
אשפוז יום שיקומי



טלפון היחידה: 073-2701663

 outpatient@reuth.org.il :פקס: 03-6893723 כתובת מייל

מרכז מידע וזימון תורים קול רעות: 03-5081000

פרופ' רפי חרותי
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מאיר פריד
אח אחראי יחידה

שרון כהן
אחות אחראית יחידה



ברוכים הבאים ליחידה לאשפוז יום שיקומי

השירותים הניתנים ביחידה

היחידה לאשפוז יום שיקומי בבית חולים רעות מאפשרת למטופל מסגרת טיפולית רב מקצועית תוך 

שמירה על שגרת חיים תקינה ועצמאות מרבית.

משך  טיפולים.  סוגי  שלושה  לפחות  ניתנים  ביקור  כשבכל  בשבוע  טיפול  ימי  מספר  כוללת  המסגרת 

תקופת השיקום נקבע בהתאם להערכת הצוות המטפל  ובכפוף לאישור הקופה/ הגורם המממן.

היחידה פועלת בגישה שיקומית רב תחומית ומעניקה סל טיפולים מקצועי המותאם אישית.

מהות הטיפולהטיפול
אבחון ומעקב אחר תהליך השיקום, וניהול התכנית הטיפולית רופא מומחה לשיקום

הכוללת.

ליווי, הדרכה ותמיכה.טיפול סיעוד

שיפור הניידות, הסיבולת, טווחי התנועה והקואורדינציה.פיזיותרפיה

רכישה ושיפור מיומנויות מוטוריות וקוגנטיביות הנחוצות לתפקוד ריפוי בעיסוק
שוטף ועצמאי. 

טיפול בהפרעות שפה ודיבור ושיפור מנגנון הבליעה.קלינאות תקשורת

ייעוץ, טיפול, תמיכה והכוונה, המסייעים למטופל ולמשפחתו פסיכולוגיה שיקומית
להסתגל למצב החדש, ואף לצמוח ממנו.

ליווי, תמיכה, ייעוץ והכוונה לרבות סיוע מול שירותים בקהילה. עובד/ת סוציאלי/ת

גינון בסביבה המותאמת ליכולות המטופל, להרגעת הנפש, לשיפור גינה טיפולית
איכות החיים ולקידום התפקוד המוטורי.

טיפול באמנות לשיפור התפקוד ולהנאה.תעסוקה טיפולית

טיפולים פסיכולוגיים אישיים וקבוצתיים - ייעוץ פסיכולוגי, טיפולטיפול פסיכולוגי

באמצעות מוסיקה, טיפול בדימיון מודרך.

תרגול במגוון רחב של מכשור טכנולוגי מתקדם, בליווי צוות מקצועי. חדר כושר שיקומי

הצוות הרפואי והמנהלי עומד לרשות המטופל ובני משפחתו בכל שאלה, ייעוץ והכוונה.  •

שירותי תשלומים ומחלקת רשומות רפואיות ניתן לקבל במשרדי מנהל חולים וגבייה )קומה 1 בבניין   •

ההנהלה(. 

כמו כן קיימת אפשרות לשילוב טיפולי רפואה משלימה שיקומית המסייעת למיצוי השיקום )בתשלום(.  •



יש להצטייד בטופס התחייבות )טופס 17( מהגורם המממן ולציין על גבי   •

הטופס "אשפוז יום שיקומי במרכז רפואי רעות", צריך לציין מספר קוד 

וכן את מספר ימי הטיפול המאושרים. 

קופת החולים מאשרת מראש 16-12 טיפולים. במידת הצורך, יש לדאוג   •

לאישור חדש על ידי הגורם המממן להמשך טיפול.  

הודעה על תאריך תחילת הטיפול ופירוט תכנית הטיפול תתקבל עד 48   •

שעות. 

במהלך השבוע הראשון מבוצעת הערכה רפואית לגיבוש תכנית טיפולים   •

מקצועיים   דיונים  מתקיימים  השיקום  תהליך  לאורך  אישית.  מותאמת 

אחר התקדמות המטופלים ומועדי סיום הטיפול ונערכות שיחות גם עם 

בני המשפחה. 

הודעה על סיום תקופת הטיפול ניתנת כשבועיים לפני המועד.  •

אישי  כריך  לקבל  וניתן  קפה  פינת  קיימת  ההמתנה  בחדר  לנוחיותכם:   •

בעמדת המזכירות. 

קבלה לאשפוז יום



יש להגיע רבע שעה לפני כל טיפול.   •

להודיע  נבקשכם  לשירות,  הרב  הביקוש  בשל   •

שבוע מראש במקרה של ביטול.

נא להגיע בלבוש נוח המתאים לתרגול גופני.  •

איחור  איחור.  עיכוב/  על  מראש  להודיע  יש   •

חיוב  )ללא  הטיפול  ביטול  יגרור  דקות   15 מעל 

חשבון  על  יהיה  דקות   15 עד  איחור  בתשלום(. 

זמן הטיפול.

היעדרות של יותר משני ימי טיפול )למעט מקרים   •

חריגים( עלולה להביא להפסקת הטיפולים.

תכנית טיפולים יומית עדכנית נמסרת במזכירות.  •

בכל  בליווי  מחויבים  עצמאיים  שאינם  מטופלים   •

ביקור.

ביחידה לאשפוז יום שיקומי אין חלוקת תרופות   •

ובדיקות מעבדה.

למחלקה  בכניסה  ידיים  חיטוי  על  להקפיד  יש   •

ובמהלך הביקור ולפני כל מגע ולאחריו.

הקפידו על הנהלים שלנו 
הנהלת בית החולים אינה אחראית לדברי ערך   •

ולחפצים אישיים של המטופלים. 

חל איסור על צילום בשטח בית החולים, כחלק   •

משמירה על פרטיותם של המטופלים.

בבניין  או  היחידה  בשטח  עישון  על  איסור  חל   •

בפינות  ורק  אך  מתאפשר  העישון  האשפוז. 

לבית  הכניסה  ברחבת  המוגדרות  העישון 

החולים.

זמני  לשיבוץ  המאמצים  מיטב  את  עושים  אנו   •

טיפולים הנוחים למטופל ככל האפשר. עם זאת, 

זמני  להיווצר  עלולים  המערכת  אילוצי  בשל 

המתנה ארוכים )כשעה( בין טיפול לטיפול. 

נא  מתעכבת,  לטיפול  וכניסתכם  במידה   •

לפנות לצוות המזכירות.

או  המטופל/קרוביו  מצד  אלימה  התנהגות   •

כזו שאינה הולמת את כללי ההתנהגות של 

בית החולים, עלולה להביא לסיום האשפוז.



הבדל  ללא  רפואי  טיפול  לקבל  זכאי  הנך   •

דת, גזע, מין לאום וארץ מוצא. הטיפול ניתן 

בהתאם לחוקים ולהסדרים הנהוגים במערכת 

הבריאות בישראל. 

נאות מבחינת הרמה  זכאי לקבל טיפול  הנך   •

המקצועית, איכות רפואית ויחס אנושי הולם.

של  ותפקידו  זהותו  בדבר  למידע  זכאי  הנך   •

המטפל.

הנך זכאי לבקש חוות דעת נוספת ועל הצוות   •

הרפואי לסייע בידך למימוש זכותך זו.

האשפוז  במהלך  לידך  לקבל  זכאי  הנך   •

הבריאותי,  אודות מצבך  ומפורט  מלא  מידע 

הטיפולים והבדיקות שבוצעו, כולל העתקים 

רנטגן.  צילומי  הרפואי,  של מסמכים מהתיק 

חלק משכפול המידע כרוך בתשלום בהתאם 

לנהלי משרד הבריאות, כך גם בעת העברתך 

להמשך טיפול במוסד רפואי אחר וזאת לשם 

הבטחת הטיפול הנאות בך.

ופרטיותך בכל  זכאי לשמירה על כבודך  הנך   •

שלבי הטיפול הרפואי.

הנך זכאי לבקש נוכחות של אדם נוסף בעת   •

ביצוע בדיקות/ טיפול וכו'.

על  בשמירה  מחויבים  העובדים  סגל  כל   •

סודיות רפואית לגבי כל מידע הנוגע למטופל 

מאושפז או למטופל שהשתחרר לביתו.

מטפל רשאי למסור מידע רפואי לגורם אחר,   •

הסכמתו  את  לכך  נתן  שהחולה  בתנאי  רק 

מידע  למסור  חובה  המטפל  על  שחלה  או 

בהתאם לחוקים או לפי בקשת הגוף המממן 

או לשם הבטחת המשך טיפול רפואי. 

עיקרי חוק זכויות המטופל



שירותים נוספים:
בבית החולים בית כנסת הממוקם בקומת הכניסה בבניין 6.  •

הקפיטריה ממוקמת בקומת הקרקע בבניין 7, שעות פעילותה: 07:30 - 18:00.  •

ארוחת צהריים למלווה ניתן להזמין בעלות סמלית במשרד קבלת חולים וגבייה.  •

בבית החולים חדרי אירוח )בתשלום( לבני המשפחה, לפרטים נוספים: 03-6383660.  •

פניות הציבור:
Tomer.Eliyahu@reuth.org.il | 03-6893752 ,תומר אליהו

לשירותך 
בבית החולים מגוון מרפאות ומכונים בתחומי השיקום:

אשפוז יום שיקומי  •

מכון כאב  •

מכון לטיפול בהפרעות אכילה  •

מרפאה לשיקום וטיפול מיני  •

מרפאת בליעה  •

מרפאה לרפואה משלימה שיקומית  •

מרפאת קנביס  •

מרפאת ספסטיות  •

מכוני פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק   •

חדר כושר שיקומי   •

ביופידבק  •

אבחון קוגניטיבי תפקודי  •

למידע על מגוון הטיפולים יש לפנות למוקד קול רעות:
call@reuth.org.il | 03-5081000

דרכי הגעה בקווי תחבורה ציבורית:
תחנת רכבת ״ההגנה״ בתל-אביב ממוקמת במרחק הליכה )כ- 10 דקות( מביה״ח.

.717 ,452 ,475 ,31 ,52 ,37 ,35 ,34 ,16 ,15 ,46 ,2 ,59 ,54 ,104 ,7



בית חולים שיקומי רעות, שד' החי"ל 2 יד אליהו, תל אביב
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