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מידע להתנסות משולבת (אורתופדי + נשימתי) בבית חוברת 
חולים

התנסות משולבת (אורתופדי+ נשימתי) בבית חולים הינה התנסות ראשונה/שניה לסטודנטים 

משנה ג' מהחוג לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת.

מטרות ההתנסות

הסטודנט יקרא את התיק הרפואי ויוציא ממנו מידע רלוונטי..1

הסטודנט יתכנן ויבצע הערכה סובייקטיבית ואובייקטיבית באופן יסודי ומסודר..2

הסטודנט יתעד את ממצאי הבדיקה באופן ברור ומאורגן..3

הסטודנט יגדיר את בעיות החולה ויקבע מטרות טיפול לפי סדר חשיבות..4

הסטודנט יחליט על אמצעי טיפול מתאים, ויבצע טיפול בסיסי למטופלים בעזרת .5

המדריך.

הסטודנט ייחשף ויטפל במגוון רב של מטופלים..6

הסטודנט ישתתף בביקור רופאים, ייכנס לחדר ניתוח (בתחום האורתופדי ובתחום .7

הנשימתי), יתלווה לסקטורים נוספים (במידת האפשר) וייחשף למגוון הפעילויות של 

הצוות הרפואי בבית החולים.

נוכחות בהתנסות

) 100%ההתנסות הקלינית מחייבת נוכחות מלאה .(

 סטודנט שנעדר מחלק  מההתנסות חייב לתאם עם המדריך מועדים להשלמת

החסר.

 לשליש מההתנסות מחייבת חזרה על ההתנסות הקלינית מעלהיעדרות בהיקף של 

(למעט מקרה של מחלה או שירות מילואים). 

 שעות.012 שבועות וסה"כ 6 שעות שבועיות למשך 35: היקף ההתנסות הקלינית

מטלות הסטודנט בהתנסות 

.הגשת ארבעה תיקי מטופל

 העברת הרצאה/רפרט לצוות. הנושא בתיאום עם המדריכים הקליניים (ראה

טופס הנחיות לרפרט).
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קשר מדריך סטודנט בהתנסות

על הסטודנט ליצור קשר עם המדריך כשבועיים לפני תחילת ההתנסות, על מנת .1

לקבל מידע חיוני על ההדרכה כולל השעה והיום בהם הוא אמור להגיע ליום הראשון 

של ההתנסות (במידע וקיים טופס הנחיות להתנסות, יש לשלוח אותו לסטודנטים).

יש להנחות את הסטודנט בכל שלבי הקליטה ודרישות הממונה על כח אדם לפני .2
תחילת ההתנסות.

שעות ההתנסות הן לפי שעות העבודה של המדריך/ים הקליני/ים..3

:ליווי המדריך.4

ביום הראשון להתנסות על המדריך/ים לבצע שיחת פתיחה /הכרות ותיאום .1

ציפיות.

במהלך ההתנסות, המדריך יראה את הסטודנט:.2

i.מבצע בדיקה מלאה למטופל 

ii. יבדוק את תכנית הטיפול של הסטודנט 

iii. יצפה בטיפול שלם במטופל. כל זאת, בהתאם לשלבי

ההתנסות (התחלה, אמצע, סוף התנסות).

על המדריך לבדוק פעם בשבוע את תיקי המטופל ולתת לסטודנט הערות .3

רלוונטיות.

על המדריך להנחות את הסטודנט לקראת הצגת הרפרט..4

 מצורף לתיקיית APP החדש" (טופס APPלבצע שיחת אמצע המבוססת על "טופס .5

הטפסים להתנסות).

לבצע הערכה סופית ושיחת סיכום התנסות עם הסטודנט..6

במקרה שמדריך אינו במקום העבודה עליו להודיע לסטודנטים מי מצוות .7

 הפיזיותרפיסטים יהיה אחראי עליהם
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דף עזר למדריך

.הסטודנט קרא את התיק הרפואי והוציא מידע רלוונטי

.הסטודנט הציג את עצמו בפני המטופל

.הסטודנט דאג לפרטיות המטופל

.הסטודנט תשאל את המטופל בצורה מתאימה לשם השלמת הריאיון

.הסטודנט ביצע הסתכלות כללית וספציפית והסיק מסקנות בהתאם

.הסטודנט הסביר למטופל מה הבדיקה אותה הוא עומד לבצע

 הסטודנט הנחה וסידר את המטופל במנח מתאים עבור הבדיקה אותה

הוא עומד לבצע וביקש ממנו להתפשט במידת הצורך. הסטודנט ווידא כי 

נוח לנבדק/למטופל במנח זה

.הסטודנט ביצע את הבדיקה המתאימה תוך שימוש נכון בגופו ובידיו

 הסטודנט הנחה וסידר את הנבדק במנח מתאים עבור הטיפול אותו עומד

לבצע ווידא כי נוח לנבדק במנח זה. 

.הסטודנט הסביר לנבדק מה הטיפול אותו עומד לבצע

הסטודנט ביצע את הטכניקה הטיפולית תוך שימוש נכון בגופו ובידיו

 הסטודנט ווידא כי המטופל חש בטוב לאחר גמר הטיפול ואינו סובל

מסחרחורות, קוצר נשימה או כאב

 הסטודנט השאיר למטופל הנחיות ברורות להמשך טיפול ווידא כי

המטופל מבין ומבצע.

 הסטודנט קבע מטרות טיפול פונקציונאליות ובחר אמצעי טיפול מתאימים

למטרות שבחר.
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הנחיות להצגת רפרט – הצגת נושא בישיבת צוות (מקצועי או רב מקצועי)

: הסטודנט יציג מאמר, העוסק בטיפול הפיזיקאלי באחד מהמצבים נושא הרפרט.1

הפתולוגיים,  בהם נתקל הסטודנט במהלך ההתנסות. המדריך יפנה/ יכוון את הסטודנט במציאת נושא 

ומאמרים רלוונטי להצגה. 

:היקף הצגת הנושא.2

 דקות – הרצאה מלווה במצגת.20-25 .1

 שאלות ותשובות./ דקות – דיון 2.5-10

:הצגת הרפרטבדגשים .3

 שורות בשקף.6כל שקף במצגת מציג את הנושא בצמצום – עד .1

 נראה במצגת./קיים קשר בין דברי הסטודנט לבין הכתוב .2

 טבלאות להבהרת הנושא./ גרפים /נעשה שימוש בתמונות .3

שימוש נכון בציטוטים מהספרות המקצועית..4

הסטודנט נדרש להפגין ידע ושליטה בנושא שאותו הציג ויכולת לקבל משוב מקהל הצופים. .5

: הסטודנט יציג מאמר, העוסק בטיפול הפיזיקאלי באחד מהמצבים הפתולוגיים,  נושא הרפרט.4

בהם נתקל הסטודנט במהלך ההתנסות. המדריך יפנה/ יכוון את הסטודנט במציאת נושא ומאמרים 

רלוונטי להצגה. 

:היקף הצגת הנושא.5

 דקות – הרצאה מלווה במצגת.20-25 .1

 שאלות ותשובות./ דקות – דיון 2.5-10

:הצגת הרפרטבדגשים .6

 שורות בשקף.6כל שקף במצגת מציג את הנושא בצמצום – עד .1

 נראה במצגת./קיים קשר בין דברי הסטודנט לבין הכתוב .2

 טבלאות להבהרת הנושא./ גרפים /נעשה שימוש בתמונות .3

שימוש נכון בציטוטים מהספרות המקצועית..4

הסטודנט נדרש להפגין ידע ושליטה בנושא שאותו הציג ויכולת לענות על שאלות .5

במהלך הדיון. 
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 – הצגת נושא בישיבת צוות הערכת רפרט

שם הסטודנט____________________ שם המדריך הקליני__________ 
מקום ההתנסות __________________ 

תאריך ההערכה ___________________

יש לבדוק בכל סעיף את מידת ההתייחסות לסעיפים המפורטים בדף ההנחיה

ציון קטגוריה
מרבי

ציון 
בפוע

ל

הערות

איכות המצגת– 

התרשמות כללית

25

25רמת השליטה בחומר 

רמת המתאם בין החומר 

שהועבר לבין  המצגת 

20

15אופן ניהול הדיון/ההדגמה 

רמת האינטגרציה של 

הידע ו/או המוכנות של 

הנושא במהלך הצגת 

הרפרט.

15

100סה"כ
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) וטופס הציונים המשוקללAPPהתנסות בי"ח (טופס בהערכת הסטודנט מילוי טופס 

 כאשר הציון הסופי של הסטודנט ללא בחינההתנסות בי"ח כללי הינה התנסות ,

 העברת 10% הגשת תיאור מקרה, APP ,(20% הערכת המדריך (70%יכלול: 

הרצאה לצוות  (רפרט). לפי הטבלה הבאה.

ציון 

)APP) 70%ציון טופס 

 Caseציון תיאור מקרה (
study) (20%(

ציון העברת הרצאה  
במסגרת ישיבת צוות (רפרט) 

)10%(
) 100%ציון סופי (

(לנוחותכם ניתן להשאיר 
לסגל המכללה למלא את 

הציון הסופי)

 למילוי טופסAPP :טופס יש להיכנס ללינק הבא APP המכללה האקדמית צפת 

 ניתן גם למלא את הטופסAPP(מצורף לטפסים שנשלחו במייל) באופן ידני 

oהציון הסופי על כל מרכיביו ישוקלל בחוג לפיזיותרפיה

בפקס למס' לשלוח הערכת הרפרט וטופס הערכת תיאור המקרה יש טופס את 
lioras@zefat.ac.il או במייל 04-6927829

 ,באתר המכללה האקדמית צפת בדף החוג לפיזיותרפיה תחת מידע למדריכים קליניים
ניתן למצוא את כל הטפסים הדרושים להתנסות
.

תודה על שיתוף הפעולה- סגל החוג לפיזיותרפיה, המכללה האקדמית צפת.

https://docs.google.com/forms/d/126fcp-mMk71oL0N7Ou63_56GjakBLDfnD3lBby26too/edit
https://docs.google.com/forms/d/126fcp-mMk71oL0N7Ou63_56GjakBLDfnD3lBby26too/edit
https://docs.google.com/forms/d/126fcp-mMk71oL0N7Ou63_56GjakBLDfnD3lBby26too/edit

