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מרכז רפואה שיקום וסיעוד
דבר המנהלת:
עובדים יקרים,
קריאת ההגדה בחג הפסח מזמנת לנו תובנות ומחשבות על עצמנו כאנשים
פרטיים וכחברה .כל אחד נקרא להתחבר לפסח ממקומו האישי ולראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
בעולמנו ,עולם הסיעוד הגריאטרי ,בכל רגע שבו אנחנו ממלאים את תפקידנו בכוונה ,במסירות,
ובלב שלם אנו משתתפים ביצירת שגרת החיים המיוחלת למטופל הסיעודי.
כולנו יודעים כמה קשה היא ורעה התלות המוחלטת בסביבה ,אבדן היכולת לדאוג בעצמך לרווחה
הגופנית שלך וכמה מדכאה ומשעבדת היא החשיפה לכאב כרוני .
ההשתתפות שלנו בשגרה של קימה ,האכלה ,הפגת כאב וסבל גופני וגאילה מבדידות ,מקדמת
עבור רבים ,יום יום ולא רק באזכור לחג הפסח ,את חווית החירות והגאולה.
בגלל הטלטלה שעברה על עולם הסיעוד הגריאטרי בעת האחרונה אני רוצה בשנה הזאת ,בפסח
הזה לדבר על צעקה .אנו קוראים בהגדה של פסח על מי שצעקו מתוך מצוקה קשה וצעקתם
נשמעת .צעקה של אדם סובל ,שאי אפשר לעצור אותה ,שמשתלחת מתוך הכאב ומישהו שומע.
סיפורנו כעם שיצא מעבדות לחרות מתחיל בצעקהַ " :וי ֵָּרעּו אֹ ָּתנּו ַה ִּמ ְצ ִּריםַ ,ויְעַ ּנּונּו ,וַיִּ ְתנּו עָּ לֵ ינּו
ֹתינּו ,וַיִּ ְש ַמע יְהוָּה אֶ ת קֹ לֵ נּו ַוי ְַרא אֶ ת עָּ נְ יֵנּו וְאֶ ת עֲ ָּמלֵ נּו וְאֶ ת
ֹלהי אֲ ב ֵ
עֲ ב ָֹּדה ָּק ָּשה וַּנִּ צְ עַ ק אֶ ל יְהוָּה אֱ ֵ
לַ חֲ צֵ נּו( .דברים ,פרק כו ,פסוק ז)
צעקה היא קריאת מצוקה אך לרוב אנחנו רואים בצעקה איום ,אנחנו רואים בה הבעת כעס אלים.
אנחנו מתנגדים נמרצות לצעקות המופנות כלפינו ,ולא בכדי .אנחנו ,צוותים רפואיים ועובדים
במערכת הבריאות ,חשופים לכעס שפוגע בנו רגשית ואף עלול לפגוע בנו אנושות ,הכעס
מתבטא בצעקות .ואנו מגנים צעקות.
כציבור עובדים ,אנחנו מייחלים לתקשורת שקטה ,נעימה ומכבדת בינינו לבין עצמנו ,אנחנו לא
רוצים שיצעקו עלינו ,הממונים עלינו ,אנשי הצוות העובדים אתנו ,העובדים שאנו ממונים עליהם.
אנחנו רוצים כבוד ,הערכה ,עזרה ,רצון טוב .אנחנו לא רוצים צעקות.
אנחנו לא רוצים שיהיה בינינו מישהו שמרים קול על מטופל הפונה אליו עם צורך שקשה למלא או
על מלווהו המודאג ,אנחנו נגד צעקות .אך הן קיימות בעולמנו .כמו סיפור חיינו כעם ,גם אנחנו
מתחילים את חיינו בצעקה גדולה.

אני מאחלת שנדע להפריד ולבחור ולהבחין בין משאלה ורצון עז לשינוי לבין כעס משתלח,
אני מאחלת שאת כאבנו אנו ותסכולנו ורצוננו בהשפעה ואת נחישותנו,
נדע להביע כראוי ,בלי להרוס ובלי לפגוע .
אני מאחלת שנדע לזהות את צרכיו ורצונותיו של זולתנו אף מתוך לחשו.
אני מאחלת שנדע לשמוע את הזולת ושנזכה שישמעו אותנו.
אני מאחלת שנטה אוזן לטבע ,אולי נשמע את צווחתן של הסנוניות
המבשרות את האביב..
חג שמח!
שלכם,

דבורה גולדברג

עיתון חצי שנתי ,פסח  ,7102גיליון מס‘ 3
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טעימה מהגדת פסח
”בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים“
פסח = פה סח  -בחג נסוב כולנו לשולחן הסדר ונשחזר את סיפורו של עם ישראל בימים ההם אך מתאים גם לזמן
הזה .מעגל חוזר של חיים שבו כל אדם צריך להתאמץ ולצאת מהמיצרים המגבילים אותו ומהדברים המעכבים בעדו.
ההגדה נותנת כח להבין שאפשר וצריך להתרומם מעל מגבלות חיי היומיום ולהרגיש בני חורין.
הרב יעקב סוסי

ברכות ואיחולים לעובדים שהשנה ימלאו להם  01שנים בבית הדר
בירסאו טיבלט גילה
צ'רקובר ראיסה

ברודסקי איזבלה
פריחודקו גלינה
פרוקופייב לריסה
ברקוביץ רינה
בן אלישע ליאנה

בן אלישע ליאנה” :אני מאוד נהנית מעבודתי ובעיקר מהנתינה האין
סופית ,זה נותן לי באופן אישי סיפוק נפשי ואפשרות לסיים את היום עם
חיוך על הפנים .מאוד התחברתי לצוות המחלקה שלשיקום ב‘ ,אני
מרגישה שהם כמו משפחה שנייה.
פרוקופייב לריסה” :אני מרגישה טוב במחלקה שלנו ,עם הצוות שלנו,
בזכות האחראית שלנו כל צוות המחלקה מגובש ונעים לעבוד ככה“.
ברודסקי איזבלה” :בקרב הצוות של בית הדר אני מרגישה כמו
במשפחה שנייה ,אני מאד שמחה לשמוע מהמטופלים ובני המשפחות
שלהם שגם הם מרגישים כמו בבית פה “.
דר‘ רינה ברקוביץ” :אני מאוד אוהבת את מקום עבודתי ,הצוות נחמד
ואני מעוניינת להמשיך לעבוד במקצוע בכלל ובבית הדר בפרט“.

קורובקין וסילי

ערב משפחות במחלקות תשושי נפש וסיעודית
בחודשים האחרונים התקיימו מפגשים מיוחדים למשפחות הדיירים של מחלקה סיעודית ושל מחלקת תשושי נפש.
המפגש במח‘ סיעודית כלל היכרות עם אנשי הצוות השונים ,תחומי אחריותם ואופן התערבותם ,בהם -עו“ס,
פיזיותרפיסטית ,מלווה רוחני ,מרפאה בעיסוק ומדריכת תעסוקה .אל המפגש הגיעו כ 00-משפחות שקיבלו מידע על
שגרת היום המחלקה ,על הטיפולים שהדיירים מקבלים והזדמנות להעלות צרכים ושאלות.
המפגש במח‘ תשושי נפש כלל הרצאה מאחות אחראית המחלקה ,שיחה מאת המרפאה בעיסוק ,סרטוני וידאו
מושקעים לגבי סדר היום ,הפעילויות והיצירות של הדיירים מאת עובדת התעסוקה ,ושיחה פתוחה עם עו"ס המחלקה.
הערב היה מקצועי ומרתק והביא בפני המשפחות את העבודה רבת הפנים של הצוות הרב מקצועי בבית הדר,
המכוונת לטיפול כוללני ומיטבי בדייר .מפגשים חשובים אלו יצאו לפועל הודות לשיתוף פעולה בין הצוותים השונים.
בלה צ‘וקלר ושירה בריח

דיירי מחלקת תשושי נפש מבלים בבית קפה
ב  00/10/02יצאו דיירי המחלקה לתשושי נפש לבילוי של בוקר בבית קפה.
הגענו בהסעות לבית הקפה "ג'וליה" שאל מול הים .כל דייר ואיש צוות קיבל
שתיה חמה לפי העדפתו ,ולצידה מאפה חם וטרי מהתנור .צוות בית הקפה
הקדיש תשומת לב רבה לכל אחד מהדיירים ,ונתן לנו הרגשה טובה של
אכפתיות וחשיבות .ברקע התנגנה מוזיקה שמחה ,וחלק מהדיירים והצוות אף
קמו לרקוד .אצל כולם נשאר טעם של עוד!
שירה בריח
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זכינו לבוקר פורה ומגוון באדיבות מתנדבי האגודה לבריאות הציבור ובית אופק :דיירי המחלקות -סיעודית ,סיעוד
מורכב ותשושי נפש התארחו בבית קפה מפואר שהוקם בלובי בין המחלקות בקומה שנייה וכלל תפריט עשיר ,צוות
נדיב ועיצוב נעים לעין .האווירה היתה טובה ,הזכרונות קפצו לראש ,השיח התעורר .אין כמו
בוקר בבית קפה .בפעילות נוספת הדיירים נהנו מציור חופשי בהנחיה מקצועית ,קבוצה אחרת
נהנתה מסיפור מעניין שהוביל לשיח .באותו זמן היו עסוקים חלק אחר של המתנדבים בטיפוח
ושתילה של צמחים באדניות של המרפסות בבית הדר .במחלקות השיקום המטופלים נהנו
ממפגש עם תלמידי בית ספר אורט גן יבנה לשעה של כיף ,העלאת זכרונות ,ומשחק .שני
הצדדים יצאו נרגשים מהחוויה.
אחר הצהריים המתנדבים מצוות בית הדר יצאו ”לעשות טוב“ בשתי מסגרות :הוסטל של
מבוגרים עם תחלואה כפולה (מחלת נפש והתמכרות) ובמועדונית רווחה לילדים בגיל הרך יחד
איתם נהננו מפעילות הפגתית שכולה כיף ,ספורט ומשחק.
בלה צ‘וקלר

מסיבת פורים לעובדים
מסיבת הפורים השנתית הפכה למסורת בבית הדר ,בה רוב הצוות בבית
הדר נפגש באווירה שונה ,אווירת שמחה ,פתיחות וכיף.
בערב זה אנו נהנים מאוכל טוב ,חברה טובה ,מתחפושות מושקעות
מוזיקה וריקודים .ברכות לזוכים בתחרות התחפושות...

סדנת גינון לכבוד חג טו בשבט
ב  7/17/02התקיימה בבית הדר סדנת גינון מיוחדת בשילוב פעילות בין דורית
לכבוד ט"ו בשבט .את הסדנה הנחו בילי ואורה ,מנחות מקצועיות בנושא גינון
טיפולי .הדיירים הכינו בשיתוף עם תלמידי בי“ס מטעם ”מסע ישראלי“ שתילים
יפהפיים ,של צמח ה"צורית" ,צמח חזק ,שמצמיח שורשים בכל מקום בו הוא
נמצא ,לא זקוק לטיפול רב ,ומשמח לב כל רואיו .דיירינו היו מרוצים ,הסדנה
הייתה נהדרת ,וכל אחד קיבל עציץ קטן למזכרת...
שירה בריח

יום עיון לקהילה
בתאריך  2/00ערכנו בפעם השנייה את יום העיון של בית הדר המיועד לאוכלוסיית
הגיל השלישי בקהילה .ביום העיון ,שנערך במועדון יהלום ,השתתפו כ 01-קשישים
אשר קיבלו מידע חשוב וטיפים מעניינים מצוות המרצים שלנו בנושאים שונים כגון:
חיסונים ,כושר גופני ,אביזרי עזר תזונה ,סיפוק ומשמעות בגיל השלישי וזיהוי
חסמים בבריאות .את היום הפורה סיימו האורחים בארוחת צהריים טעימה ובריאה.

הופעה מיוחדת לכבוד חג החנוכה למטופלים ובני משפחותיהם
בחג החנוכה התקיימה הופעת קצב יחודית וסוחפת של אמן המרימבה הבינלאומי זיו
איתן בליווי כלי הקשה אקזוטיים וצ‘לו .ההופעה התקיימה בתוך מחלקה סיעודית
למטופלים מהמחלקות השונות ובני משפחותיהם אשר הוזמנו לערב החגיגי מראש.

הרצאות לקהילה
בבית הדר אנו מציעים הרצאות חשובות בנושאים מגוונים למועדונים /מרכזים המיועדים לאוכלוסיית הגיל השלישי ללא
עלות וזאת כחלק מהשירות שאנו מספקים לקהילה .צוות המרצים הם חלק מצוות העובדים המקצועי המיומן והמנוסה
שלנו.
כחלק משירות זה נערכו לאחרונה שלוש הרצאות חשובות :הרצאה של צוות הדיאטניות בנושא התזונה למבוגרים
הלומדים בתכנית מיוחדת מטעם משרד החינוך והרצאות של צוות הריפוי בעיסוק בנושא קשב וזיכרון למתנדבים
מבוגרים מטעם הביטוח הלאומי ובנושא בטיחות ומניעת נפילות במועדון לליקויי שמיעה.
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חוברת מידע למשפחות
כחלק מקידום פרוייקט חווית המטופל ושיפור תהליכי הקבלה וחווית האישפוז ,צוות רב מקצועי ערך מדריך ייעודי
לאוכלוסייה המתאשפזת בבית הדר .את המדריך מקבלים המטופלים ובני משפחתם בקבלתם לבית הדר ,מדריך זה
מכיל מידע המשפיע על איכות החיים של המטופל כגון סיכון לנפילות ,מניעת עצירות וכדומה.
יבגני פרודין

קבוצת כדור רשת של בית הדר
בית הדר הצטרף לליגת מקומות עבודה בכדורשת ונפתחה קבוצה של 07
עובדות אשר מתאמנות מדי שבוע בהובלה של מאמנת מקצועית .משחקים
מתקיימים כל שבוע מול קבוצות של מקומות עבודה כגון עריית אשדוד ,נמל
אשדוד ,ביטוח לאומי ועוד.
האימונים והמשחקים מלווים בהרגשה כיפית ומספקים הנאה לעובדות
חברות הקבוצה ולצופים המעודדים .אנו מקוות להמשיך ולהינות ולהביא
להביא לידי ביטוי את הגאווה לבית הדר ,דהיינו הגביע!
אסתל בוחניש

מרפאת מכשירים בבית הדר
שירות הפיזיותרפיה ממשיך בפעילותו האינטנסיבית ,בטיפול במגוון החולים בבית הדר ,במתן שירות למחלקות ובמתן
מענה לצרכים של לקוחותינו .אנו קולטים סטודנטים להכשרות מעשיות לאורך כל השנה .חיזקנו את הקשר עם
האוניברסיטאות וכיום אנו אף מרצים בקורסים לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
החדשות משמחות בתחום השיקום -בצעד חריג קיבלנו אישור ממשרד הבריאות לפתוח מרפאת מכשירים בבית הדר
ולאשר נעליים רפואיות וסדים לשיקום הליכה לזכאים .מעתה אין צורך להפנות חולים לבתי חולים בסביבה! הכל נעשה
אצלנו .אנו ממשיכים בפעילותינו בכל תחומי הטיפול במרכזנו במסירות ובמקצועיות ומאחלים לכולם חג שמח ושנה
פוריה ובריאה!!
אראל הרשקו

מחלקה להנשמה ממושכת ג
צוות האחזקה מסיים בימים אלו את עבודות השיפוצים והקמת מחלקת
מונשמים ג' אגף דרומי! עבודתם היפה מוצגת לראווה באגף המערבי ובלובי,
שהאכלוס בהם כבר החל .ברכות לכל הלוקחים חלק בפרויקט המורכב ,בית
הדר גאה בשיתוף הפעולה המרשים בין כל הצוותים בתהליך שעברנו בששת
החודשים האחרונים ,תהליך שתבע גמישות ,הסתגלות לשינויים והקדשת
מאמצים מרוכזים לתכנון ,למידה ופתרון בעיות.
מחלקה סיעודית ב' :תחת שרביטן המקצועי בזו אחר זו של האחיות האחראיות
אולגה ,ליה ופאינה עם הרופאה דר‘ אליאונורה בונין לצידן ,התנהלה מחלקה
סיעודית ב' לתפארת ברצף משנת  0997ועד פברואר  !!!7102המחלקה שנתה פניה בשנת  7100והיתה למחלקה
משותפת למטופלים סיעודיים ומורכבי דיאליזה .האחיות הוותיקות לריסה ,אלדה וטטיאנה והמטפלת הותיקה אנה
קובאיוונוב טפלו במהלך השנים ב–  317מטופלים סיעודיים ו 003-מטופלי מורכב דיאליזה ,ונתנו בית חם ואוהב
למטופלים .במשך השנים הצטרפו אליהם והתחלפו ונשארו עוד מטפלים ומטפלות ואת כולם הם הדריכו במסירות
וברצון טוב .היום הצוות מצורף למחלקות מונשמים וחלקו הצטרף לסיעודית א‘ .אנחנו מודים לכל הצוות היקר והמסור
של סיעודית ב' על תרומתן לאורך כל הדרך ומאחלים להם השתלבות טובה בתפקידים ובמשימות החדשות.
דבורה גולדברג

קורס מטפלות
בחודש האחרון שוב נפתח בבית הדר קורס לכוח עזר מיומן שהוכר על ידי משרד הבריאות .הקורס בנוי מ 071-שעות
עיוניות והתנסות מעשית .קורס זה נועד לשדרג את הידע המקצועי של הצוות ולשפר את איכות הטיפול הניתן
למטופלים .הסבב הראשון של הקורס מונה  07מטפלות וותיקות וחדשות .המטרה היא שבעתיד כל המטפלות של בית
הדר יעברו את ההכשרה .עד כה קיבלנו משוב חיובי מהמשתתפים ופניות להשתתף בהכשרות נוספות.
יבגני פרודין

