
مستشفى لـڤـينشتاين
مجموعة كالليت

مستشفى إعادة التأهيل األضخم والرائد يف إرسائيل

 



•  بفضل  نتائج العالج:

تضاهي إنجازات مرضانا نتائج أفضل َوحدات إعادة التأهيل يف العامل، وهي 

أفضل من مثيلتها يف معظم الدول.

• بفضل تطّور األدوات التشخيصية:

تستخدم املستشفيات وأقسام إعادة التأهيل حول العامل أدوات تشخيصية تّم 

تطويرها يف لـڤـينشتاين.

• بفضل مساهمتنا يف توجيه منهج العالج:

يصوغ املجهود والرغبة يف تحقيق أفضل النتائج املمكنة طبًقا للتقييامت التي 

طّورناها املنهج العالجّي الذي نهدف إليه. تّم تبّني هذا املنهج العالجّي يف كّل 

مكان ُتستخَدم فيه أدواتنا التشخيصية.

• بفضل التقاليد, املعرفة والخربة املرتاكمه

يخضع كبار األطّباء واملعالجني يف إرسائيل وحول العامل لتدريب إعادة التأهيل 

يف لـڤـينشتاين.

حقائق وأرقام
أكرث من 100,000 مريض مقيم

100,000 يوم إقامة يف املستشفى كّل عام
60 عاًما من الخربة

300 رسير
7 أقسام مرىض مقيمني متخّصصة 

7 معاهد أو خدمات للمهن الصّحية
َوحدة رعاية نهارية واحدة

لـڤـينشتاين هو الرائد يف عامل إعادة التأهيل
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مستشفى لـڤـينشتاين عضو يف مجموعة كالليت، 

وهو املستشفى األضخم والرائد يف إرسائيل يف 

مجال طّب إعادة التأهيل. يتمتّع لـڤـينشتاين 

بشهرة وتقدير عامليّني بسبب خربته املرتاكمه 

وتفكريه املبتكر. ويُعترب املتخّصصون يف مستشفانا 

من أطبّاء ومعالجني مبتكرين رّواًدا يف مجاالتهم. 

كام يتّم استخدام أدوات إعادة التأهيل التي 

طُّورت يف لـڤـينشتاين يف أضخم مستفيات إعادة 

التأهيل الرائدة يف العامل كلّه.

يف لـڤـينشتاين أعىل تركيز من متخّصيص إعادة التأهيل يف الدولة؛ حيث يتمتّع كّل من 

متخّصصينا مبعرفة فريدة وعميقة يف مجال محّدد من إعادة التأهيل. وتنقسم تخّصصات 

أقسام لـڤـينشتاين طبًقا لنوع اإلصابة. ويتّم تنظيم طواقم األقسام يف ِفرَق عضوية تتمتّع 

بخربة مرتاكمه واسعة وخربات ال منافس لها يف مجاالتها.

جميعنا يف لـڤـينشتاين، من أطبّاء وطاقم متريض إعادة تأهيل، ومعالجني مهنينّي ومعالجني 

طبيعيّني ومعالجي نطق، وأطبّاء نفسانيّني وعاّمل اجتامعيني وغري ذلك، نوفّر أفضل عالج 

إعادة تأهيل باستخدام تقنيّات مبتكرة، ونقّدم خدمات طبّية متقّدمة. ويف الوقت نفسه،

 نحتّل مقّدمة التعلّم والتعليم والبحث األكادميّي، وذلك – يف معظمه – بالتعاون مع كلّية 

الطّب عىل اسم ساكلر يف جامعة تل أبيب، والتي ينتسب إليها املستشفى.

املرىض وأرُسهم هم محور ألنشطتنا و اهتاممنا. فهدفنا الرئيس هو تحقيق حياة أطول وجودة 

حياة أفضل ملن تعرّضت وظائفهم إلعاقة شديدة؛ نتيجة اإلصابة أو املرض. ويتمتّع طاقم 

املستشفى باملعرفة والخربة الاّلزمتنْي إلطالة حياة مرضانا وتعليمهم املهارات التي تحّسن من 

جودة حياتهم، من خالل تحسني وظائفهم.

إّن منهاجنا شامل ومتعّدد التخّصصات، ويهدف إىل العافية الجسدية والذهنية واالجتامعية 

لكّل مريض. وباإلضافة إىل تناول الحالة واألداء الجسدينّْي للمريض، فإنّنا نتأكّد، أيًضا، من أّن 

منظوره وأرسته مالمئان لوضع عدم اليقني ومناسبان لخلق ظروف بيئة مالمئة بعد مغادرة 

املستشفى.

يف ترشين األّول\أكتوبر 2013 افتتحنا جناح املستشفى الجديد عىل اسم املرحوم طيّب الذكر 

أنياس هيلينبريچ، والذي بُني لهدف الرتكيز عىل االحتياجات الخاّصة للمرىض. يساهم الجناح 

الجديد يف خفض االزدحام يف أجنحة املستشفى وتحسني الظروف الجسدية، والوصول بها إىل 

مستوى أعىل املعايري العاملية، مبا يفيد املرىض وأرُسهم يف أثناء اإلقامة املطّولة يف املستشفى.

عام 2015 بدأ املستشفى بتجديد الجناح املركَزّي القديم للوصول به إىل مستوى املعايري 

الرائدة عامليًّا.

ويف هذه االيام تقوم إدارة لـڤـينشتاين بتطوير القسم املركزي يف املستشفى ليتناسب مع 

املقاييس الجديدة الرائدة يف العامل. مبادئنا التوجيهية هم  الجودة واالمان وذلك يتمثل 

بتفوقنا يف تقييم اللّجنة املشرتكة الدولية JCI يف سنه 2018.

الـپـروفسور عمريام كاتس،

مدير مستشفى لـڤـينشتاين
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مرضانا يف 
لـڤـينشتاين

إّن مرضانا هم أطفال من عمر الثالثة، ومراهقون، وشّبان، وجنود، 
وبالغون يعانون من عجز وظيفّي، بعد اإلصابة باألمراض أو التعّرض 

 لحوادث السري أو األحداث اإلرهابية أو املواجهات املسلّحة أو 
العدوان أو اإلصابات األخرى. وتشمل اإلصابات: 

• السكتة 
• إصابة الدماغ 

• إصابة العمود الفْقرّي والحبل الشويّك 
 • العجز العظمّي يف األطراف، ما بعد البرت أو الكرس 

أو استبدال املفصل ويأيت مرضانا من جميع فئات املجتمع ، 
 ومن كّل جهات التأمني الصحي يف أنحاء الدولة ومن 

حول العامل.

رؤيتنا يف 
لـڤـينشتاين

مستشفى لـڤـينشتاين هو مستشفى إعادة التأهيل اإلرسائييّل 

 األضخم والرائد، والذي سيظّل دامئًا يف مقّدمة عالج إعادة التأهيل 

ويف ريادة مجال طّب إعادة التأهيل عىل مستوى العامل، يف مجاالت 

 الجودة واالبتكار، والرعاية، واملهنية، والدراسات األكادميية، 

 واألبحاث والتعليم والتدريب ملوظّفي إعادة التأهيل، وذلك من

  اجل املرىض وأرُسهم، وليظّل مصدر جذب ألفضل العقول 

يف املجال.

قيمنا يف لـڤـينشتاين
فونا ويتجّذر فينا كتقليد   • التعاطف واإلنسانية - وهو ما يّتسم به موظّ

راسخ منذ سنني كثريه.

ّم واألكادميّي، كجزء  منا املنظّ  • املهنية - نحن ملتزمون بقواعدنا املهنية وتعلّ

من رحلتنا الدامئة نحو التمّيز. 

 • الجودة - نحن ملتزمون بأفضل جودة يف كّل تعامل مع مرضانا وأرُسهم، كام 

نا نعمل بشكل مستمّر لتحسني الجودة. أنّ

 • االبتكار - يف العالج، نجمع بني مناهج وتقنّيات إعادة التأهيل املتقّدمة، إلدراك 

فرصة إعادة التأهيل القصوى لكّل مريض.

 • التمحور حول الخدمات - نحن نتأكّد من توافر كّل خدمات املستشفى 

وإمكانية الوصول إليها وسهولتها عىل املرىض وأقربائهم.

• نحن أرسة - حيث نوّفر الدعم والتشجيع والسند للمرىض وأقربائهم، 

من خالل خلق جّو من السامحة والشعور األرُسّي.

مهّمتنا يف 
لـڤـينشتاين

 إطالة عمر مرضانا وتحسني جودة حياتهم؛ من 

 خالل إدراك فرصة إعادة تأهيلهم وتحقيق أفضل 

 النتائج املمكنة، من خالل برامج إعادة التأهيل 

املصّممة خصوًصا لكّل مريض.
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يتمثّل مفهوم عالج إعادة التأهيل يف لـڤـينشتاين بإعادة التأهيل النشطة 

والتخّصص املكرّس، اللّذين تقّدمها فرق متعّددة التخّصصات، حيث يتلّقى كّل 

مريض عالًجا شاماًل من أفضل األطبّاء ومعالجي إعادة التأهيل، من مجموعة 

متنّوعة من املهن الصّحية.

كام أّن البُنية التنظيمية والبُنية التحتية للمستشفى، واملجّهزة لتتكيّف مع 

مفهومنا للخربة، تسمح بتحقيق مستويات عالية من املهنية والخربة يف عالج كّل 

مريض بحاجة إىل إعادة التأهيل.

إّن لدينا أقساًما أو َوحدات منفصلة تتخّصص مبجاالت إصابة معيّنة. ويتمتّع كّل 

قسم متخّصص بفريق عضوّي متعّدد التخّصصات، كام يتمتّع كّل عضو يف الفريق 

بخربة مرتاكمه هائلة ومعرفة واسعة يف مجال الخربة الخاّصة لذلك القسم.

ونتيجة لكّل ذلك، فإّن أطبّاء املستشفى يحتلّون موقع املقّدمة يف مختلف مجاالت 

طّب إعادة التأهيل، ويتمتّعون بتقدير وسمعة دولينّي. إّن الِفرق العالجية يف 

مختلف املهن الصّحية متثّل امتيازًا مهنيًّا يف كّل مجال من مجاالت إعادة التأهيل، 

وتعمل كمراكز للتعلّم والخربة الرسيرية.

يعترب املزاولون والطاّلب املتخّصصون يف املهن الصّحية أّن تخّصصهم يف 

لـڤـينشتاين تحدٍّ مهنّي؛ حيث إّن لـڤـينشتاين مستشًفى تعليمّي منتسب إىل كلّية 

الطّب عىل اسم ساكلر يف جامعة تل أبيب. ولعقود عّدة عمل أطبّاء لـڤـينشتاين 

كرؤساء ألقسام طّب العالج الطبيعّي وإعادة التأهيل؛ حيث يعمل رؤساء األقسام 

وكبار األطباء وِفرَق املهن الصّحية كمحارضين وكموّجهني رسيرينّي وكمرشدين، يف 

قسم طّب إعادة التأهيل وكلّية املهن الطبّية يف جامعة تل أبيب ويف مؤّسسات 

5أكادميية أخرى.

مفهوم تخصصنا يف لـڤـينشتاين



توسعة مفهوم لـڤـينشتاين إلعادة التأهيل
باإلضافة إىل مشاركته يف مجاالت مختلفة للرعاية الصّحية وإعادة 

التأهيل، يتوّسع نشاط املستشفى إىل مجاالت أوسع إلعادة التأهيل. 

فالعمل ضمن مجّمع مستشفى لـڤـينشتاين يشمل، أيًضا، معهًدا 

للتقييم الوطيفّي؛ حيث يتّم تحديد درجة اإلعاقة بالنيابة عن مؤّسسة 

التأمني الوطنّي، باإلضافة إىل مركَز إلعادة التأهيل املهنّي يكمل العالج 

البحث والتطوير يف لـڤـينشتاينالطبّّي بالتدريب، الذي يهدف إىل تسهيل املشاركة يف القوى العاملة.
يف لـڤـينشتاين نُجري كامًّ هائاًل من األبحاث والتطوير باالشرتاك مع 

أطبّاء ومعالجي املستشفى يف مختلف املهن الصّحية، ومع باحثني من 

املؤّسسات األكادميية، مّمن يعملون مًعا بشكل مستمّر عىل زيادة 

املعرفة واملهنية يف طّب إعادة التأهيل.

ومن بني مواضيع األبحاث الرئيسة يف لـڤـينشتاين:

إدماج املعّدات والتقنيّات املتقّدمة يف مجال إعادة التأهيل	 

تسهيل استخدام التحفيز الكهَربايّئ مع تحفيز التيّار املبارش عرب 	 

الجمجمة، للتأثري عىل القدرة التنفيذية لدى األشخاص املصابني 

بصدمة قوية يف الرأس - الباحث الرئيس: د. يارون ساكار

مراقبة تخطيط الدماغ الكهَربايّئ لعملية تعايف املرىض، باستخدام 	 

اإلهامل املكايّن من جانب واحد - الباحث الرئيس: د. ناخوم     

سوروكر

 إثارة السعال لدى املصابني بالشلل الرباعّي، باستخدام التحفيز 	 

الكهَربايّئ لعضالت البطن، والذي يُبدأ باستخدام دفق الهواء 

األنفّي - الباحث الرئيس: الـپـروفسور عمريام كاتس

إعادة تأهيل اإلصابة الدماغية
أثر تعاطي األمانتادين عىل الوظيفة املكانية يف املرىض بعد إصابة 	 

الدماغ - الباحث الرئيس: د. يارون ساكار

تقييم العالقة بني نظرية العقل والقدرات الشفهية لدى املرىض 	 

 املصابني بإصابة دماغ - الباحثان الرئيسان: د. يارون ساكار 

وميشال بريان

سامت التعلّم اإلجرايّئ لدى املرىض املصابني بإصابة يف الدماغ - 	 

الباحث الرئيس: د. شارون ساكالي

منهاجنا اإلنسايّن يف لـڤـينشتاين
إىل جانب التزامنا املهنّي نوفّر حساسية وتعاطًفا إنسانيّنْي عاليَِي 

املستوى ملرضانا وأرُسهم، الذين يصلون إلينا يف مفرتق طريق هاّم يف 

َحيَاتهم.

نحن ندرك ونتفّهم أزمتهم ومخاوفهم وتوقّعاتهم، ونتقبّل تصّوراتهم 

ونحّولها إىل قوة دافعة تعيد بناء إنسانية املريض وصورته لنفسه، 

وقدرته عىل معاودة االندماج يف الحياة ومع األرسة واملجتمع
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إعادة تأهيل املرىض املصابني بإصابة يف 
الحبل الشويّك 

تطوير أدوات لتقييم تعايف الجهاز العصبّي الاّل-إرادّي بقياس 	 

استجابة معّدل نبض القلب ومعّدل التعرّق عند تعرّض القدم 

للربد - الباحث الرئيس: الـپـروفيسور عمريام كاتس

التحّقق من النسخة الرابعة من مقياس تقييم الوظيفة اليومية 	 

للمرىض املصابني بإصابة يف الحبل الشويكّ )SCIM IV( - بحث دويّل. 

الباحث الرئيس: الـپـروفيسور عمريام كاتس

التحّقق من النسخة الثالثة من مقياس تقييم الوظيفة اليومية 	 

للمرىض املصابني بإصابة يف الحبل الشويكّ )SCIM III( من خالل 

املقابالت. الباحثة الرئيسة - السيّدة مالكا إتزكوڤـيتش

أحداث االنسداد التجلّطّي أثناء إعادة التأهيل للمرىض املصابني 	 

بإصابة يف الحبل الشويكّ: معّدل االنتشار، التشخيص، العالج 

والنتائج - الباحث الرئيس: الـپـروفيسور عمريام كاتس

استمرار تطوير أدوات لتقييم األداء اليومّي واملساهمة يف إعادة 	 

التأهيل لتحسني الوظائف )SCI-ARMI( لدى األفراد املصابني بإصابة 

 يف الحبل الشويكّ - الباحث الرئيس: الـپـروفيسور 

عمريام كاتس

مرض الرشيان التاجّي وارتفاع الضغط لدى املرىض املصابني بإصابة 	 

يف الحبل الشويكّ - الباحث الرئيس: الـپـروفيسور عمريام كاتس 

اِضطرابات النوم لدى املرىض املصابني بإصابة يف الحبل الشويكّ 	 

الُعُنقّي: مقارنة بني فحوص دراسات النوم وتخطيط نشاط 

القلب، والصلة بني النوم ومؤرّشات التنّفس، مخرج البول، مستوى 

 امليالتونني ووضعية الجسم. الباحث الرئيس: الـپـروفيسور 

عمريام كاتس

انتشار اضطرابات النوم يف املجموعات املختلفة من املرىض يف 	 

قسم إعادة تأهيل العمود الفْقرّي. الباحث الرئيس: الـپـروفيسور 

عمريام كاتس

إعادة تأهيل ما بعد السكتة 
دور النصف السليم يف عملية تعايف ما بعد السكتة. الباحث 	 

الرئيس: د. ناخوم سوروكر

لُدونة الدماغ والتعايف الوظيفّي لألطراف العلوية بعد السكتة. 	 

الباحث الرئيس: د. ناخوم سوروكر

وظيفة الفّص الجدارّي يف الذاكرة التقريرية: دراسة عصبية 	 

فسيولوجية. الباحث الرئيس: د. ناخوم سوروكر

إعادة تأهيل األطفال وتطّور الطفل
أثر الريتالني عىل الوظيفة البيئية لدى األطفال الذين تعرّضوا 	 

إلصابة يف الدماغ يف مرحلة دون الحاّدة. الباحث الرئيس: د. 

شارون شاكالي

نتائج إعادة التأهيل لدى املرىض بعد إصابة الدماغ مع نقص 	 

األكسجني\نقص التأكسج. الباحث الرئيس: د. شارون شاكالي. 

فحص وظيفة النوم لدى األطفال املصابني باضطراب قصور االنتباه 	 

؛ مقارنة باألطفال  وفرط الحركة، مع وبدون صعوبات تكامل حّسّ

الطبيعيّي التطّور. الباحثة الرئيسة: د. أڤـيـڤـا ميموين-بلوخ

السامت الرسيرية والجزيئية للمتالزمة الجينية لالزدواجية 	 

املصّغرة، التي تشمل الكروموسومات P16.1 إىل 2p15. الباحثة 

الرئيسة: د. أڤـيـڤـا ميموين-بلوخ

املتابعة الطويلة األمد لألطفال الذين يعانون من نقص الثيامني يف 	 

الطفولة. الباحثة الرئيسة: د. أڤـيـڤـا ميموين-بلوخ
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وتشمل أنجح تطويراتنا:

LOTCA )تقييم لـڤـينشتاين اإلدرايكّ للعالج املهنّي( وهو طقم تّم 

تطويره بوساطة خدمات العالج املهنّي. ويهدف إىل إجراء فحص يسمح 

بتقييم الوظيفة اإلدراكية للمرىض املصابني بتلف يف الدماغ، خالل فرتة 

قصرية نسبيًّا.

SCIM )مقياس استقالل الحبل الشويكّ( وهي أداة للتقييم الوظيفّي تّم 

تطويرها يف قسم إعادة تأهيل الحبل الشويكّ. حظي SCIM الذي ثبتت 

صالحيته من خالل الدراسات الدولية الشاملة بالكثري من املدح، وقد 

تّم االعرتاف به يف أنحاء العامل. واليوم، يتّم استخدامه يف مراكز إعادة 

التأهيل الرائدة حول العامل، كام قد تبّنته جمعية الحبل الشويكّ الدولية 

)ISCoS( كأداة للتقييم الروتينّي للمرىض، وكذلك الوكالة األمريكية 

للغذاء والدواء )FDA( كأداة تقييم يف األبحاث للعالجات املبتكرة 

لتعايف الحبل الشويكّ. 

SCI-ARMI-أداة فريدة تّم ابتكارها رياضيًّا، تجمع بني SCIM وأداة 

تقييم كّمية للعيب العصبّي، هي نتيجة حركة AMS( ASIA(. تقّدر 

األداة مساهمة إعادة التأهيل يف التحّسن الوظيفّي للمرىض، بعد 

إصابة الحبل الشويكّ، وتلغي مساهمة العوامل األخرى، مبا فيها التعايف 

الطبيعّي لحالة املريض.

PALPA )التقييم اللّغوّي النفّس ملعالجة اللّغة؛ لفقد القدرة الكالمية 

املكتسب لدى البالغني( تّم تطوير النسخة العربية بوساطة قسم إعادة 

تأهيل اضطرابات االتصال؛ للمساعدة يف تقييم قدرات معالجة اللّغة 

لدى املرىض املصابني بفْقد القدرة الكالمية )وهو عجز لغوّي ناتج عن 

تلف الدماغ(. يُعترب هذا التطّور إنجازًا تشخيصيًّا ذا أهّمية عظيمة.
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 تأسيس مستشفى لـڤـينشتاين بوساطة كالليت. تكّون املستشفى من قسمني: إعادة التأهيل 
العصبّي وإعادة تأهيل العمود الفْقرّي والعظام.

افتتاح مبنى املستشفى الرئيس، وافتتاح قسم إعادة تأهيل إصابة الدماغ.

افتتاح َوحدة العناية املركّزة إلعادة تأهيل الوعي.

تأسيس مركَز نهارّي ملرىض إصابات الرأس، بالتعاون مع وزارة األمن. الهدف من املركَز هو 

معالجة املرىض املصابني بإصابة يف الدماغ، بعد إجراء إعادة التأهيل املبديّئ الذي تّم أثناء 

اإلقامة يف املستشفى.

 تأسيس معهد التقييم الوظيفّي، حيث يُجري أعضاء طاقم مستشفى لـڤـينشتاين تقييامت 

املرىض ملؤّسسة التأمني الوطنّي.

 تأسيس مركَز إعادة التأهيل املهنّي يف مجّمع مستشفى لـڤـينشتاين، كمبادرة مشرتكة بني 

»كالليت« ومؤّسسة التأمني الوطنّي ومؤّسسة زاكر چـورين چـولدشتاين. 

تأسيس َوحدة مستقلّة إلعادة تأهيل األطفال والشباب.

تأسيس َوحدة مستقلّة إلعادة تأهيل األطفال والشباب.

افتتاح مبنى فليشامن، حيث يرتكّز معظم الخدمات العالجية والتشخيصية للمجتمع ولفئة 

مرىض إعادة التأهيل، بعد مغادرة املستشفى.

البدء ببناء جناح مستشفى هيلينبريچ الجديد.

مستشفى لـڤـينشتاين يحتفل باليوبيل الذهبّي لعامه الخمسني.

 افتتاح جناح مستشفى هيلينربچ الجديد.

 اجتياز مستشفى لـڤـينشتاين بنجاح مع مرتبة الرشف تقييم JCI )اللّجنة املشرتكة الدولية( 

لالعتامد الدويّل.

اطالق يوميات املريض عىل شبكه االنرتنت مع امكانيه الدخول اليه من اي مكان وباي زمان.

تم اختيار مستشفى لـڤـينشتاين من قبل صندوق املرىض كالليت عىل انه املستشفى الخاص 

املتفوق يف مجموعه كالليت.

 اجتياز مستشفى لـڤـينشتاين بنجاح مع مرتبة الرشف تقييم JCI )اللّجنة املشرتكة الدولية( لتجديد 

االعتامد الدويّل.

1959

1974
1976

1976

1981

1985
1990
1995

2008
2009
2013
2015

1973

Organization Accredited
by Joint Comission International

تأّسس مستشفى لـڤـينشتاين بوساطة صندوق املرىض – كالليت عام 1959، وقد عمل بصورته الحالية منذ تلك اللّحظة.

وحّتى هذا التاريخ عالج املستشفى أكرث من 100,000 مريض، مقّدًما لهم أفضل رعاية يف مجال إعادة التأهيل، من الناحية 

املهنية ومن ناحية الجودة واالبتكار.

إّن تاريخ لـڤـينشتاين وتقليده العالجّي مرتبطان باالحتياجات املتغرّية للمجتمع اإلرسائييّل.

2016
2017

2018
Organization Accredited

by Joint Comission International
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دماغية« للتدريب عىل الوظائف اإلدراكية.

عام 2015 بدأ تجديد جناح املستشفى الرئيس.

لكّل قسم من أقسام إعادة التأهيل الواقعة يف كّل من الجناح الرئيس 

املجّدد وجناح هيلينبريچ سوف تكون 21 غرفه للمرىض، غرفة طعام 

ومركَز متريض خاّصان به، يقعان يف جناح هيلينبريچ. يضّم تجديد 

الجناح الرئيس غرف املرىض وغرف الطاقم، وسيتّم تأسيس مساحات 

محميّة )مالجئ(، باإلضافة إىل غرفة اجتامعات وغرفة أرُسية يف كّل 

طابق. كام سيتّم تجديد حوض السباحة العالجّي الخاّص باملستشفى، 

وسيتّم تخصيص مساحة يف كّل قسم ملختربات األبحاث، والعالج 

الطبيعّي، والعالج املهنّي.

جناح هيلينبريچ
تّم افتتاح برج املستشفى الرئيس الذي يحمل اسم أنياس هيلينبريچ 

يف ترشين األّول\أكتوبر 2013. وهو إحدى أكرث منشآت إعادة التأهيل 

عرصية وتقّدًما يف العامل. حيث ركّز تخطيطه وبناؤه عىل الوفاء 

باالحتياجات الفريدة ملرىض إعادة التأهيل )صعوبات الحركة املستقلّة 

والحاجة إىل الخصوصية(.

تتّسع الغرف املعارصة الواسعة ملريضني. حيث يتمتّع كّل مريض بطلّته 

الخاّصة ونصف نافذة كبرية، باإلضافة إىل مركَز عمل، ومساحة ميكن 

فيها ألحد أفراد األرُسة املبيت معه. عند تخطيط الجناح تّم الرتكيز عىل 

توفري أقىص خصوصية ممكنة للمرىض وأقىص مساحة ممكنة ألرُسهم، 

ما يلعب دوًرا كبريًا يف مفهومنا إلعادة التأهيل. تّم تصميم الغرف 

لـڤـينشتاين  أجنحتنا يف 

لـڤـينشتاين، من مجموعة "كالليت"
مستشفى لـڤـينشتاين جزء من شبكة مستشفيات مملوكة لـ"كالليت"، 

وهو مستشفى إعادة التأهيل الوحيد يف املجموعة.

"كالليت" هي منظمة الرعاية الصّحية األضخم واألكرث تقّدًما يف 

إرسائيل، حيث تدير 14 مستشًفى، وحوايل 1400 عيادة يف أنحاء الدولة، 

باإلضافة إىل الخدمات الطبّية املكّملة، وطّب األسنان، وطّب التخدير. 

توفّر "كالليت" خدمات صّحية لـ 4.3 مليون عضو ميثّلون %52 من 

تعداد إرسائيل.

تتقّدم "كالليت" نظام الرعاية الصّحية اإلرسائييّل من خالل جودة 

خدماتها الطبّية، وريادتها يف االبتكار، ونرش الوعي حول منط الحياة 

الصّحّي.

جناح املستشفى الرئيس
يتكّون مبنى املستشفى الذي تّم افتتاحه عام 1973 من تسعة طوابق، 

تضّم ستّة منها أجنحة املرىض املقيمني املختلفة.

ويتكّون مجّمع التشخيص والعالج من طابقني. ويحتوي املجّمع 

عىل مخترب، وعىل مركَز أشّعة سينيّة، وصاالت عالج مبعّدات تقنية 

متقّدمة، وحوض سباحة عالجّي، وغرف اجتامعات للعالج الفردّي 

وعالج املجموعات، وصالة لِياقة نظامية لألفراد املعاقني، و«صالة لِياقة  10



حيث متّكن طواقم العمل من تزويد املرىض بأفضل رعاية ممكنة بناء 

عىل الخربة الرتاكمية يف لـڤـينشتاين عىل مدار عّدة عقود، فيام يتعلّق 

باالحتياجات الفريدة للمرىض أثناء عملية إعادة التأهيل.

ويهدف التصميم الدقيق للغرف إىل االتّساع لألفراد املعاقني واألشخاص 

الذين لديهم صعوبة يف التنّقل. وباإلضافة إىل املنشآت واملعايري املتاحة 

اليوم يف املستشفيات املعارصة، والتي سيتّم تطبيقها أيًضا، فإّن الربج 

الجديد يشمل ما ييل:

	 نظام ال-سليّك بني املمرضه واملريض - يقع النظام قرب كّل رسير 

مريض، ليقّدم توافرًا واتّصااًل فوريًّا ومستمرًّا ال متكن مقاطعته بني 

املريض وطاقم التمريض. حيث ميكن الوصول إىل ممرّض\ممرّضة خارج 

محطة التمريض والحفاظ عىل انتباههام لطلبات املرىض. يسمح النظام، 

أيًضا، باالستجابة بشكل رسيع وفّعال بناًء عىل تقييامت التمريض.

	 CCTV - يشمل النظام أربع كامريات مغلقة الدائرة تراقب املساحات 

العاّمة يف القسم عىل مدار الساعة. ويساعد النظام طاقم التمريض 

يف الحفاظ عىل سيطرة كاملة عىل كّل ما يحدث يف املساحات العاّمة، 

ومتييز املرىض الذين يواجهون أزمة ما أو يحتاجون إىل املساعدة.

	 نظام الوسائط املتعّددة الشخيّص - يوفّر النظام الواقع فوق كّل 

رسير للمرىض إمكانية تلّقي املعلومات الرضورية حول املستشفى، 

والتمتّع باالستامع إىل الراديو ومشاهدة األفالم واستخدام اإلنرتنت يف 

وقت فراغهم.

	 رافعة السقف - تستخدم رافعة السقف الكهَربائية لتحريك املرىض 

ّش، بشكل آمن وفّعال ومريح لكّل من  بني الرسير واملرحاض والدُّ

املرىض وطاقم العمل.

	 حاّمالت الغسل الكهَربائية - تُستخدم الحاّملة لغسل املرىض مّمن 

يعانون من صعوبات تنّقل معّقدة. وهي مصّممة لحمل وزن يصل 

إىل 200 كغم. وتتمتّع الحاّملة بجهاز تحّكم كهَربايّئ عن بعد لتعديلها 

حَسب ارتفاع املريض. وميكن طيّها عىل الجدار لتوفري املساحة عند 

عدم استخدامها.

	 غرفة الطعام املهّيأة للمرىض املعاقني - تقع غرفة الطعام يف الزاوية 

الجنوبية الرشقية من مبنى املستشفى، وتطّل عىل منظر خاّلب ملنطقة 

الشارون. وقد تّم تجهيز تصميمها الفريد طبًقا لالحتياجات الخاّصة 

لفئة املرىض.

من بني طاوالت غرفة الطعام هناك بعض الطاوالت التي ميكن تعديلها 

كهَربائيًّا، واملصّممة لتوفري حّل للمرىض مّمن يستخدمون املقاعد 

املدولبة عىل اختالف ارتفاعاتها. وبجانب غرفة الطعام يقع مطبخ 

صغري أنيق ومتقّدم يفي بكّل احتياجات القسم العرصّي. كام أّن 

غرفة الطعام مجّهزة بعربات توزيع طعام عرصية تتمتّع بالقدرة عىل 

التسخني والتربيد املتزامنني.
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يضم املستشفى حوايل 300 رسير يف سبعة أقسام وَوحدة رعاية نهارية متخّصصة.

ومتّثل األقسام والَوحدات يف مستشفى لـڤـينشتاين التخّصصات املحّددة: طاقم القسم، األطّباء، والفرق املتخّصصة املكّونة من 

املعالجني الطّبّيني، من فرق عضوية تتمّتع بخربة تراكمية هائلة، ودراية بأنواع خصائص اإلصابة لكّل قسم. ويتلّقى املرىض يف كّل 

قسم العالج من فريق يتمّتع مبهارات مخّصصة ملجال إصابتهم. كام تشمل القيمة املضافة للمرىض األطّباء واملمرّضني واملعالجني 

املعتادين عىل العمل كفريق، والذين يتمّتعون بخربة راسخة يف عالج اإلصابات املامثلة.

وتسمح هذه امليزة للمرىض بتلّقي برامج إعادة تأهيل شخصية مثالية لفرص إعادة تأهيلهم.
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أقسام وَوحدات املرىض املقيمني والرعاية النهارية يف لـڤـينشتاين
	 قسم إعادة تأهيل العمود الفْقرّي - هو األضخم من نوعه يف الدولة، 

وأحد أضخم األقسام يف العامل، كام أنّه يحتّل موقع الصدارة يف تقييم 

وظائف املرىض املصابني بإصابات يف حبلهم الشويكّ. يتخّصص القسم 

بإعادة التأهيل الفردّي والشامل والفريد للمرىض، مّمن يعانون من 

درجات إصابة مختلفة يف العمود الفْقرّي أو الحبل الشويكّ أو األعصاب 

املحيطية، نتيجة املرض أو اإلصابة، أو من حاالت العجز الوظيفّي 

الناتجة عن أمل الظهر أو الرقبة.

	 قسم إعادة تأهيل العظام - هو أحد األقسام الرائدة يف مجاله، 

ويتخّصص بإعادة تأهيل املرىض املصابني بإصابات يف األطراف بعد 

البرت، استبدال املفصل، الكسور، الحروق، متالزمات األمل، واألرضار 

املركّبة نتيجة الحوادث أو األمراض. ويتمثّل الهدف الرئيس لهذا القسم 

باستعادة القدرة عىل التنّقل والوظيفة اليومية املستقلّة، مع أو بدون 

أجهزة مساعدة.

	 قسم إعادة تأهيل إصابات الدماغ - وهو الوحيد من نوعه يف الدولة 

وضمن األقسام الرائدة يف مجاله عىل مستوى العامل. فألكرث من 40 عاًما 

تخّصص القسم بعالج املرىض مّمن يعانون من إصابات يف الرأس، حيث 

بعضها من اإلصابات الحاّدة. وتنتج هذه اإلصابات عن أعامل الحرب 

واإلرهاب، باإلضافة إىل حوادث السري والعمل وغريها، مام تسبّب 

توليفة من األرضار الجسدية والعصبية والذهنية.

	 قسم إعادة التأهيل العصبّي 2 - يتخّصص هذا القسم بإعادة تأهيل 

املرىض املصابني بتلف يف الدماغ بعد التعرّض لسكتة أو جراحة أو مرض 

يف الدماغ. ويتمتّع طاقم القسم بخربة هائلة يف إعادة تأهيل الشباب 

بعد اإلصابة بسكتة. كام يحتّل القسم موقع الريادة يف إرسائيل وعىل 

مستوى العامل يف عالج وبحث آفات الدماغ الفريدة.

	 قسم إعادة تأهيل الدماغ 3 - يتخّصص القسم بإعادة التأهيل بعد 

سكتة أو تلف دماغّي نتيجة مرض أو جراحة، وهو القسم الرائد يف 

الدولة يف التقييم الوظيفّي للمرىض مّمن يعانون من آفات دماغية.

ويتطلّع كال القسمني إىل خفض خطر معاودة وقوع السكتات، وتحضري 

املرىض للعودة إىل منازلهم وأعاملهم ونشاطهم املستقّل يف املجتمع.

	 قسم إعادة تأهيل األطفال والشباب - يتخّصص القسم بإعادة تأهيل 

األطفال والشباب أبناء 3 إىل 18 سنة، مّمن خضعوا ألنواع مختلفة من 

اإلصابات واألمراض، مثل حوادث السري، السقطات، األعامل اإلرهابية، 

الجراحة، األورام، تلف الجهاز العصبّي، وإصابات العظام، ومّمن هم 

بحاجة إىل إعادة التأهيل أو التقييم الوظيفّي أو كليهام.

	 قسم الرعاية املركّزة وإعادة تأهيل الوعي - يتخّصص القسم بإعادة 

تأهيل الوعي بعد إصابة دماغية. ويعالج القسم اإلصابات الجسدية 

التي تصاحب إصابات الدماغ ملنع املضاعفات املصاحبة، ويرُشك املرىض 

يف أنشطة تحّفز عودة الوعي وتجّهز املريض ملواصلة إعادة التأهيل 

النشطة. حيث يستعيد أكرث من 80% من املرىض وعيهم، وهو معّدل 

نجاح ضمن املعّدالت األعىل يف العامل.

	 َوحدة الرعاية النهارية - تتخّصص الَوحدة بإعادة تأهيل املرىض مّمن 

يحتاجون إىل إعادة تأهيل معّقدة يف املستشفى، بدون الحاجة إىل 

اإلقامة يف املستشفى بشكل دائم. بعد التقييم الوظيفّي يصّمم فريق 

ا حَسب حالة املريض، ويشمل  الَوحدة برناَمج إعادة تأهيل مخّصصًّ

هذا الربناَمج العالج الطبيعّي، والعالج املايّئ، والعالج املهنّي )اإلدرايكّ 

والحريكّ(، والتواصل والعالج النفّس. توفّر الَوحدة، أيًضا، العالج الفّنّي، 

وعالج املوسيقى والدراما، وإعادة التأهيل الجنّس، ومساعدة الرفاه 

االجتامعّي، واملزيد.
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قطاعات املهن الصّحية 

تتمّتع فرق املهن الصّحية يف مستشفى لـڤـينشتاين بسمعة ممتازة وتقدير دويّل لألبحاث واملكتشفات، 

يف مجال تطوير أدوات القياس والتقييم والفحص والرعاية.

التمريض يف لـڤـينشتاين مبهارات خاّصة تجمع بني معرفة التمريض الطبّّي العاّمة واملعرفة الرضورية بشكل خاّص  	 التمريض - ميتاز طاقم 
للمشاكل املختربة بشكل روتينّي يف مسار إعادة التأهيل. تشمل هذه بشكل خاّص املهارات الاّلزمة لتحسني الوظيفة اليومية للمرىض والوصول بكّل 

مريض إىل أقىص أداء ممكن لألنشطة اليومية. يطبّق الطاقم برناَمج إعادة التأهيل بالتوازي مع عالج األمراض الخلفية لدى املريض. ويخلق تقليد 

ا أرُسيًّا يتّسم بالحساسية اإلنسانية والتعاطف، وهو ما يشتهر به املستشفى. املنهاج الدافئ واإلنسايّن الذي يتّبعه طاقم التمريض جوًّ

	 العالج الطبيعّي - يجمع فريق هذا القطاع بني املهنية والتوّجه املهاّميتّ مع الخربة واملهارات الخاّصة، يف املجاالت املختلفة إلعادة التأهيل. 
ويشّغل معهد العالج الطبيعّي حوض سباحة عالجيًّا، وصالة لِياقة عالجية، وبعض أكرث املعّدات التقنيّة تقّدًما )مثل جهاز امليش املقاوم للجاذبية، 

اللوكومات ]امليش الروبويت أثناء تعليق الجسم[، وفاحص التوازن، والريووك ]نظام مساعدة امليش[(.

	 العالج املهنّي - تتمتّع خدماتنا للعالج املهنّي بتقدير دويّل كبري، بسبب الخربة املرتاكمه لطاقمنا واملكتشفات التي حّققها يف مجايَلِ العالج 
والتقييم. يف وحدة العالج املهني تم تطوير طقم  LOTCA لتقييم قدرة املريض اإلدراكية بشكل رسيع، ويتّم بيع  هذا الطقم للمستشفيات ومراكَز 

إعادة التأهيل يف جميع أنحاء العامل. كام يشّغل معهد العالج املهنّي صاالت عالج لكّل قسم، والعديد من عيادات املرىض الخارجيّني. 

	 إعادة تأهيل اضطرابات التواصل - يتخّصص هذا القطاع بإعادة تأهيل اضطرابات اللّغة )فقد القدرة الكالمية( واضطرابات الكالم 
)التلعثم(. ومع العالج اللّغوّي، يساعد هذا عىل تحسني مهارات التواصل غري الكالمية. ويوفّر معهد إعادة تأهيل اضطرابات التواصل خدمات للمرىض 

 املقيمني والخارجينّي، كام يرّوج لربامج تعليمية لكّل أعضاء طواقم عمل املستشفى، تهدف إىل تحسني التواصل مع املرىض الذين يعانون من اض

طرابات لغوية.

	 الخدمات االجتامعية - يوفّر هذا القطاع دعاًم يهدف إىل التخفيف من الصعوبات النفسية االجتامعية للمرىض وأرُسهم. حيث يساعد 
مرضانا عىل إعادة دمجهم بنجاح يف املجتمع بعد مغادرة املستشفى. وتشّغل الَوحدة برامج اجتامعية مختلفة كجزء من عملية إعادة التأهيل. 

	 الخدمات النفسية - بخربته املرتاكمه املتخّصصة يف علم النفس الرسيرّي والعصبّي وإعادة التأهيل، يتخّصص هذا القطاع بالتقييم اإلدرايكّ 
والنفّس وعالج املرىض املقيمني والخارجيّني. كام أنّه يساهم يف التحّسن الوظيفّي، يف كّل أنواع اإلصابات النفسية التي تيل الصدمات النفسية واألمراض 

التي تشمل اإلصابات العصبية وغريها.

التغذية والنظام الغذايئ - توفر خدمة التغذية والغذاء الغذاء املناسب واملتوازن ملرىض املستشفى. يقوم فريق الخدمة مبالمئة النظام 
الغذايئ للمرىض الذين لديهم متطلبات غذائية خاصة , بعد تقييم احتياجاتهم الغذائية استنادا إىل حالتهم الصحية , وتتابع ورتصد نتائج العالج 

الغذايئ. الفريق أيضا يرشد املرىض وأقاربهم يف التحضري ملرحله الترسيح من املستشفى ، وإجراء ارشاد جامعي عىل مواضيع مرض السكري , ارتفاع 

نسبه الدهنيات بالدم  والسمنة.
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عاّمة. الناس  وتستهدف  املستشفى  طاقم  بوساطة  وتدار  مبانيه  يف  تقع  عالجية،  ومراكز  وعيادات  خدمات  املستشفى  يُقيم 
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تقنّيات إعادة التأهيل املتقّدمة لدينا يف لـڤـينشتاين 
نظام Armeo Power - لقد تم يف اآلونة  األخرية استخدام نظام آيل روبويت حديث االبتكار يعالج الجزء العلوي للجسم يف معهد العالج 
املهني. مستشفى لـڤـينشتاين هو املستشفى االول يف البالد الذي امتلك واستخدم هذه التقنية الحديثة، والتقنية هي عباره عن نظام مكون من 

جهاز له ذراع آيل موصول بحاسوب مع شاشه، ويضم برامج للتامرين وااللعاب. الهدف من استعامل هذا النظام هو تحسني القدرة عىل انتاج الحركة 

وتقويه الجزء العلوي للجسم. 

جهاز امليش املقاوم للجاذبية )AGT( - تّم تطوير الجهاز بوساطة وكالة الفضاء األمريكية )NASA(. وبناء عىل تقنيّة ضغط الهواء 
التفاضيّل )DAP( فإّن جهاز امليش هذا يقلّل من وزن جسم املريض؛ مبساعدة حزام ناقل مييش عليه املريض أثناء ارتداء بنطلون مصّمم خصوًصا.

Lokomat )اللوكومات( - نظام الروبوت األكرث تطّوًرا من نوعه ملامرسة امليش كجزء من العالج الطبيعّي. يتكّون النظام من رشيط ناقل 
متحرّك مع روبوت متزامن بوساطة الحاسوب، ما يسمح للمرىض مبحاكاة امليش الطبيعّي واملستمّر بالفعل يف املراحل األوىل من إعادة التأهيل. ميكن 

للنظام التعامل مع مجموعة واسعة من املرىض، مبن فيهم املصابون بإصابات يف الحبل الشويكّ، إصابات الرأس، ما بعد السكتة، التصلّب املتعّدد، أو 

املرىض مّمن يعانون من اضطرابات وظيفية وصعوبات يف الحركة، ألسباب أخرى. 

فاحص التوازن - يساعد هذا النظام املحوسب عىل تشخيص املشاكل املتعلّقة بالثبات والتوازن، والناتجة عن حاالت العجز العظمّي والعصبّي. 
يغطّي تقييم نواحي القصور كالًّ من األجهزة الحّسيّة والحركية )الذاتية والتلقائية، أيًضا(. ومبساعدة فاحص التوازن يصبح من املمكن تقييم قدرة 

املريض عىل القيام مبهاّم مختلفة، مبا فيها امليش، والنهوض من وضعية الجلوس إىل وضعية الوقوف، وصعود الدرج. وتتمثّل أهداف العالج الرئيسة 

بتحسني التوازن والوضعية، وتقوية العضالت، وتعليم اإلسرتاتيجيّات املالمئة لتحقيق التوازن.

صالة الدماغ الرياضية - يدير قسم العالج املهنّي يف مستشفى لـڤـينشتاين إلعادة التأهيل "صالة رياضية للدماغ" للمرىض املصابني بإصابة 
مكتسبة يف الدماغ. تحتوي الصالة الرياضية عىل عدد من محطّات الحاسوب، تدخل إىل برامج مختلفة عرب اإلنرتنت تتناول الوظائف اإلدراكية املختلفة، 

ا به، حيث يعّدل الربناَمج مستواه طبًقا لقدراته ويحتفظ  مثل االنتباه والذاكرة واالستجابة واإلدراك البرصّي واملكايّن. وميتلك كّل مريض رمز دخول خاصًّ

بسجّل لتقّدمه.
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ReWalk )الريووك( - هذا الجهاز املبتكر قائم عىل تقنيّة الروبوت التي تسمح للمرىض املصابني بشلل يف النصف السفيّل، ما يجعلهم 
مقيّدين بالكريّس املدولب، بامليش باستخدام الركائز. يتكّون النظام من بدلة يرتديها املريض عىل أطرافه السفلية، تضّم – ضمن أشياء أخرى – بطّاريّات 

ومجموعة من املجّسات، ونظام تحّكم محوسبًا ونظام طوارئ وسالمة متقّدًما.

غرفة سنوزيلني )Snoezelen( - يُستخدم جزء من املساحة العالجية لألنشطة التي تجمع بني االسرتخاء والتحفيز املتعّدد الحواّس؛ 
للسمع واللّمس والذوق والشّم والحركة. ويتوّجه عالج سنوزيلني إىل املرىض من األعامل كافّة، مّمن يعانون من إعاقات حاّدة ومشاكل وظيفية معّقدة، 

وإىل املرىض الذين ال يُتاح لهم الوصول إىل عالجات أخرى. يف لـڤـينشتاين تُستخدم غرفة سنوزيلني، أيًضا، مع املرىض الغائبني عن الوعي.

ا من النشاط والوجود، كام لو أنّه  الواقع االفرتايّض - يف منهاج العالج الفريد واملبتكر هذا يجعل الفعل املعروض عىل شاشة املريَض يخترب حسًّ
يحدث يف الحقيقة. ففي بيئة الواقع االفرتايّض التي يتّم خلقها بتقنيّات متقّدمة يحرّك املستخدم أغراًضا، ويتلّقى نتائج برصية وصوتية استجابة ألفعاله.

أنّها فرصة ملراجعة  التأهيل، كام  التي يواجهها املريض يف مسار عملية إعادة  هذه منّصة إضافية ميكن فيها للمريض واملعالج مناقشة الصعوبات 

اإلسرتاتيجيّات التي يتّم تعلّمها يف الجلسات الفردية للعالج املهنّي. فعىل سبيل املثال ميكن أن يُطلب من مريض مصاب مبتالزمة اإلهامل املكايّن أن 

يجري مهاّم، وأن يستجيب ملحّفز تّم إعداده له بوساطة املعالج املهنّي عىل الجانب األيرس من الشاشة.

تكون املهاّم متنّوعة ومثرية لالهتامم، ويتّم تطبيق العديد منها كألعاب مسلّية، مثل إصابة بالونات تتحرّك يف مختلف االتّجاهات، أو التجديف، أو 

حامية مرمى من خالل ركل كرة قدم أثناء تفادي عنارص تشويش، أو إطالق النار عىل مركبات فضائية معتدية، وغري ذلك.

محّفز القيادة - يعمل هذا الجهاز الذي يحّفز العديد من مواقف القيادة ويخترب استجابات السائق عىل إعادة تأهيل مهارات القيادة. ويشّغل 
معهد العالج املهنّي يف لـڤـينشتاين املحّفز لصالح مرىض املستشفى؛ باستخدام فريق من املتخّصصني يف مجال إعادة تأهيل مهارات القيادة.

يتّم  مكّونات  ومن  املريض  بجبهة  متّصل  مجس  من  الجهاز  يتكّون   - الرأس(  بوساطة  بها  التحكّم  يتّم  )فأرة  الرأس  فأرة 
تثبيتها عىل الحاسوب. ويحّل محّل فأرة الحاسوب للمرىض املصابني بضعف شديد أو شلل رباعّي. حيّث يتّم تنشيط الفأرة بحركات الرقبة، فقط. 

الحاسوب. يستخدم  أن  الرقبة،  بحركات  يتحّكم  ولكّنه  لليدين،  واإلرادية  الطوعية  الحركات  إىل  يفتقر  الذي  للشخص  الرأس ميكن  فأرة  ومبساعدة 

تقديم العالج االمثل ملتعالجينا   
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إعادة تأهيل الجنود يف لـڤـينشتاين
االحتياط عىل  الجنود وجنود  مئات من  املستشفى حصل  تأسيس  منذ 

بفرتة  الرئيس  املستشفى  جناح  افتتاح  فبعد  لـڤـينشتاين.  يف  العالج 

قصرية، عام 1973، تّم إدخال جنود جيش الدفاع اإلرسائييّل الذي تعرّضوا 

لإلصابة يف حرب يوم الغفران املستشفى؛ إلعادة التأهيل. يف ذلك الوقت 

كان قسم إعادة تأهيل إصابات الدماغ قد تأّسس لخدمة الجنود املصابني 

يف عمليات الجيش وضحايا الحوادث. 

هناك تعاون وثيق بني وزارة األمن اإلرسائيلية ومستشفى لـڤـينشتاين، 

إعادة  برامج  تكييف  تّم  كام  عديدة.  سنوات  مدار  عىل  استمّر  وقد 

التأهيل للشباب واحتياجاتهم الوظيفية الفريدة.

من رسالة توصية من رئيس الوزراء ووزير األمن، إسحاق رابني:

"عندما يحرض ]الجنود[ إىل املستشفى يكونون يف غاية االنزعاج والغضب 

يوجد  أحبّائهم  وقلوب  قلوبهم  ويف  الصعبة.  حالتهم  بسبب  والقلق؛ 

األمل انه هنا، يف مستشفى لـڤـينشتاين سيتلّقون املساعدة الطبّية التي 

يحتاجونها. ويغادر معظمهم املستشفى متغّنني باملدح للرعاية املتفانية 

التي قّدمها لهم األطبّاء وطاقم التمريض والفرق املتعّددة التخّصصات. 

فالجميع يعمل لياًل ونهاًرا بأقىص قدراتهم إلعادتهم إىل قدراتهم الكاملة 

والسامح لهم بالعودة إىل َحيَاتهم السابقة."

ووزير  وزرائها  ورئيس  إرسائيل  رئيس  برييس،  لشمعون  خطاب   من 

أمنها السابق:

"من املستحيل فهم دولة إرسائيل أو أرسار دولة إرسائيل عىل األقّل، بدون 

الفهم العميق لعمل كيانات مختلفة متثّل أهّمية قصوى يف حياتنا. إّن 

"ِبيت لـڤـينشتاين" هو أحد هذه الكيانات مبا قّدمه من إنقاذ ألشخاص 

كانوا فعليًّا محكومني باملوت." 18



إعادة تأهيل الشباب يف لـڤـينشتاين

إعادة تأهيل الناجني من املحرقة

يُصاب الشباب، أيًضا، بالحوادث واإلصابات والصدمات العصبية. وتحدث 

إعادة تأهيل األفراد الشباب مبعّدل رسعه يتّفق مع حياة الشاّب. فإعادة 

تأهيل الشاّب ديناميكية ونشطة، تقودها النيّة لعودة الفرد إىل قدراته 

املستقلّة.

الفرد الشاّب هو العودة الرسيعة  الرئيس من إعادة تأهيل  إّن الهدف 

إىل الحياة الطبيعية بأفضل شكل ممكن، مبا يف ذلك التوظيف، وقدرات 

الحياة األرُسية، والعالقات الشخصية، واإلدراك الكامل لفرص الفرد.

إّن خربتنا املرتاكمه تقرتح أّن عملية إعادة التأهيل التي تتّم بعد اإلصابة 

بفرتة قصرية ميكن أن تؤّدي إىل استعادة القدرة الوظيفية املثالية. فهؤالء 

وهم  مرض.  أو  حادث  بسبب  دراماتييّك  بشكل  حياتهم  تغرّيت  شباب 

يعانون من قصور وظيفّي، ولهذا فإّن عملية إعادة التأهيل تسمح لهم 

الجودة  العالية  املستقلّة  حياتهم  إىل  ممكن  وقت  أقرب  يف  بالعودة 

لسنوات قادمة.

يشّغل مستشفى لـڤـينشتاين برنامج إعادة تأهيل للناجني من املحرقة؛ 

حيث ينّسق عامل اجتامعّي ميثّل الخدمات للناجني من املحرقة للمتابعة، 

ويصغي بانتباه إىل أّي حاجة الهتامم خاّص. يتلّقى الناجون من املحرقة 

التأهيل، ومّمن يكون بعضهم وحيًدا، أفضل  إعادة  مّمن يحتاجون إىل 

بشكل  الخاّصة  احتياجاتهم  تناول  ويتّم  لـڤـينشتاين،  يف  ممكن  عالج 

شامل، يأخذ يف الحسبان أعامرهم وحاالتهم الجسدية والعقلية والنفسية. 

وأثناء إقامتهم يف املستشفى، وباإلضافة إىل عالج إعادة التأهيل املمتاز 

الذي يتلّقونه، فإّن الناجني يتلّقون حلواًل فريدة مخّصصة الحتياجاتهم.

الدعاوى،  ولجنة  لـڤـينشتاين  مستشفى  بني  مستمرًّا  تعاونًا  هناك  إّن 

والتي تعمل بالنيابة عن الناجني من املحرقة. حيث تساعد لجنة الدعاوى 

هيلينبريچ  مستشفى  برج  بناء  يف  ساهمت  وقد  املستشفى،  تطوير  يف 

الجديد.
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