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 פ"התש,  בניסן'  ד

 2020 מרץ 29
  170368720סימוכין:

 שלום רב,

 2מס'  -איגרת לפיזיותרפיסטים בעת הקורונה  הנדון:

ממה שאנו מכירים ואף    בתכליתאת כולנו הפיזיותרפיסטים להסתגל למציאות שונה    תחייב מש  תקופהעלינו    תברוע

ים ללמוד ולחדד כישורים  אנו נאלצ מגע, מישוש וקרבה למטופלים.  –טיפול במרכיבים מרכזיים  להתאים

הערכה, הכוונה והדרכת  תקשורת כאמצעי לאבחון,  חזק מיומנויות לסגל דרכי טיפול חדשות ול , מקצועיים

   .שמירה על בריאותינו בפני זיהומיםמיגון אישי לל  הנחיות  מרענניםמושגים חדשים,  אנו לומדיםופלים. המט

ובקופות החולים, פועלים בהתאם   םהכלליים והגריאטריי פיזיותרפיסטים במוסדות הציבוריים, בבתי החולים

די בודדים במערכה ואנו במחלקה   מרגישיםלהנחיות הארגונים בהם הם עובדים. הפיזיותרפיסטים במגזר הפרטי 

 מידע והכוונה.  להם את המיטב לספק   עושיםהארצית לפיזיותרפיה, 

עם ריבוי החולים הבינוניים והקשים,  תוך כדי עשייה.    חדש  תנו ליצור גוף ידעומחייבת א סביבנו  הדינמית  המציאות  

אם מונשמים ובין אם לאו. הפיזיותרפיסטים  חולים הזקוקים לטיפול נשימתי, בין ב כבר מתמלאיםבתי החולים 

לתת מענה ולמצות עד תום את הידע והמשאבים המקצועיים העומדים   ים קראנוחולים עומדים כבר בחזית  ה בבתי 

פרסמו  ושהתארגנו ותוך ימים ספורים מנוסים, זאת הזדמנות מצוינת להודות לקבוצת פיזיותרפיסטים לרשותם. 

  ניתן למצוא בקישור:  אותו לטיפול בחולי קורונה"מסמך, "הצעה למתווה 

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/77777.pdf  

קורונה במחלקות בבית   המלצות לטיפול בחולי  םף ופרסבאופן שוטכן, ארגון הפיזיותרפיה העולמי מתעדכן -כמו

 Physiotherapy Management for COVID-19 in the acute hospital settingחולים כללי:  

19_FINAL.pdf-org/files/files/wcptnews/images/Physiotherapy_Guideline_COVIDhttps://www.wcpt.org/sites/wcpt. 

ס סטודנטים  ו גיעוסק ב ומשרד העבודה והרווחה, הבריאות במשרדבשיתוף  כבר עכשיו מטה החירום לכוח האדם

ביוזמת המחלקה הארצית לפיזיותרפיה  לפיזיותרפיה על מנת לגבות את הפיזיותרפיסטים בבתי החולים. בנוסף, 

  170-ותוך יום נרשמו למעלה מ לגיוס פיזיותרפיסטים המוכנים לתרום למשימה חיונית זאת רסמה קריאהופ

ות וההתגייסות בקהילת הפיזיותרפיסטים  אנחנו באמת יכולים להיות גאים על רוח ההתנדב. פיזיותרפיסטים

 למשימות לאומיות חיוניות. 

להזכירכם, אתר האינטרנט של משרד הבריאות מתעדכן באופן שוטף וניתן למצוא בו הנחיות ביחד עם חומרים  

 לפעילות גופנית, תזונה ועיסוק פנאי בעת השהייה בבית.  

 ליכם,בברכת בריאות והצלחה לכם, לכל בני משפחותיכם ולמטופ

         

 אילה פרג 
 פיזיותרפיסטית ראשית         
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