הקמת אתר לפיזיותרפיסט החוקר
הקדמה:
בשנת  9002נבחר נושא "הידוק הקשר אקדמיה – שדה קליני" כאחד ממנועי הצמיחה של מקצוע
הפיזיותרפיה .הוקם צוות מהאקדמיה ומהשדה הקליני שמטרתו הייתה יצירת פלטפורמה של
הידברות ושיתוף פעולה בין האקדמיה לשדה הקליני .
אחד מתוצרי הקבוצה הייתה חוברת ניירות העמדה של מקצוע הפיזיותרפיה שהושק בכנס האחרון.
כיום יש שתי קבוצות בתחום אקדמיה – שדה קליני שעובדות במקביל:
 .1הכשרה קלינית של סטודנט וחניכת הבוגר
 .9קבוצת מחקר אקדמיה – שדה קליני
בכנס זה נציג את קבוצת המחקר.
מטרות קבוצת המחקר:
 .1העלאת המודעות לחשיבות מחקר בפיזיותרפיה
 .9עידוד ביצוע מחקר ע"י הפיזיותרפיסט בשדה הקליני
 .3עידוד פרסום מחקרים בתחום הפיזיותרפיה בירחונים מדעיים בארץ ובעולם
תוצאות:
הקבוצה הקימה אתר לפיזיותרפיסטים על מנת להנגיש את המידע הנדרש לצורך תחילת ביצוע מחקר
קליני .ניתן למצוא באתר הסבר איך צריך להתחיל מחקר ,כמו כן ,ישנם באתר קישורים למאגרי מידע
בנושאים רפואיים ,בבריאות הציבור ומולטי-דיסציפלינאריים ,רשימת קרנות המממנות מחקר,
רשימת חוקרים ומנחים בתחום הפיזיותרפיה אליהם ניתן לפנות ,רשימה של הנחיות קליניות
עולמיות ,רשימה של כלי מדידה מתורגמים לעברית ,מתוקפים ומהימנים לפי תחומים (אורתופדיה,
נוירולוגיה ,ילדים ,איכות חיים ועוד) ,רשימה של התזות שנעשו בארץ בתחום הפיזיותרפיה ,הנחיות
בעברית להגשת הצעות מחקר לאישור ועדת הלסינקי ,ועוד.
סכום ומסקנות:
האתר נועד לעזור ולהקל על פיזיותרפיסטים לבצע מחקרים בשדה הקליני .קבוצת מחקר אקדמיה –
שדה קליני תמשיך לעודד ולעזור בקיומו של מחקר קליני בתחום הפיזיותרפיה בארץ בדרכים נוספות.
השלכות לעשייה הקלינית בפיזיותרפיה:
העשייה הקלינית בפיזיותרפיה תתפתח רק בעזרת  Evidence Based Practiceמטרת הקבוצה
להקל ולהנגיש את המחקר לפיזיותרפיסטים בשדה הקליני תוך שיתוף פעולה בין השדה הקליני
לאקדמיה.
דברי תודה :ברצוננו להודות לקבוצת המחקר ששיתפה פעולה ועמלה על התוצרים ,וכל זאת
בהתנדבות מלאה.
 .1ד''ר אלה בין

המכללה האקדמית צפת

 .9נועה בן עמי

נציגת המועצה העליונה ,אוניברסיטת אריאל

 .3שלי בר סלע

מאוחדת ספורט

 .4ד"ר חני ויטלסון

משרד החינוך

 .5ד''ר אירית ויסמן פוגל

אוניברסיטת חיפה

 .6ד''ר מיכל כץ לוירר

אוניברסיטת תל אביב

 .7פרופ' מאיר לוטן

אוניברסיטת אריאל

 .8רותי פלג

בתי חולים ממשלתיים

 .2סילבי פרנקל טולדו

בתי חולים ,כללית

 .10ד''ר לאוניד קליחמן

אוניברסיטת בן גוריון

 .11ענת שעשוע

קהילה ,כללית

בחסות המועצה העליונה לפיזיותרפיה בישראל

