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דף מידע להתנסות קלינית – שנה ד' – "מכון"

התנסות מכון  הינה התנסות המתקיימת בשנה ד' ולאחר שהסטודנטים עברו שתיים או 

שלוש התנסויות.

 שעות280 שעות שבועיות, סה"כ 35 שבועות, 8היקף התנסות קלינית: 

מטרות ההתנסות

הסטודנט יתנסה בבדיקה סובייקטיבית  (ריאיון) של מטופלים המגיעים לטיפול .1

במסגרת המכון

הסטודנט יתכנן ויבצע בדיקה אובייקטיבית על סמך המידע שנאסף בריאיון ..2

הסטודנט יתנסה בתהליך של חשיבה קלינית (רצ"ב טופס חשיבה קלינית) על סמך .3

הבדיקה הסובייקטיבית ואובייקטיבית .

הסטודנט יעלה השערות לגבי האבחנה הקלינית של המטופל..4

הסטודנט יקבע מטרות טיפול תפקודיות לטווח קצר ולטווח ארוך בהתאם למצבו של .5

המטופל.

הסטודנט יבנה תכנית טיפול ויבחר אמצעי טיפול מתאימים..6

הסטודנט יטפל במגוון רחב של מטופלים עם ליקויים במפרקים פריפריים ובמפרקים .7

מרכזיים (גו).

הסטודנט יעביר הרצאה/רפרט במסגרת ישיבת צוות וינחה דיון בנושא ..8

הסטודנט יתנסה בעבודת צוות וישתתף בישיבות צוות במידת האפשר..9

הסטודנט יעביר קבוצה (מומלץ עד ארבעה מפגשים) במהלך ההתנסות..10

הסטודנט יצפה בבדיקה של אורתופד..11

נוכחות בהתנסות

) 100%ההתנסות הקלינית מחייבת נוכחות מלאה .(

 סטודנט שנעדר מחלק  מההתנסות חייב לתאם עם המדריך מועדים להשלמת

החסר.

 היעדרות בהיקף של מעל לשליש מההתנסות מחייבת חזרה על ההתנסות הקלינית

(למעט מקרה של מחלה או שירות מילואים). 

מטלות הסטודנט בהתנסות 

  דפי חשיבה קלינית/תיקי מטופל במהלך ההתנסות באופן מדורג.4הגשת 
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מומלץ לקבוע תאריכי יעד להגשה, תיקי מטופל שבהם ניכר 

שיפור בחשיבה הקלינית ובכתיבה, יזכו את הסטודנט במלוא 

הניקוד.

 העברת הרצאה/רפרט (מומלץ שיהווה קישור לתיאור המקרה אך ניתן גם

להעביר נושא לפי צרכי המקום) לצוות.

.הגשת תיאור מקרה

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).

שעות העבודה במקום ההתנסות הן לפי שעות העבודה של המדריך/ים הקליני/ים..2

ליווי המדריך (את הסטודנט):.3

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

ציפיות.

במהלך ההתנסות, המדריך יראה את הסטודנט:.2

i..מראיין ומבצע בדיקה מלאה למטופל 

ii. 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

על המדריך לבחור (ביחד עם הסטודנט) מטופל לתיאור המקרה וללוות אותו .5

בשלב התכנון והכתיבה.

 מצורף לתיקיית APP החדש" (טופס APPלבצע שיחת אמצע המבוססת על "טופס .4

הטפסים להתנסות).

לבצע הערכה סופית ושיחת סיכום התנסות עם הסטודנט..5

במקרה שמדריך אינו במקום העבודה עליו להודיע לסטודנטים מי מצוות .6

הפיזיותרפיסטים יהיה אחראי עליהם.  
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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.
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:האם הסימפטומים מתאימים לתבנית\תבניות קליניות שאתה מכיר? אם כן, פרט . 5

______________________________________________________________

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

______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________

)O/E( – תכנון בדיקה פיזיקלית חלק ב'

. דרג והסבר1

  _________________________________________________ (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
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 התנסות מכון– (Case study) תיאור מקרה לכתיבתהנחיות 

o ויוגש רק לאחר שהסטודנט הגיש וקיבל "תיק מטופל מורחב"תיאור המקרה מהווה 

משוב על שני תיקי מטופל (כמקובל במקום ההתנסות).
oהסטודנט יתעד בפירוט את תהליך ההערכה והטיפול שנבחר תוך  שימוש מטרה :

בספרות המקצועית.
oתחילת השבוע האחרון של ההתנסות. על המדריך להחזיר את העבודה תאריך הגשה :

לאחר בדיקה ומתן הערות וציון סופי בשיחת הסיכום.
oפירוט מבנה העבודה:

.מבוא\תקציר

 מאמרים מהספרות המקצועית העדכנית 2-3סקירה ספרותית: הסטודנט יבחר 

(לאחר קבלת אישורו  של המדריך הקליני).  המאמרים יעסקו  באבחנה העיקרית של 

המטופל, אבחון, גישה טיפולית וכד' .
o.(בתור נספחים בסוף המסמך)  הסטודנט יצרף את המאמרים לעבודה
o :עמודים2-3היקף הסקירה הספרותית .

:תיק מטופל הכולל את המסמכים הבאים
o.(ע"פ הנהוג במקום ההתנסות) גיליון הערכה\בדיקה
o  ראיון, תכנון הבדיקה הפיזיקלית ובדיקה פיזיקלית
o טופס חשיבה קלינית
oסיכום ההערכה וקביעת מטרות טיפול תפקודיות לטווח קצר וארוך
o (רצוי לפרט את אמצעי הטפול) תכנית הטיפול
oReassessment (הערכה מחודשת) 
o תיאור רצף טיפולי והתאמות במידת הצורך
oתוצאות הטיפול\דו"ח התקדמות טיפול

 דיון
o.דיון ומסקנות מההתערבות תוך ציטוט מקורות רלוונטיים במידת האפשר
oסיכום אישי

ביבליוגרפיה

שני המקורות מהספרות העדכנית ששימשו את הסטודנט.נספח :
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 התנסות מכון– )Case studyהערכת תיאור מקרה (

תאריך:___________

שם הסטודנט:_________________ שם המדריך הקליני__________________

ציון קטגוריה

מרבי

הערותציון בפועל

10צורת הגשה וסגנון כתיבה

15סקירה ספרותית

10בדיקה סובייקטיבית

טופס חשיבה קלינית/

 תכנון הבדיקה 

הפיזיקלית

15

10בדיקה אובייקטיבית

10קביעת מטרות טיפול

10תכנית/אמצעי הטיפול

reassessment5תוצאות/

10דיון

5ביבליוגרפיה

100סה"כ

חתימת המדריך:_________________________ חתימת סטודנט:___________________
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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 בהתייעצות עם המדריך הקליני.

: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

הוצאת החומר הרלוונטי מהמאמר.2

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

שימוש נכון בציטוטים מהספרות המקצועית..4

הסטודנט נדרש להפגין ידע ושליטה בנושא שאותו הציג ויכולת לנהל דיון עם המשתתפים. .5
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 – הצגת נושא בישיבת צוות הערכת רפרט

שם הסטודנט____________________ שם המדריך הקליני __________ 
מקום ההתנסות __________________ 
תאריך  ________________________

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 

הצגת החומר הרלוונטי 

מהמאמר 

20

הקריאה הביקורתית של 
המאמר

10

10אופן ניהול הדיון/ההדגמה 

רמת האינטגרציה של 

הידע ו/או המוכנות של 

הנושא במהלך הצגת 

הרפרט

10

100סה"כ
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) וטופס הציונים המשוקללAPP (טופס מכוןהתנסות בהערכת הסטודנט מילוי טופס 

 כאשר הציון הסופי של הסטודנט ללא בחינההתנסות בתחום מכון הינה התנסות ,

 הגשת תיאור 20% דפי חשיבה קלינית, APP,(10% הערכת המדריך (60%יכלול: 

 העברת הרצאה לצוות  (רפרט). לפי הטבלה הבאה:10%מקרה, 

ציון 
)60%ציון טופס הערכה (

)10%ציון דפי חשיבה קלינית (
 במהלך ההתנסות)4(הוגשו 

)20%ציון תיאור מקרה (

)10%ציון רפרט (

) (לנוחותכם 100%ציון סופי (
ניתן להשאיר לסגל החוג 
לשכלל את הציון הסופי)

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

 ניתן גם למלא את הטופסAPP(מצורף לטפסים שנשלחו במייל) 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


החוג לפיזיותרפיה

72-4- 6927826|   Fax: +972-4-6927829  דוא"ל: 04-6927829E-mail: academic@zefat.ac.il   |   פקס: 04-6927826טלפון: 


