חוברת הדרכה למטופל ובני משפחתו
ברוכים הבאים לאחד מהמרכזים הגריאטריים הבולטים ביותר בארץ,
והגדול ביותר באזור נתניה ,דורות.
כאן תוכלו ללמוד עוד על השירותים השונים שמציע המרכז ,ללמוד עוד
אודותיו וליצור קשר.
אודות בית החולים:
המרכז הוקם לאחר קום המדינה ב .2591 -נוסד על ידי הגו'ינט כבית
אבות מלב"ן .אוכלס 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 להתמחות ברפואה גריאטרית.
המרכז משתרע על שטח של  95דונם ומפוזרים בו כ 25 -מבנים ברובם
משמשים כמחלקות אשפוז.
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 155 -עובדים בהתפלגות רב מקצועית הכוללת:
רופאים ,אחיות ,עובדי סיעוד ,עובדים במקצועות הפרא-רפואיים ,עובדי
מנהל ומשק.
המרכז הגריאטרי מהווה מערך רפואי גריאטרי שיקומי משולב וגודלו,
ריכוז הכוחות המקצועיים ומגוון השירותים שביכולתנו לספק ,מאפשר
לנו להציע טיפול רב מקצועי ברמה מעולה ,ולתת רשת בטחון
למאושפזים ולמשפחותיהם.
הטיפול הרפואי והסיעודי המעולה שמקבלים המאושפזים – מתבטא
בנתונים הסטטיסטיים – כאשר הגיל הממוצע הוא  91שנים ותוחלת
החיים לחולה סיעודי היא  1שנים לעומת הממוצע במדינה שהוא 3
שנים ,וכך בית החולים קיבל הכרה ציבורית כאחד המרכזים הנדרשים
והמבוקשים לאשפוז.
ידוע שאחד המרכיבים לתוחלת החיים הוא אורח החיים ואיכות החיים
ואין זה מספיק להאריך את החיים בלבד ,אלא יש להוסיף לשנים – חיים,
ולכן התחלנו משנת  2599לשפץ את המבנים 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.
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.
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אוכלוסיית היעד  -חולים סיעודיים מורכבים ,אקוטיים ,חולים
שיקומיים ,מונשמים וחולים המגיעים להתאוששות.
גורמים מפנים ,קופות חולים ,בתי חולים ,בתי אבות ,או חולים אשר
מגיעים באופן פרטי.
ריפוי בעיסוק  -מקצוע הריפוי בעיסוק מציע מגוון טיפולים שמטרתם
לאפשר תפקוד מירבי ושיפור איכות חיים ,על מנת לשקם תפקודים
ועצמאות ,מניעת חסרים ושימור יכולת קיימת.
בריפוי בעיסוק בתחום המוטורי המטופל ישפר ויחזק כוח קואורדינציה,
ליקויים בתחושה ויכולת ויזואומוטורית ,במידת הצורך יותאמו סדים
למניעת עיוותים ושמירה על תפקודי גפיים עליונות.
בתחום הקוגניטיבי המטופל ישפר את כישורי הזיכרון ,תהליכי חשיבה,
יכולת התארגנות ,בין יתר הכישורים.
בסיום ההתערבות המרפאה בעיסוק תדריך את המטופל להתאמת ביתו
ואביזרי עזר להם הוא זקוק על מנת לאפשר חזרה בטיחותית ומיטבית
לתפקודו הקודם .
בברכה ,נעמי שביט ,מנהלת מכון ריפוי בעיסוק.
פיזיותרפיה  -מחלקת הפיזיותרפיה עוסקת בהערכה ,טיפול ,מניעה,
הדרכה ומעקב.

מבוצעת בדיקה פיזיקאלית ראשונית מקיפה לאיתור צרכים שבעקבותיה
נקבע האם יש צורך בטיפול ואופן ההתערבות.
מטרת הטיפול בשיקום היא להחזיר את המטופל ככל הניתן לתפקוד
קודם ברמה המיטבית.
לשאר המאושפזים טיפול מניעתי ,משמר ,או מעקב.
בברכה ,יעל אוחיון ,מנהלת שרות פיזיותרפיה.
המכונים לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק  -מיועדים למתן טיפולים
מקצועיים מתקדמים שמטרתם השבת הקשיש למצבו התפקודי הקודם
או קרוב ככול שאפשר למצב זה.
המכונים במרכז הגריאטרי מצוידים במכשור מודרני ומגוון לשיקום
אורטופדי לאחר שברים וניתוחים בעצמות ,לאחר שבץ מוחי ,לאחר
ניתוחים וירידה תפקודית מסיבות שונות.
המרכז הגריאטרי נתניה ממוקם בדרום העיר בצמוד לכביש החוף דבר
המאפשר נגישות קלה ומהירה מצפון הארץ ,מאזור גוש דן ,מירושלים
והדרום.
דת  -במרכז הרפואי גריאטרי נשמרת הכשרות וניתנים שירותי הדת
בפיקוחו של עקיבא שפע – משגיח כשרות ראשי ואחראי על ענייני הדת
בכפוף לנוהלי הרבנות הראשית לישראל ובפיקוח מחלקת כשרות וענייני
דת במוסדות ציבור ברבנות הראשית לישראל .הפיקוח כולל את כל
תחומי הכשרות במטבח המרכזי ובמחלקות האשפוז.
על מנת לשמור על הכשרות אסור להכניס אוכל בשרי או מבושל שמקורו
מחוץ לבית החולים!
בשאלות בנושאי כשרות ודת בבית החולים ניתן להתקשר לעקיבא
595 1112291
נופשון  -הנופשון פועל בסביבה המותאמת לקשישים בפיקוח רפואי
וסיעודי ולשהות זמנית עד לחזרתו לביתו.
ייעוד הנופשון  -החלמה והתאוששות אחרי אשפוז ו/או ניתוח .מתן
אפשרות לבני המשפחה המטפלים בקשיש/ה לצאת לחופשה .שהות
בנופשון בתקופת החגים ובמהלך השנה .המתנה לסידור מוסדי.
תנאי הסביבה  -השגחה רפואית וסיעודית  11שעות ביממה .סביבה
שקטה ונעימה .אויר צח ,משטחי דשא וצמחיה נרחבים .תפריט עשיר

וכשר ,ניתן לקבל תפריט דיאטטי .חדרים מרווחים וממוזגים ,לחצן
מצוקה.
דרכי פניה  -בעזרת עובדים סוציאליים מבתי חולים או מהקהילה .או
התקשרות טלפונית ישירות לנופשון.
מחלקה סוציאלית טל.55-9135235 :
מרכז הדרכה  -ממוקם בשטח המרכז הגריאטרי נתניה.
אולמות הכנסים מאפשרים עריכת פעולות הדרכה וכנסים בתנאים נוחים
ומרווחים.
במקום חניה נוחה ,האולמות ממוזגים ומרווחים ,ציוד עזר מגוון ,כיבוד
על פי בקשת המזמין.
המרכז כולל :אולם תרבות של  295מקומות ישיבה בשורות .אולם
הדרכה של  95מקומות ישיבה בשורות או סביב.
חדר אוכל מרווח של  255מקומות ישיבה.
האולמות מאובזרים במערכת הגברה ,מקרן ברקו נייד או מקובע.
ניתן לשכור את אולם התרבות ו/או את אולם ההדרכה אשר כוללים את
הציוד הקיים במרכז הגריאטרי .בנוסף ניתן להזמין כיבוד קל ,ארוחות
מלאות או ארוחות קלות.
החנייה ללא תשלום.
דרכי התקשרות :מרכזת אולם כנסים :גב‘ זיטה צבייר ,טל‘ 55-
 , 9135215פקס .55-9195135
מחלקת הדרכה  -במרכז הרפואי הגריאטרי בנתניה פעילויות ההדרכה
מרוכזות באחריותה של אחות האחראית על הנושא  .תפקידה המרכזי
קידום ופיתוח צוות העובדים .פעילויות ההדרכה נעשות בכפוף לאגף
ההדרכה וההשכלה של נציבות שרות המדינה ,בהתאם לכללים והנחיות
התקשי"ר ,ובהלימה למטרות שהוצבו ע"י הנהלת ביה"ח.
מטרות ההדרכה
עדכון ,ריענון והקניית ידע חדש הנדרש לעובדים במילוי תפקידם.
שדרוג רמה מקצועית ופיתוח מיומנויות העובדים בתחומי עבודתם.
שיפור וטיפוח יחסי אנוש והעלאת איכות השירות.
מעבדה  -מעבדה המבצעת בדיקות בכל תחומי הרפואה ,שירות
סוציאלי ,העובדות הסוציאליות מסיעות למטופל ומשפחתו ,שירות

דיאטה ותזונה ,צוות הדיאטניות מטפל במצבם התזונתי של הקשישים,
בית מרקחת ,מספק תרופות וחומרי חבישה מתקדמים למטופלים.
בית המרקחת  -כולל מנהלת  ,רוקח ופקידה ,המטפלים ברכש ,אחסון
וניפוק של כ  195 -סוגי תרופות ,מזון ייעודי ,חומרי גלם וציוד רפואי
ומספקים את פריטי בית המרקחת למחלקות המרכז הגריאטרי.
רכש התרופות ,אחסון התרופות ,ניפוק התרופות למחלקות המרכז
הגריאטרי.
מתן מענה לצוות רפואי וסיעודי בשאלות הקשורות במידע תרופתי.
קשר עם קופות החולים ,עבור חולים סיעודיים ותשושים.
מנהלת בית המרקחת ורוקחת אחראית :מג"ר נועה משה
מכון רנטגן  -מבצע צילומים ובדיקות אולטרא-סאונד .מכון הרנטגן
ממוקם בשטח המרכז הגריאטרי מבצע צילומים ובדיקות למטופלים
המאושפזים.
ביצוע הבדיקות האלו כאן ,במרכז הגריאטרי ,מונע את הצורך בהסעת
המטופלים למכוני רנטגן בקופות החולים או בבתי החולים בסביבה,
ובכך אנו מקלים על הקשישים וחוסכים מהם טלטולים מיותרים.
המכון פועל מידי יום מלבד סופי השבוע ,ומבוצעים בו צילומי חזה,
צילומי בטן ,צילומי עצמות ובדיקות אולטרא-סאונד של איברי הבטן.
חולים שאינם מסוגלים להגיע למכון מצולמים במחלקות האשפוז
באמצעות מכשירים ניידים לצילום רנטגן.
פענוח הצילומים מבוצע על ידי רופא והדבר מאפשר לצוותים המטפלים
במחלקות להתאים את הטיפול למצבו ולמחלתו של המאושפז.
שירות תזונה ודיאטה  -מתן שרותי תזונה ודיאטה למטופלים בכל
מחלקות המרכז הרפואי גריאטרי לפי נוהלי משרד הבריאות ,במטרה
לשמור על בריאות המטופלים וכחלק מהטיפול הרפואי.
השרות מורכב מ 9-דיאטניות קליניות מוסמכות ,בעלות תואר אקדמי
ותעודת הכרה במעמד של משרד הבריאות.
כולן בעלות ניסיון רב שנים ,עם התמחות בגריאטריה ותחומים נוספים.
הדיאטניות הינן חלק מהצוות הרב מקצועי הקיים במחלקות ,ומקיימות
קשר יום יומי עם רופא המחלקה והצוות הסיעודי כדי לאפשר טיפול
תזונתי מיטבי.
דיאטנית אחראית :יעל כץ.

שירות הסוציאלי  -מהווה חלק מהצוות הרב מקצועי במרכז הרפואי והעובדות
הסוציאליות משולבות בכל המחלקות -הן במחלקות האשפוזיות (שיקום ,פנימית,
סיעוד מורכב וטיפול תומך) והן במחלקות הדיירים (תשושים ,סיעודיים ותשושי
נפש).
צוות השירות הסוציאלי מסייע ותומך בחולה ובמשפחתו במהלך האשפוז ,תוך
הכרת הקשיים העלולים לנבוע מהחולי ,מהאשפוז ואף מהשחרור או העברה
למסגרת אחרת בקהילה.
לקבלת מידע ולהתייעצות ניתן לפנות לשירות הסוציאלי:
מנהלת השירות :עירית אשר
מס' טלפון55-9135233 , 55-9135235 :
נגישות  -המרכז הרפואי "דורות" לשיקום וגריאטריה ,נגיש לנכים באופן מלא.
למגיעים בתחבורה ציבורית -קו 9א' נגיש לנכים .קיימת חניית נכים כחוק במגרש
החניה.
במידת הצורך ניתן להיכנס עם הרכב עד פתח הכניסה למחלקות .
כל המחלקות נגישות ולקומה השנייה יש מעלית רחבה.
בברכה ,דורון זעירי ,ממונה בטחון ותחבורה
צרו עימנו קשר!
למידע ,פרטים ,תיאום פגישה וכו‘55-9135293 :
פקס55-9135292 :
info@ngmc.org.il
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