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 כן  קליניקה \התנסות מעשית

 

 70 ציון עובר בקורס

 

 למקבי/דרישות קדם )אם אין נא לרשום אין(

 נוירולוגיה, פסיכולוגיה שיקומית.עיוני: 

 שיקום נוירולוגי, שיקום קטועים, שיקום נח"שקליני: 

 

 )הרציונל, תפקידו בתוכנית, דגשים, ייחודיות ומהלכו וכיו"ב( תקציר הקורס\תיאור

ההתנסות הקלינית כוללת חשיפה והכרות של הסטודנט עם מרכזי שיקום בתחום הנוירולוגי ובתחום 

תופדי ויישום הידע שנרכש בתחום, תוך התייחסות למיצוי הפוטנציאל של המטופל והבאתו האור

  ת.רביהתפקוד המילרמת 

 

 מטרות הקורס: 

 .הסטודנט יתנסה בקריאת התיק הרפואי וידלה ממנו מידע רלוונטי  .1

 .הסטודנט יתנסה בתכנון וביצוע הערכה סובייקטיבית ואובייקטיבית באופן יסודי ומסודר  .2

 .הסטודנט יתנסה בתיעוד ממצאי הבדיקה באופן ברור ומאורגן  .3

 .הסטודנט יתנסה בהגדרת בעיות החולה וקביעת מטרות טיפול לפי סדר חשיבות  .4

הסטודנט יתנסה בקבלת החלטה על אמצעי טיפול מתאימים, ויבצע טיפול בהנחיית   .5
 .המדריך

 .הסטודנט ייחשף ויתנסה בטיפול במגוון רב של מטופלים  .6

  .הסטודנט ישתתף בביקור רופאים וייחשף לעבודת הצוות הרב מקצועי בשיקום מומלץ:   .7

 

 תוצרי למידה 

 .הסטודנט יידע לקרוא את התיק הרפואי ולדלות ממנו מידע רלוונטי  .1

 .הסטודנט יידע לתכנן ולבצע הערכה סובייקטיבית ואובייקטיבית באופן יסודי ומסודר  .2

 .ממצאי הבדיקה באופן ברור ומאורגן הסטודנט יידע לתעד את  .3

 .הסטודנט יידע להגדיר את בעיות החולה ולקבוע מטרות טיפול לפי סדר חשיבות  .4

 .הסטודנט יידע להחליט על אמצעי טיפול מתאימים, ויבצע טיפול בהנחיית המדריך  .5

 .הסטודנט יידע איך לטפל במגוון רב של מטופלים  .6

 חלק בביקור רופאים ובעבודת צוות רב מקצועי בשיקום. : הסטודנט יידע איך לקחתמומלץ  .7



 

 

 

  
 

 

 

 תכני הקורס: \נושאי 

 \מספר מפגשים נושא

 שעות 

מספר פריט  שם המרצה 

ממקורות 

 חובה/מומלץ 

 

הבנה של   : התנהגות מקצועית

זכויות והסכמת המטופל. מחויבות 

ללמידה. התנהגות  אתית, חוקית 

 עבודת צוות.  ורגישות תרבותית.

שעות שבועיות  35

שבועות  8למשך 

סה"כ  -רצופים

 שעות 280

המדריך הקליני 

במקום 

 ההתנסות

 

תקשורת יעילה   תקשורת:

 מילולית ובלתי מילולית.  –והולמת 

 תיעוד ברור ומדויק.

 

ראיון הולם למטופל. ההערכה: 

בחירת כלי הערכה מתאימים 

לבעיות המטופל. הערכה 

 פיזיקלית.

 

פירוש ממצאי  ון:ניתוח ותכנ

זיהוי בעיות המטופל   ההערכה.

 ודירוג לפי סדר עדיפות.

קביעת מטרות מציאותיות לטווח 

 קצר וארוך בתאום עם המטופל.

בחירת התערבות מתאימה תוך 

 שיתוף המטופל.

 

ביצוע  התערבויות התערבות: 

למטופל. ניטור  הולמות. חינוך יעיל

  והערכת  השפעת ההתערבות.

בהתערבות.   תכנון  התקדמות

 השחרור.

 

 יישום התערבות מבוססת ראיות: 



 

 

 

  
 

 התערבות מבוססת ראיות בטיפול.

זיהוי אירועים ניהול סיכונים: 

המהווים סכנה ודיווח על מצבים או 

התנהגויות בלתי ראויים או 

מסוכנים ושמירה על בטיחות 

 המטופל.

 

 

 

 

 

 ית: \חובות הסטודנט

 החובות חובה

V (100%חות מלאה )נוכ 

V הגשת תיקי מטופל. 

V הגשת תיאור מקרה(Case study)  

V .העברת הרצאה/רפרט לצוות 

 

 דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי :

משקלן  שם המטלה דרכי הערכה

 -באחוזים

% 

ציון עובר 

 במטלה

 

 הערה

ציון טופס הערכת סטודנט ע"י 

 (APPהמדריך הקליני )

 70% 70   

  70 20%  ר מקרה  ציון תיאו

ציון העברת הרצאה  במסגרת 

 ישיבת צוות )רפרט(

 10% 70  

 100%  100%  סה"כ

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

  (  באקדמיה לפי אחד הכללים המקובליםמסודרת ) עדכנית - ביבליוגרפיה חובה

 נוירולוגיה קורס  סילבוס .1

 סילבוס קורס מבוא לרפואת שיקום .2

 שיקום נוירולוגיקורס  סילבוס  .3

 שיקום קטועים קורס  וססילב .4

 שיקום נפגעי חוט שדרהקורס  סילבוס  .5

 פסיכולוגיה שיקומית  קורס  סילבוס .6

 סילבוס קורס גריאטריה וגרונטולוגיה .7

 סילבוס קורס ניתוח הליכה  .8

 סילבוס קורס טכניקות שיקומיות   .9

 PNFסילבוס קורס   .10

 סילבוס קורס מדידות והערכה  .11

 יםסילבוס קורס תרגילים רפואי .12

 סילבוס קורס אתיקה רפואית לפיזיותרפיסטים   .13

 סילבוס קורס תקשורת בין אישית בין מטפל למטופל  .14

 

 רשות \ביבליוגרפיה מומלצת

 קניזיולוגיהקורס סילבוס  .1

 


