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הערכה וטיפול אורתופדי

)Clinical reasoning formטופס חשיבה קלינית (
תאריך: __________  שם המטופל: ______________  שם הסטודנט: ___________

אבחנה עיקרית: _______________

Body Chart
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 S/E- ימולא בתום ה- חלק א

.  מהם הדברים המטרידים את המטופל? בעיות המטופל מנקודת ראותו ודירוגם (דגש על 1
):dysfunctionמגבלות  פונקציונלית-

) לכל אזור source of symptomsמנה את המבנים החשודים כמקור הסימפטומים ( .2
סימפטומטי רלוונטי.

2אזור  1אזור  מקור הסימפטומים

מבנה מקומי

מבנה מקרין/משליך

. גורמים אשר חשפו את המטופל או אשר תרמו לבעייתו (תעסוקה, ספורט, גורמים 3 
משפחתיים, 

:Predisposing factorsחברתיים ונפשיים, טראומה)- 

____________________________________________________

____________________________________________________
Pathophysiological mechanisms . א. ציין את מנגנוני ייצור הסימפטומים:4

. ב.  רשום את העדויות התומכות במנגנון עבור כל סימפטום. 4

Affective Autonomic Central Peripheral
neurogenic

Nociceptive סימפטום

סמן ב* את המנגנונים העיקריים לפי דעתך.

:האם הסימפטומים מתאימים לתבנית\תבניות קליניות שאתה מכיר? אם כן, פרט . 5
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______________________________________________________________

. .  האם חסר לך מידע לשם תכנון\ביצוע הבדיקה הפיזיקלית ? אם כן, מהו?6

______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________

)O/E( – תכנון בדיקה פיזיקלית חלק ב'

. דרג והסבר 1

  ______________________________________________ (0- 10) severity

Irritability (נמוכה - גבוהה)    ________________________________________  

 ______________________________________________________Stability  

 

.   איזה מרכיב הוא הדומיננטי דלקתי\מכני (סמן על הסקלה)2

דלקתי  -----------------------\---------------------מכאני

ציין את הגורמים התומכים\שוללים בהחלטתך

מכאני דלקתי

..  האם הסימפטומים מצריכים זהירות? הסבר3

_____________________________________________________________

4 . CI_________________________________________________

.  האם תערוך בדיקה פיזיקלית מלאה\מוגבלת? נמק5
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.  אלו בדיקות תכלול בבדיקה הפיזיקלית? נמק את החלטתך לגבי כל בדיקה, רשום לפי 6
סדר הבדיקה 

     אותה תערוך וציין בכוכבית (*) מהן הבדיקות שחייבים לבצע כבר בבדיקה הראשונה.

נמק בדיקה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

.  רמזים בראיון בקשר לטכניקה או לטיפול שניתן להשתמש בהם בהמשך7

ותכנון הטיפול, O/E – הסקת מסקנות מה- חלק ג'

.  מהם ממצאי הבדיקה אשר תמכו או שללו את ההשערות שלך בנוגע לבעיית המטופל?1

שולל תומך השערה

.ערוך לפי סדר חשיבות את בעיותיו של המטופל, שמבוססת על הריאיון והבדיקה (התייחס 2
גם

    לגורמים תורמים).
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. מהי הפרוגנוזה? מנה  גורמים חיובים ושליליים3

______________________________________________________________
________

. ציין מטרות טיפוליות העונות על הבעיות ואת אמצעי הטיפול המתאימים להשגתן 4
(בהתחשב

באמצעי זהירות וב-  CI בטיפול). 

אמצעי טיפול ציין את הגורמים המגבילים
בהשגת המטרה

מטרה פונקציונאלית


