
 

 
 

 אישי בטיפול במחלימי קורונה בשלב השיקוםקשר שיתוף בינלאומי על בסיס 

 

של העמותה לקידום  ועד המנהלב הלשיקום ילדים בירושלים וחבראלי"ן שמי ימימה ברק ואני פיזיותרפיסטית בבית חולים 

 הפיזיותרפיה.

רפיסטים וצוות שיקומי במחלקת שיקום ילדים יותפיזהוזמנתי לעיר הואנגשי ליד ווהאן במחוז חוביי בסין כדי ללמד  2017בשנת 

 בבית חולים מקומי.

 הילדים והמשפחות. –שהיתי איתם שבועיים וגיליתי צוות נפלא, חרוץ ומוכשר עם רצון עז ללמוד ולהיטיב עם המטופלים 

 .פלים שלהםמטול העבודה עם הפיזיותרפיסטים עמהרצאות בנושאים שונים ובעיקר מ והורכבה העבודה היתה אינטנסיבית

 התקופה נוצר שילוב של קשר מקצועי וחברי חזק. במהלךמעבר לכך הם פינקו אותי בכל דרך אפשרית ו

הרופאה מנהלת השיקום, האחות האחראית שגם  :להמשיך וללמוד בישראל ם בית החוליםכשנה לאחר מכן הגיעה נציגות מטע

חולים על מנת להרחיב בתחומים ההיו אצלינו במשך שבועיים בבית  ןהלמדה פיזיותרפיה ועובדת במקצוע וקלינאית תקשורת. 

ן הן עברו לתל השומר להמשך לימודים "מאלי בטיפול בילדים המאובחנים עם שיתוק מוחין.מהן שונים במקצוע של כל אחת 

 לשבועיים.

 להואנגשי כאורחת והקשר נמשך. נסעהן "ית בית החולים אלי"מנכל ,בהמשך

ר של העמותה לקידום הפיזיותרפיה שהעבירה קבוצת הפיזיותרפיסטים שחיברה את מתווה הטיפול הוובינבמסגרת  ,השבוע

עלה הנושא של שיקום מחלימי  (,דניה חופי, אירנה פאיוק, עפרה גינת, ערן לינגו ואורנה יוסף בראונר)הנשימתי בחולי הקורונה 

 קורונה.

מכל מה שאנחנו מכירים ורבים נשארים עם בעיות ריאתיות כרוניות  מאחר וכבר ברור לנו שחולי קורונה מתנהגים אחרת

 אופייניות ועדיין אין לנו כאן בישראל נסיון בשיקומם, דניה ציינה את החשיבות בלמידה מהסינים שכבר יש להם ניסיון.

שהפך לבית  –ן לההחולים ששעבדו בזמן המגפה בבית  שלי מהואנגשי ותניצלתי את ההיכרות והקשרים עם הקולגות הסיני

 ופניתי אליהן לעזרה. –חולים של בידוד 

הן הגיבו מייד וקישרו אותנו עם שני פיזיותרפיסטים בכירים שעבדו עם חולי קורונה וכעת משקמים את המחלימים בבית החולים 

 .המרכזי בעיר ווהאן

דים אותה מניסיונם ועונים לשאלות ניה, מלמשני הפיזיותרפיסטים הגיבו בשמחה רבה לבקשתינו והם נמצאים בקשר עם ד

 שהיא מציגה להם.
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