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  "שיקום" מבוגרים"שיקום" מבוגרים    --דף מידע להתנסות קלינית שנה ד' דף מידע להתנסות קלינית שנה ד' 

  
התנסות שיקום הינה התנסות שלישית / רביעית לסטודנטים המגיעים מהחוג לפיזיותרפיה 

 במכללה האקדמית צפת.
 

 מטרות ההתנסות
 
 הסטודנט יקרא את התיק הרפואי וידלה ממנו מידע רלוונטי. .1

 ובייקטיבית באופן יסודי ומסודר.הסטודנט יתכנן ויבצע הערכה סובייקטיבית וא .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 מתאימים, ויבצע טיפול בהנחיית המדריך. .5

 הסטודנט ייחשף ויטפל במגוון רב של מטופלים. .6

 נט ישתתף בביקור רופאים וייחשף לעבודת הצוות הרב מקצועי בשיקום. הסטוד .7

 
 נוכחות בהתנסות

 

 ( 100%ההתנסות הקלינית מחייבת נוכחות מלאה .) 

 .סטודנט שנעדר מחלק  מההתנסות חייב לתאם עם המדריך מועדים להשלמת החסר 

 ית היעדרות בהיקף של מעל לשליש מההתנסות מחייבת חזרה על ההתנסות הקלינ

 )למעט מקרה של מחלה או שירות מילואים(. 

 
 שעות ההתנסות

 
 שעות 280שעות שבועיות, סה"כ  35שבועות,  8היקף ההתנסות: 

שעות ההתנסות הן לפי שעות העבודה של המדריך/ים הקליני/ים. במקרה שמדריך אינו 

 עליהם.   במקום העבודה, עליו להודיע לסטודנטים מי מצוות הפיזיותרפיסטים יהיה אחראי

 קשר מדריך סטודנט בהתנסות
 

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

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

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

 :דריךליווי המ .2

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

 ציפיות.

 :במהלך ההתנסות, המדריך יראה את הסטודנט .ב

i.  מבצע בדיקה מלאה למטופל 

ii.   יבדוק את תכנית הטיפול של הסטודנט 
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iii.  יצפה בטיפול שלם במטופל. כל זאת, בהתאם לשלבי ההתנסות

 )התחלה, אמצע, סוף התנסות(.

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

 רלוונטיות.

 על המדריך להנחות את הסטודנט לקראת הצגת הרפרט. .ד

מצורף לתיקיית  APP" )טופס החדש APPטופס לבצע שיחת אמצע המבוססת על " .3

 הטפסים להתנסות(.

 לבצע הערכה סופית ושיחת סיכום התנסות עם הסטודנט. .4

 דנט בהתנסותמטלות הסטו

 הגשת תיקי מטופל בהתאם להנחיית המדריך 

 )הרצאה בישיבת צוות )רפרט 

 תיאור מקרה 
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  בהתנסות קלינית בשיקוםבהתנסות קלינית בשיקום  הנחיות לכתיבת תיאור מקרההנחיות לכתיבת תיאור מקרה

  

  

  כלליכללי

במהלך ההתנסות הקלינית בשיקום, הסטודנטים נדרשים להתמודד עם כתיבת תיאור מקרה 

 ההתנסות.כחלק ממטלות 

תיאור המקרה מהווה "תיק מטופל מורחב" והוא יוגש רק לאחר שהסטודנט הגיש וקיבל 

 משוב על שני תיקי מטופל )כמקובל במקום ההתנסות(.

  

  

  מטרות תיאור המקרהמטרות תיאור המקרה

 הסטודנט ידע להציג מטופל בכתב, באופן מקיף ושיטתי. .1

 בדיקה ראשונית .א

 מהלך הטיפול .ב

 תוצאות הטיפול .ג

מידע מהספרות בתהליך הבדיקה, ההתערבות הטיפולית  הסטודנט ידע לשלב .2

 ותהליך קבלת ההחלטות הטיפוליות.

הסטודנט ידע להעריך את הטיפול שביצע באופן ביקורתי ותוך התבססות על מודל   ..33

  .., המקובל על ארגון הבריאות העולמיICF -ה

    

  פרקי תיאור המקרהפרקי תיאור המקרה

  הקדמההקדמה  ..11

 הוא נבחר לתיאור המקרה.  הצג בקצרה את המטופל, את הרקע לבעיותיו ומדוע

    ..אורך ההקדמה כחצי עמוד עד עמוד אחד

  פרטי המטופל פרטי המטופל   ..22

 פרט: -

o .אבחנות רפואיות רלוונטיות 

o  ,היסטוריה רלוונטית של המטופל, כולל מאפיינים רפואיים, פסיכולוגיים

 סוציאליים וסביבתיים.

o מורבידיים העלולים / עשויים להשפיע על הפרוגנוזה.-גורמים פרה 

o  טיפולים קודמים או כאלו שניתנים במקביל לטיפול הפיזיותרפי תיאור

 שניתן למטופל.

o .ציפיות המטופל מהטיפול 
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  הערכה ראשונית, אבחנה ופרוגנוזה הערכה ראשונית, אבחנה ופרוגנוזה   ..33

תאר את הבדיקה הראשונית שנערכה למטופל, כולל הבדיקות וכלי המדידה  -

 בהם נעשה שימוש.

o סות כלי המדידה יהיו הכלים המקובלים במקום בו מתבצעת ההתנ

הקלינית. רצוי להוסיף כלים שהסטודנט מכיר מהלימודים או ממקור 

 מבוסס אחר. הכלים יבחרו תוך תיאום עם המדריך הקליני.

 תאר באופן מפורט ומקיף את תוצאות ההערכה. -

העלה השערות לגבי הפרוגנוזה של המטופל, על סמך ממצאי הבדיקה והרקע  -

 דמוגרפי שלו.-הסוציו

 ונית.סכם את ההערכה הראש -

  

  מטרות הטיפולמטרות הטיפול  ..44

 תאר את מטרות הטיפול לטווח הקצר ולטווח הארוך. -

  ..הסבר את תהליך קבלת ההחלטות בעת קביעת מטרות הטיפול  --

  

  התערבות טיפוליתהתערבות טיפולית  ..55

 תאר את ההתערבות בצורה ברורה ומפורטת. -

 ציין את מספר הטיפולים שניתנו בסך הכול, תדירותם ומשך טיפול ממוצע.  -

 ול משרתים את מטרות הטיפול. הסבר כיצד אמצעי הטיפ -

טכניקות שנבחרו )מאמרים או ראיות מ /צטט מקורות התומכים באמצעים -

Textbooks.)התומכים בגישה הטיפולית בה בחרת להשתמש , 

אם במשך הזמן  נערכו שינויים בתוכנית הטיפול, הסבר את הרציונל שעמד  -

 מאחורי השינוי.  

רק תכנית טיפול ראשונית ושינויים שנעשו אין צורך לפרט כל טיפול שבוצע, אלא   ..66

        במשך הזמן.

  

  תוצאות הטיפול תוצאות הטיפול 

 תאר את תוצאות בדיקת המעקב. -

השווה בין תוצאות הבדיקה הראשונית לבין בדיקת המעקב )יש להציג את  -

 ההשוואה בטבלה(.

 תאר באופן מילולי את מצב המטופל בהתייחס לשינויים שנצפו. -

 סכם את תוצאות הטיפול. -
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  ם ודיוןם ודיוןסיכוסיכו  ..77

 סכם בקצרה את המקרה.  -

 הסבר: -

o ?האם ההערכה הראשונה לגבי הפרוגנוזה הייתה נכונה 

o ?האם הושגו מטרות הטיפול 

o .האם יש צורך בהמשך טיפול? אם כן, פרט בקצרה ונמק 

oo  האם בדיעבד, היית משנה מרכיב כלשהו בתכנית הטיפול? נמק  .  .  

  

  הערותהערות

כיוון שתיאור מקרה איננו יכול להדגים קשר של סיבה ותוצאה בין הטיפול לשיפור  -

במצב המטופל, יש להימנע מניסוח שמשתמע ממנו שהטיפול בהכרח הוא זה 

שהביא לתוצאות. לדוגמה: עדיף ניסוח כגון "בתום תקופת הטיפול, נמצא שיפור 

 ר במצבו של המטופל...".במצבו של המטופל...", על פני "... הטיפול הביא לשיפו

תיאור מקרה מתייחס למקרה בודד ולכן יש להימנע מלהכליל את תוצאות  -

 הטיפול במקרה זה על מטופלים אחרים.

תיאור מצב הבריאות של המטופל, בחירת אמצעי הטיפול והתוצאות יעשו לפי  -

 , דהיינו:ICF -קטגוריות ה

 
1. Health condition. 
2. Body Structure & Body Structures impairments. 
3. Body Function &  Body Function Impairments. 
4. Activity & Activity Limitations. 
5. Participation & Participation Restrictions. 
6. Environmental factors. 
7. Personal factors. 

  

  כללים להגשת תיאור מקרה ורישום ציוןכללים להגשת תיאור מקרה ורישום ציון

  
 וברווח כפול.  12ודל פונט היקף העבודה לא יעלה על עשרה עמודים, בג .1

 יש להגיש למדריך את העבודה מודפסת או בדוא"ל, לפי דרישות המדריך.  .2

חובה להגיש את העבודה למדריך עד ליום השני בשבוע האחרון של ההתנסות.  .3

 איחור בהגשת העבודה יוביל להפחתה של עשר נקודות מציון העבודה. 

 "י המדריך הקליני.הציון על מטלת כתיבת תיאור המקרה יינתן ע .4

 מהציון הכללי.  20%המטלה מהווה  .5

 .70ציון עובר הוא  .6
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  הנחיות להערכת תיאור מקרה

 בהתנסות קלינית בשיקום
 
 

 הערכת תיאור מקרה

 
 
 

שם הסטודנט____________________ שם הבודק__________ 
________________ 

 
 מקום ההתנסות__________________ 

 ________________התנסות_______ה תחום
 

 תאריך בדיקה __________________________
 
 

 יש לבדוק בכל סעיף את מידת ההתייחסות לסעיפים המפורטים בדף ההנחיה
 

ציון  קטגוריה

 מרבי

ציון 

 בפועל

 הערות

   10 הקדמה

   15 פרטי המטופל

הערכה ראשונית, אבחנה 

 ופרוגנוזה

15   

   10 מטרות הטיפול

   15 פוליתהתערבות טי

   15 תוצאות הטיפול

   15 סיכום ודיון

   5 צורת הגשה וסגנון כתיבה

   100 סה"כ
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 הנחיות להצגת רפרט – הצגת נושא בישיבת צוות )מקצועי או רב מקצועי(

 

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

תו יציג, אך הסטודנט יתייעץ עם המדריך לגבי הנושא או לך ההתנסות. שאותם הוא פגש במה

 יחפש מאמר בעצמו. 

 :היקף הצגת הנושא .2

 הרצאה מלווה במצגת. –דקות  20-25  .א

 שאלות ותשובות. /דיון  –דקות  5-10 .ב

 :דגשים בהצגת הרפראט .3

רות שו 6בכל שקופית במצגת צריך להיות מוצג נושא מצומצם. רצוי לא לכתוב יותר מ  .א

 בשקופית.

 נראה במצגת. /דברי הסטודנט בע"פ, צריכים להתאים לכתוב  .ב

 טבלאות להבהרת הנושא. /גרפים  /בתמונות  יש להשתמש .ג

 הספרות המקצועית.יש לצטט נכון מקורות מ .ד

 הסטודנט נדרש להפגין ידע ושליטה בנושא שאותו הציג ויכולת לקבל משוב מקהל הצופים.  .ה
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 נושא בישיבת צוות )מקצועי  או רב מקצועי( הצגת – הערכת רפרט

 
 

 __________ הקליני ריךדשם המ שם הסטודנט____________________ 
 __________________   מקום ההתנסות
 ___________________ תחום ההתנסות

 ________________________  תאריך 
 
 

 ם בדף ההנחיהיש לבדוק בכל סעיף את מידת ההתייחסות לסעיפים המפורטי
 

ציון  קטגוריה

 מרבי

ציון 

 בפועל

 הערות

התרשמות  –איכות המצגת

 כללית

25   

   25 רמת השליטה בחומר 

רמת המתאם בין החומר 

שהועבר בע"פ לבין  

 המצגת 

20   

   15 אופן ניהול הדיון/ההדגמה 

רמת האינטגרציה של 

הידע ו/או המוכנות של 

הסטודנט לקראת כתיבת 

 קרה. תיאור המ

15   

   100 סה"כ
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 ללק( וטופס הציונים המשוAPP)טופס  שיקוםהתנסות בהערכת הסטודנט מילוי טופס 

 

  כאשר הציון הסופי של הסטודנט ללא בחינההינה התנסות  בתחום שיקוםהתנסות ,

העברת הרצאה  10%, תיאור מקרההגשת  20%, (APP) הערכת המדריך 70%יכלול: 

 לפי הטבלה הבאה. לצוות  )רפרט(.

 ציון  

 

  APP (70%)ציון טופס 

 Caseתיאור מקרה )ציון 

study ) )(20%) 

 

ציון העברת הרצאה  

במסגרת ישיבת צוות )רפרט( 

(10%) 

 

 

  (100%ציון סופי )

)לנוחותכם ניתן להשאיר 

לסגל המכללה למלא את 

 הציון הסופי(

 

 

  למילוי טופסAPP טופסללינק הבא:  סיש להיכנ APP המכללה האקדמית צפת  

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

o  לל בחוג לפיזיותרפיהקעל כל מרכיביו ישוהציון הסופי 

 

 
 בפקס למס' לשלוח הרפרט וטופס הערכת תיאור המקרה יש  הערכתטופס את 

 zefat.ac.illioras@או במייל  6927829-04

 

  ,באתר המכללה האקדמית צפת בדף החוג לפיזיותרפיה תחת מידע למדריכים קליניים

 ניתן למצוא את כל הטפסים הדרושים להתנסות

. 

 .האקדמית צפתהמכללה  ,החוג לפיזיותרפיה סגל -תודה על שיתוף הפעולה

 

  

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

