חברתי

העמוד שעושה רק טוב

מאזן בוחן

ערן רענן סבל במשך שנים ממאניה דיפרסיה .כמו רבים אחרים הסובלים ממחלות נפש בישראל,
הוא ניתקל בקשיים הן מצד החברה והן מצד מערכת הבריאות  //אחרי שהחלים הקים מרכזים שיהוו
תחלופה לאשפוז יום או אשפוז מתמשך ,ויציעו מענה הוליסטי כולל לנפגעי הנפש

 APSנגישון
סדרת מכשירי אימון גופני למשותקים,
 ,CVA ,CPטרשת ופרקינסון

אימון אקטיבי פסיבי
למשותקים ומוגבלי תנועה
בכל גיל.

שעה אימון ביום חיונית ל:
• שיפור תפקודי לב-ריאה
• מניעה וטיפול בפצעי לחץ.
• מניעת קיצורי גידים והגבלת
טווחי תנועה.
• שימור ושיפור שליטה בסוגרים.
• חיזוק שרירים ושיפור ניידות
במקרה של פגיעה הפיכה.
• החל ב 754 -לחודש בכפוף לתנאי
המבצע

* החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
איי.טי.שיקום בע"מ

מעלון מדרגות נייד
ההורים יוכלו לצאת מהבית

• נגישון  -מעלון מדרגות
חשמלי נייד.
• נגישון  -מתאים לכל גרם
מדרגות.
• החל ב ₪ 1917 -לחודש בכפוף
לתנאי המבצע.

צילום :אלי דסה

ב

ישראל למעלה ממיליון איש הסובלים
מהפרעות רגשיות ,שינויים במצב
הרוח ,פוסט טראומה והפרעות נפשיות
נוספות .חלקם מעידים שקיים קושי בהגדרה
מדויקת למצבם ,ולכן הם פונים למערכת
הבריאות הציבורית בתקווה למצוא מזור ,אך
לא תמיד יש למערכת להציע מסגרת הולמת
למצבם .במקרים מסוימים ,מעידים פסיכולוגים
ופסיכיאטרים ,עלולים ניסיונות האשפוז ליצור
טראומה סביב האשפוז עצמו )כמובן שבמקרים
בהם המתמודד מסוכן לעצמו או לסביבה אזי בתי
החולים הפסיכיאטרים הם המענה הנכון(.
ערן רענן ,בוגר  UCLAלמנהל עסקים,
מאמן אישי ועסקי ,מאסטר בטיפול ב,NLP
מטפל בתזונה טבעית ומדריך כושר מוסמך,
התמודד שנים עם מאניה דיפרסיה ונחשף
לקשיים בקבלת מענה הולם ממערכת הבריאות
הציבורית .לאחר שהצליח למצוא באופן עצמאי
את דרך ההחלמה שהתאימה לו ,בשילוב

טיפולים הוליסטיים שונים ,החליט ערן רענן
לחלוק את המידע שצבר מניסיון עם מתמודדים
אחרים.
רענן ,ייסד את קבוצת "מאניקר" בישראל
לטיפול החל מרגעי המשבר ועד החזרה לחיי
שגרה .לפני מספר חודשים השיק את "הבית
המאזן הראשון" של הקבוצה באחד המושבים
בשרון ,ובימים אלו הוא עמל על פתיחתו
של "בית מאזן" נוסף" .הבתים המאזנים שלנו
נקראים 'חיבורים לחיים' והמטרה שלשמה
הוקמו ,היא לטפל בדאגה רבה ובמלוא תשומת
הלב בדרי הבית" מספר רענן" .בבית מתגוררים
 10דיירים ,תחת פיקוח פסיכיאטרי  -וזוכים
לטיפולים הוליסטיים ,פרטניים וקבוצתיים.
השהיה בבית היא חלופה לאשפוז במחלקות
פסיכיאטריות בבתי חולים לבריאות נפש
שלעיתים מרעה את מצבם הנפשי של
המתמודדים".
החזון של רענן הוא שקופות החולים וביטוחי

ערן רענן ,מייסד מאניקר

הבריאות יכירו בשיטות הטיפול והתוכניות
שמציעה קבוצת "מאניקר" למתמודדי הנפש
בישראל ,ויממנו את הטיפולים על מנת שלא

עמידון

E syStand
EasyStand

ייווצר מצב שרק מי שידו משגת יוכל להשיג
טיפול נפשי הולם.
תכנית נוספת שמוכיחה את עצמה כבר
שנים רבות ,היא "מרכז "קטבים" הפועל כיום
ברעננה ומציע אשפוז יום המהווה תחליף מצוין
לאשפוזים במחלקות פסיכיאטריות .המטופלים
מגיעים למרכז לשיחות עם פסיכולוגים,
טיפולים פסיכותרפיים ,פסיכודרמה ,אומנות,
מוזיקה ,טיפול בבעלי חיים ועוד.
רענן" :בימים אלו אנו עמלים על הקמתו
של מוקד התערבות טיפולית ארצית במסגרתו
יוכלו המתמודדים עם קשיים נפשיים ובני
משפחתם להזמין אל ביתם נציגים מהקבוצה,
על מנת לאבחן את מצבם ולהמליץ על הדרך
המתאימה להמשך טיפול שיכולה להיות,
אשפוז יום ,העברה לבית מאזן ,אשפוז והשגחה
בבית המתמודד ,ולעיתים ,באין ברירה ,אשפוז
במחלקה פסיכיאטרית – שהוא לתפיסתנו
המוצא האחרון".

WAYUP
מנוף העמדה חשמלי קומפקטי

כי מגיע לך לעמוד.
עמידון EasyStand -
העמידון המתקדם בעולם
מגיל שנה ועד בכלל.
אימון גופני למשותקים,
 ,CVA ,CPטרשת ופרקינסון.
מחקרים מוכיחים,
עמידה יומיומית
חיונית לשיפור איכות החיים
בקרב מוגבלי תנועה.

שעה עמידה ביום חיונית ל:
• שיפור תפקודי לב – ריאה.
• מניעת חסימות ודלקות מעיים
ודרכי השתן.
המנוף הקטן בעולם
• מניעה וטיפול בפצעי לחץ
• מניעת קיצורי גידים והגבלת
טווחי תנועה.
• עובר בקלות במסדרונות.
• שימור ושיפור שליטה בסוגרים.
• חיזוק שרירים ושיפור ניידות
 •www.maariv.co.ilמאפשר כניסה קלה לחדר הרחצה.
במקרה של פגיעה הפיכה.
• החל ב ₪ 633 -לחודש בכפוף
• החל ב ₪ 1266 -לחודש ,
המבצע.
לתנאי
בכפוף
המבצע
לתנאי
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