
ילדים  במחלקת  מיוחד  לחינוך  בביה"ס 
החינוך,  משרד  בשיתוף  פותחה  מונשמים 
תכנית חינוכית מיוחדת המותאמת לצרכי כל 

ילד וילד ומקדמת אותו.

בעיסוק  וריפוי  פיזיותרפיה  טיפולי  בצד 
מחלקתיים, 
כל  מקבל 
מצוות  ילד 
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בנושאים  ושיעורים  ביבליותרפיה  חיים,  בעלי 
שנקבעו מראש. כל פעילות כזו מספקת גירוי 
חיוני גם לילדים שתגובתם מינימלית. צוותים 
ממחלקות דומות בבתי"ח בארץ, הגיעו למרכז 
הרפואי הרצוג כדי ללמוד מהידע והניסיון של 

צוות ביה"ס במחלקת ילדים מונשמים. 

הרצוג  הרפואי  במרכז  שיקום  במחלקת 
מוחי,  משבץ  המחלימים  בחולים  מטפלים 
וממחלות  אורתופדים  מניתוחים  משברים, 

אחרות. מטרתנו להחזיר את המטופל, מהר 
החולה  כך,  לצורך  לתפקוד.  האפשר,  ככל 
רופאים,  ע"י  הניתן  משולב  טיפול  מקבל 
קלינאי  בעיסוק,  מרפאים  פיזיותרפיסטים, 
תקשורת ומומחים מתחומי מקצוע נוספים. 
המקרים  של  הגדול  ברוב  מצליחים  אנו 
להחזיר את המטופלים לבית ולקהילה, דבר 
ולחתני  בישראל  דבר  לשם  אותנו  שהפך 
פרס "נמיר" על "הצטיינות ותרומה חשובה 

לקהילה ולמקום העבודה".

במחלקת שיקום:

להחזיר את המטופל לתפקוד 

info@herzoghospital.org  ● 02-5316875 .'ניוזלטר  המרכז  הרפואי הרצוג  ●  ת.ד. 3900, ירושלים 9103702  ●  טל

הבניין  קומות  שמונה  בניית  הושלמה 
החולים  להעברת  הכנות  ונערכות  החדש 

 . ם י נ ו ש א ר ה
החדש  הבניין 
למרכז  יוסיף 
הרצוג  הרפואי 
מיטות   270
על 330 מיטות 
ז  ו פ ש א ה

שיעברו  הראשונות  המחלקות  הקיימות. 
החדש  בבניין  העליונות  הקומות  לשתי 
ומונשמים-מבוגרים.  מונשמים-ילדים  הן 

הבניין החדש יכלול גם בית חולים חירום 
במקרה  במאושפזים  לטיפול  קרקעי  תת 
התקפת  של 
  . ם י ל י ט
החדש  הבניין 
בכספי  נבנה 
ת  ו מ ו ר ת
עדיין  וקיימות 
ת  ו י ו ר ש פ א
ליקירים.  ולהקדיש  לתרום  מגוונות 
המעוניינים, אנא צרו עמנו קשר על מנת 

לשמוע כיצד הנכם יכולים לעזור.

עוברים לבניין החדש

שיטות טיפול חדשות ויעילות 
באגף פסיכיאטריה

בישראל,  הראשון  פסיכיאטרי  רפואי  כמרכז 
הרצוג  הפך  פעילות,  שנות   120 החוגג 
בישראל  הפסיכיאטריה  להתפתחות  לחממה 
ולמוביל בפיתוח שיטות טיפול חדישות. האגף 
מטפל בחולים הסובלים מסכיזופרניה, דיכאון 
ומחלות נפש אחרות. אחת משיטות הטיפול 
שיחות  באמצעות  טיפול  מאזנת  באגף, 
פרטניות וקבוצתיות ע"י תרופות המבוססות 
חומרים  על 
ם  י א צ מ נ ה
האדם  בגוף 
טבעי.  באופן 
הנוגע  גילוי 
ר  ק ח מ ל

איכות ותוחלת חיים גם למונשמים 

טבת תשע"ו •

פרופ'  האגף  מנהל  ע"י  שנעשה  זה,  בתחום 
אוריאל הרסקו-לוי,  נרשם כפטנט ע"ש המרכז 
הרפואי הרצוג. תפישת העבודה שלנו מונעת 
עד  להחזירו  ומשאיפה  בלבד  החולה  מטובת 
כמה שניתן לקהילה ולמשפחה. זאת במקביל 
לחיפוש אחר טיפולים תרופתיים הממזערים 

את תופעות הלוואי של הטיפול.

מונשמים: ילדים  במחלקת  הספר  בית 

מודל להקמת בתי ספר דומים 
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המרכז הרפואי הרצוג, כמוסד רפואי חלוצי, 
הגדול  ממושך  נשימתי  לטיפול  אגף  הקים 
להקמת  מודל  והמשמש  בארץ  מסוגו 
באגף  נבנה  השנים,  עם  דומות.  יחידות 
במונשמים  לטיפול  ניסיון  מבוסס  ידע  גוף 
כרוניים. על בסיס ניסיון זה, הוקמה בהמשך 
מחלקה  גם 
ם  י ד ל י ל
ם  י ר ג ב ת מ ו
 . ם י מ ש נ ו מ
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הרב-מקצועי 
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ממכונת  בגמילה  בחולה,  ותמיכה  בעזרה 
קשוב  הצוות  כאשר  ובשיקום,  ההנשמה 
ומשפחתו.  החולה  של  המשתנים  לצרכים 
עומדת  והטיפולית  הרפואית  העבודה 
במכשור  שימוש  תוך  גבוה,  בסטנדרט 
המירב  ועשיית  הטכנולוגיה  שבקדמת 

לטובת החולה מבלי להרים ידיים.

תפישתנו המקצועית ואמונתנו בקדושת החיים 
מביאות להצלחתנו לגמול כ-25% ממאושפזינו 

המבוגרים מהתלות במכשיר הנשמה.

טיפול במכון הפיזיותרפיה

הוראה טיפולית באמצעות בעלי
חיים בבי"ס במחלקת ילדים

במחלקת ילדים מונשמים



עריכה וצילום: מחלקת יח"צ ודוברות, המרכז הרפואי הרצוג עיצוב והדפסה:        דפוס פלס
eilat@herzoghospital.org :לתגובות

הקהילתית  המרפאה 
של  הנפש  לבריאות 
הרצוג,  הרפואי  המרכז 
חודש  מדי  מטפלת 
ם,  י נ פו  2000 - בכ
ירושלים.  מצפון  רובם 
ששימשה  המרפאה 
ת  מ ק ה ל ל  ד ו מ

את  מספקת  בירושלים,  נוספות  קליניקות 

המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש:
שירות ל-2000 פונים מדי חודש

השירותים  טווח  כל 
לכל  הפסיכיאטריים 
נוער,  ילדים,  הגילאים: 

מבוגרים וקשישים.

ונוער  לילדים  בקליניקה 
הקהילתית,  שבמרפאה 
ניתן מענה לבעיות כמו: 
חרדות, פוסט טראומה, 

קשב וריכוז, ומשבר משפחתי.

המרכז למחקר קליני של מדעי המוח במרכז הרפואי הרצוג                                                                                      

 המרכז מנהל מחקר רב תחומי תוך מיזוג

הם: המחקר  תחומי  ויישומי.  בסיסי   מדע 

ניווניות מחלות  פסיכיאטריות,   מחלות 

.ALS-נוירולוגיות, אירוע מוחי ו

הרצוג הרפואי  המרכז  ע"ש  פטנט   •       

לטיפול במחלת פרקינסון

אגף מנהל  הרסקו-לוי,  אוריאל   פרופ' 

דניאל פרופ'  בשיתוף   פסיכיאטריה, 

הגיע קולומביה,  מאוניברסיטת   ג'אביט 

חשובה דרך  לפריצת  מחקריו   במהלך 

 בטיפול במחלות המתאפיינות בהפרעות

בתנועה כגון פרקינסון והאנטינגטון.

של במודולציה  המתמקד  זה,   גילוי 

חומצות ע"י  הגלוטמטרגית   המערכת 

דומים, אפקטים  עם  וחומרים   אמינו 

הרפואי המרכז  ע"ש  כפטנט   אושר 

 הרצוג באיחוד האירופי, בארה"ב, בקנדה

ובישראל.

פרופ' לאחרונה  שערך  אחר   מחקר 

ע על כך שלחלק י מצבי לו - הרסקו

כסובלים המאובחנים  לים   מהחו

נגד עצמיים  נוגדנים  יש   מסכיזופרניה, 

 קולטני ה-NMDA וש-D-serine, המפעיל

את לשפר  יכול   ,NMDA-ה קולטני   את 

הסטטוס הקליני של מטופלים אלה.

מבנה לחקר  מעבדה  פועלת  במרכז   • 

 המוח בראשות ד"ר שי שוהם, המשתמש

נוירולוגיות למחלות  עכבר   במודל 

 הקשורות לזיקנה, במטרה להבין טוב יותר

 את המנגנונים המקשרים בין מבנה המוח

 לשיבושים בהתנהגות וכך לפתח טיפולים

תרופתיים יעילים מאלה הקיימים.

ה י ג ו ל ו י ז י פ ו ר ט ק ל א ה   ל ד ב ע מ   • ב

מאירון, עודד  ד"ר  בראשות    ונוירוקוגניציה 

טיפולים לפתח  במטרה  מחקרים   נערכים 

במחלות הסימפטומים  חומרת   להקטנת 

וגריאטריות )סכיזופרניה(   פסיכיאטריות 

יכולות ולשיפור  דמנציה(  מוחי,   )שבץ 

פונקציונליות ותפקודיות.

הרצוג - מרכז הטראומה לעזרת הציבור:

שירותי יעוץ והתערבות
ראשונית ללא תשלום

ל  ו פ י ט ל י  ל א שר י ה ז  כ – המר ג  ו צ הר

אלה  בימים  לציבור  מציע  בפסיכוטראומה 

התערבות  שירותי  אלימות,  אירועי  של 

ראשונית ללא תשלום.

השירות )עד שלוש פגישות( ניתן ע"י צוות 

הטיפול של מטיב-החטיבה הקלינית במרכז 

עשרות  זה  לייעוץ  פנו  כה  עד  הטראומה. 

והסביבה שהיו מעורבים  ירושלים  מתושבי 

או עדים לאירוע אלימות. צוות מטיב, שצבר 

ניסיון רב בטיפול בתחום הטראומה, פיתח 

טראומה  בתחום  ייחודיים  וכלים  מומחיות 

בשירותיו  נעזרו  הקמתו,  מאז  ומשבר. 

אלפים מתושבי ירושלים והסביבה.

חדש  אגף  הטראומה  מרכז  יפתח  בקרוב, 

קשים  אירועים  שחוו  בילדים  לטיפול 

הולך  צורך  לאור  זאת  והזנחה.  כהתעללות 

וגובר בטיפול מסוג זה בירושלים.

מרכז הטראומה ממשיך לפעול בימים אלה 

מקומיים,  גורמים  בשיתוף  בשדרות.  גם 

תמיכה  פרויקט  הטראומה  מרכז  הקים 

גידול  אתגר  עם  המתמודדים  להורים 

בין שגרה לחירום.  ילדים בזמנים משתנים 

נדרשת  בהורים,  ותמיכה  לחיזוק  הפעילות 

בשדרות גם היום, לטובת הבריאות הנפשית 

שלהם ושל ילדיהם.

בלתי פרוצדורות  גם  מפתח  מאירון   ד"ר 

 פולשניות לטיפול נוירו-קוגנטיבי כמו גרייה

פונקציות לחיזוק  פולשנית,  בלתי   מוחית 

 קוגנטיביות.

המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש

תכנית תמיכה להורים וילדים בשדרות

במרכז למחקר קליני של מדעי המוח


