והמשך טיפול בית למונשמים ונתמכי 
הנשמה. 

יום העיון הסתיים בסיפור אישי מרגש על 
ממושך.   באשפוז  המשפחה  התמודדות 
השירות  מנהלת  צברי,  יונית  עו"ס 
הסוציאלי: "יום העיון, בהשתתפות כ-50 
עו"סיות ואחיות מכל הארץ, היה מוצלח 
והניסיון שנצבר  הידע הרב  ומפרה.  מאד 
לבאי  רבות  ותרם  העשיר  הרצוג,  בבי"ח 

הכנס".   

שידור אלחוטי של סימנים לתיק הרפואי

שני מיארה-אחות אחראית הנשמה-ילדים, אמל
חמתי-מנהלת בי"ס הרצוג ונציגות "מעגל נשים"

האוונגליסטים מרכיבים כסאות גלגלים 

30.5.18. יום עיון "הנשמה עם נשמה"



 

אתי קריחלי, אחות מעשית מפסיכיאטריה 
שנה.   42 לאחר  מעבודתה  פורשת  נשים 
שהתמידה  הליכות,  נעימת  מסורה,  אחות 

בעבודתה ועשתה רבות למען החולים.
יעקב ארואטי, עובד סיעוד מפסיכיאטריה 
שנות  מ-41  למעלה  אחרי  פורש  גברים 

עבודה.
טיפל  ביה"ח,  של  הוותיקים  מהעובדים 

בחולים במסירות ובנאמנות. 
סיעוד  עובדת  טשליצקי,  אירנה 
 27 לאחר  פורשת  נשים  מפסיכיאטריה 
שנה. מעובדי ביה"ח הוותיקים הנמנים על 
העלייה הרוסית של שנות ה-90, שטיפלה 

פרישת עובדים

במסירות רבה בחולים. 
שנקלטה  עלייה  להצלחת  הוכחה  מהווה 

היטב בארץ. 
תמי וואזנה, עובדת סיעוד מהנשמה–ילדים

במגוון  עסקה  שנה.   23 לאחר  פורשת 
חולים  וליוותה  הסיעוד  בעבודת  עיסוקים 

רבים במחלקות שונות.
פורשת  גברים  מפסיכיאטריה  איתן  רינה 

לאחר למעלה מחמש שנות עבודה.
עבדה כאחות מוסמכת באגף פסיכיאטריה, 
ייחודיות  אישיות  תכונות  נדרשות  שם 

לטיפול בחולים בבריאות הנפש. 
גילתה הבנה ומסירות בטיפולה בחולים.

מזל נתנוב, אחות מעשית מסיעוד מורכב 
פורשת אחרי 29 שנה. אחות ותיקה שגילתה 

יציבות ונאמנות לביה"ח ולערכיו.

קבוצת הדרכה למניעת נפילות                                                                              
מכינים את המאושפז לחזרתו הביתה:                                                                             

מפגש "הדרכה למניעת נפילות" נערך 
אחת לשבוע ע"י שירותי הריפוי בעיסוק 
בהשתתפות  הרצוג,  הרפואי  במרכז 
שאושפזו  שיקום  ממחלקת  מטופלים 
מצטרפים  להדרכה  נפילה.  בעקבות 
צמודים.  ומטפלים  משפחה  בני  גם 
המשתתפים חולקים ביניהם את חוויית 
אירוע הנפילה; צופים בסרטון הממחיש 
מקבלים  הנפילה;  השלכות  את 
בבית;  הבטיחות  לשמירת  הדרכה 
עזר  לאביזרי  הדגמה  תוך  ונחשפים 
שייקלו על תפקודם בחזרתם לביתם.                                                                                        

שרון קרני, מנהלת שירותי הריפוי

ממרץ 2018 נוספו לביה"ח כ-40 עובדים חדשים.

ברכות

מפנימית גריאטרית ב' )חריפה ב'( להולדת הבת ● ליעל אברמוביץ             
מהנהלת הסיעוד לחתונת הבת ● לסיגי ארבבוף             

מפנימית גריאטרית ב' להולדת הבת   ● לאייצש ארגראו             
מהנשמה-ילדים להולדת הבן                                                                       ● לאיאת גבראין             

מפנימית גריאטרית ב' להולדת הבת      ● לאביה דובלסקי             
ממחלקת כספים להולדת הבת     ● למיכל יפרח             

● לרחל לוי                         מנהלת מחלקת כספים וקבלת חולים להולדת הנכד               
מדריכת תעסוקה להולדת הנכד ● לאילנית מזרחי            
מהנהלת הסיעוד לחתונת הבת ● למדלנה ספיבק            

משירותי הריפוי בעיסוק להולדת הבת                                                  ● למירי פיקאר             
מהנשמה-ילדים להולדת הנכדה       ● ליוליה קובץ             
משירותי הסיעוד להולדת הבן                                               ● לפנינה קקון             
משירותי הריפוי בעיסוק להולדת הבן ● לתהילה שיפמילר             

תנחומים

מאגף תפעול על מות אביו ● לאילן בן חיים            
מפנימית גריאטרית ב' על מות אביה ● לאירמה שלו            

המרכז הרפואי הרצוג משתתף בצער המשפחות עם פטירתם  

של גמלאי ביה"ח:       

יוסף בן חמו, דבורה ורמן, אהרון כאליהו, כאזם סלאימה ז"ל.

עזרה  של  סוג  מהווה  "המפגש  בעיסוק: 
הביתה,  חזרתו  לקראת  למטופל  ראשונה 
הקהילתית.  שירות מהמערכת  לקבלת  עד 
כמעט כל מאושפזי מחלקת שיקום לוקחים 

חלק במפגש".

במחלקות  לאחרונה  נערך  ייחודי  פרויקט 
הגריאטריות במסגרת התכנית לליווי רוחני. 

להפעיל  בחרה  ברד"ח,  רחל  הרוחנית,  המלווה 
של  שונים  בשלבים  חלקם  מאושפזים,  כ-10 

דמנציה, תוך נתינת מרחב רגשי ורוחני. 
היא הציבה מולם את תמונת הכותל המערבי, 

מוסיקה  השמיעה 
תקשורת  יצירת  ותוך 
החל  המטופל,  עם 
לבנות  כל אחד מהם 
שעם  פקקי  בעזרת 

את "הכותל שלו". 
גם  גרמה  הפעילות 
מרבה  שאינו  למי 
 , ח ת פ י ה ל , ר ב ד ל
זיכרונות  להעלות 

אישיים ולהתרגש 
נפצעתי,  הנציב,  בארמון  לחמתי  )"ב-1967 
ליחידה  חברי  עם  הגעתי  המלחמה  ובסיום 
לכותל"(. גם מי שלא דבר הגיב בדרכו ועל כולם 
היה ניכר שהרגשתם טובה מאד. רחל ברד"ח : 
"בעזרת הפעלת החושים ובמיוחד חוש המישוש, 

יכולתי להביא, גם את הסובלים מדמנציה,

ליווי רוחני באמצעות אמנות

להבעה עצמית ולהעצמה אישית". 
ובני  לחולים  הרוחני  הליווי  תכנית 
בכל  כמעט  פועלת  משפחותיהם, 

מחלקות בית החולים זו השנה ה-12,
בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק

)UJA(

להתמודד  משפחתו  ובני  לחולה  ומסייעת 

עם מחלה ואשפוז ממושך. 

ניהול – ד"ר אפרים יאול וד"ר יקיר קאופמן. 
ועו"ס  צברי  יונית  עו"ס  התכנית:  מרכזות 

דניאלה גדז'.
 

קצרים

הדרכה למניעת נפילות

מהפעלת חושים להעצמה אישית


