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ת.ד  ,2באר יעקב –  ,07307ישראל

P.O.B: 2, Beer-Yakov – 70350, Israel

טלTel: 202-8-2208223 :
פקסFax: 972-8-9220672 :

בי"ח שמואל הרופא הינו בי"ח גריאטרי הממוקם בבאר יעקב (בין ראשל"צ ,נס ציונה ורמלה).
בבי"ח מאושפזים חולים קשישים או מבוגרים עם מחלות גריאטריות .החולים מופנים ע"י קופות
החולים לפרקי זמן שונים בהתאם להתקדמות המטופל והחלטת קופת החולים.
בבי"ח מחלקות שיקומיות ,מחלקות לסיעוד מורכב ,תשושי נפש ,נופשון ויחידה לשיקום לב.
ביה"ח הינו בי"ח אוניברסיטאי ומסונף לבי"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת ת"א .לב"ח
מגיעים סטודנטים לרפואה ,פזיוטרפיה ,עבודה סוציאלית ,סיעוד וריפוי בעיסוק.
בצוות הריפוי בעיסוק  4מרפאות בעיסוק ו 0 -מדריכות תעסוקה .אחראית על הריפוי בעיסוק –

מעין כץ.
בצוות הרב מקצועי פזיוטרפיסטים ,מרפאות בדיבור ,פסיכולוג ,דיאטניות ועובדות סוציאליות.
קיים קשר מקצועי פורמלי ובלתי פורמלי בין כלל אנשי הצוות הרב מקצועי.
מרכזת הדרכה – מעין כץ
מדריכות :מעין כץ ,יפעת סבג ,תמר שמרלר.
לכל סטודנט מדריכה אישית אך כל הצוות שותף להצלחת ההכשרה.
ההכשרה מתמקדת בחולים שיקומיים ,לאחר אירוע מוחי או שברים ,בשילוב עם מחלות נוספות.
כמו כן נחשפים הסטודנטים למפגש עם חולים סיעודיים ופסיכוגריאטרים.
ההכשרה מאפשרת צפייה בעבודה של מספר מרפאות בעיסוק.
הטיפול בכל החולים מתמקד בטיפול פיזי וקוגנטיבי .הטיפול הוא פרטני ובקבוצות .האבחונים
הנמצאים בשימוש הם.BARTEL, AMPS, NCSE, BIT, LOTCA :

צוות הריפוי בעיסוק אחראי על ישיבה והושבה בבי"ח ,ושילוב טכנולוגיה מתקדמת בטיפול.
העבודה בקליניקה 0 :ימים בשבוע מ.8:77-20:37 :
יום ו' מ78:77-22:77 :
שעות העבודה של הסטודנט וימי העבודה יקבעו בתחילת ההכשרה ,ע"י הסטודנט והמדריכה.
מבחינה גיאוגרפית בי"ח מתאים להכשרת סטודנטים מגוש דן וירושלים.
לרשות הסטודנטים עומדת ספריה עשירה של ריפוי בעיסוק וכן ספרית בי"ח עם יכולת איתור
חומר וקבלתו מספריות אחרות.
להתראות בשמואל הרופא
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