
 טופס "הערכת סטודנטים לפיזיותרפיה בהתנסות קלינית"                                               תיאור מקרה עבוד תרגול מילוי 

  . מדריכים אותו שמעון ויעל. מכוןהשנייה, התנסות סטודנט לפיזיותרפיה בהתנסות , גדעון

בבדיקה  עומד לעשותהוא במהלך רוב תקופת ההתנסות, גדעון הסביר למטופליו ברמה טובה מה 

לרוב הקפיד שימשיך בטיפול.  מיםמסכיהם אם  יםובטיפול, ציין מראש אם יכאב, ושאל את המטופל

  מטופל. פעם כאשר עמד לבצע בדיקת גב טורקאליהשל התא בזמן שהיה עם  ןלסגור את הווילו

לתא הטיפול בזמן תיכנס )אשר לוותה אותה(  מהמעוניינת שאהיא , שאל אם 20למטופלת בת 

אשתו של מטופל מעדכן את את גדעון המדריך שמע  , באחת הפעמים,בתחילת ההתנסותהבדיקה. 

 בלי לקבל את הסכמתו של המטופל לעשות זאת. מעל מצבו של המטופל, וזאת 

בין לא ידע מה האבחנה של המטופל או לא ה כאשרהמדריך שאל את הוא . גדעון אוהב ללמוד

שם מיד ר הוא לו, . כאשר המדריכים תיקנו אותו או העירוציע לו לבצעטכניקת טיפול אשר המדריך ה

התאים. לפני קבלת כל מטופל חדש, הוא זה כאשר  ,יישם בטיפול הבא או למטופל הבאבפנקס ו

 .  התכונן והשלים ידע חסר

 הוא אך לאחר שהמדריך העיר לו,, דקות 5-10פעמיים באיחור של   גדעון הגיע התנסותבתחילת ה

, וכל ולא מגולח מכנסיים קצרים, חלוק מקומטלהתנסות לבוש בהגיע הוא הגיע בזמן. כמה פעמים 

הזיהוי כך לעתים קרובות המדריכים היו צריכים להזכיר לו להפוך את תג  רו לו.יפעם המדריכים הע

וא סטודנט , ולא ציין שהפעמים הציג עצמו למטופלים רק בשמו, ולראות את שמושניתן ל

ללמוד מילים בערבית  היה רגיש למטופלים מתרבויות שונות, התאמץיחד עם זאת, לפיזיותרפיה. 

 ורוסית על מנת לתקשר טוב יותר עם מטופליו.

ה בעצמו עוגה אשר אפ ציע עזרה כשצריך והביאהתנסות, גדעון השתלב יפה בצוות, הה מתחילת

 מר בוקר טוב למנקהעת תורים מול המזכירה וכל בוקר אטופלים בקבילמלישיבת צוות. בנוסף, עזר 

 רש לשלומה. וד

תגבר על מכשולי כישרון תקשורתי יוצא דופן. הוא הצליח לתקשר עם כל המטופלים, וה לגדעון

קשר אתו י, תקרסולנקע ב הגיע בעקבותאשר  אוטיזםעם  8תקשורת באופן יצירתי. בטיפול בילד בן 

על  למטפל אחרא לבן משפחה או ולקר הוא לא היססחק ובעזרת תמונות אשר הכין מראש. דרך מש

 דא שהמטופלים מבינים אותו.מנת שיעזור בתרגום, ווי

, וזאת על המטופליםאת התיעוד על בתיקים הרפואיים שלים לא ה רובל. בתיעוד רב קושי היה לגדעון

כאשר הכין דו"ח על מטופל שלו שהוצג בישיבת צוות, מהמדריכים. חוזרות ונשנות זכורות אף ת

שבו הפנה מטופל שלו לאורתופד לצורך בקשה לבדיקות מכתב . בברור ולא מלאהיה תיעוד לא ה

כיצד יש לכתוב את אותו  הנחה, וזאת גם לאחר שהמדריך הדמיה, חסר היה מידע חשוב על המטופל

  המכתב. 

כאשר גדעון בשבוע האחרון להתנסות,  מטופל.של איון יבביצוע ר היה שיפור רב לך ההתנסותבמה

מנושא לנושא, ולפעמים  ברעאיון לא מסודר, יר , אך ביצעלרוב המידע הרלוונטי הגיעביצע ראיון, הוא 

צליח לזהות מה המטופל רוצה הו צע ריאיון בצורה מנומסת,יהוא באל את אותה שאלה פעמיים. אף ש

 להפיק מהטיפול.

 גדעון לרוב בוחר כלי הערכה מתאימים בצורה טובה.

צע הערכה עם כיסה את המטופל במידת הצורך. הוא בימר על צניעות המטופל וגדעון ש, בדיקה בזמן

 לערוך דייק, ולרוב שכחטכנית את טווחי התנועה של המטופל באופן נכון אך לא דד טוב, מ הנדלינג

 מדויקתבדיקת כוח שרירים ע נדרש לבצכאשר  בשני מקרים,. בכך גם כשעלה הצורך -בדיקת תחושה

רגיש לתגובות המטופל, היה גדעון (. quick testלגפה מסוימת, הסתפק בבדיקה גסה של כוח בלבד )

גיל גם ארוך מהר סיים בדיקה בזמןגדעון רגיש אי נוחות. המטופל ה ה את מנח המטופל כאשרושינ

 .בשבוע האחרון להתנסות

APP - Assessment of Physiotherapy Practice 



 צעובי פתולוגיהלבין השל המטופלים סימפטומים הסימנים וה בין בצורה טובה קישררוב הזמן, גדעון 

 עדיפויות של ממצאי הבדיקה. יפה סדרי 

 . עם המטופל תרשימה של בעיות המטופל תוך התייעצוברמה מצוינת צר י גדעון

שה זאת מטרות לטווח קצר, ובסיום ההתנסות עבקביעת עון השתפר מאוד במהלך ההתנסות גד

קבע מטרה הוא  מציאותיות. לדוגמה: לטווח ארוך לא היו בעקש בצורה טובה. יחד עם זאת, המטרות

י ה לו דריכה עקב שברים מורכבים בשתאסורהייתה בכיסא גלגלים ו שישב 60בן מטופל עבור 

 סח מטרות בצורה מספקת.ינ ןגדעוחודש.  ישתתף בתחרות סקי כעבורשהרגליים, 

מתאימות הן בפני המטופלים מספר אפשרויות טיפול אשר הוא חושב ש סרגדעון פבחירת טיפול: 

ת על ראיות מבוססוהיו רגיש נוח לבצע אותם. רוב האפשרויות )בעקבות ממצאי הבדיקה( ושהוא ה

לדוגמה: הוא הסביר  חושב שטיפולים אלה מתאימים.הוא סביר למטופלים מדוע מחקריות, והוא ה

שיבצע לה מתיחה על  הקשיקשה אשר ב ואוסטאופורוזיסעם כאבי גב כרוניים  75מטופלת בת ל

  .לה מדוע כיום טיפול זה אינו מתאים שנה וזה מאוד עזר", 20י ו לה לפנשיחה "כמו שעתמיטת מ

כמה תחומים היו  ך, אסביריםצע טיפולים יבהשתפר רבות במהלך ההתנסות. הוא גדעון ביצוע טיפול: 

מעט  היהשלו   Handling - צע את טכניקות הטיפול בצורה טובה, אך הי: הוא בלשיפור. לדוגמה

 יצא מתאבמהלך הטיפול בשבוע האחרון ידיים בין מטופל למטופל, ו כח לרחוץש הוא. מסורבל

בסיום ההתנסות, . תכנןעבור התרגילים ש להביא ציוד שהיה זקוק לו המטופל שלוש פעמים על מנת

יחד עם זאת, . (יותר מידי דקות 5-10) כדי לסיים טיפול יותר זמן מהמצופה מסטודנט  קח לו קצתל

צורך בכך, ובמספר מקרים דיבר עם המדריך לגבי הפניית  ביקש את עזרת הצוות כאשר היההוא 

 עובדת סוציאלית. נוספים בריפוי בעיסוק, ולתמיכה שלמטופלים שלו לטיפולים 

הסוציאלי והחברתי תייחס לרקע הוא הגדעון כישרון בהדרכת המטופל! הוא נועד להיות מורה. ל

 עודד את המטופלים לבצע תן לו הסברים על הטיפול. הוא שנגיע המטופל ולמקצועו בשעה שממנו ה

ברר איתם אם לדעתם ית שנתן להם, ובהבתרגילי  יםתף את המטופליש. הוא תרגילים בבית

 .ביצוע התרגילים ברי

צע את השינויים המתאימים לפי ההערכה יוב עריך יפה את תגובת המטופל לטיפוללרוב גדעון ה

 החוזרת ותגובות המטופל.

.  חליט על המשך טיפול על פי התקדמותו של המטופלבטיפול, וה את המטופל לרוב גדעון קידם

 במכון.המטופל מטיפולים  לו לשחרר את ציעהווח למדריך וידכאשר המטופל לא התקדם, הוא 

כה לטיפול יחשר סיימו טיפול. בדרך כלל גדעון במהלך ההתנסות היו לגדעון מספר רב של מטופלים א

דרך את יתת הטיפולים. בפגישה האחרונה הוא האחרון על מנת להודיע למטופל שהוא סיים א

ודיע לרוב גדעון ה. מהמסגרת מתאיללהמשך טיפול אותו פנה ם בבית או היתרגיליההמטופל בביצוע 

 כנית השחרור. זכיר לו שעליו לשתף את המטופל בתצורך לה היה אךכנית השחרור, למטופל על ת

להם  לבחור בטיפולים אשר היה קפידר מחקרי על שיטות ואמצעי טיפול והלחפש חומרבה גדעון הי

זר כן, הוא ע-. כמועדכניותהכי ( clinical guidelines)נחיות הקליניות התאימו להביסוס מחקרי וגם 

 פנה אותם למקורות מידע אמינים.ואף ה פלים לאתר מידע רפואי רלוונטילמטו

 של המכוןנחיות הוה םנהליעל ה, הקפיד על בטיחות המטופלים מתחילת ההתנסות, גדעון תמיד

ר הבחין שקיימת אדמומיות משמעותית על עובאחד המקרים, בעקבות טיפול בכרית חמה, והארגון. 

במקרה נוסף, הוא הודיע למדריך למדריך וביקש שיגיע לראות את המטופל.  דיווח מיד הוא המטופל.

מאחר ע לטיפולים אצלו במכון הפרטי מר למטופל חדש שעדיף לו להגישמע פיזיותרפיסט אוכש

 מאשר במכון של קופת חולים.בה יותר טוב קבל טיפול הרי שבמכון הפרטי שלו הוא


