אודות המרכז הרפואי גריאטרי דורות
המרכז הוקם לאחר קום המדינה ב .2591 -נוסד על ידי הגו'ינט כבית אבות "מלב"ן" שאוכלס
ב 955 -עולים מבוגרים מאירופה וארצות ערב ,חלקם הגדול ניצולי מחנות השמדה וניצולי
רדיפת הנאצים.
ב 2591 -הועבר המוסד מרשות מלב"ן לרשות משרד הבריאות ומאז הינו אחד המרכזים
הגריאטריים הגדולים בארץ.
לאחר עלייה ברמתו הרפואית והסיעודית ,ב 2591 -המרכז הוכר על ידי המועצה המדעית
כמרכז המוכר להתמחות ברפואה גריאטרית.
המרכז משתרע על שטח של  95דונם ומפוזרים בו כ 25 -מבנים ברובם משמשים כמחלקות
אשפוז ומסביבם דשא ,גינון ופינות ישיבה.
יתר המבנים מיועדים לשימושים שונים כגון :בית כנסת ,מרפאת שיניים ,אולם תעסוקה,
אולם תרבות לכנסים והרצאות ,מכון רנטגן ,מעבדה ובית מרקחת .מכון הפיזיותרפיה וריפוי
בעיסוק מותאמים לצורכי המטופלים והקשישים אשר מאושפזים לצורך שיקום.
במרכז מועסקים כ 955 -עובדים בהתפלגות רב מקצועית הכוללת :רופאים ,אחיות ,עובדי
סיעוד ,עובדים במקצועות הפרא-רפואיים ,עובדי מנהל ומשק.
המרכז הגריאטרי מהווה מערך רפואי גריאטרי משולב וגודלו ,ריכוז הכוחות המקצועיים ומגוון
השירותים שביכולתנו לספק ,מאפשר לנו להציע טיפול רב מקצועי ברמה מעולה ,ולתת רשת
בטחון למאושפזים ולמשפחותיהם.
ידוע שאחד המרכיבים לתוחלת החיים הוא אורח החיים ואיכות החיים ואין זה מספיק
להאריך את החיים בלבד ,אלא יש להוסיף לשנים – חיים ,ולכן משנת  2599הוחל בשיפוצים
של המבנים המיושנים למבנים חדישים יותר ולהתאים אותם לצרכים הנדרשים :הורדת
הצפיפות ,הוספת שירותים שלא היו קיימים ופיתוח הנוי.
דגש מיוחד ניתן לצד הרוחני והתרבותי למאושפזים המתבטא בהעסקתם בתחומים יצירתיים
בשעות לפני הצהריים בהדרכתן של מעסיקות ומדריכות למקצוע ,צוות שדואג למפגשים
חברתיים ועריכת פעולות חברה ותרבות בשעות אחר הצהריים.
בחגי ישראל דואג הצוות לארגן חגיגות במיטב המסורת היהודית בהשתתפות מתנדבים
ומשפחות.
מתחילת שנות ה 1555 -עובד המרכז שינוי נוסף ומתפתח בכוון הטיפול המקצועי בחולים
התת חריפים -חולים לשיקום ,הנשמה ממושכת ,גריאטריה תת חריפה וטיפול תומך.לצורך
כך שופץ יסודית מבנה אשפוז ונפתחו בו מכוני שיקום מפוארים וקומת אשפוז רחבת ידיים,
נפתחו  3מחלקות לטיפול בחולים המונשמים כרונית כאשר מחלקות אלו צוידו במיכשור
המתקדם מסוגו תוך מטרה למתן של הטיפול המיטבי במונשם וניסיונות לגמילתו מהמכונה.
המחלקה לטיפול תומך -ייחודית ויחידה באזור -מיועדת להעניק את מכלול הטיפולים
הנדרשים לחולים במחלות קשות הנמצאים בימיהם האחרונים .במחלקה הגריאטרית התת
חריפה מאושפזים חולים הנזקקים להמשך טיפול ואיזון רפואי לאחר שאובחנו והחל טיפול
בהם בבית חולים כללי וכן ממוקמת במחלקה זו היחידה לשיקום נוירולוגי .לשרות
המתרפאים קיים בתוך המחלקה מיני מכון לשיקום.

הנהלת המרכז הגריאטרי וצוות העובדים המיומן והמסור מגלים מחויבות לתפקיד ומוכנים
לכל מאמץ כדי להבטיח טיפול מעולה ,תנאי מחיה טובים ,איכות חיים ,גמישות ורוחניות
לקשישים החוסים והמאושפזים.
השינוי שחל במרכז הגריאטרי הביא לשינוי שמו ל "דורות – מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה"

