בית חולים אלי״ן

)ע״ר(

מרכז לשיקום ילדים ונוער

חדש
בבית החולים אלי״ן

המרפאה לייעוץ
שיקומי טרום לידתי
להורים לעובר בסיכון
הורים שזה עתה התבשרו כי ילדם שעתיד להיוולד
בקרוב לוקה בבעיה שבעקבותיה יזדקק לתהליך שיקום,
נמצאים במצב של אי וודאות וזקוקים למידע מקצועי.
המרפאה החדשה מאפשרת לראשונה לקבל מידע פנים
מול פנים מטובי המומחים בתחום שיקום הילדים.
הנכם מוזמנים לפנות ולהפנות משפחות שלהם ניתנה
אבחנה כגון :ספינה ביפידה ,מומי שלד )חסר עיוות
וקיצור גפיים( ,חיך שסוע ,מומי לב ,מחלות שריר
מולדות ) ,smaנוון שרירים מולד ,דושן ,בקר וכו׳(
ומחלות גנטיות של מערכת השרירים.

צוות המרפאה:
•
•
•
•

דר' מ .בארי – מנכ״ל בית חולים אלי״ן
דר' א .בארי – מנהל המחלקה לשיקום נשימתי
בבית החולים אלי״ן
עובדת סוציאלית בכירה
הרב צבי פורת – תמיכה וליווי הילכתי
)בהתאם לצורך(

מטרות המרפאה:
• ייעוץ ומתן מידע להורים על האתגרים הצפויים
בגידול הילד
• הכנה לקראת לידה – ייעוץ לגבי אופן הלידה
והצוות הרפואי הנדרש בשעת הלידה על מנת
להבטיח את שלומם של היולדת והילוד
• מתן מידע לגבי שירותים בקהילה וזכויות
המרפאה הותאמה גם לציבור הדתי והחרדי.

לפרטים נוספים על המרפאה ניתן לפנות
למרפאות החוץ02-6494321 :
או לרב צבי פורת054-8403514 :

בית חולים אלי"ן
מרכז לשיקום
ילדים ונוער
מחלקות שיקום
מחלקה לשיקום נשימתי
מחלקת שיקום ילדים ונוער
אשפוז יום שיקומי לילדים
שח״ר – שיקום חינוכי רפואי )מעון,
גני ילדים ובית ספר(

מרפאות חוץ רב-צוותיות
מרפאה נוירו-מוסקולרית
מרפאה לשיקום נשימתי
מרפאת ספינה ביפידה
ונפגעי חוט שדרה
מרפאה לפגיעות מוח נרכשות
מרפאת שיתוק מוחין )(CP
מרפאת הפרעות אכילה בינקות

מרפאות מתמחות
המרפאה לייעוץ שיקומי
טרום לידתי להורים לעובר בסיכון
המרפאה לאורטופדיית ילדים
מרפאת מכשירים
מרפאה לטיפול בספסטיות
מרפאה לשליטה על הסוגרים

שירותים נוספים
מסלול – מרכז ספורט
טיפולי לילדים
מרכז לשיפור מיומנויות
בריכה טיפולית
מעין  -מרכז עזרים
לילדים ונוער
מרכז מידע ארצי
לנסיעה בטוחה
לזכרה של טובי קורן
המרכז להנגשת מחשבים לילדים
עם צרכים מיוחדים
מרכז לשיקום אכילה
טיפולים פרא-רפואיים
מערך דיור לבוגרים מונשמים
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