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 חיפה –צפון : האזור 

 שיקום פיזיקלי: תחום ריפוי בעיסוק 

 בית החולים הוא בית חולי . ח אוניברסיטאי"המרכז הרפואי בני ציון הינו בי: תאור הקליניקה

אגף זה . וק משרת בעיקר את אגף השיקוםהמכון לריפוי בעיס. שקיים בו אגף שיקום, כללי

 63אוכלוסיית המטופלים הינה צעירה מנוער ועד גיל . משרת את אוכלוסיית צפון הארץ

משרד הביטחון וחברות ביטוח לשיקום לאחר תאונות , י קופות החולים השונות"המופנים ע

 .משך האשפוז ארוך יחסית ומגיע לרוב עד שלושה חודשי אשפוז. דרכים

 אורתופדיים וראומטואידים, חולים נוירולוגים: כוללת: וסיית המטופליםאוכל. 

 עובדים , פיזיותרפיסטים, אחיות, הינו צוות רב מקצועי המורכב מרופאים: צוות אגף השיקום

קיים שיתוף פעולה מקצועי בין אנשי . מרפאות בעיסוק וייעוצים שונים לפי הצורך, סוציאליים

אחת לשבוע מתקיימת ישיבת צוות רב מקצועי ובה ניתן . בחולה הצוות השונים לגבי הטיפול

ביקור הרופאים . והחלטה לגבי המשך טיפול, ב החולהמצהצוות השונים לגבי  דיווח מאנשי

 .וכן הם עוקבים מקרוב אחרי מצב המטופלים ,שוניםהנערך במכונים 

 כולן עובדות בחלקיות משרה. מרפאות בעיסוק 7מונה : צוות הריפוי בעיסוק. 

 רות אייל: שם האחראית 

 רחלי גלעד, סופי גלס: שמות המדריכות 

 4:44-17:44 -המכון פועל בין השעות : שעות פעילות. 

 כוללת תרגול : הפעילות המכוןA.D.L ולאחר מכן טפול פרטני , יד מיטת החולה בבוקר על

קוגנטיבי , טפול מוטורי סנסורי, אבחון לפי הצורך, הטפול כולל הערכה. בחולים במכון

במכון מכינים סדים לפי הצורך וכן אביזרי עזר . ותפקודי מטבח בהתאם לבעיות המטופל

 .עצמאי בביתכמו כן מקיימים הדרכה לגבי אביזרי עזר לתפקוד . לתפקוד עצמאי

הקבוצה הוא הסברה למטופלים  כנימתאחד . פעילות המכון כוללת גם קבוצות פעילות שונות

 .ולמשפחותיהם על מהות המחלה ודרך הטיפול בה



 

לשם מפנים מטופלים המשתחררים , בנוסף אנו מקיימות קשר עם מרפאות בעסוק בקהילה

 .הדרכה והתאמת הבית, לשם המשך טיפול, מאשפוז

 בגלל המקום והצוות , האימון הקליני מתקבל רק סטודנט אחד למכון לתקופת: הדרכה

אך כל הצוות מסייע בתהליך , י מדריכה אחת"באופן פרטני עההדרכה נעשית . המצומצם

 .בעשייה ובפעילות המכוןובדרך כלל מעורה הסטודנט צופה במספר מטפלים  .הלמידה

 יפול השתלבות בתהליך הט, מכוןה תהן השתלבות בצוות ובעבוד :מהסטודנט ציפיותה– 

מסירת אינפורמציה והתנסות בחומר , ות בישיבות צוותהשתתפ. 'אבחון טיפולי וכוהערכה 

 .התיאורטי


