
 

 הסובלים מטופלים על, Extension מועדף כיוון על בדגש, מקדים טלפוני ייעוץ השפעת

 תחתון גב מכאב

 דויטשר דניאל ר"ד, דר גלי ר"ד , עאסי היבה

 לפיזיותרפיה החוג, והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה,  חיפה אוניברסיטת

 רקע

עשויים להשפיע על תוצאות הטיפול  תרגולל היענותו, לפיזיותרפיה המתנה זמני, סוציאליים-פסיכו גורמים

. מסייע בהפחתת כאב ושיפור תפקוד המועדף התנועה לכיוון המותאם תרגול. (ת"כג) תחתון גב כאבב

 .אחרים תנועה כיווני פ"עהסיווג  משכיחות גדול Extension פ כיוון מועדף של"הסיווג ע שכיחות

 ליעילות המתייחסות המחקריות העדויות ,לכן .הפיזיותרפיה הינו חדשבתחום  טלפוניה ייעוץשירות ה

 .מעטות הינן ת"בכג בטיפול השירות

  מטרות

 ההמתנה זמן במהלך הניתן Extension לכיוון הגוו תנועתיות על בדגש טלפוני ייעוץ האם לבדוק. א

 ושביעות, גופנית מפעילות הפחד, הכאב, התפקוד רמת לשיפור יביא, ת"כג עם מטופלים עבור לפיזיותרפיה

 .ההמתנה מזמן הרצון

 בבדיקת יימצאש הכיוון לבין הטלפונית בבדיקה יימצאש המועדף התנועה כיוון בין המתאם את לבדוק. ב

 .במכון הקבלה

  שיטות

 .ומבוקר אקראי, ניסוי: המחקר סוג

 נוצר. ת"כג בשל בריאות שירותי במכבי לפיזיותרפיה הופנוש שנה 81-06 בגילאים מטופלים 06: אוכלוסייה

 3-ל טלפונית אקראית חלוקה ובוצעה, ההכללה לקריטריוני התאמה נבדקה, המטופלים עם טלפוני קשר

 (. ופלצבו, ביקורת, מחקר) קבוצות

  של מועדף תנועה כיוון לאיתור טלפונית הערכהכללה ש טלפוני ייעוץ שיחת קבוצת המחקר קיבלה

Extension בדפי ההדרכהההנחיות  הסברת עלשהתבסס  וייעוץ, בהתאם לתרגול והדרכה.  

 .ההדרכה דפיב ההנחיות יישוםל המלצהכללה ש טלפוני ייעוץ שיחתקיבלה  הביקורת קבוצת

 . בלבד הקבלה בדיקת למועד תזכורתקיבלה שיחה טלפונית שכללה קבוצת הפלצבו 

 מזמן הרצון שביעות של והערכהפיזיקאלית  בדיקה, מילוי שאלונים ממוחשבים כללה הקבלה בדיקת

 .ההמתנה

 סטטיסטי עיבוד

בהתאם להתפלגות  Medianאו  Wilcoxon מבחן התבצע בין הקבוצות במדדי התוצאה ההבדלים לבחינת

 . המשתנים

 

 

 



  תוצאות

לשאר  בהגעה לבדיקת הקבלה בהשוואה המחקר בקבוצת ביותר הגדולה ברמה ירדה הכאב עוצמת

 לא .בשאר מדדי התוצאה הקבוצות שלושת בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא (.p<0.05) הקבוצות

 .הטלפונית ההערכה לבין הקבלה בדיקת פ"עהכיוון המועדף  קביעת בין מובהקת התאמה נמצאה

 קבוצת אצל יותר גבוהה תפקוד לרמת קשורה נמצאה Extension תרגילי לביצוע יותר גבוהה היענות

 . המחקר

  מסקנות

 רצון ושביעות פחד, תפקוד בשיפורהפוטנציאל . ת במהלך זמן ההמתנה"ייעוץ טלפוני מסייע בהפחתת כג

 .נוספים מחקרים דורש

 

.כיוון תנועה מועדף, שיטת מקנזי, כאב גב תחתון, ייעוץ טלפונימילות מפתח 



 



 יכולת ויסות כאב באנשים הסובלים מכאב כרוני בכתף ההמיפלגית לאחר אירוע מוחי 

 2רותי דפרין' פרופ, 1ר מוטי רטמנסקי"ד, 1יפית קאשי' גב

 . רעננה, 272אחוזה , בית חולים לוינשטיין 1

 אביבאוניברסיטת תל , ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע, בית ספר למקצועות הבריאות, החוג לפיזיותרפיה 2

מהמטופלים לאחר  46%-11% -פוגע ב (HSP=Hemiplegic Shoulder Pain)כאב בכתף ההמיפלגית  :רקע

כאב ה מהמטופלים 21%-11%אצל כ ,אף על פי שהכאב עשוי לחלוף או להשתפר עם הזמן. אירוע מוחי

 . נו ברוראיעדיין  HSPהמנגנון האחראי להיווצרות . תפקוד היומיומיהולו השפעה שלילית על  מתמשך

ובאופן ספציפי לבדוק  ,קשור בליקוי במנגנוני ויסות כאב בשלב הכרוני HSPאם לבדוק ה :ת המחקרומטר

לדכא ביכולת  ירידה. 1: יראו HSP-בהשוואה למטופלים שאינם סובלים מ HSP-מטופלים הסובלים מ האם

הגברה באינטגרציה של גירויים מכאיבים . 2 ;גירויים מכאיבים בכל הצד הפגוע ובכתף ההמיפלגית בפרט

, יסות כאב לבין עוצמתווקשר בין מידת הליקוי ביכולת לו. 3; בכל הצד הפגוע ובכתף ההמיפלגית בפרט

  .משכו ושטחו של הכאב

 16. 2 ;בשלב הכרוני HSPעם  מטופלים לאחר אירוע מוחי 14. 1: השתתפו .מחקר חתך השוואתי :שיטות

 כאבדיכוי יכולת  -מדידות. בריאים תואמי גיל ומיןמתנדבים  HSP; 3 .21ללא וע מוחי מטופלים לאחר איר

תרמי מדידת הסתגלות לגירוי ו CPM   (Conditioned Pain Modulation=)באמצעות פרדיגמת הוערכה 

סיכום במרחב של גירוי  נבדקעל מנת להעריך אם קיימת הגברה באינטגרציה של גירויים מכאיבים . מכאיב

 Numerical Rating Scaleסולם , ם ממוחשביםתרמי יםסטימולטורשני  -מכשור וכלי מחקר. תרמי מכאיב

(NRS 0-10) ,ן שאלוMcGill  ושאלוןDN4 . 

נמצאה לקויה בבדיקת הסתגלות לגירוי מכאיב  HSP-כאב במטופלים הסובלים מ לדכאיכולת ה :תוצאות

סיכום במרחב היה קטן יותר בצד . הקבוצותבין  CPM הבדלים בבדיקת נמצאולא . הצד הפגוע לאורך

 . הכרוני ושטחו של הכאב לבין עוצמתו  CPMצא קשר הפוך ביןנמ. -HSPם הסובלים מבמטופליהפגוע 

אפשרית  קלינית משמעות. לקוי באופן חלקי HSPעם  כאב בקרב מטופלים דיכוייכולת ש ,נראה :מסקנות

 חשיבותיש , כמו כן. היורדת האינהיביציה את המגבירות תרופות לערב יש HSP עם באנשים שבטיפול היא

. הגוף צידי בין הבדלים נמצאו HSP ה בקבוצת רק שכן, הגוף צידי שני של מקיפה תחושתית הערכה ביצועל

הכאב מהווה גירוי עולה אפשרות כי , לעוצמת הכאב הכרוני CPM עוצמת לאור הקשר ההפוך בין, בנוסף

 . המעצים את יכולת הויסות במדידה זו, מתנה בפני עצמו

 Hemiplegic Shoulder Pain ,Conditioned Pain Modulation ,habituation: מילות מפתח



  
-השוואה בין שיטות טיפול לשיקום הליכה אצל חולים לאחר אירוע מוחי בשלב הסאב

   אקוטי הלוקים בצניחת כף הרגל

 ר סיגל פורטנוי"ד, שוורץ איזבלה ר"ד, נירית רותם' גב, מר איתן רווה, נעמה קרניאל' גב

 מחלקת שיקום -מעבדת הליכה ,ירושלים חולים הדסה הר הצופים בית

 

. חלקית שליטה מוטוריתבעלת ואסימטרית , מאופיינת כאיטיתה של חולים לאחר אירוע מוחי הליכ :רקע

שיטה . סד קרסול ומטופלת לרוב באמצעותכחמישית מהלוקים באירוע מוחי במתרחשת צניחת כף הרגל 

על ידי גירוי , היוצר כיווץ בשריר הפגוע מרכזית ,(FES) נוספת היא באמצעות גירוי חשמלי פונקציונלי

-בשלב סאב ויעילות אך, בשלבים כרוניים FES-ה מספר מחקרים הוכיחו את יעילות. חשמלי פריפרי לעצב

 .אקוטי לא נבדקה באופן אובייקטיבי

, FESסד קרסול לעומת , הליכה כמותיים בין שיטות הטיפול השונותלהשוות מדדי  :מטרת המחקר

 . אקוטי לאחר אירוע מוחי-לשיקום הליכה לחולים בשלב הסאב

-לאחר אירוע מוחי בשלב הסאב, (N=8)המשווה בין שתי קבוצות , חלוץאורכי מחקר  :שיטות המחקר

הכוללים  ,בשבוע במהלך האשפוז םטיפוליחמישה כל קבוצה קיבלה . אקוטי הסובלים מצניחת כף הרגל

הבדיקות נערכו בשלוש . לאחר השחרור הונחו המטופלים להמשך תרגול .דקות 51תרגול הליכה לפחות 

 .לאחר כחודש ולאחר כשלושה חודשים, בכניסה למחקר: נקודות זמן

די מדו, הליכהבמדדי זמן ומרחק  איפשרה הקלטת( Simi-Motion)מערכת לכידת תנועה : כלי המחקר

. רישום פעילות שרירית דינאמיתל( Tringo-Delsys)מערכת אלקטרומיוגרפיה טלמטרית . סימטריה

מדידת תפיסת הנבדק את ל  FAC,VAS סקלת, 10MWT,TUG :הועברו מבחנים פונקציונלים, בנוסף

 .  6MWTו ,השינוי בהליכה

ין המדדים בין השונים וכן ההפרשים בנותחו פרמטרי ההליכה בין הקבוצות במרווחי הזמן  :עיבוד נתונים

לא התפלגו נורמלית ומפאת ם מאחר ורוב ,של המשתנים נורמלית תהתפלגו נבדקה. שתי בדיקות עוקבות

 .פרמטריות-גודל המדגם הקטן הוחלט לבצע אנליזות א

לא נמצאו הבדלים סטטיסטים בין שתי . לאורך הזמן ההליכה ברוב מדדי השתפרושתי הקבוצות  :תוצאות

בהפרש בין הבדיקה הראשונה לשנייה  הקבוצות למעט הבדל בתפיסת שינוי ההליכה של המטופלים



2 

 

(p=.036 ) כך שקבוצת המחקר הראתה שיפור ובין הבדיקה השנייה לשלישיתp=.024)) , כך שקבוצת

 .השיפור בהליכה בקבוצת המחקר הייתה מיידית יותר תפיסתכלומר . הביקורת הראתה שיפור

אקוטים לאחר -יעיל לפחות כמו טיפול שמרני בשלבים סאב FESעל פי התוצאות ניתן לומר כי : מסקנות

כדאי לשים לב לפן הפסיכולוגי של ויש להמשיך ולחקור את הנושא במספר נבדקים גדול יותר  .אירוע מוחי

 .יה לשיקוםהשימוש במכשיר כמעודד מוטיבצ

 AFO, (Drop foot)צניחת כף הרגל , FES, שיקום הליכה, אירוע מוחי: מילות מפתח



  מוחי שבץ לאחר נבדקים בקרב קומפנסנטוריות צעד תגובות מאפייני

 פיילוט תוצאות

 2מלצר יצחק, 3סורוקר נחום, 2,1הנדלזלץ שירלי

 , רעננה, לוינשטיין ח"בי, לפיזיותרפיה לקההמח1, שבע-באר, גוריון בן אוניברסיטת, לפיזיותרפיה החוג2

 רעננה, לוינשטיין ח"בי', ב נוירולוגי לשיקום המחלקה 3

 

 במהלך מהאנשים 33-07% בכ ומתרחשות מוחי שבץ לאחר השכיחים הסיבוכים אחד הן נפילות :רקע

 ריקומפנסטו צעד תגובת, פתאומי משקל שיווי איבוד בעת. המוחי האירוע לאחר הראשונה השנה

 מחקרים. נפילה ולמנוע יציבות על לשמור היכול( rapid compensatory stepping reaction) מהיר

 ברגל הצעד לביצוע העדפה הראו, מוחי שבץ שורדי בקרב אלו משקל שיווי תגובות שבדקו בודדים

 יוויש הפרעות ובמהלך בעמידה בעיקר נחקרו אלו תגובות, זאת עם. (non-paretic leg) פרטית הלא

  .בלבד אחורי-הקדמי במישור משקל

 פתאומי משקל שיווי לאיבוד בתגובה הקומפנסטוריות המשקל שיווי תגובות את להשוות :מטרה

  .בריאים נבדקים לבין מוחי שבץ לאחר נבדקים בין ובהליכה בעמידה

 המשקל לשיווי צפויה בלתי להפרעה חשפונ בריאים נבדקים 5 ו מוחי שבץ לאחר נבדקים 5 :שיטות

 באופן ניתנה ההפרעה. BalanceTutor, MediTouch)) אופקי במישור הנע ממוחשב הליכון באמצעות

( 2: מצבים שניב לאחור/לפנים/שמאל/ימין ניםכיוו 3-ל רנדומלי ובאופן בעוצמתה והדרגתי מבוקר

 הצעד עביצו זמן, תגובה זמן: כגון קינמטיים נתונים. הליכוןה על הליכה עתב( 1-ו עמידה בעת

 לניתוח מצלמות דרך ייאספו התמיכה לבסיס יחסית הכובד מרכז ומיקום הצעד גודל, הקומפנסטורי

 ניידות, משקל שיווי להערכת קליניות בבדיקות בדקונ הנבדקים בנוסף. וינותחו ממד-בתלת תנועה

 . מנפילות חששו

 פתאומית להפרעה גובהבת יעילות תגובות בביצוע קושי על מצביעות ראשוניות תוצאות: תוצאות

, זאת עם. מוחי שבץ שורדי בקרב הקומפנסטורי הצעד ביצוע במהירות ירידה ועל המשקל לשיווי

 .הפרטית ברגל הצעד לביצוע וימתמס העדפה קיימת הפרטי הצד לכיוון צדיות בהפרעות כי נראה

 מוחי שבץ רדישו בקרב המשקל שיווי תגובות מאפייני בדיקת חשיבות על מצביע המחקר: מסקנות

 תכנית ולפיתוח משקל שיווי לבקרת המכניזמים להבנת לתרום עשוי המחקר. משתנות ליקוי בדרגות

 .מוחי שבץ שורדי בקרב הפרטית הרגל של תנועה/התגובה יכולת שיפור שמטרתה התערבות

  

 

 

 



מחקר : כרון קלהיפלסטיות מוחית לאחר תרגול גופני במבוגרים עם הפרעת ז
 בהדמייה מוחית

ניר , 2,1,2,1תלמה הנדלר, 4,3אליסה אש, 2,1תמיר אייזנשטיין, 2,1גלית יוגב זליגמן: מחברים
 .2,1,3,2יוליה לרנר, 2,4,3,1גלעדי

 .אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע. 2
 סוראסקי ש"ע אביב-תל רפואי מרכז, מתקדמת להדמיה וואהל מכון, המוח של תפקודית להדמיה המעבדה. 1
 סוראסקי ש"ע אביב-תל רפואי מרכז, המחלקה הנוירולוגית, המרכז להפרעות זיכרון וריכוז.4
 סוראסקי ש"ע אביב-תל רפואי מרכז, המחלקה הנוירולוגית. 3
 .אוניברסיטת תל אביב, בית ספר סגול למדעי המוח. 2
 אוניברסיטת תל אביב, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה.1

1. Sieratzki Chair in Neurologyy- אוניברסיטת תל אביב. 

 :מבוא  ורציונל

כמצב ביניים שבין ירידה  תמוגדר Mild cognitive impairment, MCI))הפרעת זיכרון קלה 
 08%שנים קרוב ל  2בתוך . לבין מחלת אלצהיימר, קוגניטיבית נורמאלית הקשורה להזדקנות

 מחלת האלצהיימרהגישה הטיפולית ב, נכון להיום. יסבלו מדמנציה MCIמהפציינטים שאובחנו כ 
תרגול גופני מהווה את אחת ההתערבויות  ,עם זאת.הינה סימפטומטית בלבד ובעלת יעילות מוגבלת

ראיות שנמצאה כבעלת השפעה חיובית על פלסטיות מוחית בהקשרים  -היחידות שהינן מבוססות
 .במודלים של מכרסמים ובאנשים מבוגרים ללא דמנציה, כרון ולמידהישל ז

  :מטרות

י סוגים של שנאת המנגנונים המוחיים המתווכים את השיפור הקוגניטיבי בעקבות  לחקור
 . MCIעם  נבדקיםב (ותרגול שאינו אירובי אירובי תרגול)פעילות גופנית 

לוג ועל ידי נויר  MCIמשתתפים שאובחנו כסובלים מ  כוללתאוכלוסיית המחקר  :אוכלוסייה
 . מומחה

 :בתחילת ובסוף המחקר מבוצעות ההערכות הבאות :שיטות
 . רביתצריכת חמצן מ. א
 .של תפקודי זיכרון ותפקודים ניהוליים פסיכולוגיתהערכה נוירו .ב
  .BDNF בדיקת דם להערכת רמת . ג 

ובה מבצעים הנבדקים טסטים להערכה של עיבוד מידע  FMRI-סריקת ה: הדמיה מוחית .ד
 . כרוןיוז

קבוצת אימון אירובי : רנדומאלית לשתי קבוצות אימון יםחולקמהנבדקים  :אימון פיזיקאלי
לא אירובית המבצעת תרגילי שווי  וקבוצת תרגול( בוצע תוך דיווש על אופני כושרמהאימון )

על ידי מאמני כושר , בבית הנבדק באופן פרטני יםתקייממהאימונים . משקל וקואורדינציה
 . דקות לאימון 38פעמים בשבוע למשך כ  4חודשים בתדירות של  3 במשך , מוסמכים

 ובזיכרוןשינויים נוירופלסטים בעיבוד מידע  מדגימות תוצאות ראשוניות מהמחקר  :תוצאות
.  וכן שיפור בתוצאות ההערכות הנוירופסיכולוגיות, (כגון אקטיבציות מוגברות בהיפוקמפוס)

אך לא נמצאה בקשר עם , נמצאה בחלק מהמשתתפים בשתי הקבוצות BDNFעלייה ברמות ה 
 .שיפור ביכולות האירוביות

ם וריבאז, בתפקוד המוחמלווה בשינויים , אינטנסיבי, בי ולא אירוביתרגול גופני אירו :מסקנות

 .MCIמשפר את יכולות הזיכרון בנבדקים עם כן ו הקשורים לתפקודי זיכרון

מסקנות ראשוניות מהמחקר תומכות בתרגול גופני אינטנסיבי  :יישומים קלינים והמלצות

אף להאט את התהליך  על מנת לשמר את מצבם הקוגניטיבי ואולי, MCIבאנשים עם 
 .דגנרטיביוהנויר

 fMRI, אימון גופני, אלצהיימר :מילות מפתח



 

 מה שחשבת בדיוק לא ,טיפול בקבוצה

 

רעות , , B.Pt דניאלה בונדה ,B.Pt לירון וינבלט ,Pt.ScM. נאוה אקשטין ,B.Pt שומי אחיטוב סלע

 B.Ptניתאי שטרנברג , B.Ptלוי  -עמיאל

 .מחוז תל אביב יפו ,שרותי בריאות כללית ,המכון לשיקום על שם בן יאיר

בעקבות כך נגרמות תופעות של פחד , ציבות ושווי משקלאבחנות רבות מלוות בירידה בי :רקע

מה שגורם לירידה משמעותית , ריתוק לבית עד כדי פחד מיציאה עצמאית מהבית, נפילות, מנפילה

  .בעצמאות המטופל

 ,בשווי משקלשונות הגורמות לליקוי  אבחנותלאנשים עם  תיאור תכנית קבוצת טיפול  :מטרה

  .במכון בן יאיר המועברת 

, לאחר אירוע מוחי 11, מטופלים שיש להם גם בעיות בשיווי משקל  32דה זו מציגה ועב  :אוכלוסיה

כל המטופלים .  ,ש"מטופלת נח 1,  עם טרשת נפוצה 3, מטופלי פרקינסון 4, עם בעיות בהליכה 5

 .  FIM, Berg Balance test, Timed up &go, Functional Reach: בבדיקות ונבדק

על פי בדיקת ריפוי )קוגניציה והבנת הוראות תקינה , 45מעל  BERGמבחן  :להכללה קריטריונים

  (.בעיסוק

בכל שיעור  ,שעורים המכסים את מרכיבי שווי המשקל 6 של תכנית הקבוצה בנויה על פי מודל מחזורי

מפרקים  ייצוב ,חיזוק המערכת הוסטיבולרית ,תחושתי גירוי  :ניתן דגש על אחד המרכיבים

 .  dual tasking-וקואורדינציה  ,תגובות שווי משקל , תנועתיות כף רגל ,סימליםפרוק

כך שמטופל יכול להתחיל את מחזור השיעורים  ("קבוצה רצה")פתוחה  -קבוצה פתוחה הקבוצה הינה

 .בטיפולים הקבוצתייםהמרכיבים של שווי המשקל  6 יעבור על כל, ובמהלך מחזור אחד ,בכל זמן נתון

 .במהלך השעורים ניתן דגש על תרגול בבית

לא היה ניתן לבדוק את יעילותה ביחס ליעילות , וצתי בלבדבמאחר ולא מדובר בטיפול ק: מסקנות

 Activity speciphic Balance)אך משאלונים , מודלים אחרים של טיפולים בשווי משקל

Confidence scale-ABC,  (Geriatric Depression Scale קה חוזרת של מדדי שווי משקלומבדי :

Berg Balance Test, TUAG, Functional Reach,   בתחילת הטיפול ולאחר שהועברו למטופלים

מדווחים על , הביטחוןעליה בתחושת  ,פחד מנפילותחווים ירידה ב ניתן לראות שהמטופלים, סיומו

נכונות להמשיך לתרגל גם ומביעים  ביעילותה של הקבוצהמאמינים , יציאות מהבית באופן עצמאי

 .לאחר סיום הסדרה

למגוון טיפולים  "רצה" ניתן לאמץ מודל זה של קבוצה :ה הקלינית בפיזיותרפיהיהשלכות לעשי

קבוצות  ,בצוואר, קבוצות טיפול בכתף ,קבוצתיים הניתנים כיום במוסדות כגון בתי ספר לגב

 .ב"אוסטיאופורוזיס וכיו ,להמיפלגים

 , פחד מנפילה, נפילות, בעיות הליכה, טיפול קבוצתי, משקלשווי : מילות מפתח



 :אוכלוסיות מיוחדותקידום בריאות ב

  וחירשים שמיעה-כבדילהתנדבות פיזיותרפיסטים במועדון  

    BPT, MPH הדס קהלני ,     BPT ינמרשרון  :מגישות

 sharonni@clalit.org.il,כללית, א"ת, 53 לבנים יד' שד, "איילון" לפיזיותרפיה מכון 

 

 ,מזה שנים  ובאופן שוטף . הפיזיותרפיסט לי מתפקידיאינטגראקידום בריאות בקהילה הינו חלק  :רקע 
. במרכזי יום לקשיש לרוב, ות  בקהילהאהרצ ,מעביר בהתנדבות "ילוןאי"מכון הפיזיותרפיה מצוות 

ההרצאות  מתקיימות בתיאום ובשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב ומחלקת קידום בריאות בקהילה 
פנה , צוות המכון הרחיב את פעילותו בקהילה  , 4102משנת . "כללית"שירותי בריאות , יפו-א"ת במחוז

 .הסמוך לו, "בית הלן קלר"חירשים המועדון לאוכלוסיות מיוחדות ואימץ לחיקו גם את 

 .  קידום בריאות בקהילה ובאוכלוסיות מיוחדות. 0 :מטרות 

 . הנגשת המידע הרלוונטי בהתאם לצרכי האוכלוסייה.  4 

 . יצירת שיתופי פעולה בין הפיזיותרפיסטים לאוכלוסיית כבדי השמיעה והחירשים.  5 

לפני . ירשים מועדון החבלהרצות   מכון איילון התנדבצוות ,  4102  -ב במהלך חודש הקשיש :שיטה
פיסטים  למדו את צרכי הפיזיותר. של המועדון מנהלהצוות העם  שיחות תיאום ציפיות ההרצאה התקיימו

עם הדרכה התקיימה שיחת  ,בנוסף  .את ההרצאותבאופן ויזואלי  התאימו ושכתבו  , האוכלוסייה
תקשורת עם האוכלוסייה במהלך הודרכי העברת המידע  בנוגע לאופן ,סימניםהמתורגמנית לשפת 

  .בהמשךיושמו אשר נלמדו לקחים מהרצאה הראשונה  .ההרצאה

בכל . "יום מעשים טובים"ב תחווייתיהרצאות במועדון ופעילות  חמשמו התקיי  ,4103במהלך  :תוצאות
, ילות גופניתפע, מניעת נפילות: כגון, ת כללו מידע בתחומים שוניםההרצאו. משתתפים 31-כ נכחות פעילו

, בנוסף .משותףדיון  + נערכה הצגה –מניעת נפילות  עלהרצאה ב. וסחרחורות  אוסטיאופורוזיס ,סוכרת 
, שביעות רצון גבוההכל המשתתפים  הביעו . בגינה הציבורית הסמוכה למועדון , תפעילות חווייתינערכה 

 .ורצון להמשך שיתופי פעולהמהפעילות  הנאה

בקהילה בכלל ובאוכלוסיות  פיזיותרפיסטים הינם  סוכני שינוי ומקדמי בריאות :סיכום ומסקנות
לת ערך מקצועי משמר להעביר פעילות מהנה ובעניתן , דע והתוכןהנגשת המי באמצעות. מיוחדות בפרט
אוכלוסייה מיוחדת בריאות בהקידום ב רבה חשיבותישנה  .בהתאם לאוכלוסייה וצרכיה, ומקדם בריאות

 "האחר" קידום בריאות ושילוב. רגילה מאוכלוסייהיותר לעיתים אף , ושימור תפקודה לאורך זמן
  .ומערכתי עתידי משפחתי, כלכלימנוע נטל צמצם ואף ללקהילה יכול ב

י פיזיותרפיסטים בקהילות "של הרצאות ופעילויות שיינתנו בהתנדבות עקבוע לבנות מערך שנתי  :המלצות
  .אחרותמיוחדות ניתן להעתיק תהליך זה גם לאוכלוסיות  , כמו כן. מיוחדותה

 

 .כבדי שמיעה וחרשים, מיוחדותת וקהיל, התנדבות ,בריאות קידום, סטפיזיותרפי :מילות מפתח

                



 לאישה הערבייה חיים-אורחות לשינוי המיועדת תרבות-מותאמת תוכנית

 ,ירושליםמזרח מרחב מנהלת מכוני פיזיותרפיה  פיזיותרפיסטית, מוניה אבו גזאלה

 מנהלת שירותי פיזיותרפיה מחוז ירושלים והשפלה, חנה אלקלעי 

 מחוז ירושלים והשפלה מכבי שירותי בריאות 

   רקע

 השפעת   כי מעריכים .בבריאות לפערים לתרום ויכולים הבריאות על משפיעיםשונים  גורמים

-51 היא כ וההתנהגות החיים אורחות השפעת  כאשר, בלבד 01-01% כ  היא הבריאות מערכת

 . ( 0101, ר נהאיה דאוד'ד) חברתיים  גורמים  בהשפעת (  11-11%) יתר וה 01%

, לדוגמה. רים בין מגדרים ומגזרים שוניםעעל פ ים מצביעבישראל  0100נתוני סקר משרד בריאות 

 הוא לביצוע פעילות גופנית הספורט ומשרד העולמי הבריאות ארגון בהמלצות ותעומדה שיעורה

  18% .כ ערביות נשים בקרב ביותר הנמוך

 הביאה  משקל עודף עם ערביות נשים בקרב תרבותית מותאמת האינטנסיבית ההתערבות תכנית 

 00ו חודשים 6 בתום לאינסולין ובתנגודת בדם הגלוקוז ברמת, במשקל משמעותית לירידה

 (. 0101, דאוד נהאיה ר'ד) חודשים

 

 מטרות

 לשינוי המיועדת תרבות-מותאמת כניתתבמכבי במזרח ירושלים הפזיותרפיה להקים במכון 

 .החיים איכות ועל המטבולית התסמונת של מאפיינים על השפעתה את ולהעריך חיים-אורחות

 שיטה 

מזה  מתקייםהפרויקט  .מסינדרום המטבולי הסובלות, 01מעל גיל ערביות  נשים  051: משתתפות

 קבוצתו ת גופניתעילופקבוצות  0 בהשתתפה כל אישה . חודשים 6 התערבותמשך ה. שנתיים

 . בריא בישול סדנתו  פדומטרבמתנה קיבלה  אישה כל .בריאות בתחומי  הרצאות 0-בו , תזונה

,  BMI, לחץ דם, רמת פעילות גופנית, שאלון תפקודי, שאלון איכות חיים :נאספו המדדים הבאים

 . רמת שומנים בדם, המוגלובין המסוכרר, רמת גלוקוז בדם בצום

 תוצאות

 5בכל המדדים לאחר שיפור מובהק מבחינה סטטיסטית . משתתפות השלימו את התוכנית 051  

ממשיכות את  ןוחלק, של המשתתפות מהתוכנית הגבוהשביעות רצון . חודשים של התוכנית 6ו

 . חודשים 6התוכנית בהשתתפות עצמית סמלית מעל 

 מסקנות סיכום ו

 ולהשפיע על סוכרת  כרת או טרוםומס ותסובלה ותערבי נשים בריאות אפשרות לשפרקיימת 
 .החיים איכות ועל המטבולית התסמונת של מאפיינים

כנס  , ים בישראלסוציאליעובדים כנס  , הבריאותן של משרד ובכנס שווי והפרויקט הוצג תוצאות 
 .שרותי בריאות במכבי פואהאיכות בר

 



 

 



 הרפורמה בשירותי בריאות הנפש

       בניית תוכניות טיפול באוכלוסיות חולי הנפש המבוגרים בקהילה

  (מאוחדת)M.A Gerontology , BPT יוסף סוננבליק

 (א"ת אוניברסיטת ,יעקב-באר הנפש בריאות מרכז)  M.Dישראל שטראוס ' פרופ

 (גוריון-אוניברסיטת בן) P.H.Dר יעקב בכנר "ד

 :תקציר

מדיכאון קל או תסמיני דיכאון  03%-ועוד כ, ורי'מאוכלוסיית ישראל סובלת מדיכאון מג 5%עד  

 (Geulayov et al 2007)בריאות הירידה באיכות החיים ועליה בהוצאות , הגורמים למוגבלות

. אינו ברור של הקשר אולם המכניזם המדויק, ודיכאוןפעילות גופנית נמצא קשר הפוך בין 
יקדם את היכולת , המכניזם באמצעותו פעילות גופנית משפרת את מצב הרוחהבנת 

  .להשתמש בה כהתערבות טיפולית

 מטרות המחקר

ולהשוות את ההשפעה , לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית של פעילות גופנית על דיכאון .1
 . שונות לבין קבוצות גי

 : שיטת המחקר

בירושלים במרפאות  בוצעהמחקר . 11-03 בני  03-ו, ומעלה 55בני  03במחקר השתתפו 
 .,מאוחדתה

 פעילות גופניתדקות של  03לפני ואחרי , דגימות דםבנבדקו  סטרואידים-רמות הנוירו

לבחינת מצב  "POMS"שאלון   באמצעותרמת הרווחה האישית נבדקה . בעצימות בינונית 

 . הפעילותולאחר על ידי סרגל מצב רוח לפני והרוח 

 .עיבודים סטטיסטיים יוצגו בהרצאה 

 : תוצאות המחקר

 . בצעירים  לאחר הפעילות  DHEA -עליה מובהקת ברמת הנמדדה .1

חיוביים הועליה בפקטורים , במדדי  הרווחה האישית נמצאה ירידה בכל הפקטורים השלילים.2
 .לאחר הפעילות

ההורמונאלי בעיקר  שינויה בין השינוי במצב הרוח הסובייקטיבי  לביןנמצא קשר מובהק .0
  .בגברים זקנים

 : דיון

מחקר זה פותח צוהר להבנת הקשר בין פעילות גופנית לבין רמת הרווחה האישית ומצב 

יתכן שהסיבה . ביותר משמעותיהוא ה  בזקנים DHEAמסוג  םסטרואידי -נוירובהשינוי . הרוח

 . בזקנים  לכן רגישות השינוי יותר מורגשת  DHEA-לתופעה זו הוא החוסר הבסיסי ב

ממחקר זה ניתן להסיק כי פעילות גופנית בפרק זמן קצר יחסית מעלה את רמת  :מסקנות
  .יכול להוות המנגנון לשיפור מצב הרוח בקשישיםש, סטרואידים-הנוירו

 ,בריאות הנפש במערךהרפורמה ו, ההימצאות הגבוהה של דיכאון באוכלוסייהלאור : המלצות
לפעילות גופנית מתונה ( אוכלוסיה המבוגרתפרט בב)מומלץ לפתח תכניות התערבות מובנות 

להביא לשיפור תפקודי בחולים אלו ולהפחית את הנטל על  במטרה על ידי קופות החולים  
 .מערכת הבריאות



 ?מה עושה סטודיו לעיצוב בתוך המחלקה לפיזיותרפיה

 שיתוף פעולה עם המחלקה לעיצוב תעשייתי במכללת הדסה

נירית , ליאת שיק נווה, ית'רשא ג, ליאת מוריס, נעמה קרניאל, מרטין ניב, רננה עדני: מחברים
 רותם לרר

 

 ירושלים, הצופים-בית החולים הדסה הר, המחלקה לפיזיותרפיה

 

במהלך העבודה עם מטופלים נדרשים הפיזיותרפיסטים לגמישות ויצירתיות תוך : הקדמה

התאמת  סביבת עבודה מסוימת או אביזרים שונים המאפשרים לאתגר את המטופל ובמקביל 

אלתורים רבים שלוקחים זמן ופעמים רבות בשביל להשיג זאת יש צורך ב. לשמור על בטיחותו

בניסיון למצוא פתרון לחלק מהצרכים . רכים של המטפל או המטופלאינם נותנים מענה מושלם לצ

 . במכללת הדסה מכלילנוצר שיתוף פעולה עם החוג לעיצוב תעשייתי 

לפתח מוצרים המספקים מענה עיצובי ופונקציונאלי לצרכים שונים שעולים במהלך : מטרות

 .הטיפול הפיזיותרפי

ם מהמחלקה בשיתוף עם סטודנטי ,שיחות משובנות ווראי, בתהליך מובנה של תצפיות: תוצאות

במספר  אלו התמקדו .צרכים סביבתיים וטיפוליים שוניםעלו , לעיצוב תעשייתי מכליל

פיתחו  הסטודנטים. לים בהם במהלך עבודתםהפיזיותרפיסטים נתקסיטואציות נפוצות שמרבית 

ואציות שונות תוך יטזולים ויעילים לס, ובהמשך ייצרו בסטודיו פתרונות עיצוביים פשוטים

. יותרפיסטים במחלקהוטכניקות עיצוב מגוונות ותוך כדי עבודה צמודה עם הפיזשימוש בחומרים 

כפפה לאחיזה : בין המוצרים שיוצרו. שיוצגו במהלך ההרצאה, סך הכל פותחו עשרה מוצרים

מוצרים , drop footפתרון חלופי לשמינייה לכף רגל עם , במכשירים למטופלים עם חולשה של יד

 . לצורך תרגול עצמי לגפה עליונה

שיתוף הפעולה בין מחלקה בבית ספר לעיצוב למחלקה לפיזיותרפיה הוביל : סיכום ומסקנות

חשיפה לתהליכי יצירה , לחשיבה ממוקדת של הפיזיותרפיסטים לגבי צרכים יום יומיים

. חות בעלי מוגבלותכמו גם חשיפה של סטודנטים לעיצוב להערכת צרכי לקו, והשתלבות בהם

מספקים נוחות למטפלים , התהליך הוביל לפיתוח תוצרים שמייעלים את העבודה במחלקה

 . והמטופלים וחוסכים זמן רב

ניתן למצוא פתרונות עיצוביים ולייצר מוצרים לא יקרים : השלכות לעשייה הקלינית בפיזיותרפיה

יסטים תוך שיתוף פעולה בין ונוחים לשימוש לצרכים שעולים במהלך העבודה כפיזיותרפ

" היציאה מהקופסה"התהליך עצמו תורם לפיזיותרפיסטים בעצם . הקליניקה לגוף עיצובי

 .  ורפלקציה על היבטים יחודיים בשגרת העבודה

 

 .רפלקציה, סביבת עבודה, עיצוב: מילות מפתח



 הקמת שירות פיזיותרפיה בשירות בתי הסוהר

 ראש תחום מקצועות הבריאות -אוריה שלח  :מגיש התקציר

 (ס"שב) שירות בתי הסוהר

 

 

 :הקדמה

מחוץ לכותלי בית  רפואי לקבלת טיפול כל הוצאה של אסיר, לטיפול רפואי אסירים זקוקים 

על מנת להיטיב את נגישות . וכרוכה בעלויות גבוהות ותיאומים הסוהר דורשת ליווי של סוהרים

להביא את " 0202בשנת להגביר את ההיבט הביטחוני החליט שירות בתי הסוהר והטיפול הרפואי 

 .ובין היתר להקים שירות פיזיותרפיה" השירות הרפואי לאסיר

 :מטרה

למגוון איכותי וזמין בפריסה ארצית אשר ייתן מענה מקצועי ס "בשבהקמת שירות פיזיותרפיה 

 .תחומי הטיפול

 :תוצאה

השירות  , מכונים בפריסה ארצית 01הוקם מערך פיזיותרפיה הכולל  0202ועד  0200בין השנים 

לרבות תחומים מיוחדים כטיפול , ומי הטיפול של מקצוע הפיזיותרפיהמענה בכל תח נותן

מוחלט של הפריסת מכוני הפיזיותרפיה מאפשרת לרוב  ...טי ועודניקוז לימפ, וסטיבולרי

 .האסירים לקבל טיפול בין כותלי בתי הכלא

והקמת השירות  נקודות ציון חשובות ,לבטים ,אפיונו, בכוונתי להציג את הליך הקמת השירות

 .(סוהרים) בה ניתן השירות ללוחמים ס"השייכת לשב( יחידה מיוחדת)ביחידת מצדה 

 :מפתח מילות

 פיזיותרפיה .הקמת שירות, שירות בתי הסוהר

 :ביוגרפיה

 .ס"עד היום ראש תחום מקצועות הבריאות בשב 0200

 שירותי בריאות כללית -במכון פיזיותרפיה אשדוד עבודה  – 0202עד  0992

  באשדודשירותי בריאות כללית  –ניהול מכון הפיזיותרפיה  0229ועד  0220

 גדרה –" בית מרפא גנים"בעבודה  – 0200עד  0991

 עבודה ביחידה לביקורי בית בכללית 0200ועד  0992

 .התאמת כסאות גלגלים, גברים –טיפולי רצפת אגן , טיפולי מכון –תחומי טיפול מיוחדים 

 



1 
 

  

מודל לתכנית טיפול פיזיותרפיה לשיקום רצפת האגן המשלבת טיפול פרטני 

   במכון הפיזיותרפיה תיאור פרויקט שנערך בקרב נשים - וטיפול בקבוצה

 . PT  BA יחזן אסת;  PT  BAרוזנבאום אורית ;  PT BAעוקב אסתר 

 מכון הפיזיותרפיה במרפאת רקתי בטבריה בשירותי בריאות כללית : המוסד

  :הקדמה

מטופלות . לתור ראשון לשיקום רצפת האגן (עד שלושה חודשים) זיהינו בעיה של המתנה ארוכה
אמנם . 1טיפול בקבוצה נמצא כיעיל לפחות כמו טיפול פרטני  .והתלוננו הביעו חוסר שביעות רצון

יש נשים . רבות אינן פונות לטיפול בכלל או מעדיפות טיפול פרטני בלבדקיימת מבוכה ונשים 
  . 2שמסכימות להשתתף בקבוצה

-מ' שלב ב. 31.2.3.52עד  32.2.3.52 -מ 'שלב א. (ongoing project) הפרויקט מתבצע במשך שנה

 מטופלות עם תור רשום בזימון תורים מתאריך: בפרויקט תנכללו. 32.2.3.52עד  32.2.3.52

. והלאה 52.2.3.52מטופלות שנרשמו במכון מתאריך ; (מטופלות 25) 51.2.3.52ועד  53.55.3.51

   (. המטופלות שנרשמו לפני תחילת הפרויקט 25כולל )מטופלות .51 כ"סה היום רשומות

 :מטרות
 . ניהול תכנית הטיפולאופן קיצור זמן המתנה לתור ראשון ושיפור שביעות רצון מטופלות מ

 :הפרויקטתיאור 
 . החלטנו להציע למטופלות תכנית טיפול הכוללת טיפולים פרטניים וקבוצתיים

 . כל מטופלת מקבלת תור ראשון מיד עם קבלת ההפניה במכון
   . או לקבוצה/רושמת הוראות למזכירה לתת תור פרטני והפיזיותרפיסטית בכל טיפול 

 .םהמזכירה יוזמת קשר טלפוני עם המטופלות לתיאום תורי 
 . מנהלת המכון עוקבת וקובעת את מספר שעות השירות לפי הביקוש 

 :תוצאות

שילוב . מטופלותמצד האין המתנה ואין תלונות , שנמשך ומתבצע גם כיוםט קירומאז תחילת הפ
יוזמת הצוות  ;שילוב טיפולים פרטניים וקבוצתיים:  לשינוי ,לדעתנו, רםושל מספר גורמים ת

 .גמישות בקביעת שעות השירות; מועדי הטיפולים תיאוםתיעוד  ;בהצעת תכנית טיפול

 . הפרויקט נערך בקליניקה כפתרון בעיה ואינו מחקר: מגבלות

 :והשלכות קליניות מסקנות: סיכום

 . לניהול טיפול שיקום רצפת האגן במכוני פיזיותרפיההפרויקט יכול אולי להוות מודל 

והשפעה אפקטיבית עם , הפחתת דליפות, מאפשרת אימון שיכול לתרום לחיזוק שרירים קבוצה

 . 3שיפור איכות חיים

 .קיצור המתנה,טיפול קבוצתי , טיפול פרטני, שיקום רצפת אגן, פיזיותרפיה : מילות מפתח

                                                           
1
 (C.C.M. JANSSEN, 2001) 
2
 (Frances Griffiths*1, 2009) (Hunkyung Kim, 2007) 
3
 (Pauline Chiarelli, 2003) (Melzer, 2013) (Desiree Vrijens a, 2015) (Hunkyung Kim, 2007) (Dumoulin 

C, 2009) 



 

 פיזיותרפיה בבריאות הנפש –לא על הנפש לבדה 

 2מיכל עצמון, 1םרגדה חכי, 1גילה שחר

 משרד הבריאות, המחלקה הארצית לפיזיותרפיה 1

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל 2

 הנפש חולי .ובקהילה באשפוז מקצועי רב צוותב טיפול כולל בישראל הנפש בריאות שירותי מערך

 שילוב .אחרות קשות ממחלות, הפסיכיאטרית למחלתם בנוסף סובלים, המאובחנים

 רבות שנים כבר קיים הנפש בריאות בתחום המטפל בצוות אינטגראלי כחלק פיזיותרפיסטים

, WCPT העולמי הפיזיותרפיה ארגון של רשמית הכרה בעולם וקיבל שונות בריאות במערכות

, זאת עם, בישראל .הנפש בבריאות לפיזיותרפיה העולמית העניין קבוצת הוקמה אז ,2111 בשנת

 . הנפש בריאות שירותי במערךסדירים  פיזיותרפיה שירותי קיימים לא

תיסקר . באוכלוסייה זו הפיזיותרפיה טיפולי של למועילות מחקריה ביסוסה בהרצאה יוצג

 בשיתוף עם העמותה, הבריאות במשרד לפיזיותרפיה הארצית מחלקההפעילות שהתקיימה ב

 בריאותבתחום  ייעודי אדם כוח הכשרתלו הפיזיותרפיה שירותי לקידום ,לקידום הפיזיותרפיה

 .הנפש

, יועלו נקודות לדיון על דרכי ההטמעה של פיזיותרפיה במסגרות השונות של מערכת הבריאות

 . 2112בריאות הנפש שנכנסה לתוקף בחודש יולי המבנית בשירותי הרפורמה במיוחד לאור 

 

 



 מכון < רצף טיפולי בפיזיותרפיה בית  -" המטופל בידיים טובות"

  ציפי ספר ,עלמה זיו גולדמן

 

טיפול נזקקו להמשך בית ש  מטופליבהטיפולי -רצףנמצאו ליקויים בב ובמכונים "ביטסגרת בקרות במ

 פער גדול נוצר לעיתים ; מהטיפול בביתומידע מסמכים  במכון  ותברשומ חסרובהיעדר תיק אחוד  .במכון

 לזמן לעצמו תורנתבקש בעיקר כשהמטופל  ,הטיפול בבית לתחילתו במכוןסיום בין ( חודש-םשבועיי)

בדיקה בבעיקר עסק ביקור הראשון הו ,בבית פלטהמבהכרח לא היה  מכוןבהמטפל . ת רופאולדאוג להפניי

 .טיפולב ורוב השקיע אתל מטופל במקוםההיכרות במלאה ו

המסמכים  סריקתי המכון  ו"זימון תור ע הכולל מכוןל ב"יטהטיפולי בין  רצף יצירת: כניתומטרת הת

 בבית ימשיך בטיפול במכוןהמטפל שתוך שאיפה  ,המטופל במכון  ללא מעורבות לרשומה םיהרלבנטי

 .ימי עבודה 3-01   תוך המטופל יתקבל וש

הן ו צוות במכונים-ובישיבותב "טים ביטהפיזיותרפיסבפני  וההנחיות התוכנית והוצג 5102 באוקטובר

 :לאלתר והופעל

משיך בטיפול להו ,את מנהלת המכון על מטופל המועמד לעבור למכון ידעבאחריות הפיזיותרפיסט בבית ל

יוחתם על טופס ויתור  טיפול אצל ספק ימשיךשמטופל  .בהתאם לפרטי התור שיקבל מהמנהלת בבית

 .מידע הרפואילצורך העברת סודיות 

, הועברש ידעלמבהתאם ( אותו מטפל במידת האפשר אצל )למטופל  תורה זימוןהלת המכון באחריות מנ

  .הבקר ביצועו ב"רשומת היטמ המסמכים תקיסר

 .בביתטיפול ה  עלבקצרה  ולסכם ברשומה נסרקו המסמכיםשלוודא  הפיזיותרפיסט  במכוןבאחריות 

 . שום ההנחיותיית רשומה ולבצע בקר ב"מנהל ביטהבאחריות 

  :תוצאות

 :קיצור משך המתנה.   0

 השינוי% מטופלים% משך המתנה   

 53%    יומיים עד  

 07.2% 67% שבוע עד  

 -6% 00% שבועיים-שבוע 
 -00% 00% חודש-שבועיים 
 -01% 0% מעל חודש 

 

 .י אותו מטפל"ופלים עיה באחוז המטיעל  .5

 .ב"מהיטבמכון סרוקים המסמכים רשומות מה 01%-ב  .3

טיפול עד מועד הבבית להעברת המידע מראש למנהלת המכון ולהמשך  יםחיוב המטפל:  סיכום ומסקנות

חלופה לתיק )לסריקת המסמכים לרשומה , לזימון המטופלמחויבות  מנהלות המכונים ו, מחד התור במכון

י "טיפולי ע-ףאפשרו רצ; קיצרו את משך ההמתנה בעשרות אחוזים, ב מאידך"ביטהמטפל  ולעדכון( האחוד

הביקור הראשון ו, ("אותי מכיר המטפל "מעבר מה של המטופל חרדה כולל הפחתת תחושת)אותו מטפל 

 .טיפולב אפקטיבי וממוקד במכון 

 .ללא מעורבות המטופל וביורוקרטיה מיותרתל "כל הנ

 .הנחיותבב ובמכון אחת לרבעון כחלק מההטמעה ועמידה "בקרות ביט: המלצות



 – ב"ביטפיזיותרפיסטים ; מכון פיזיותרפיה בקהילה – מכון; יחידת טיפולי בית - ב"טי :מילות מפתח

 - מטפל; עצמאייםפיזיותרפיסטים ו( ח"מחוזות ובתי) או בעבודה נוספת /ביחידה ועובדי הכללית בתקן 

רשומה רפואית משותפת לכל הגורמים המטפלים במסגרות  - תיק אחוד ; ת/המטפל ית/פיזיותרפיסטה

 ; (גורם חיצוני)מכון פיזיותרפיה בהתקשרות עם הכללית  - ספק ;ותשונ

                                 :מציג העבודה

                                      גוריון-אוניברסיטת בןB.P.T  ;  M.H.Aגולדמן -עלמה זיו

                                                                             מחוז מרכזבכללית מנהלת שירות פיזיותרפיה   0003-מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פיזיותרפיה במכונים בקהילהטיפולי נשירה מדבקות וגורמים הקשורים ל

 דניאל דויטשר' דר: ,1גלי דר' דר, 2דוד בן אלישע

 2מכבי שירותי בריאות,  1אוניברסיטת חיפה

  מטרותרקע ו

המטופלים הנושרים מטיפול במכוני הפיזיותרפיה במכבי שיעור . טיפולכל קשורה להצלחתו של , דבקות

הגורמים  איתורהיו מטרות המחקר  .טרם אופיינו הנושרים מטיפול. 03-03%עומד על , בריאות שירותי

, הבנת הסיבות הקשורות לנשירה .סיבות לנשירהושיפור הבנת ההמנבאים נשירה מטיפול פיזיותרפי 

 .ובכך לשפר את הטיפול ותוצאותיוהנושרים שיעור עשויות לצמצם את 

 שיטות 

נבחנו קשרים בין אוכלוסיית . ידעמאגרי מעל בסיס  רטרוספקטיבי, מחקר חתךבשלב ראשון בוצע 

בשלב . נשירה מטיפוללבין , טיפולמאפיינים הקשורים לו רפואיים, ם דמוגרפייםמאפייני הנושרים לבין

ומדדי שביעות רצון  םי תפישת"לבחינת סיבת הנשירה עפ אקראינושרים נערך שאלון טלפוני למדגם , שני

 .ל והמטפלמהטיפו

 תתוצאו

עם שונות נמצא מובהק נשירה לניבוי המודל  .02.3%אחוז הנושרים מסדרת טיפולי פיזיותרפיה היה  

, בעבודה פיזית עיסוק :הםהמשתנים שנמצאו מנבאים נשירה בצורה החזקה ביותר . 3%מוסברת של 

, פעילות גופנית לפני הופעת הבעיה עוביצ חוסר, בעיית כתף, השאלון התפקודי בשפה העברית מילוי

לסיבת , בסקר הטלפוני .טיפול במחוז השרון וקבלת, (ולא במכוני שירות קנוי)קבלת טיפול במכוני מכבי 

, קשורות לחוויה שלילית שחוו מהטיפולמהנדגמים כי הסיבות  03.3%הנשירה העיקרית מהטיפול השיבו 

השיבו כי הסיבות הן  3%..3, ת שחוו בטיפולכי הסיבות קשורות לחוויה חיוביהשיבו  13.2%

לבין רמת חוויה שלילית של המטופל הקשורה לסיבת נשירה נמצאו קשרים בין . אדמיניסטרטיביות

  .ומהמטפל נמוכה מטיפולרצון שביעות 

 מגבלות

, שיפור אחידות רישום הנשירה בתיק הרפואי, איתור משתנים המחזקים את עוצמת מודל הניבוי לנשירה

חקר . נחוצים לתיקוף תוצאות המחקר, ובדיקה חוזרת הכוללת מדגם מייצג יותר של השירות הקנוי

 .הנשירה עשוי לשפר את הבנת סיבותיה חווית שלאיכותני מעמיק 

 מסקנות

של או רפואיים המשתנים המנבאים נשירה מטיפול הינם מגוונים וקשורים למשתנים דמוגרפיים 

חלק נכבד מבין הנושרים ציינו שחוו חוויה שלילית . או למטפל לטיפולמשתנים הקשורים או , המטופל

יש  אמנם תופעת הנשירה מטיפול לא תוכל להיעלם לחלוטין אך. בטיפול הקשורה בין היתר לאי הצלחתו

 .מ לצמצם ככל הניתן את הנשירה"מקום לבחון כיצד לשפר את חווייתו של המטופל בטיפול  ע



 

 

 

השפעת הטיפול של פיזיותרפיסט יחיד לעומת ריבוי פיזיותרפיסטים בתקופת השיקום 
 .האקוטי

 . נגה דוידוביץ, מואמן כתאני,ביריט שפירא , רונטשקילא ג,נתנאל לוי 
 

 , רכרכו-חנהפרדס , ש שוהם"יאטרית עהמרכז לרפואה גר
 

ביחס למטפל , השוואת קצב ותהליך השיקום של מטופל אורתופדי עם מספר מטפלים :מטרות המחקר

 .יחיד במערך הפיזיותרפיה בתקופת שהייתו בשיקום אקוטי

הוחלט  .לאומת ריבוי מטפלים בשיקום בבדיקת ספרות לא נמצאה התייחסות לנושא המטפל היחיד :רקע

לצורך השוואה . ם אשר אושפזו במרכזנו וטופלו על ידי מספר מטפליםיתופדילבחון זאת במטופלים אור

 .נבחרה תקופה נוספת שבה בוצעו טיפולים על ידי פיזיותרפיסט יחיד

אשר הופנו לשיקום אקוטי בשל בעיה , ומעלה 05מטופלים בני  27דגימה של  :אוכלוסיית המחקר

המדגם חולק לשתי . אשפוזים וסיבוכים רפואייםאשר השלימו את תקופת השיקום ללא , אורתופדית

 05מטופלים אשר  -הכללה לקבוצת מטפל יחיד(. n=29)ומספר מטפלים , (n=43)מטפל יחיד : קבוצות

רצף של  -הכללה לקבוצת מספר מטפלים .אחוזים מהטיפולים בעת השיקום בוצעו על ידי מטפל יחיד

 .ה היתה בין שלושה לשישה חודשיםתקופה הדגימ. ים קיים יותר ממטפל אחדחמישה ימ

המצב . שחרור ובמהלך השיקום, בו נבדק מצב תפקודי בעת קבלה ,מחקר רטרוספקטיבי: שיטת מחקר

השיפור התפקודי חושב  .מוטורי של מדד הליכה ומעברים FIM -ו - FIMהתפקודי נבדק באמצעות מדד ה

 Montebello Rehabilitation Factorאבסולוטי ושיפור יחסי ליום אשפוז בשימוש  FIMעל ידי הרווח

Score  (MRFS .)הנתונים עובדו . ביותר כמו כן נמדד זמן האשפוז ביחס להשגת נקודת התפקוד הגבוה

 .SASבתוכנת 

מצא כי נ .םקושתי הקבוצות הינם ללא הבדל סטטיסטי ברמה התפקודית בעת הקבלה לשי: תוצאות

אך הממצא איננו בהבדל סטטיסטי , טופל עם מטפל יחיד מתקדם פחות ממטופל עם מספר מטפליםמ

בבדיקה . (p<0.006)ר מטפל יחיד הינו סטטיסטית קצר יותזמן השהות של מטופל עם . ((p =0.14מובהק 

 .((p=0.035 מוטורי הגבוהה ביותר לא נמצא הבדל בין הקבוצות FIMשל זמן השהות עד להגעה ל

קיימת . ממצאי המחקר אינם מוכיחים בצורה חד משמעית אם טיפול של מטפל יחיד הינו עדיף : מסקנות

אך עדיין ההתקדמות . נטייה לקבוצת המטפל היחיד להגיע לרמת תפקוד הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר

 .המוטורית הינה נמוכה מהקבוצה עם מספר מטפלים שונים

 .הגדלת המדגם נחוצה לחידוד הנתונים, דגם יחסית קטנההמחקר מוגבל בזמן וכן כמות המ

 .פיזיותרפיסט יחיד, מספר מטפלים בפיזיותרפיה, אורתופדיה, גריאטריה, שיקום :מילות מפתח

 .ש שוהם"המחקר אושר בוועדת הלסינקי של המרכז הגריאטרי המשולב ע

 .פרדס חנה -שהם סגן מנהלת שירות הפיזיותרפיה במרכז רפואי -כתאני מואמן :ביוגרפיה

 .מרכז תחום שיקום במרכז ומרכז תחום הדרכה קלינית, בעל תואר ראשון מאוניבסטת תל אביב 

 



 :אתיקה ומקצועיות אחד הם

 מקצועות בהטמעת כללי האתיקה המקצועית בקרב עובדים סדנה ל

 הבריאות

 
 בועז תדמור, שרה טורקניץ ,נירה כהן צוברי , ליהי צור דברת, עתיר-רבקה רייכר

 
ונמצא שככל  2,נחשב לאחד ממקורות השחיקה הראשיים בעבודה במערכת רפואית 1דחק מוסרי

שהעובדים במערכת הבריאות צוברים וותק כך תפיסותיהם ורגישויותיהם האתיות הולכות 
כדי למנוע תופעה זו הוקמה סדנה לאתיקה מקצועית בקרב עובדי מקצועות . 3,4,5ופוחתות

 .  הבריאות בבית החולים הכללי
-על תההונחהיא , עיסוקחלק צוותי הפיזיותרפיה והריפוי ב קחוקרוב לשנה ל שהתקיימהבסדנה 

ידי נאמנת אתיקה -על נוהלהחברת וועדת האתיקה בבית החולים ו, ידי פסיכולוגית רפואית
הסוגיות האתיות לדיון כאשר  תוכננושל מפגש חודשי בו  היתה המתכונת. מצוות הפיזיותרפיה

 . לאותן סוגיות שנגעואירועים מעבודתם  הביאוהמשתתפים 
פגישת הכנה עם המנהלות המקצועיות ובה נפרשה תכנית הסדנה טרם מפגשי הסדנה נערכה 

 . 6ומקומן הייחודי כדמויות המהוות מודל אתי בתוך מבנה מקצועי הירארכי
מפגשי הסדנה הראשונים הוקדשו להצגת תכליתה של הסדנה לפיה המערכת הרפואית היא קן של 

. רמת המיקרו של איש המקצועדילמות אתיות והדרך לפתרונן נמצא ברמת המקרו של  המקצוע ו
  תשתית גוף על .7למשתתפים םהאתיקה המקצועיים הרלוואנטיי כן הוצגו כללי החוק וכללי-כמו
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אלו . של המשתתפיםמתוך ההתנסות סוגיות אתיות  הובאוידע זה החלה עבודת הסדנה בה 
הסוגיות שעלו . לחדד את הדילמה האתית העולה ממנו ולדון בפתרונה, התבקשו להביא אירוע

סוגיית המטפל : ביניהן. נבחרו מתוך העבודה היומיומית אשר גרמו למשתתפים מצוקה אתית
-עבודה בצוות רב; עדות לכשלים אתים של עמית; בעל התפיסה הטיפולית השונה המחליף

כמו חשיפת מטופלים , או סוגיות אתיות מקצועיות שעלו בעת מלחמה; י הירארכימקצוע
 . ערבים בתוך הצוותים ובין המטפלים והמטופלים –לתקשורת ויחסי יהודים 
אלא מתמשך המאפשר מפגש בין מקצועות הבריאות השונים , פעמי-הסדנה אינה מיזם חד

בתום שנה . לה למען מתן הטיפול המיטביוהתבוננות משותפת על טיבה של העבודה במטרה לשכל

בדיקה אמפירית ביחס להשגת תכליותיה הקשורות במיתון הדחק  נערכהלסדנה ולמען לשכללה 

שהמסקנות ממנו ומהסדנא היוו מודל להטמעת ,מולא שאלון על ידי המשתתפים . המוסרי

 .5102-5102האתיקה המקצועית של הפיזיותרפיה בכללית בשנת 

 

 

                                                                                                                                            
, , בילינסון' היא פיזיותרפיסטית מדריכה קלינית בביח, ליהי צור דברת ,יוזמת הסדנהוהמציגה 

חברה בוועדת האתיקה הארצית של , ר וועדת האתיקה המקצועית של הפיזיותרפיה בכללית"יו

 .הפיזיותרפיה

 על שהקצו שעות טיפול רבות לטובת דיונים על אתיקה, ר תדמור"ולדתודה לנירה כהן צובר 

 על שבנוסף לתפקידיה הרבים התפנתה להנחות וללוות את הסדנה, ר רייכר עתיר"תודה לד

 



 "מטובים למצוינים" –הדרכה קלינית בפיזיותרפיה בכללית 

 

 יגאל לברן ,מוניקה גינת, כהן-שירה צייכנר ,גוני מירון: מגישים

 תל אביב 101ארלוזורוב , כללית: כתובת

 

של תפקידי המפתח מכאחד במסלול ההכשרה של הפיזיותרפיסטים בכללית הוגדר המדריך הקליני 

הקלינית והפיתוח המקצועי הוקצו משאבים לקידום ההדרכה העניין כחלק מ. מקצוע הפיזיותרפיה

שמטרתו  בוצע סקר עמדות בקרב המדריכים הקלינייםבתחילת התהליך . המדריכיםוהאישי של 

 .את ההיענות להדרכה קלינית לשפרתה לתכנן את ההתערבות הנדרשת על מנת יהעיקרית הי

 :השיטה

והיה  תהשאלון הועבר בצורה ממוחשב .קר של כלליתי יחידת המח"שתוקפו ע היגדים 6נוסחו 

מסכים במידה  -5ועד  לא מסכים כלל  – 1מידת ההסכמה של המדריך עם כל היגד דורגה בין  .אנונימי

 .רבה מאוד

 :תוצאות סקר הפתיחה

 . החולים-מהקהילה ומבתי מדריכים פעילים 200 -מתוך כ ,נייםמדריכים קלי 121 ענו הסקרעל 

  .שנה בהדרכה 15עם ותק שמעל  15.6%ו  שנה בהדרכה 5-15ריכים בעלי ותק של מהמד 1%..1

ממוצע )שההשקעה במדריכים נמוכה יחסית התחושה  יאמהסקר ה תהשעלהבולטת נקודת החולשה 

2.2).   

לא פעל הבדל בולט נמצא בין מקומות בהם היה רכז הדרכה פעיל בשנים האחרונות ובין מקומות בהם 

 . טרם ביצוע הסקר דרכהרכז ה

 :נבנתה תכנית התערבותותוך התייעצות עם אנשי מקצוע  על בסיס ממצאי הסקר
 .בית חוליםמינוי רכז הדרכה ארצי ורכזי הדרכה בכל מחוז ובכל  -
 .בהדרכה קליניתוסטנדרט מקצועי פיתוח והטמעה של הנחיות עבודה  -

 .ארגון יום עיון שנתי למדריכים -

 .י עיון ובקורסיםעדיפות למדריכים ביממתן  -

 .מפגשי מדריכים מקומיים בכל מוסד מדריך -

 .הגדרת מדדי איכות -

  .לצורך שיתוף מידע ומאגרי מידע מקווניםיצירת פורומים  -
 

מנהלים וממתאמות ההתנסויות בכל , ממדריכיםחדשים  קולותלאחר כחצי שנה של פעילות עלו 

שנת  בפברואר. ההדרכה הקלינית בכללית שהביעו שביעות רצון גדולה מהשינוי שחל במערך החוגים

 .למדריכים הקלינייםבוצע סקר עמדות חוזר י 2016

 :סיכום ומסקנות

ההדרכה הקלינית בפיזיותרפיה בכללית עברה בשנה החולפת תהליך משמעותי של שיפור באיכות 

רכה ולהגביר את  ההיענות להד המדריכים תהליכים שצפויים להשפיע על עמדות, ובכמות ההדרכה

  .קלינית

יחד עם מדדי איכות מתוקפים יביאו להערכתנו לשיפור איכות המדריכים של  פיתוחתחזוקה והמשך 

 .ההדרכה והקשר של השדה הקליני עם האקדמיה ויבטיחו הכשרת סטודנטים ברמה גבוהה יותר

 

 :מילות מפתח

 כללית, שדה קליני, הדרכה קלינית



 פנינו לאן -פיזיותרפיהלודנטים בקרב סט" התנהגות מקצועית"

 MSc BPTערבה רון באום MA BPT ,¹מירב בר יואב MSc BPT ,¹ דניה חופי¹

 .אביב-אוניברסיטת תל ,תרפיהוהחוג לפיזי ,תל השומר, בית הספר לפיזיותרפיה .1

 dania.hofi@sheba.health.gov.il:מייל

מושתתת אבן יסוד בדרישות המחייבות פיזיותרפיסט מוסמך והיא  נההי "התנהגות מקצועית" :הקדמה

עמיתים , משפחותיהם, מטופלים בינאישית עם שילוב בין השליטה במיומנויות קליניות לבין התנהגות על

 תהליך ההכשרה המקצועית החינוך להתנהגות מקצועית הולך ותופס מקום מובנה . למקצוע ואנשי צוות

. שלב בו הוא מתפקד כפיזיותרפיסט מן השורהכחוט השני גם ב עוברוהוא סטודנט לפיזיותרפיה השל 

, הטיפול רמתל היא מכרעת בתוכנית הלימודים בשלב מוקדםהתנהגותיים המרכיבים הטמעה של ה

ידוע כי קיים קושי בחינוך להתנהגות . כמקצוע של הפיזיותרפיההציבורית לעבודה בצוות ולתפיסה 

בים ההתנהגותיים במהלך הלימודים וההתנסויות כימות והערכה של המרכי, ית וכן בזיהוי מקצוע

קווים ם עם הסוגיה וחותרים לגיבוש מרצים באקדמיה כמו המדריכים בשדה הקליני מתמודדי. הקליניות

 . דרכי הפעולה והערכה, מנחים לאופן היישום

  :מטרות

  . של סטודנטים לפיזיותרפיהההכשרה בתהליך " צועיתהתנהגות מק" הצגת הנושא. א

 . התנהגות מקצועית  על פי הספרות  תהטמעה והערכמודלים להצגת . ב

 .וכיוונים עתידייםאסטרטגיות לקידום התנהגות מקצועית ראויה הצגת . ג

 

חינוך במקצועות הבריאות בכלל ובפיזיותרפיה ב" מקצועית"התנהגות "בנושא  בהרצאה יוצגו עבודות

לתיאור הכישורים ההתנהגותיים הדרושים להתנהגות  gold standardיוצג מודל המהווה  ,ביניהן, בפרט

הקשיים כמו  לעיצוב התנהגות מקצועית הלבטים לגבי אופיה של תוכנית . מקצועית בפיזיותרפיה

 .בהרחבה ידונו, ודרכי הערכה ביישומה

 

 .הסטודנט לקראת הבשלתו כמטפל בוגרקיימת  חשיבות מכרעת להטמעת מרכיבי ההתנהגות של 

דגש על בלסייע לסטודנט בעיצוב דמותו כמטפל מקצועי למטרה ס לפיזיותרפיה בתל השומר שם לו "ביה

בשדה הקליני ובהמשך דרכו כסטודנט מרכיבי ההתנהגות הידועים כבעלי ההשפעה המירבית על הצלחתו 

 .פיזיותרפיסט מוסמךכ

 

 

 . אוניברסיטת תל אביב, החוג לפיזיותרפיה, צוות ההוראה של בית הספר לפיזיותרפיה בתל השומר: תודות

 



 במכבי שרותי בריאות שרות יעוץ פעילות גופנית בפיזיותרפיה

 ארנסון חנה אלקלעי, שרון זגון

 מכבי שירותי בריאות , מחלקת פיזיותרפיה

 רקע

, מחלת הסוכרת ומחלות לב וכלי דם מהוות בעיה חמורה עקב השלכותיהן הבריאותיות

ביא עשויה לה (ג"פ)גופנית עילות פעלייה ברמת  .רתיות והכלכליות על הפרט והחברההחב

. (2,3)כיעילות ובקהילה הוכח ג"תכניות יעוץ פ .(1)02-02%-כבבחולים אלו תמותה הת תפחלה

מותאמות , מבוססות תורות של שינוי התנהגותי –מוצלחות ייעוץ תכניות ההצלחה של מאפייני 

  (.4)מספיקיםי מומחה בעל פנאי וידע "מובלות ע, רב דהמלצות שלא דורשות ציו, אישית

  ותמטר

לטווח ארוך במטופלים עם מחלות סוכרת לב וכלי  ג"פרמת ג והעלאת "הגברת ההיענות לביצוע פ

   .במכבי שרותי בריאות, דם

 שיטות

מפגשי ייעוץ  0-4 תהכוללבסדרת מפגשים ניתן  ,לחולי סוכרת וסינדרום מטבולי, אישיג "פייעוץ 

במפגש הראשון , Baecke(5) ממוחשב באמצעות שאלון נקבעת ג"רמת פ. ם וטלפוניםיפרונטל

 ייעוץ לאוכלוסיות בסיכוןבייחודית מוסמכים שעברו הכשרה ג "יועצי פ 02יש  .כחצי שנהולאחר 

מכוני  :גוןכ במסגרותג במכבי משולבים "יועצי פ. ביקורי ייעוץ בכל חודש 162-ומתקיימים כ

 חולי לב בסיכון נמוךבתכנית לאימון גם ניתן  ייעוץה. משקל ףדוומרכזי ילדים בע, לבו סוכרת

 עםיאותרו מטופלים , בכלל מכבי בתכנית מניעת מחלת הסוכרת, בנוסף. ברובו טלפונית הנעשו

ייעוץ להפיזיותרפיסטים  י כלל"עיופנו  מטופליםוהכת התראה ממוחשבת י מער"ע  סיכון גורמי

 . משתתפים 0-4ת קטנות של וקבוצאישי ובג "פ

 תוצאות

שיפור נמצא , סדרות טיפול 001של  0222במאי שנעשתה , במכבי ג"של ייעוץ פהערכה ראשונה ב

של  0211הערכה נוספת במאי ב. חודשים לאחר תחילת הייעוץ 2-כ Baeke בציון 10.1%מובהק של 

 . Baekeיחידות בסולם  8%שיפור מובהק של נמצא , סדרות 420

ג  בין "שקיבלו ייעוץ לפ, מטופלים מרחבי הארץ 104בו השתתפו , (6)מחקר עקבה פרוספקטיביב

גופנית שהיו לא פעילים , בתכנית הייעוץ מהמשתתפים  00%נמצא כי , 0212עד דצמבר  0222וני י

  . הפכו לפעילים כשנתיים לאחר סיום התכנית

 מסקנות 

מסייע , המבוסס על מפגשים פרטניים ומעקב טלפוניי פיזיותרפיסט ו"הניתן עג  "ייעוץ פ

חשיבות  קיימת. לאוכלוסיות בסיכון להעלות את רמת הפעילות הגופנית ולהתמיד בפעילות



את יעילותן הרפואית והכלכלית ולבצע אמוד בכדי ל, תכניות קידום בריאות קיימות להעריך

  .התאמות בהתאם

 :מקורות

1. Woodcock et al., International Journal of Epidemiology, 2011. 

2. Marshal et al,  Journal of Science and Medicine in Sport, 2004 

3. Plotnikoff, Journal of Physical Activity and Health, 2011 

4. Hillsdon, Foster, Thorogood, The Cochrane Database of Systematic Reviews 

2005 

5. Baecke, The American J. of Clinical Nutrition, 1982 

6. Ben Shaul, (Unpublished master's thesis). University of Haifa: Haifa; 2011 

 

 

  .עילות גופניתרמת פ, עילות גופניתייעוץ פ, פעילות גופנית: מילות מפתח

 



 השאיפה להשפיע -הפרעות בתבנית הנשימה

 

 MSc BPTדניה חופי ¹

 .אביב-אוניברסיטת תל ,החוג לפיזיותרפיה ,תל השומר, בית הספר לפיזיותרפיה .1
 :מייל

 

, עצב–שלד  -שרירהמערכת מערכת הנשימה ו את הפעילות המשולבת שלמשקפת תבנית נשימה  :הקדמה

  Breathing)  הפרעה בתבנית הנשימה. הישירה של מרכיבים רגשיים וקוגניטיביים תםתחת ההשפע

pattern disorder  אוHyperventilation Syndrome) ו בנשימות /המתבטאת בקצב נשימה מואץ או

לולה והיא ע ,פיזיולוגי או פסיכולוגי, היא לעיתים הסימן הראשן לליקוי על רקע מכאני, עמוקות מדי

הם  פרעה זוהסימנים והסימפטומים הנלווים לה .רבים להטביע את חותמה על יכולת התפקודבמקרים 

נימול והתכווצות  תחושת ,רעד, תסחרחור, לחץ בחזה, "רעב לאוויר"רבים ומגוונים וכוללים בין היתר 

 .שרירית טטנית

ספרות המקצועית ישן ב -האבחון והטיפול בהפרעות בתבנית הנשימה הולכים ותופסים מקום חדשרכי ד

בסיס הידע . אורטופדי או נוירולוגי, יהא עיקר תחום עיסוקו נשימתי ,פיזיותרפיסטכל להם רלוונטיים ו

אותנו  יםמציב, המאפיינות את מקצוע הפיזיותרפיה קליניותמגוון מיומנויות הרחב והשליטה ב

מליקוי בתפקוד על רקע הפרעה בשורה הראשונה של אפשרויות הטיפול עבור מי שסובל  הפיזיותרפיסטים

 חיזוק שרירים, טיפול מנואלי, טכניקות טיפוליות כגון תרגילי נשימהיעילותן של  .בתבנית הנשימה

נבחנת לאחרונה ביתר שאת ונבדקת מידת השפעתן על רמת התפקוד ואיכות החיים של הסובלים והדרכה 

  .מהפרעות בתבנית הנשימה

סימנים ב ,של הפרעות בתבנית הנשימה  מנגנונים להיווצרותןבתיאור ה ההרצאה תתמקד :מטרות

 . וניטור תוצאות הטיפול דיון מבוסס ספרות על דרכי התערבותבו אותן מאפייניםהסימפטומים הו

להוות מנוע צמיחה למקצוע  ההיכולת להשפיע על תפקוד דרך התערבת בתבנית הנשימה עשוי :ותמסקנ

אמצעי בהקשר של  והן ,במצבים שוניםנושן  -חדשטיפולי  יווןכהן בהקשר של הטמעת הפיזיותרפיה 

 .פוטנציאלי לקידום בריאות

 

 



 בקרב בנות עם תסמונת רטעצמאית וחזרה להליכה עצמאית הגורמים להפסקת הליכה 

 .מעין ונציאן, תהילה שטראוס, מאיר לוטן
 

 .אוניברסיטת אריאל בשומרון, הפקולטה למדעי הבריאות, החוג לפיזיותרפיה
 

 תקציר
התסמונת מתוארת בספרות . התפתחותית על רקע גנטי-תסמונת רט הינה תסמונת נוירו :רקע

כאשר השלב הרביעי מאופיין באבדן יכולת הליכה של בנות אשר רכשו , שלבים 4-כמתפתחת ב
, המצב הקליני בשטח מעלה כי לבנות רבות יש ארועים של אובדן וחזרת הליכה. הליכה עצמאית

את הליכתן  אולם תופעה זו אינה מוזכרת בספרות ולכן יש נטייה להפסיק טיפול לבנות שמאבדות
 .4ולהניח כי הגיעו לשלב 

להעריך את שכיחות תופעת הפסקת ההליכה העצמאית וחזרה להליכה בקרב : מטרת המחקר
 . בנות עם תסמונת רט

 .ראיון חצי מובנה שבוצע עם ההורים לבנות עם תסמונת רט בעלות יכולת הליכה עצמאית :הליך
עם תסמונת רט בעלות יכולת הליכה ארבעים ותשע בנות המאובחנות משפחות ל :משתתפים

 .עצמאית
הפסקת הליכה עצמאית . הראו הפסקות הליכה( 08%( )44מתוך )שלושים ושש בנות : תוצאות

, (14%)אורטופדי : הליכההנמצאו להפסקת הגורמים ש(. 1...ממוצע ב)נמצאה בגילאים שונים 
(. 3%)שונות , (4%)איאטרוגני , (%..)רגשי , (1%.)תחושתי , (1%.)רפואי /מחלה, (1%.)נוירולוגי 

החזרה להליכה אירעה באופן ספונטני או (. חצי שנה)יום  43.הבנות חזרו ללכת בממוצע לאחר 
 . פיזיותרפיסטים/בעקבות התערבות אינטנסיבית שבוצעו על ידי ההורים

עצמאית היא תופעה שכיחה בקרב בנות עם  נמצא שתופעת של ירידה ביכולת הליכה :דיון
מוכרת אף מאוכלוסיות דומות ( הליכה)בנוסף ידוע כי תופעה של ירידה בתפקוד . ונת רטתסמ

ולאור העובדה כי לא קיים גורם  ,לאור זאת(. שיתוק מוחי/ילדים עם תסמונת דאון)אחרות 
יש  ,בצמוד לנסיגה המוטורית ,פיזיולוגי מוכר הגורם לירידה בתפקוד אצל בנות עם תסמונת רט

המתואר בספרות כחלק אינטגראלי בתסמונת רט ומומלץ " השלב הרביעי" לשקול ביטול של
טרום : אליסון קר להציג את שלבי תסמונת רט הבאים' להתייחס להצעה קודמת דומה על ידי דר

 . נסיגה-בטר ,נסיגה, נסיגה
 
 

 IVשלב , הפסקת וחזרת הליכה, תסמונת רט: מילות מפתח
 

לסיום תואר ראשון בפיזיותרפיה וקבל אישור ועדת ת הסמינריון דהמחקר בוצע כחלק מעבו
 .רסיטת אריאלבאוני, האתיקה המחלקתית החוג לפיזיותרפיה

 
 



 Four square step test (FSST) -יציבות ותוקף של ה , ישימות

 בילדים מפותחים בהתאם לגילם ובילדים עם פגיעה מוחית

 

 לוירר-ר מיכל כץ"ד, רות ויצטום, גיל ליזרוביץ

 בית חולים אלין ואוניברסיטת תל אביב

  

 :תקציר

מבחנים ה, בקליניקה. בשיווי משקל תסובלים לעיתים קרובות מלקו פגיעה מוחיתילדים עם 

 בעליעם פגיעה מוחית ילדים בשיווי משקל הצגת יכולות ושינוי יכולות ל הקיימים לא רגישים

בו  הוא מבחן לשיווי משקל Four Square Step Test (FSST) מבחן ה. יכולות תפקודיות גבוהות

בעל וקף ומהימן במבוגרים נמצא תהמבחן . נדרש מהנבדק תכנון תנועה ושינויי כיוון במרחב

  .ות עדיפה בהשוואה למבחני שדה אחרים ליכולות שיווי משקלרגיש

פתחים בהתאם תבילדים מ FSST-מבחן היציבות ותוקף , לבחון את ישימות אמטרת עבודה זו הי

  (.ABI) פגיעה מוחית נרכשתבילדים עם ו  CP))שיתוק מוחין  עםבילדים ( TD)לגילם 

 . 6-20בגילאים , ABIעם ילדים  20-ו CPעם ילדים  TD  ,03ילדים 03: משתתפים

( הצלחה בשניים מתוך ארבעה ניסיונות)בישיבה ובעמידה בהגדרתו המקורית  FSST: כלים

והחלק שבודק את השיווי  Timed Up & Go( TUG), (הצלחה בניסיון אחד)ובהגדרתו המקלה 

 .Bruininks  ,((BOT2 Oseretsky Test -משקל במבחן ה

לאחר כשבוע . בישיבה ובעמידה FSST -במפגש הראשון את מבחן ה ביצעהילד : שיטת המחקר

 . TUG-וה BOT2 -תבקש לבצע את מבחן ההבנוסף הילד . ביצע את המבחן בשנית בעמידה בלבד

עם יציבות בינונית , (30%)המבחן בצורתו המקלה נמצא ישים  TD-בוצת ילדי הבק: תוצאות

TUG (rs=0.56 .)-וכן תוצאותיו הציגו קשר חיובי לתוצאות מבחן ה( ICC=0.723)במבחן חוזר 

. משונות הישג הביצוע בעמידה מוסברת על ידי הישג הביצוע בישיבה 03%בנוסף נמצא כי 

עם יציבות טובה במבחן חוזר , (03%)המבחן בצורתו המקלה נמצא ישים  CPבקבוצת הילדים עם 

(rs=0.833 )בקשר שלילי לתוצאות מבחן ה ותוצאותיו נמצאו-BOT2 (3.06-rs= .) בנוסף נמצא כי

המבחן נמצא לא . BOT2-משונות הישג הביצוע בעמידה מוסברת על ידי ההישג במבחן ה 20%

 . ABIישים ולא מהימן בקבוצת הילדים עם 

מהימן ותקף בקבוצת הילדים המתפתחים בהתאם , בעמידה נמצא ישים FSST-מבחן ה: מסקנות

ההישג במבחן זה קשור לתכנון  TD-ילדים הבקבוצה . הילדים עם שיתוק מוחין לגילם ובקבוצת

 .ההישג במבחן קשור  ליכולת שיווי משקל CPובקבוצת הילדים עם , התנוע

 

 .FSST, פגיעה מוחית, תכנון תנועה, שיווי משקל: מילות מפתח



 

–  'בעמק מפגשי אמהות ותינוקות: לשבת לקום' פיתוח תכנית

 שיח והדרכה מקצועית, מפגש: מקום בטוח לאמהות 

 פישמן   דאובה גליה 

 

המעבר הראשוני להורות לתינוק  .במהלך חופשת הלידה חשות בדידות, רבות לאחר לידה מהותיא

ות את מהות רבות חסריא. הקשורים לגידול התינוקבנושאים ולרוב מעורב בהתלבטויות , אינו בהכרח פשוט

 מהותיאמפגשים חברתיים עם מהות לישל א צורךמכאן עולה ה. באזורן יתתחברהמשפחתית והתמיכה ה

בנושאים  אמנם קיים ידע רב ועדכני .תינוקות חותהתפתמידע והדרכה בנושא  תקבלל רצוןכן קיים ו, כמוהן

ים נמצא אולם אנשי מקצוע אלו ,ות הבריאות ההתפתחותייםמקצוע הקשורים להתפתחות תינוקות בקרב

אינם מועברים על ידי שלרוב , שונים מהות לתכניםיכך נחשפות הא .כונים להתפתחות הילדבקליניקות ובמ

 .ים את הידע המקצועי והמחקרי העדכנימייצג תכנים אלו ברובם אינם. יאות המורשיםראנשי מקצועות הב

את ק חזל, ראשית: תיומטרו. מהות ותינוקותימפגשי אפתוחה של הינו מסגרת שפותח הפורמט 

 .בסיס בטוח לחקירה והתפתחותלספק לו וכן , דה מענה רגשי מותאםילל ספקלה מהי ביכולתיהביטחון הא

התייחסות לגוף האם לאחר  –שלישית . מהות ובסיס ליצירת קשרים חברתייםילאפשר מפגש חברתי לא, שנית

רם על ידי גו סינון ואיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות לאפשר –לבסוף  .והדרכה לפעילות מותאמת ,לידה

 .מורשה מקצועי

בסיס ' מהותילכן חשוב היה ליצור לאו, תאוריית ההתקשרותבהתייחסות ל הפורמט עצמו פותח

בטים רבים בהתפתחות יומתייחסים לה, גרידא התפתחות מוטוריתהתכנים המועברים הינם מעבר ל .'בטוח

דרך מפגשי  זאת .עבודת הצוות הטראנסדיסיפלינריתחשיפה ל תאפשרתמ, כמו כן .הקשר והתפתחות הילד

יישמת את השאיפה מהתכנית  .הנערכים בשיתוף מקצועות הבריאות ההתפתחותיים הנוספים, אורח

וח סביבה הן בהדרכה לפיתו לידהההאם לאחר  הן על ידי התייחסות לגופה של  -חינוך לבריאותלהמקצועית 

 .מעשירה ומותאמת לתינוקה

השתתפו מהות ירוב הא .מכל אזור הצפון, מהות לתינוקותיא 022-למעלה מ עד כה השתתפו בפורמט

ועל תרומת , מהותיכא לביטחונן תחושת תרומה ניכרת העלושוב אנונימי מדיווחי . במפגשים לאורך זמן

מהות להדרכה ומפגש עם פיזיותרפיסטים יקיים צורך משמעותי בקרב א, לסיכום. המפגשים להתפתחות ילדן

 . פרטיותב במסגרות ציבוריות וכן מומלץ להרחיב את התחוםו, התפתחותיים



 

1 

 אוטיזם עם המאובחנים בילדים משקל שיווי ליכולות חרדה בין הקשר

 

 לילדים העמותה" , קלינית ומדריכה פיזיותרפיה תחום אחראית ,,PT M.Sc ,הראל יעל

 ,סאקלר ש"ע הלרפוא הפקולטה ,מתקדמים לתארים במדרשה דוקטורנטית ,"בסיכון

 אביב תל אוניברסיטת

 ,"דנה" ש"ע חולים בית ,ילדים לנוירולוגיה היחידה מנהלת ,ולבסקי-פתאל אביבה 'פרופ

 ,הפסיכולוגיה למדעי הספר בית ,מינץ מתתיהו 'פרופ ,אביב תל סורסקי רפואי מרכז

 אריאל אוניברסיטת ,לפיזיותרפיה הספר בית ,לוטן מאיר 'פרופ ,אביב תל אוניברסיטת

 

 הקדמה

 של רחבה בקשת ותהפרע-תת של הטרוגנית בתמונה מאופיינת האוטיסטית ההפרעה

 משקל שיווי ליקויי בין קשר על מצביעים המחקרית והספרות הקליני הניסיון .תפקודים

 שיווי במיומנויות חסכים מדגימים מחרדה הסובלים ילדים כי נמצא .כרונית חרדה לבין

 .חרדה של גבוהה שכיחות מדגימים משקל שיווי במיומנויות ליקויים עם ילדים וכי משקל

 מוטוריים רפלקסים של להפקה גורם הווסטיבולרית המערכת באמצעות לטהנק מידע

 ומעוררים משקל שיווי תפקודי של בהפקה חלק לוקחים אלה רפלקסים .ואוטונומיים

 כרונית לחרדה להתפתח עלולות אלה תגובות .פחד תגובות זה ובכלל רגשיות תגובות

 הינן וחרדה משקל שיווי ייליקו .הווסטיבולרית במערכת התפתחותי ליקוי של במקרה

 האם בדקו בלבד מעטים מחקרים כה עד .באוטיזם הלוקים ילדים בקרב שכיחות תופעות

 עם משקל שיווי טיפול כי ,עולה מכאן .וסטיבולריים ליקויים מדגימים אוטיזם עם ילדים

 ביכולות רק לא לשיפור להביא עשוי ,אוטיזם עם בילדים הוסטיבולרית המערכת על דגש

  .חרדה בביטויי זה ובכלל ,נוספים תפקודיים באספקטים אלא משקל ווישי

 משקל שיווי של ממקור בחרדה לטיפול במיוחד יעיל ווסטיבולרי טיפול :המחקר השערת

 .הווסטיבולרית 'המע בתפקוד התפתחותי מליקוי הנובע

 המדגימים ,שנים 9-5 בגילאים אוטיזם של אבחנה עם ילדים איתור :המחקר שיטות

 ביטויי ,(MABC, S-BOT-2) סטנדרטים מוטוריים מבחנים באמצעות משקל שיווי קשיי

 וליקויי (RCMAS, SCARED) חינוכית ולדמות להורים שאלונים באמצעות חרדה

 מהילדים מחצית (.TETRAX) פוסטריוגרף באמצעות הוסטיבולרית המערכת בתפקוד

 ( המחקר קבוצת) וסטיבולרית אימון תוכנית יעברו ההכללה בקריטריוני שיעמדו

 81 -מ תורכב תוכנית כל .ביקורת אימון תוכנית (הביקורת קבוצת) האחר ומחציתם

 מחשב משחקי סוללת באמצעות ביתי יומיומי ואימון פיזיותרפיסט י"ע פרטניים טיפולים

(Timocco.) 

 88 מתוכם .גבוה בתפקוד אוטיזם עם ילדים 02 נבדקו כה עד :מקדים מחקר תוצאות

 הדגימו מביניהם ילדים 9 .וחרדה משקל שיווי ליקויי של משולבת תחלואה הדגימו ילדים

 לקשר הוכחה יספקו חיוביות תוצאות :המחקר תרומת .פריפרי וסטיבולרי בתפקוד לקות

 את יעלו ,וחרדה משקל שיווי של מהסימפטומים חלק בבסיס העומד מוטורי-הסנסו

 משקל שיווי משולבת תחלואה של ההערכה תהליךב ווסטיבולרי תפקוד בבירור הצורך

 .הקיימים לאלה נוספים טיפול כיווני ויציעו וחרדה

 וסטיבולרית מערכת ,חרדה ,משקל שיווי ,גבוה תפקוד ,אוטיזם :מפתח מילות



 

 

 קבוצת פיזיותרפיה למתבגרים עם שיתוק מוחין

 קלאודיה שמיר ושיר אמיתי 

 שירותי בריאות כללית -היחידה להתפתחות הילד אשדוד

 

על כל ת התפקודית נוטים להימנע מפעילות גופני םיכולתעם מוגבלות בצרכים מיוחדים  בעליילדים 

 .המשתמע מכך בחייהם הבוגרים

ק מוחין נמצאה ירידה משמעותית בסיבולת בשל קושי להתמיד בתרגול במעקבנו אחר ילדים עם שיתו

 .   בבית וירידה בשיתוף הפעולה בעיקר לקראת גיל ההתבגרות

 :תחומים עיקריים שניממוקדת בהלילדים עם שיתוק מוחין  תתכנית טיפולית קבוצתיבניית  :מטרות

 :ICF -מודל המטרות שנקבעו לפי  . וחיזוק גפיים תחתונות סיבולת אירובית

 6MW  (02%)בהליכה שיימדד לפי ADL -ירידה בצריכה אנרגטית ב .1

 GMFM  (0-5%) -שיפור ב .0

 (12-02%בין ) function reachיימדד  על ידי ( balance (שיפור ביציבות  .3

נבנתה . מוכרים ביחידה, יםשנ 12.5בני , I-II ותדרג Cerebral Palsy ,GMFCSעם ילדים  3 :שיטה

 ,גובה: לכל הילדים נבדקו .חודשים 5משך ל, תרגול בבית+ דקות  55 בן שבועיחד תוכנית של טיפול 

 . ובדיקות דופק  BMI ,GMFM 88 ,Function Reach, 6MW,משקל

 0בממוצע בדופק מנוחה אצל  01%ירידה של : בסיבולת ובעיקרשיפור ניכר בכל התחומים  :תוצאות

שיפור . 6MW -בממוצע במרחק ב 35%שיפור של , בממוצע בדופק במאמץ מרבי 31%עליה של , משתתפות

בממוצע במספר  33%עליה של  -חיזוק שרירי בטן . GMFM 88במבדק  5%תפקודי שמתבטא בעליה של 

 .כפיפות בטן בדקה

בשל  I-IIיש לשקול לאמץ  גישה  טיפולית זו  למתבגרים עם שיתוק מוחין בדרגות  :סיכום ומסקנות

תרונות הרבים בטיפול הקבוצתי תוך שימת דגש על יכולתם האירובית ועל הכנתם להשתתפות הי

 .  המתאימה לבני גילם ADLבפעילויות 

 **ישלח לפי דרישה, ה בתוך הקבוצהנציין כי קיים סרטון המדגים את הנעש****

 

 



 .הטיה קוגנטיבית במדידת טווח תנועה –בהתאם לציפיות 

 .2דר שמואל שפרינגר, 2ראשית עופרי, 2נטלי סינגר, 1נירית רותם לרר

אוניברסיטת , המחלקה לפיזיותרפיה. 2  מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה, המחלקה לפיזיותרפיה.1
   .אריאל בשומרון

 

 רקע ומטרה

 או בחשיבה, בזיכרון, בתפיסה לטעויות אדם בני של שיטתית נטייה או דפוס היא קוגניטיבית הטיה

וקבלת  ,אבחון, הערכה על בשנים האחרונות גדל המחקר העוסק בהשפעת הטיות קוגנטיביות . בשיפוט

מעט מאוד מחקר נעשה כדי , למרות שהטיות קוגנטיביות מוכרות בספרות בפיזיותרפיה. החלטות ברפואה

 .ןהשפעתבחון ל

על תוצאות בדיקת , מסוג הטיית עגינה, קר זה היא לבחון את ההשפעה של הטיה קוגנטיביתמטרת מח

 לפני לפיזיותרפיסטים שנמסרעיגון  מידע האם בדק זה מחקר, ספציפי באופן. טווח תנועה בשורש כף יד

 . המדידה בתוצאות להטיה לגרום עלול יד כף תנועה  של שורש  טווחבדיקת 

 ושיטותיה יאוכלוס

 בעזרת  למדוד התבקשו משתתפיםה  .במחקר פוהשתת , קבוצות 3-שחולקו ל, פיזיותרפיסטים 121

 של היסטוריה ללא שנים 56 בת אישה ,של שורש כף יד של נבדקת המחקר פסיבי טווח תנועה  גוניומטר

 הקליני הרקע של קצר תיאורבכתב  קיבל משתתף כל המדידה ביצוע לפני. ותהעליונ בגפייםאו לקות  פגיעה

 מידע שכלל קליני תיאור קיבלו מהמשתתפים חלק, קוגניטיבית הטיההשרות ל מנת על. הנבדקת של

, קיבלה מידע אמיתי בלבד  (משתתפים 33) קבוצה אחת. תהנבדק של הרפואית ההיסטוריה לגבי מדומה

מידע מטה  קיבלה (משתתפים 11) 3 וקבוצה תבינוניבמידה מטה מידע קיבלה ( משתתפים 11)  2קבוצה 

  .תמשמעותיבצורה 

 תוצאות

בקבוצת ההטייה   91.9 1 ,בקבוצה ללא מידע מטה  97.7 1תוצאות בדיקת טווח התנועה הממוצעות היו 

 = pמובהקת   השפעה מצא ANOVA מבחן. . בקבוצה עם המידע המטה משמעותית  92.61-הבינונית ו

 וקבוצת הטיה ללא הקבוצה ביןרק  מובהק הבדל הראה Scheffe’s Post Hocמבחן . הלהטי 0.012

 .לא נמצאה השפעה למגדר או לשנות וותק . p = 0.014, המשמעותית ההטיה

 מסקנות

הנחשבת , פיזיקלית בדיקה תוצאותמצביעות על כך שיש השפעה להטיית עגינה על  מחקרה תוצאות

ולבחון דרכים  ויש להיות מודעים להשפעה ז .שימוש רב בפיזיותרפיהבה נעשה ו" בדיקה אובייקטיבית"ל

 .  או לבטלה לצמצמה

 

 



 .סממנים דיכאוניים במטופלי גב תחתון כרוניים

 אנאליזה מתוך מחקר קליני המשווה טיפול עם דגש התנהגותי למול טיפול פיזיותרפי רגיל 

 3תמר פינקוס, ²׳¹יאיר שפירא  ,²׳¹נועה בן עמי

 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה. 2   אוניברסיטת אריאל, המחלקה לפיזיותרפיה .1

 אנגליה, אוניברסיטת לונדון, לפסיכולוגיההמחלקה  .3

 תקציר 

סיכון של הכיום ישנן הוכחות מחקריות המראות שהתאמת הטיפול הפיזיותרפי לגורמי : רקע

 .בתוצאות הטיפולמטופלי גב מראות שיפור 

במטופלים עם כאבי גב תחתון  השווינו טיפול פיזיותרפי רגיל קהילתי מבוקר יבמחקר התערבות

שמטרתו הייתה " שיטת השלבים" -פיזיותרפי עם דגש התנהגותי לטיפול ( N=111) כרוניים

, התוצאות הראו ירידה מובהקת בנכות ובכאבים(. N=109)לאורך זמן הגברת הפעילות הגופנית 

  .בקבוצת ההתערבות לאחר שנה והפחתת עלויותעליה בפעילות הגופנית 

מתמקדת בגורמי  שאינהלמרות . של שינוי התנהגותי מבוססת על עקרונות "שיטת השלבים"

. היא יכולה להראות יתרון אצל מטופלים עם חסמים פסיכולוגיים להחלמה, סיכון פסיכולוגים

הייתה לבדוק את ההבדלים ( (sub-group analysis של תתי הקבוצות מטרת ניתוח הנתונים

ן את השפעת הטיפול בין קבוצת וכ ובלי סממני דיכאוןבין מטופלים עם , יםכאבבנכות וב

 . ההתערבות לביקורת

מתוך מחקר  ,כון פסיכולוגייםילפי הימצאות גורמי סקבוצה  -ניתוח נתונים של תת: שיטות

המצאות של גורמי סיכון פסיכולוגיים נקבעה לפי שאלון איכות . פרוספקטיבי התערבותי מבוקר

 .שמצביעה על הימצאות סממני דיכאון 4..6השתמשנו בנקודת החתך המומלצת  SF-12,חיים 

בעזרת ניתוח  מחקרהשווינו תוצאים בין מטופלים עם ובלי סממני דיכאון בין שתי קבוצות ה

 .משתנים

לא , היו מתחת לנקודת החתך והראו סממני דיכאון םמטופליהמ 4%..., בנקודת הבסיס: תוצאות

 . היה הבדל בין קבוצת ההתערבות לביקורת

  .וההתערבות הייתה מובהקת( דיכאוןסממני עם ובלי ) ותהקבוצ -יבין תתהאינטראקציה 

חודשים  3לאחר ( RMDQ)הבדלים מובהקים סטטיסטית וקלינית בין הקבוצות בנכות נמצאו 

 6.4 -לבבסיס  1..1 -עברו מ)מטופלים עם סממני דיכאון השתפרו בקבוצת ההתערבות . ושנה

 -עברו מ)היה מועט בה שהשיפור , בהשוואה לפיזיותרפיה רגילה(. 'ח 12לאחר  3.1 -ו 'ח 3לאחר 

 .('ח 12לאחר  1.6 -ו, 'ח 3לאחר  1.3 -בבסיס ל 1..1

אך לא ( P<0.01)ההבדל בין דיכאוניים ללא דיכאוניים היה מובהק בקבוצת הפיזיותרפיה 

 .בקבוצת ההתערבות

נמצא , למרות שמטופלי הגב התחתון הכרוניים השתפרו בשתי קבוצות המחקר: כום ומסקנותיס

טיפול ההתנהגותי הייתה יעילה יותר אצל המטופלים עם סממני ששילבה קבוצת ההתערבות כי 

 .פיזיותרפיה רגילההקבוצה שקיבלה הדיכאון לעומת 

 

פעילות , פיזיותרפיה, שיטת השלבים, מצוקה פסיכולוגית, כרוניים כאבי גב תחתון :מילות מפתח

 .קבוצה-ניתוח תת, גופנית



                                                              שיטה חדשה לטיפול בעקמת נעורים אידאופטית 

 .תוצאות ראשוניות, שילוב בין פיזיותרפיה לניתוח חדשני ישראלי

 

 MScPTליאור נויהאוז סולם 

 המרכז הישראלי ליציבה ולעקמת תל אביב

 

 :הקדמה

. טפל בעקמת נעורים אידאופטית מתקדמתשמחדשני ללא קיבוע עמוד שדרה ניתוח אפיפיקס הינו ניתוח 

המוט המושתל מתארך באופן הדרגתי לאחר . מד לצד הכעור של העקומההמערכת כוללת מוט מתארך הנצ

המערכת . קצוות המוטמרחק בין ה להגדיל את הוע טיפול פיזיותרפי מותאם במטרהניתוח על ידי ביצ

מטופלים  35. "האזור הבטוח", °53 המפחית את זווית העקמת מתחת ל "פנימי מחוך "לשמש כמתוכננת 

 . עברו את הניתוח בישראל 9עברו את ההליך עד כה ברחבי אירופה ו 

 :מטרות

להציג את השיטה החדשה לטיפול בעקמת המשלבת ניתוח חדשני מינימאלי עם תוכנית פיזיותרפיה . 1

-°33עקמות גמישות בלבד עד , Lenke 5ו   Lenke 1גות כ הטיפול מתאים לעקמות המסוו. ספציפית

°05 Cobb . 

 .המקרים שנותחו בישראל 9התוצאות של  רתיאו. 2

עברו ניתוח אפיפיקס יחד עם , Cobb °02-°21עם עקומה ראשית בבית החזה  12.3-22מטופלות בגילאי  9

מעלות הסיבוב , צילומי: המדדים. חדשים לאחריו 0עד הניתוח תרום חודש מטיפול פיזיותרפי ספציפי 

ATR, ו TRACE מדד לסימטרית הגו. 

בממוצע  ATRשיפור   . בממוצע 53%ב שיפור המדד האסתטי . בזווית תיקוןממוצע שיפור  51% :תוצאות

  .החמרות או סיבוכים נצפולא . 22%

 :סיכום ומסקנות

תנועתיות  ללא הגבלת, ים הבוגריםעמוד השדרה כמניעת החמרת העקמת בחי הינה ייצוב הטיפולמטרת ה

, קהמשפר אסתטי, עבודה שרירית כנגד כוח הכובד, הטיפול מפחית כוחות העמסה ופיתול. עמוד השדרה

 .ת סיכוניםיפחומ

 .הכרחייםוביצוע טיפול מדויק בחירת המטופלים המתאימים 

 .דגםלהרחיב את גודל המיש וכן . ף התוצאות בבגרותוקילתאחרי המטופלים עקב ליש 

 

 .טיפול פיזיותרפי, ניתוח אפיפיקס, עקמת: מילות מפתח

, 1995 בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב ושני  ליאור נויהאוז סולם פיזיותרפיסטית בוגרת תואר ראשון

ת ובקליניקה פרטית במודעין ובתל אביב בנושא הטיפול "עובדת בשיקום גריאטרי בבית רבקה פ, 2552

ומנחה בינלאומית של השיטה  122שלב  Schrothבוגרת קורס בשיטת . ידאופטיתהלא ניתוחי בעקמת א

 . 2511משנת 



 ?האם המרחק משנה 
 .בהשלמת פרוטוקול טיפוללבחינת דבקות  נגישות שירותי פיזיותרפיה

Determinants of adherence with physiotherapy protocols: does distance matter? 

, Liora Valinsky, Elchai Dahan, Sarit Katz, Yoram Wolfal NitzanT 

 
 תל אביב 421חטיבת הרפואה אבן גבירול , מאוחדת

 מטרות 
 ?האם למרחק המכון מבית המטופל יש קשר לדבקות בסדרת טיפולי פיזיותרפיה במאוחדת  .1
  .'נשירה'לבסיכון  אוכלוסייה לזהותעשויה  ,הבנת הגורמים המנבאים דבקות נמוכה .2
   פרישת השירותיםתכנון הבנת הקשר בין נגישות לדבקות יכולה לעזור ב .3
 ורציונל  רקע

הטיפול בפיזיותרפיה ניתן בסדרת טיפולים  .הפיזיותרפיה מציעה טיפול למגוון של מחלות ובעיות תפקוד
 .תדירות מפגשים משתנה בהתאם להתקדמות הטיפול  בעלי

י הפיזיותרפיסט "פרוטוקול הטיפול שנקבע עיעדי נמדדת בעמידה בכל ( Adherence)בטיפול דבקות 
 ,Jack). וביצוע הנחיה לתרגול עצמאי ,עד לסיומההמומלצת סדרת הטיפולים הגעה לההתמדה ב :המטפל 

McLean, Moffet, & Gardiner, 2010)( Campbell, 2001) 
מטופלים שלא  ,בין דבקות בטיפולי הפיזיותרפיה לשיפור בתוצאות טיפול משמעותינמצא קשר  בספרות

על מערכת עלויות מעמיסים , עם יכולות תפקוד נמוכות וונשאר ,השיגו את תוצאות הטיפול הרצויות
 הבריאות 

 אוכלוסייה 
 6ממוצע סדרת טיפולים קרוב ל  . ביקורים לשנה 322,222 כופיזיותרפיסטים  222  -כ, מכוני פנים 33

 .טיפולים לסדרה 
  שיטות

 GIS)  באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית .טיפול קוד, מין, גיל מטופל  , הביקורים ניתוח ממוחשב של
Geographic Information system)  בחנו את הקשר בין ו .כוןמל המטופלהמרחק בין כתובת  חושב

 . המשתנים האחרים לבין( דבקות)השלמת סדרת טיפולים 
  ממצאים

סדרה ) דיכוטומיבחישוב  דבקותב טיפלנו. 2213-2213בין השנים  ומעלה 11 בנירשומות  132,222 נותחו
(. p <0.01)דבקים יותר  מבוגרים מטופליםו נשים , ות מסדר 1%...ב הנמצא מלאה דבקות(. לא או המלא

  (p <0.005) דבקות עם מתאם גבוה מרחקנמצא כי ל . ושנה גיל, למגדר ההתאמה לאחר
 מסקנות 

יש להמשיך לנתח את הנתונים , למרחק המגורים משמעות בהתמדה להגעה לסדרת טיפולים בפיזיותרפיה 
 נציג את התוצאות בכנס . והשתייכות  תרבותית , סוציואקונומי  מעמד :  ולבדוק השפעת גורמים כמו 

 
 המלצות 

. אינם גדלים בהתאם ,לתחוםתקציבים המופנים אך ה, עם השנים ניכרת עליה בצריכת שירותי פיזיותרפיה
נשירה לחיזוי האם מרחק המכון מבית המטופל הוא גורם משמעותי  ,לבחוןרבה חשיבות ישנה לפיכך 

 בסיכון מטופלים לזיהוי לשמש ויכולמסדרת טיפולים 
 . השירותיםלבחון את פרישת ניתן הנתונים תוצאות פי  על

 המלצות להמשך 
דבקות בטיפול ולעודד התנהגויות  מים המנבאים מנת להבין את הגוריש לבצע מחקרי עומק בנתונים על 

 דבקות באוכלוסיית המטופלים 
 מילות מפתח 

Adherence , distance  ,Physiotherapy 
 



כאוויר " -הפיזיותרפיה במחלקה לשיקום נשימתי והנשמה ממושכת בבית רבקה  
 "לנשימה

 ,ישיקום נשימתהמחלקה ל, רז הדר ,רותי כהן ,בירן יעל  
 "בית רבקה"שיקומי  המרכז הרפואי גריאטרי  "

 

 

 רקע

ההתקדמות שחלה בשנים האחרונות בתחום ההנשמה המלאכותית הביאה לשיפור בשיעור ההישרדות 

מהמטופלים חלק משמעותי . במצבי מחלה קריטיים הנזקקים להנשמה מטופליםאצל ותוצאות השיקום 

 שהונשמו מתקשים בניסיונות גמילה חוזרים ועלולים לפתח סיבוכים על רקע ההנשמה הממושכת

ירידה בכוח , חולשת שרירים כללית, חולשת שרירי הנשימהכגון  חידות הטיפול הנמרץוהשהייה בי

סיבוכים אלו גורמים . והפרעות בתפקוד הנפשי פסיכיאטריות -הפרעות נוירו, הגבלה בתנועה, השרירים

 .של המטופלים במצבם התפקודי ובאיכות החיים  לירידה 

כונת הנשמה מטופלים שהגיעו לניסיון גמילה מממאושפזים " בית רבקה" שיקומי במרכז הרפואי גריאטרי

 לאחר כשלמטופלים  מאושפזים חלקהמב. ומטופלים הזקוקים להנשמה כרונית ללא אפשרות גמילה

 אירועים נוירולוגים ולבבים חריפים, או ראות\ו מושתלי לב, מחלות נשימתיותהחמרה ב נשימתי בעקבות

מועברים לבית רבקה לאחר שלושה ניסיונות גמילה שלא צלחו , מטופלים אלו. ALSניווניות כמו ומחלות 

 ,גמילה ממכונת הנשמה ומפיום קנה ן המטרות הטיפול העיקריות במחלקה  .טיפול נמרץלבמחלקות 

 .המונשמים הכרוניים מטופליםבקרב הו .חזרה לקהילהמיטבית במידת האפשר והשגת עצמאות תפקודית 

גם והטיפול במחלקה כולל תכנית רב מקצועית המתייחסת לליקוי הנשימתי  .יים מיטביתלהשיג איכות ח

חסמים בתקשורת התגברות על , תמיכה תזונתיתצורך ב, ירוד תפקודלכל שאר הבעיות הנלוות למצב כמו 

 . ובעיות חברתיות ורגשיות שמקורן באשפוז הארוך ובתלות במכונת ההנשמה

 

דריפלג שבעקבות ווק. 1: במחלקהשל מטופלים שונים תיאורי מקרה בקצרה שלושה נציג  בעבודה זו

. הצליח לנשום באופן עצמוני מספר דקות גם ללא מכונת ההנשמה" נשימות צפרדע"הטיפול שכלל לימוד 

בעזרת שיתוף הפעולה  .במצב תפקודי ירוד ביותרמטופלת בדואית עם ניוון שרירים שהגיעה מונשמת ו. 2

ולאחר שיפור משמעותי ביכולת הקימה והליכה של מספר  ובקהילה הרב מקצועי במחלקה ות של הצו

מטופל עם מחלת ראות . 3. חזרה לביתה עם מכונת ההנשמה כאשר כל משפחתה מגויסת לטיפול צעדים

עם חזרתו להכרה סבל מתקופה . ךחוסר הכרה ממושוב מונשםשהגיע  למחלקה  כרונית לאחר כשל נשימתי

הצליח המטופל להיגמל כמו כן . ארוכה של דיליריום שהשתפר בהדרגה עד חזרתו למצב קוגניטיבי רגיל

 .ממכונת ההנשמה כולל הוצאת הקנולה ולחזור לחיים רגילים בקהילה במצב הפרמורבידי



 הקשר בין תנוחה ועבודת נשימה במטופלים המונשמים באופן כרוני

MPTשקמה כץ 
PT, PhDלאוניד קליחמן , 2,1

RRTקובי זלצמן , 1
BPTהדס נחמני , 2

דבורה האוזר , 2
BPT

BPTרחלי ארד , 2
MDלי מרקוס -אסתר, 2
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 ירושלים, המרכז הרפואי הרצוג, היחידה להנשמה כרונית .2
הפקולטה , ש רקנאטי"בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע, המחלקה לפיזיותרפיה .1

 באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, למדעי הבריאות
 

במחקרים . הצבת המטופל בתנוחות זקופותשכיחה בפיזיותרפיה למטופלים מונשמים : מטרות ורציונל

דווח על השפעת התנוחה על פרמטרים נשימתיים , חלקם מורדמים, בטיפול נמרץ שבוצעו במונשמים

תנוחות לפרמטרים נשימתיים המשקפים את הבדלים בהקשר בין  נבדקהנוכחי מחקר ב. ומכניקת הריאות

 .מונשמים כרונייםהמאמץ הנשימתי ב

טווח ) 71.1בגיל ממוצע , נשים 22-גברים ו 7 נבדקו הרצוג ח"ביביחידה להנשמה ממושכת ב: אוכלוסייה

ומחלות  (n=12) לבבית/ספיקה ריאתית-אי: הסיבות להנשמה .במצב וגטטיבי 7-בהכרה ו 27מהם  (.77-47

ההנשמה  משך.  .+SIMV+/PSIMVוחמישה בשיטות,  ASVהונשמו בשיטת 21  .(n=6)  מערכת העצבים

 (.שנים 5.2-7טווח )שנים  1.2-הממוצע כ

 P0.1, RCexp, Ppeak פותשניטר ברצי, המחובר למחשב   Hamilton G5למנשם וחוברהנבדים : שיטות

ישיבה  ;רגליים ישרות על המיטהעם  -45°ב (45ST)צי ישיבה ח; (0FLAT) ת פרקדןשכיב :בתנוחות -VEו

(65ST )- °72ת ויובז עמידה במיטת הטיה -חצי ; 65°-בסא הגלגלים יגב כ (45HUT);  עמידה פסיבית

 . סדר התנוחות היה אקראי ,דקות 22משך בכל נבדק היה בכל תנוחה (. 70HUT) °75 ויתובמיטת הטיה בז

נתונים עובדו במודל ה. 6-25בדקות שניות  15הופק ממוצע בכל פרקי הזמן של  בכל תנוחה: עיבוד נתונים

ונעשה , והקשר ביניהן, שיטת ההנשמה, כפונקציה של התנוחה    repeated measureניתוח שונות עם

 .למשתני הרקע שנמצאו משפיעים על משתני המחקרתיקנּון 

 Ppeak ו P0.1, VE ערכי 65ST-ו 45ST, 45HUTנמצא כי בתנוחות  ASV בשיטת במונשמים: תוצאות

 +SIMV+/PSIMV במונשמים בשיטות .0FLAT תנוחתלו 70HUTת תנוחבהשוואה ל תירדו משמעותי

שיטות ההנשמה כל ב .תלעומת שאר התנוחומוכים משמעותית נ VE ערכי 0FLATנמצאו בתנוחת השכיבה 

 .RCexpי על ערכ ה השפעת התנוחהלא נמצא

קשורות להפחתה של עבודת הנשימה  65ST-ו 45ST, 45HUT תנוחות ASV במונשמים בשיטת: מסקנות

התצרוכת הנשימתית הייתה  0FLAT בתנוחת +SIMV+/PSIMV בשיטותו .ושל התצרוכת הנשימתית

 .הפחותה ביותר

השפעת ל, מטרות הטיפולה זקופה בהתאם לתנוחיש להחליט פרטנית על : קליניים בפיזיותרפיה יישומים

 . איכות החיים של המטופללהתנוחות על מערכות הגוף ו

גדול יותר עם מחלות רקע שונות והשפעה של תנוחות במשכי מדגם יש לחקור : המלצות למחקרי המשך

 .ניתדומה למצב בעבודה הקליב, יותר זמן ארוכים

***** 

 מכניקת ריאות, תפקודי ריאות, עבודה נשימתית, תנוחה, הנשמה כרונית: מילות מפתח



 טיפול נמרץחולים בהשפעת פיזיותרפיה נשימתית על מניעת כישלון אקסטובציה ב

  לביא-ירון בר, עינת קודש, ענבר פוקס

 ם"בית חולים רמב, אוניברסיטת חיפה

 

 בניסיון נכשלים מהם  %25עד  .מכונה אקסטובציהה ,עוברים תהליך גמילה מהנשמהמונשמים חולים : רקע

 .הוצאת הטובוסמהשעות  84במהלך מוגדר כהנשמה חוזרת או הנשמה לא פולשנית הראשון ה אקסטובציהה

תלויה בזיהוי מוקדם של התדרדרות ומניעתו , או לבבי, נשימתייכולות להיות על רקע  וןשליהסיבות לכ

 . נשימתית לאחר ההליך

דרדרות תעדת למנוע הטיפול פיזיותרפיה נשימתית כאופנות טיפולית המיו ,בספרות וזכרמלא , באופן מפתיע

 עד, יזום נשימתית פיזיותרפיה טיפול השפעת את לבדוק הינה מטרת המחקר  .נשימתית וכישלון אקסטובציה

 .נמרץ בטיפול בחולים אקסטובציה וכישלון נשימה סיבוכי מניעת על, האקסטובציה ממועד שעה

המאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ , לאחר אקסטובציה ראשונה, 84-48בגילאי , (נשים 22)חולים  66: שיטות

החולים (. n=32 CON)וביקורת ( n=34 PT )  טיפול אקראית לשתי קבוצות חולקו  ,ם"רמב ח"בביה כללי

חולים  .יזום עד שעה ממועד האקסטובציה ופעם ביום במהלך האשפוזנשימתי קיבלו טיפול , PT-בקבוצת ה

טרם   נדגמו פיזיולוגים ותפקודיים מדדים . בלבדקיבלו טיפול פיזיותרפיה כללית , CON-בקבוצת ה

 . מההליך שעות  28-עד שעה  ו, האקסטובציה

היו על רקע  הכישלונות רוב (. CON=11, PT=4, p=0.04), כשלו באקסטובציה (22.2%)חולים  85: תוצאות

 שעות ויותר 23 לאחרו ,שעות 6עד  תה גבוהה יהיכישלונות השכיחות . ההליךמשעות  28ואירעו עד  נשימתי

לאחר . (p<0.001) להיכשל באקסטובציה 838פי נמצאו בסיכון גבוה חולים שפיתחו סיבוכי נשימה  .מההליך

אי קבלת . CON (p=0.02)-הייתה טובה יותר בהשוואה ל  PT-יכולת השיעול של החולים בקבוצת השעות  28

חולים שקיבלו טיפול נשימתי פיתחו פחות סיבוכי . 8את הסיכוי לכישלון פי  ההגדילנשימתי יזום טיפול 

 . כך כשלו פחות באקסטובציהונשימה 

למניעת תרמה , בחולים בטיפול נמרץ אקסטובציההלאחר כשעה הניתנת  פיזיותרפיה נשימתית: מסקנות

החולים להפיק שיעול  יכולתשיפר את הטיפול . לירידה במספר החולים שכשלו באקסטובציהוסיבוכי נשימה 

מחקר מהווה עדות לכך שחולים המקבלים טיפול פיזיותרפיה נשימתית כשעה לאחר ה .אפקטיבי

 . האקסטובציה מפתחים פחות סיבוכי נשימה ובעלי סיכוי גדול יותר להיגמל בהצלחה ממכונת ההנשמה

 

 .פיזיותרפיה נשימתית, גמילה מהנשמה, כישלון אקסטובציה: מילות מפתח



סקירה : תפקודי הריאות בבריאים ובחוליםועל  המכניקהתנוחה על השפעה של הה
 שיטתית של ספרות המחקר

MPT שקמה כץ
MDניסים אריש , 2,1

MDאריאל רוקח , 3
RRTקובי זלצמן , 3

PhDלאוניד קליחמן , 1
2 ,

MDלי מרקוס -אסתר
1. 

 ירושלים, המרכז הרפואי הרצוג. 1

הפקולטה למדעי , ש רקנאטי"הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים עבית , המחלקה לפיזיותרפיה. 2
 .באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הבריאות

 ירושלים, המרכז הרפואי שערי צדק, מכון הריאה. 3
 

 מטרות ורציונל

ירידה בהחזר , שיפור במצב המודינמי :יצוינויתרונות התנוחה הזקופה במטופלים שאינם ניידים בין 
בצע סקירה לביקשנו . ועוד, יעילות מוגברת של שחלוף הגזים בריאות, ספיקת לב-הוורידי בחולים עם אי

על המכניקה ועל  בבריאים ובחולים שונותספרות המחקר המדווחת על השפעתן של תנוחות של  שיטתית
לל וכניידים טיפול הפיזיותרפי במטופלים שאינם ההשפעה זו היא ש תהבנשבחשיבות ה .תפקודי הריאות

 .המעבר לתנוחות אלואת 

 שיטות

בשימוש במילות  1111-2112בשנים  Google scholar-ו  MEDLINEבוצע חיפוש במאגרי המידע 
 body position, lung function, lung mechanics, lung volume, physical therapy, position: המפתח

change, positioning, posture, pulmonary function testing, sitting, standing, supine, ventilation, 
: מהתנוחות 2נבדקו לפחות . 3; +11נבדקים בני . 2; באנגלית. 1: להכללה בסקירה היו הקריטריונים

 נבדק לפחות אחד ממדדי. 2; שכיבה על צד שמאל ,שכיבה על צד ימין, שכיבה על הגב, ישיבה, עמידה
 .FVC, FEV1, PEF, PImax, PEmax: התוצאה

 עיבוד נתונים

נתוניהם סוכמו בטבלאות לפי אופי אוכלוסיית . עמדו בקריטריונים מהם 11, מחקרים 811נמצאו 
 .הנבדקים ומדדי התוצאה שנבדקו

 תוצאות

שלוש תנוחות היו הגבוהים ביותר בישיבה לעומת  FEV1-ו FVCערכי  ,ק לב"בבריאים ובחולים עם איס
 .היו גבוהים יותר בשכיבה לעומת ישיבה FVCשדרה ערכי החוט ב הפגיעבחולים עם רק . שכיבהה

שכיבה , היו הגבוהים ביותר לעומת ישיבה( PEmax)בבריאים בעמידה ערכי הלחצים המרביים בעת נשיפה 
בחולים עם מחלות ריאה לחצים אלו היו גבוהים יותר בעמידה לעומת שכיבה על . על הגב או על צד ימין

היו גבוהים יותר בישיבה ( PImax)בבריאים הלחצים המרביים בעת שאיפה  .ימין בלבדהגב או על צד 
היו ( PEF)ויר המרבית בנשיפה וערכי זרימת האבבריאים ובחולים עם מחלות ריאה  .לעומת שכיבה על הגב

 .שכיבה על הגב או על צד ימיןאו הגבוהים ביותר בעמידה לעומת ישיבה 

 מסקנות

מכניקת בתפקודים ושיפור בתנוחה זקופה יותר מאפשרת דרך כלל ב ,חוט שדרה פגועיבלמעט נראה ש
  .ריאות

 יישומים קליניים בפיזיותרפיה

בטיפול פיזיותרפי נשימתי יש להביא בחשבון את השפעות התנוחות השונות על המצב הנשימתי ולהשתמש 
 .בהן בהתאם

 

 
 .פיזיותרפיה נשימתית, ריאותתפקודי , מכניקת ריאות, שינוי תנוחה: מילות מפתח



הערכת יעילות השילוב של המנשם עם רטט תוך ריאתי בטיפול הנשימתי הביתי בחולי סיסטיק 

 מחקר רנדומלי מוצלב: פיברוזיס 

' ופרופ. תעיזי ת, .קדוש ד, .ר לנדאו א"ד, .ר מי זהב מ"ד, .ר פרייס ד"ד, .ר מוצפי ה"ד ,.מנטין ה
 .בלאו ח

 .ישראל, שניידר מרכז רפואי לילדים, מרפאת ריאות ומרכז גראוב לסיסטיק פיברוזיס

 

י "וויר עבעקבות חסימת כלי הא נהרסתרקמת הריאות ( CF)סיסטיק פיברוזיס  במחלת  :רקע

 שעתיים ביום בעקבות הקושיכ נמשכותהשיטות הקונבנציונליות . כרונית ודלקת, ליחה צמיגה

פרצים קטנים של  מעביר,  Intrapulmonary Percussive Ventilator (IPV) -מכשיר ה  .כיוחב

דירות בת(  pounds/square inch, PSI 03-03)גבוה הלחץ ה.  דרכי הנשימהבבזרימה גבוהה  אוויר

. מ מים"ס 5-03של  CPAP–ו, מ מים"ס 5-35של  PEPורם לטווח גפרצים לדקה  033-033של 

 .  בקלות החוצה גורמות לשחרור ההפרשות הצמיגותה, אוסילציותהעם  דפנות כלי האוויר רוטטים

 : מטרות

 ובטיחות השימוש במכשיר  הערכת ישימותIPV  הביתיכחלק מהטיפול  הנשימתי.  

  מכשיר ה תהוספת שפעההערכת –  IPV בהשוואה , ביתיתה יזיותרפיהלטיפול הפ

 . "טיפול המקובל"ל

מרכז משנים  8-51בגילאים  CFחולי  01השתתפו  ,במחקר מוצלב רנדומאלי : שיטות ומטופלים

CF ה . בשיינדר–  IPV 0כל טיפול  לתקופה של , י המטופל בביתו"בוצעו ע" הטיפול המקובל"ו 

 .שבועות

 : תוצאות

0. 6 Minute Walk Test -  לאחר חודש עם נשמרIPV ,90.9+909 99.6+580.7 -אך ירד ל ',מ 

 .IPV (p = 0.02)לאחר חודש ללא , (סטיית תקן  +ממוצע )' מ

       –ל  %10.9+09.0 –מטופלים דיווחו על עליה בתפקוד הפיזי מ , CFQRשאלון ב .1

      %08.0+55.5 (p=0.05) . בחודש טיפול ללאIPV  לא שינויל. 

כיוח על דיווחו  53%. לביתם IPVלקבל בסיום המחקר  עדיפוה IPV, 53% –שאלון ה ב .0

דיווחו על ירידה בתחושת קוצר הנשימה לאחר כל אחד  ,בנוסף . IPV -ה עזרתב קל יותר

 IPV-לאחר שימוש ב 1.8+1.2 -ל 0.9+1.9 -מ: מסוגי הטיפול בהשוואה לתחילת המחקר

 IPV ,(p=0.02.)לאחר חודש ללא  2+1.3 -ול

0.  FEV1 ,נמדדה שנמדדו בביקורים במרפאה ובבית וכמות הליחה ש ,סטורציה ודופק

 .המחקרלא השתנו לאורך , בבית

 :מסקנות

, לכן .טיפול ביתיהכחלק מ IPVבטיחות ויעילות של מכשיר ה  מחקר זה הראשון הבודק .0

 . םחות קשים על מנת לשמור על בטיחותלחולים הפ התייחסנו 

 ,IPV -היה יותר מאשר בחודש ללא ה IPV –מספר הטיפולים בחודש שבוצע עם ה  .1

. אילו לא הגיעו למשמעות סטטיסטית , IPV-נצפתה מגמה של יותר ליחה שנוקזה עם הו

 .וסטורציה היו ללא הבדל בין שתי הקבוצות FEV1 -השינוי היומי ב, משך הטיפול

 

 , פיזיותרפיה נשימתית, IPV, סיסטיק פיברוזיס: מילות מפתח



 

קבילות הציבור לחוק ביטוח ב הטיפול: הצצה לממשק עם החוק-מבט פנימה

 .בריאות ממלכתי

 .משרד הבריאות, המחלקה הארצית לפיזיותרפיה, פיזיותרפיסטית ראשית, אילה פרג

 : הקדמה

. זכויות המבוטחיםלשמירה על אחראי קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  ותנציב

לקבלת ייעוץ בעניין קבילות המגיעות אליה במשרד הבריאות ים מקצועיים פונה לגורמהנציבות 

 יםהנוגע בנושאים יעצתיממחלקה הארצית לפיזיותרפיה ה. קופחו ושזכויותישחש  רציבוהמ

 .לשירותי פיזיותרפיה

 : מטרות

לשקף . משקי העבודה להציג את כלי העבודה הייחודיים ואת . פחות מוכר ציהפן של רגול לתאר

של נציבות חוות הדעת  עליו נשעןבסיס כ, המוקפדהל הפיזיותרפיסטים את חשיבות התיעוד לק

 .הקבילות

 :תוצאות

כמו הקופות , ול גורמים שוניםמתהליך בירור , תיאור מקרה על כל פרטי המידעההרצאה תכלול 

תוך , המקצועות בשיתוף עם נציג ילהעמדה של נציב הקבתהליך גיבוש , ואנשי מקצוע המבטחת

יושם דגש על חשיבות מידע מקצועי  .מנהלתייםו משפטיים, מקצועייםהתייחסות להיבטים 

 .קביעת עמדה בנציבות הקבילותבמפורט ומלא 

 :סיכום ומסכנות

לחופש , לשוויון זכויות, לרווחה חברתית, שמירה על האינטרס הציבוריהינה  תכלית הרגולציה

שירותי : לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי( ד)3סעיף . ליעילות תפעולית ולצדק, העיסוק

באיכות , לפי שיקול דעת רפואי, הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל

המידע שמספק הפיזיותרפיסט . בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, סבירה

יתר על . קבילות הציבורב ולטיפבתהליך  חשובהמטפל באמצעות הרשומה הרפואית מהווה חלק 

זכויות המטופל במכלול , המטפל טמלצות הפיזיותרפיסבה להתחשב נדרשתקופת החולים , כן

במקרה שתואר לא נראה . בקבלת החלטות על מתן טיפול ובספרות המקצועית העדכנית

בסופו  .שיתמוך בעמדת הקופהמקצועי לא סופק מידע במכלול הגורמים האמורים והתחשבות 

 .הקובלת הכריע לטובתהקבילות  ותדבר עמדת נציב של

 :ותכהשל

וקביעת עמדות בנציבות קבלת החלטות ייעוץ עם הגורם המקצועי במשרד הינו נדבך חשוב ב

עמדת המחלקה הארצית לפיזיותרפיה  .השירות מתןלרבות מסגרת  ,בעניין מתן שירות כלשהו

על הספרות המקצועי העדכני בהתאם , תעל מידע המופיע ברשומה הרפואי, בין היתר, מתבססת

הסתפקות . כולל ומקיף הוא חיונימקצועי ניהול רשומה , על כן. לסל השירותים שנקבע בחוק

אינה מאפשרת קבלת החלטות מושכלות ועלול , בייחוד במקרים מורכבים, מנהלתי באלגוריתם

 .להוביל לפגיעה בזכיות החולה לקבלת שרות נאות בהתאם לחוק
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 במכבי שירותי בריאות -בקהילה  פיזיותרפיהלפיילוט גישה ישירה 

 ותבפיילוט ומסקנות ביניים ראשונ' אתיאור שלב 

 דיצה גוטליב

 מכבי שירותי בריאות, מחלקת פיזיותרפיה
  

 רקע

גישה ישירה לפיזיותרפיה הוגדרה על ידי אירגון הפיזיותרפיה האמריקאי כזכות החוקית להיבדק ולקבל 

נמצאו עדויות משמעותיות , מאמרים 051 -בסקירה של כ. ללא צורך בהפניית רופא ,יזיותרפיטיפול פ

 . בעולם, התומכות במודל של גישה ישירה בפיזיותרפיה

אך ורק במגזר  מיושמתהיא , למרות זאתולפיזיותרפיה אפשרית על פי החוק ישירה הגישה , בישראל

תקפים למערכת הבריאות , שנמצאו לגישה הישירה לא ידוע האם היתרונות הרבים, בנוסף. הפרטי

 .בישראל

. פרסם משרד הבריאות חוזר המעודד את קופות החולים לאפשר גישה ישירה לפיזיותרפיה 4102בתחילת 

מכבי שירותי בריאות היא הקופה היחידה שלקחה על עצמה לבחון אפשרות זו ומהווה בכך פורצת דרך 

 .  בנושא

 

 : מטרות

  הפיזיותרפיה של מכבי שרותי בריאות כוניגישה ישירה במשל ך תהליההבניית. 

 ם נבחריםבין גישה ישירה לפיזיותרפיה לבין משתני בדיקת הקשרים. 

  תהליך

 4102 מהלךב

  מחקר והדרכה, ניהולהפרויקט  הבנייתהיגוי להוקם צוות. 

 01מטופלים אורתופדיים מעל גיל  -הוגדרה אוכלוסיית היעד  

  בחינהודגלים אדומים ת הפיזיותרפיסטים להכשרבוצעה.  

 תוצאות

 כרמיאל ומעלות, אופקים, נתיבותב יצא הפיילוט לדרך 514103-ב. 

 מטופלים בגישה ישירה 041הגיעו  4105 *עד סוף אוגוסט.  

 'אשלב  -מסקנות סיכום ו

 הרגלי הצריכה של האוכלוסייהבנדרש שינוי בתפיסה ו 

  יזיותרפיסטיםפגבוהה של השביעות רצון הובעה  

  מקצועיהליווי הותמיכה לחשיבות 

  4102בסוף הפיילוט הצפוי בשנת יבחנו –מדדי תוצאה  

 מתוכננת הרחבה  4101בסוף רבעון ראשון של  - 'שלב ב 

 

 השלכות לעשייה הקלינית

 הרחבת האחריות והאוטונומיה הטיפולית של הפיזיותרפיסט בקהילה 



 בפיזיותרפיהכשרה המסלול ה map-הפיזיו

 יגאל לברן, שרון רפאל סער, אבי לוי , קארין כהן, לירון שליי

 כלליתשרותי בריאות 

 פיתוחמחייבים ומשפיעים על התהליך הקליני  שינויים טכנולוגייםו שינויים בתפיסה הטיפולית :הקדמה

גישה , שיתוף המטופל :כגון טיפול חדשותמתאימים יחד עם הקניית מיומנויות והכשרה תהליכי למידה 

  .ועוד ניהול מחלה כרונית, קידום בריאות, יתאקטיב

, ותק :מימדית הכוללת שלושה צירים-זה פותחו מסלולי הכשרה לפיזיותרפיסטים כמטריצה תלתעל בסיס 

סביבה תם נבנתה על מנת להנגיש את מסלולי ההכשרה לפיזיותרפיסטים ולהטמיע או. תפקידהתמקצעות ו

נטי לכל מסלול יחד עם אמצעי למידה מעודכנים המרכזת את המידע הרלוו ,פהפיזיומ -מתוקשבת

 .וחדשניים

  :מטרות

 .יצירת בהירות ואחידות ברמת הידע הנדרש מפיזיותרפיסט בעל ותק ותפקיד -

 .כולל מיפוי של פערי ידע ,מכון ושירות, הצגת תמונת מצב עדכנית ברמת עובד -

 .ימוד וההכשרהגיוון שיטות הל -

 .בארגון ושימורם" מומחים"פיתוח  -

מגוון כלי לסייר ולהכיר את , להיכנס הפיזיותרפיסטים הונחו פעם פרסום והשקת הפיזיומ: תוצאות

ההתמקצעות , על גבי מסלול ההכשרה מבחינת הותק מקםתלה ,בהמשך. ובסביבה בפורטלהלמידה 

  .ותוך כדי לתפור מודל הכשרה אישי ומקצועי מותאם והתפקיד

יחד עם   SAP-נבנה טופס התמקצעות ממוחשב עם ממשק לתיק ההכשרות האישי של כל עובד ב

 .המכון והשירות, למפות את הידע ברמת העובד ותהמאפשרטכנולוגיות למידה נוספות 

פיסטים העובדים בכללית לסיור זיותרפיה 0,021מתוך  0,1,5 כנסונ 5102עד לסוף שנת במשך חצי שנה 

שכללו מילוי של  איכותיות של פיזיותרפיסטיםכניסות  051כמו כן נרשמו . כניסות 262,, רשמו פ ובפיזיומ

 .מקווןטופס התמקצעות 

הפיזיומפ מרכז בתוכו כלי למידה רבים ומגוונים ומאפשר הנגשה של המידע לכלל : סיכום ומסקנות

 אישי מענה ולתת מערכתית גמישות לאפשר מנת על מודולארית הינה ההכשרה תכנית. הפיזיותרפיסטים

 רצף את מתארפ בפיזיומ המסלול .הארגון לצרכיתוך התאמה  ובקהילה החולים יבבת לפיזיותרפיסט

ומאפשר מיפוי מסודר ומקוון של מצב ההכשרות של העובד ושל לכל פיזיותרפיסט  המומלץ ההתפתחות

פ הוא כלי הפיזיומ. אמת תוך צמצום פערי ידעכזה מאפשר בניית תכנית הכשרות מותמיפוי . הסקטור כולו

על ידי הארגון בתחום הפיתוח המקצועי ככלי שמומלץ ליישמו גם  הוכרחדשני ורב עוצמה והוא , טכנולוגי

 .בסקטורים אחרים

 פערי ידע, פפיזיומ, מסלולי הכשרה: מילות מפתח



 עמדותיהם וגישתם הטיפוליתעל לרופאים בנושא פיזיותרפיה  חוויתיהשפעת קורס 

   ר רנה רוזנברג"ד, ר יצחק דרזנר"ד, עלמה זיו גולדמן

 כללית מחוז מרכז 

 

רופא חשוב ש. רופא המטפל יעבדו בשיתוף פעולהבמידה והפיזיותרפיסט ויותר יותרפי יהיה יעיל טיפול פיז

, ותהתאמת ציפיויפעל ל, מתאימיםיפנה מטופלים , פוטנציאל הטיפול הפיזיותרפי  ב אתהיט יכירהמשפחה 

קופסה " הפיזיותרפיה  מהווה ים רביםלרופא , במציאות.  חיזוק מסרים ועידוד להתמדה אצל מטופליו

 םהביקוש הרב לפיזיותרפיה גור ,במקביל .ם ללא הבחנה וללא מעקביאליה מפנים חולים כרוני "שחורה

  .זקוקים לוהלעליה באורך התורים ולאי מתן השירות בזמן למטופלים 

 מושגיםתוך כדי לימוד , תרגול בפיזיותרפיהבבשימוש היכרות של רופאי משפחה את הלשפר : מטרות

במחלות בטיפול תרגול לתרומת הלהעלות את המודעות  .תרגילים ושימוש באביזריםהתנסות ב, בסיסיים

 . שונות

 01שערכו , מפגשים 01 שלקורס נבנה , מחוז מרכזכללית במסגרת מערך השתלמויות של רופאי משפחה ב

הרופאים עה והשלד ובעיות שונות במערכת התנו בקורס הוצגו. בהנחיית פיזיותרפיסטית, כל אחד דקות

נשלח אחרון שאלון  . הקורסמשתתפים מלאו שאלון לפני ואחרי ה .המותאמים לטיפול בהןתרגילים  תרגלו

 נבחר .ה לרופאי משפחה שלא השתתפו בקורסבהשווא הקורס תלמדוד עמדות והשפעכדי  שנים 0-3לאחר 

 .דוגמאככאב גב כרוני 

עסקו בפעילות גופנית  םמשתתפיהמלכתחילה . םיעמיחלקם פ, יםמחזוררופאים השתתפו בשלושה  33

 01השיבו , בשאלון האחרון. פיזיותרפיהתרומת הגישה חיובית לגבי הביעו בעצמם במידה רבה ו

 38%ו, תרפיה לכאב גב כרוניומפנים לפיזיהמשיבים כלל מ 03%. שלא השתתפו םרופאי 33-ו מהמשתתפים

. בכל השאלותעמדות חיוביות יותר  הביעו המשתתפים. ציינו שמדגישים את חשיבות התרגול העצמי

ולגבי שיפור שיווי משקל ומניעת נפילות ( p<0.038)לגבי התרומה של תרגול קבוצתי  ההבדל היה מובהק

(p<0.009). חושבים שלא קיים שיתוף פעולה מיטבי בין רופאי המשפחה לבין הפיזיותרפיסטים  םמרבית

קשר מובהק חיובי בין המידה בה המשיב תופס את איכות הקשר  נמצא(. במידה בינונית ומטה 83%)

 (.**r=0.409)כמיטבי לבין המידה בה הוא נוהג להמליץ למטופליו לפנות לטיפול פיזיותרפי הכולל תרגילים 

 . הםבלו בקורס להדרכת מטופליימיישמים בעבודה טיפים שק 30%

ידע בר ושיפ חל ,ית לתרגול בפיזיותרפיהגישה חיוב רופאים עםהשתתפו קורס החווייתי ב :סיכוםל

 .כולל מתן דגש על חשיבות התרגול העצמי ,יומית-שמים בעבודה היוםשניתנו מיוטיפים ה .עמדותבו

 



זיהוי מאפיינים הקשורים להצלחה בטיפולי פיזיותרפיה והשלכותיהם על צריכת  

 בקרב מטופלים עם כאבי גב תחתון, שרותי בריאות

 

 1ענת שעשוע: חוקרת ראשית ומרצה

 2רן בליצר' פרופ, 2ר משה חשן"ד, 2ר אורנה רגס"ד, 3,2עינב סרולוביץר "ד :חוקרים נוספים

 
 שירותי בריאות כללית, בת ים, אביב-מחוז תל, מכון פיזיותרפיה בת ימון1

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לרווחה ובריאות, החוג לסיעוד3
 שירותי בריאות כללית, משרד רופא ראשי, מחקרכללית למכון 2

 

 תקציר

 וכלכלי בריאותי מטרד המהווה ,לטיפול ומורכבת שכיחה תופעה םה תחתון גב כאבי :רקע

 כאשר גם משתפרים אינם מהמטופלים חלק, מערכתי רב הוא בבעיה שהטיפול למרות .משמעותי

 להחלמה הקשורים מאפיינים מספר מתוארים בספרות. הקליניות ההנחיות פי על מטופלים הם

 ולאפיין לזהות צורך נובע מכאן. עקביות ולא חלשות עדויות לרובם אך, טיפול בעקבות שיפור או/ו

 .האחרים למטופלים חלופיות אפשרויות ולהציע המקובל לטיפול בשיפור שיגיבו מטופלים

, כאבו תפקוד במדדי לשיפור הקשורים והתנהגותיים דמוגרפיים, קליניים מאפיינים זיהוי :מטרה

 גב כאבי עם מטופלים בקרב פיזיותרפיה טיפול בעקבותצריכת משככי כאבים וביקורי רופא 

 .תחתון

 טיפולי סדרת ביצעו אשר כללית מבוטחי 76,545 שכלל רטרוספקטיבי קוהורט מחקר: שיטות

הנתונים  באמצעות מאגר .3117יולי ל 3116ינואר בין  תחתון גב כאבי בעקבות פיזיותרפיה

ומעלה עם אבחנה של כאב גב  37נאספו נתונים של מבוטחים בגילאי , של כללית האלקטרוני

נבחן הקשר , רבות משתניםבאמצעות רגרסיות  .תחתון וחברות מתמשכת בכללית בזמן המחקר

דמוגרפיים והתנהגותיים של המטופל ונתונים הקשורים לטיפול , מאפיינים קלינייםבין 

צריכת משככי כאבים וצריכת ביקורי רופא בגין כאבי גב תחתון , כאבומדד תפקוד ל הפיזיותרפיה

 .בחצי שנה שלאחר הטיפול

, צריכת משככי כאבים, הסטוריה של כאבי גב, נמצא קשר מובהק בין פעילות גופנית: תוצאות

. לבין כל מדדי התוצאה מנואלי ואלקטרותרפיה מגזר וקטגוריות טיפול, אקונומי-מצב סוציו

ותחלואה נלווית לבין צריכת משככי כאבים וביקורי רופא  BMIנמצא קשר מובהק בין  ,בנוסף

 בסיכון היו וכאב תפקוד דיבמד משמעותי שיפור שהשיגו מטופלים. בחצי שנה שלאחר הטיפול

 טיפול סיום לאחר שנה וביקורי רופא חצי כאבים משככי לצריכת משמעותימופחת באופן 

 .משמעותי שיפור השיגו שלא מטופלים לעומת הפיזיותרפיה

 מובהק באופן ישפר הראשונית הרפואה בשלב כבר המטופלים של מובנה ניתוב כי נראה: מסקנות

 .השרות זמינות את שפרוי הבריאות שרותי צריכת את פחיתי, הפיזיותרפיה טיפול תוצאות את

 .קטגוריות טיפול מועדפות בפיזיותרפיהניתן להמליץ על 

 

 .ביקורי רופא, צריכת משככי כאבים, כאב, תפקוד, כאב גב תחתון :מילות מפתח



 תחלואה נלווית וטיפול פיזיקאלי

 מדד לחץ דם כאבן בוחן –עמדות ידע והתנהגות של פיזיותרפיסטים 

 

 לרנר ר אורית קלינגר"ד, ר מיכל כץ לוירר"ד ,ליזה פינס: פרטי מגיש העבודה 

 מכבי שירותי בריאות, אוניברסיטת תל אביב החוג לפיזיותרפיה
 

 

 

אחד משלושה  'המערבי בעולם ביותר השכיחה הכרונית המחלה הוא ,גבוה (ד"ל) דם חץל: רקע

שבץ מוחי וכשל , מהווה גורם סיכון מרכזי למחלות לב ד"ליתר .  אינו מודע למצבו ד"להסובלים מיתר 

 . בסביבות העבודה השונות ד"לשחלקם סובל מיתר , פיזיותרפיסטים פוגשים מטופלים .כלייתי

לבחון את .  אצל מטופליהם ד"לת של פיזיותרפיסטים לערכי עמדות והתנהגות  מדווח, לתאר ידע :מטרה

 .עמדות והתנהגות ולהציג חסמים לביצוע המדידה, הקשר בין מאפייני הפיזיותרפיסט לידע

במרכז , במכון בקהילה, פיזיותרפיסטים העובדים בבית חולים במחלקה אקוטית  931נסקרו : שיטות

סטודנטים לפיזיותרפיה בשנה  05  וכן . שנים 91על גיל המטפלים באנשים מ ,גריאטרי ובמרכז שיקום

 .  אביב-רביעית לתואר ראשון בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל

, עמדות התנהגות מדווחת, פריטים  על ידע 03שאלון הכולל :  כלים .מדגם אשכולות, חתכי , מחקרהדפוס 

,  ליםשל מטופ ד"לפרטים לגבי ההכנה בזמן הלימודים של הפיזיותרפיסט בנושא , חסמים, סביבת עבודה

 . הפיזיותרפיסט יומאפיינ

של  ד"ולדופק , בשגרה, מהפיזיותרפיסטים מודדים על פי דיווח 0% ,  05%אחוז היענות עמד  :וצאותת

, מציגים ידע עדיף בנוגע למצבים במהלך טיפול פיזיקלי , וכן הסטודנטים, העובדים בשיקום. מטופליהם

: מהמשתתפים  הסכימו עם ההצהרה  19%  .ד"לבם יש לנקוט אמצעי זהירות הקשורים להתנהגות מדד 

ות ההסכמה כי יש נמצא הבדל מובהק בשכיח". אתה מחשיב מניעה כאחד מתחומי האחריות שלך כמטפל"

מרבית העובדים במחלקות האקוטיות . הכרח במדידה שגרתית של סימנים חיוניים לפי סביבת העבודה

התנהגות מטפל שמודד .  מרבית העובדים במכון  לא הסכימו עם הצהרה זו, הסכימו עם ההצהרה

. בת טיפול נמרץנמצאה קשורה חיובית לעבודה במחלקה האקוטית ובסבי, ומשתמש במדד במהלך הטיפול

הסיבה השכיחה לאי .  תדירות מדידה נמוכה נמצאה   בקרב פיזיותרפיסטים   העובדים בסביבת מכון

 ".חוסר זמן"מדידה היא 

ידי פיזיותרפיסטים העובדים עם חולים במצב חריף כמרכיב חשוב -ודופק נתפשים על ד"למדד : מסקנות

יש לשקול המשך חינוך . לא כך אצל העובדים בקהילה ,וקיימת הן עמדה והן התייחסות למדד זה, בטפול

ענון חשיבות מדדים חיוניים אלו כמרכיב באנמנזה ובטיפול וכנושא לתוכנית מניעה הן בהכשרה יור

 .הבסיסית והן בהכשרות על בסיסיות בקרב פיזיותרפיסטים

 

 .סביבות עבודה,   התנהגות, ידע ,  עמדות, סקר , לחץ דם, פיזיותרפיסטים:   מילות מפתח  
 
 



 מיומנויות תקשורת בתחום הפיזיותרפיההוראת 

 1סמדר פלג, 2לוםבלג -ליאת פסח , 2אופיר -אורנה דיבון, 1דוכי-השאן'עולא ג ,1קלוואג-רות פלג

המרכז  –( ר.ס.מ)המרכז לסימולציה רפואית 2 ,המכללה האקדמית צפת,החוג לפיזיותרפיה 1

 השומר-תל, הרפואי על שם שיבא

 

הכשרת . ת תקשורת בהקשר קליני בפיזיותרפיה היא תחום מאתגריומנוהוראת מיו: הקדמה/רקע

הכוללות ידע , (hard skills" )קשות"הקניית מיומנויות בברובה מתמקדת  הפיזיותרפיסט

על  הקניית מיומנויות  הכשרהניתן ב פחות דגש. תיאורטי ומעשי שנוגע לטיפול הפיזיותרפי

 מהוות בסיס ליצירת קשרל ואשר בין המטפל למטופשנוגעות לתקשורת ( soft skills) "רכות"

   . חוזה טיפוליו

בתחום  "רכות"מרכזית  היא פיתוח מיומנויות ההמטרה  :"ראיון ותקשורת"ב הקורס מטרות

מושגי יסוד היכרות עם ללות והיא מצטרפת למטרות הבסיסיות הכומטופל -מטפלהתקשורת 

 . איון הטיפולייהיכרות עם שלבי הרואישית -ביןתוח מיומנויות בסיסיות בתקשורת יפ, בתקשורת

ה הכשר-1  :כללה תקשורת בפיזיותרפיה מיומנויותהכשרת הסגל להוראת : תיאור התהליך

 ,כתיבת תרחישיםב הכשרה-2 .מטופל-הדרושות לתקשורת מטפל ,"רכות"תחום מיומנויות ב

בנושא הכשרה -3 .סטפל לפיזיותרפיובין מטמורכבות בפן התקשורתי ש הכוללים סיטואציות

בוססות על המ , מטופל-של סימולציות שבהן משתתף סטודנט מול שחקן תחקור מבוסס וידאו

   . התרחישים שנכתבו

מרכז הסימולציה של הגיעו ל יומוסבו תפרונטאליוהרצאות  שמעוהסטודנטים , הקורס במהלך

. בווידאו  אשר צולמו, שחקנים-תרחישים שונים מול מטופליםסימולציות של התנסו ב םש, מסר

במהלך . טיפולל'' התנגדות''המערבת מכשול או , תקשורתיתהתרחישים מתארים סיטואציה 

עליו להשתמש במיומנויות  , שחקן-על מנת שהסטודנט יוכל להתקדם עם המטופל, התרחיש

 . כדי להסיר מכשול או לפרק התנגדות, שלמד

איחור הסובל מ אם המתנגדת לאבחון בנה :היו ות אותן פגשו הסטודנטים בסימולציותדמויהבין 

המסרבת לקבל  ,דעתנית מטופלתו ממאירניתוח להוצאת גידול  לאחרכאוב  מטופל, התפתחותי

  . מסטודנטטיפול 

של המפגשים  מבוסס וידאו נערך תחקיר, לאחר ההתנסויות של הסטודנטים בסימולציות

אחד מאנשי  יתבהנחי בקבוצות קטנות בצורה של דיון שהתקיים, בתחקיר. ולמוהטיפוליים שצ

באמצעות , שחקנים–מפגשים של הסטודנטים עם המטופליםנוצרו בשנותחו סיטואציות , הסגל

מטרת הדיון הייתה . שימוש בקטע ווידאו קצר מתוך הסימולציה של כל אחד מהסטודנטים

הסטודנט עם הסיטואציה  אופן ההתמודדות שלבנוגע ל, העלאת נקודות לשיפור ונקודות לשימור

  .להשליך ממנה על מקרים דומים בעתיד כולתאליה נחשף במהלך הסימולציה והקניית הי



מיומנויות התקשורת להצלחת הסטודנטים לחשיבות חשפו במהלך הקורס נ :סיכום והשלכות

הקבוצתי אפשרו למידת  תחקירהסימולציות וה. המפגש הטיפולי בין פיזיותרפיסט למטופל

   . ותשיפוטינטולת בסביבה , עמיתים

 סימולציה , מיומנויות תקשורת, אישית-תקשורת בין: מילות מפתח



 בטחון העצמי של סטודנטים לפיזיותרפיההמשפר את  השימוש בסימולציה

 PhD 2אורית שלומזון, PhD PT ,,1אלה בין, PhD PT,1היידי שוגרמן

, המחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה , .מרכז הסימולציה  הקריה האקדמית אונו2 ,החוג לפיזיותרפיה1
 .תל אביב' אונ, הפקולטה לרפואה על שם סאקלר

 רקע

מעשי -לעולם המקצועי, הנלמד בכיתה, המעבר מן העולם העיוני אחד הקשיים בלימודי פיזיותרפיה הוא 

הנהיג החוג לפיזיותרפיה בקריה  , מעשהבין התיאוריה לעל מנת לנסות לצמצם את הפער . הקיים בשטח

 ההכשרה לשלב היציאה לפני. בסימולציהבאמצעות שימוש יתי חוו לימוד של שיטההאקדמית אונו 

סימולציות העוסקות בסוגיות של יחסי אנוש בעזרת  – ,הכל סטודנט מתנסה בשני סוגי סימולצי, המעשית

 . וסימולציות של פיזיותרפיה נשימתית בעזרת בובות רפואיות ממוחשבות, שחקנים

 מטרות

של  הבטחון העצמי תחושתאת  משפרתההתנסות בסימולציה האם ( 1: לבדוקמטרות המחקר היו 

 עצמיה נםטחויבכל הקשור לב ימולציהסה סוגי שניבין היה הבדל לדעת הסטודנטים האם ( 2 ;הסטודנטים

  .ומוכנותם להכשרה המעשית

 שיטות

 יתבש ההתנסות ואחרי לפני להם חולקו אשר שאלונים ענו על  לפיזיותרפיה בחוג' ב בשנה סטודנטים 3,

 הסימולציה תועלת,  העצמי הבטחוןתחושת  :תחומים בשלושה  התמקדו השאלות .הסימולציה סדנאות

   .הסימולציה של הטכניים הצדדיםמן   ווהתרשמות, הסטודנט בעיני

 

 תוצאות

בנושא  בסימולציה . הסטודנטים של העצמי ביטחוןתחושת הב מובהק לשיפור גרמה הסימולציה חווית

בטחון העצמי תחושת הדווחו על שיפור בשענו לשאלונים הסטודנטים  ,,סטודנטים מתוך  ,1 , יחסי אנוש

 .שלהם העצמי הביטחון בתחושת שיפור על דווחו   2, מתוך סטודנטים 22,  בסימולציה  הנשימתית .שלהם

לפני   עצמי בטחון של נמוכה רמה על דווחו אשר אלו עם במיוחד הטיבהההתנסות , בשני סוגי הסימולציה

.  שני סוגי הסימולציה כהכנה להכשרה המעשיתשל היה הבדל  בדירוג התועלת , זאתעם .  הסימולציה

תרם להם במידה רבה או סטודנטים דווחו שיום הסימולציה  2,ך מתו 3,, שימתיתנהאחרי הסימולציה 

סטודנטים  מסרו דווח דומה  ,,מתוך  11ואילו  רק , לשיפור המוכנות להכשרה המעשיתמידה רבה מאד 

  .ביחסי אנושהסימולציה לאחר יום 

 ומסקנות דיון

ראת היציאה להכשרה קההתנסות בסימולציה שפרה את תחושת בטחון העצמי של הסטודנטים ל

 אישית בן  תקשורתאימון בל מועטה יחסית חשיבות מייחסים הסטודנטים  כינראה  , בנוסף. המעשית

ולא  בבעיות , תקשורת אתגרים בבביחסי אנוש  התרכז הסימולציה יום . אימון קליני מעשילעומת 

 .שונה לתוצאה מביאה הייתה קליניות לסוגיות אנוש ביחסי הסוגיות שקשירתייתכן . קליניות

 



 

 

 ?אצל ילדים ASDהאם קשיים מוטוריים הם חלק מאבחנת ה 

 עדינה דויטש' גב

 ירושלים ,בית ספר אילנות ,גני תקשורת

 

ההארעות . ב"הוא כיום האבחון הפדיאטרי הנפוץ ביותר בארה Autism Spectrum Disorders-אוטיזם  -רקע

גם בתחום המוטורי . ASDאצל אחים של ילדים עם  02%ועולה ל, באוכלוסיה הכללית 1.1%כ ,   88ל  1היא 

, קשיים חברתיים, ושפה הוא שילוב של ליקויים המערבים קושי בקומוניקציה ASD. ניתן לראות איחור

רמת גם .  גודל וחומרת הליקוי בכל מישור משתנים בין ילד לילד. והתנהגות חוזרנית ותחומי ענין מצומצמים

 .ולכן רמת התפקוד משתנה בין כל ילדשונה  IQה 

בהליכה , קשיים במוטוריקה עדינה ASDניתן לצפות אצל חלק מהילדים עם , בנוסף לליקויים התקשורתיים

 .בתחושה ולעיתים היפוטוניה, מ"ובשו

שר ללא ק)? לבדוק האם אכן קיימים ליקויים מוטורים באוטיזם כחלק מהאוטיזם עצמו סקירההמטרת 

ואותם מרכיבים הגורמים . ASDהשערת המחקר היא כי קיימים שינויים מוטוריים אצל (. לסינדרום נלווה

 .השפההתקשורת ולקשיי  משפיעים גם על המוטוריקה בנוסף  ,לאוטיזם בקישוריות המוח או במבנה המוח

לקבוצה בעלי  ASDבסקירה זו נלקחו מאמרים מהעשור האחרון בהם יש השואה בין קבוצת  -שיטה

 IQונעשה נסיון להשואה של , או פיגור, קר ילדים עם תסמונת מלווהחכאשר לא נכללו במ, התפתחות תקינה

 .על מנת למנוע השפעה של פיגור או תסמונת שונה על המרכיב המוטורי, בין הקבוצות

היתה זהה או  ASDאף על פי שקבוצת ה .  TDלעומת  ASDנמצא הבדל ביכולות המטוריות אצל  -תוצאות

 .היפוטוניה ושונות בהליכה ,מוגבר PANNES ,SWAYנמצא הבדל ב, IQכמעט זהה ב רמת ה 

וזאת לאחר שנוטרלו מרכיבים  -לאור המובהקות הסטטיסטית הקיימת בכל המבחנים המוטוריים -מסקנה

באוטיזם וזאת ניתן להסיק כי קיימת לקות מוטורית , חוסר שיתוף פעולה או תסמונות שונות, כמו פיגור

, או מבנה צרבלום, ישנם תיאוריות שונות לגבי הסיבה לאוטיזם כגון קישוריות מוח. כחלק מהאוטיזם עצמו

אלא גם , כי הגורם הנוירולוגי אינו גורם רק למגבלה חברתית תקשורתית ושפתית, אך מחקרים אלו מצביעים

 . למגבלה בתחום המוטורי

לצורך  ASDבשלב מוקדם אצל ילדים עם   screeningיש צורך ב -השלכות לעשיה הקלינית בפיזיותרפיה

 . ובהתערבות טיפולית קבועה באוכלוסיה זו, זיהוי קשיים

 

 .קישוריות המוח, ילדים .מוטוריקה, ASD  -מילות מפתח



 -ישראל" גו בייבי גו"

 התאמת מכוניות משחק ממונעות לילדים עם קשיי ניידות

 2,1,1נילי ויסרברג, 3מיכאל נודלמן, 2,1סטפני ליבזון

 2חולון, "הרצפלד"לחינוך מיוחד בית ספר

 1חולון, בית חולים וולפסון, היחידה לנוירולוגיה ילדים, מטבולית גנטית נוירולוגית-ן"מרפאת מג

 3  ש סוראסקי"אביב ע-תל ז הרפואיהמרכ, המחלקה לשיקום כללי

 לפיזיותרפיה החוג, הבריאות למקצועות ס"ביה, סאקלר ש"ע לרפואה הפקולטה,החוג לפזיותרפיה

 1אוניברסיטת תל אביב

 

 ,טיפוסיתפעוטות עם התפתחות , בשנים הראשונות לחיים. ניידות עצמאית קריטית להתפתחות :רקע

שלא מסוגלים לנוע  ,פעוטות עם צרכים מיוחדים. בכל יום בתנועה ובחקירת הסביבהמבלים שעות רבות 

תנועתית ואדישות לגירויים שאין הם יכולים להגיע  פאסיביות, מפתחים התנהגות תלותית ,באופן עצמאי

 .רתי והרגשיהחב, לפתח לקויות משניות בתחום הקוגניטיבי הגבלות אלה מגדילות את הסיכון .אליהם

יצירת קשרים ובמרחב  תנועתיות, עצמאותבמטרה לאפשר קיים צורך להתאמת ניידות חלופית , לכן

  .חברתיים

ויסדו חשבו על פתרון זול ופשוט לבעיה מורכבת זו  ב"בארהש Delawareבאוניברסיטת  ":גו בייבי גו"

בשנים . מטרתו להתאים מכוניות משחק ממונעות לילדים אלוש ,"Go baby go" את 1002 שנתב

, ניו זילנד כגוןהחל לפעול תחת עמותות עצמאיות גם במדינות נוספות והתפשט " גו בייבי גו"האחרונות 

 . וישראל פולין, קנדה

מכוניות  .פיזיותרפיסטים 3על ידי ומופעלת בהתנדבות  1022אפריל ב ישראל נוסדה "גו בייבי גו"עמותת 

בגילאי שנה עד שבע  ,כל ילד. עלות ללא לילדים עם נכויות מוטוריותמוענקות  ,משחק ממונעות מותאמות

פותחו מנגנוני  לצורך כך .ת לצרכיו האישייםומותאמהקבל רכב עם הושבה והנעה ממצא מתאים נש, שנים

ובימים . ויסטיק'הנעה ייחודיים המאפשרים שליטה על הרכב באמצעות לחיצה על כפתורי הנעה שונים וג

 . מפותחת מערכת שליטה מרחוק המתבססת על זיהוי תנועהאלו 

בפגישות אישיות או בסדנאות בהן לקחו חלק מתנדבים מתחומים , מכוניות 38סרו נמכתיבת תקציר זה עד 

 .שונים

מנגנוני ההנעה , ישראל" גו בייבי גו"פעילות , במסגרת הכינוס תוצג סקירה ספרותית על ניידות מוקדמת

יוצגו תוצאות סקר השתתפות אשר מולא על ידי הורי , כמו כן. והתאמות הישיבה האפשריים ופיתוח עתידי

 .הילדים המשתמשים במכוניות

 .להפיזיותרפיסטים למען הקהי -ישראל" גו בייבי גו"

 

 ילדים, נכויות מוטוריות, השתתפות, ניידות מוקדמת: מילות מפתח



 מוחין-שיתוקבילדים עם  מבחן הליכה עתלבבית בהמערכת האוטונומית התגובת 

בית הספר למקצועות , דוקטורנטית בחוג לפיזיותרפיה , י ירושלים"משבית ספר    טלי עמיחי

  .אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, ש שטייר"הבריאות ע

 ירושלים, אלין, מרכז שיקום ילדים ונוער, שרון אילון' דר

, הפקולטה לרפואה, ש שטייר"בית הספר למקצועות הבריאות ע, החוג לפיזיותרפיה לוירר –מיכל כץ 

 .אוניברסיטת תל אביב

 

 

 ַתקִציר

 .מוחין-שיתוקית מומלצת מאוד לילדים עם השתתפות בפעילות גופנ :מטרות ורציונל לביצוע המחקר

נמצא כי . הלבבית עצבים האוטונומיתהתגובתיות של מערכת נדרשת , פעילות גופניתבעת ביצוע 

ותגובת המערכת לשינוי , תפקוד המערכת האוטונומית לבבית במנוחה מוחין-שיתוקילדים עם ב

להערכת פעילות מערכת עצבים  נפוצים הם מדדיםלב הנות קצב ושו קצב לב. לקוי , תנוחה פאסיבי

תגובת המערכת האוטונומית הלבבית יא לתאר את מטרת המחקר הנוכחי ה. האוטונומית הלבבית

 .מוחין-שיתוקבילדים עם  המבחןשלאחר  המנוחהובמהלך  מבחן הליכה תת מרביבמהלך , במנוחה

לא . במחקר פושנים השתת 6-11גיל , GMFCS I-IIIרמות , מוחין-שיתוקילדים עם  02 :אוכלוסייה

  . או בדרכי הנשימה/ נכללו ילדים עם מחלת לב וכלי דם ו 

על מסילת תת מרבי  בעת מבחן הליכה, מנוחהדקות ישיבה ב 5ניטור קצב לב התבצע בעת  :שיטות

נטור קצב הלב נעשה באמצעות . התאוששות בסיום המבחןדקות  5ובעת  מותאם על שם נוטון ,כושר

 -מדד שונות קצב הלבקצב הלב ו: העיקריים התוצאה משתני. RC800CXשעון ורצועת פולר מדגם 

 RMSSD)) square root of the mean squared differences of successiveזמן ה מדד

differences. ,חושבו לכל אחד משלושת המצבים והמדדים, הנתונים הועברו לתוכנה ייעודית. 

 . מודל לניתוח תצפיות חוזרות :עיבוד נתונים

 ,F3,54=82.2)בשלבי המחקר השונים מדד קצב הלבמוצעי מב מובהקיםהבדלים נמצאו  :תוצאות

p<0.001) . פעימות לדקה בהשוואה  36.4ב  בממוצעקצב הלב עלה בשלב המאמץ האחרון במסוע

בשלבי   RMSSDשינוי מובהק נמצא בממוצע מדד ה  (.45-55 55%רווח בר סמך של ), לערך מנוחה

מיליסקנד מערכי  31.4הערך הממוצע ירד ב בשיא המאמץ , (F3,54=15.0, p<0.001)המחקר השונים

ערכי קצב לב ומדד השונות לא היו שונים במובהק מערכי , שתי דקות לאחר סיום המאמץ. מנוחה

 . המנוחה קודם למאמץ

מבחן הליכה תת הגיבה ל מוחין-שיתוק הלבבית בקרב ילדים עםהמערכת האוטונומית  :מסקנות

 .מרבי

תורמים להבנת מנגנון מדדי השונות  :יישומים קליניים בפיזיותרפיה והמלצות למחקרי המשך

ר המשך יתרום יתכן ומחק  מוחין-שיתוקבילדים עם  בעת בצוע מאמץ לבבי אוטונומיהתפקודי ה

 . זו באוכלוסייה תפקוד המערכת האוטונומית הלבביתלבנית תכנית אימון שתשפיע  על 

 .רבימאמץ תת מ, GMFCS, שונות קצב לב, קצב לב, מוחין-שיתוק :מילות מפתח

 



  ופדית שיקומית בגנים ובתי ספר שיקומיים במגזר היהודי והערבימרפאה אורת

 !(זה כן נעים לראות מרפאה סגורה בבית חולים: או)

 

 MD ר וייגל דניאל"ד, MscPT MHAקלר איילת , Bpt  יפת מיכל-רור

 פתח תקווה 41קפלן , מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 

 

  בטונוסעלייה  ,קושי בשיתוף פעולה חשש מהבדיקה עם ביטוי של, מניעת התופעה המוכרת של הסתגרות: רציונל

 .לתורוממושכת לעיתים לאחר נסיעה והמתנה, בבית החולים מרפאהבבבדיקה מפגין הילד  וירידה במיומנויות אותן

 

מספר  ,יםלומדם החינוכית בה ה במסגרת, CP-לילדים הסובלים מ תשיקומיה תופדיאורתהמרפאה הקיום  :שיטה

בסביבתו הטבעית  של הילד אמתית וטובה יותר מרמת פעילותו מאפשר התרשמות, פעמים במהלך שנת הלימודים

 . יום-בה שוהה יום  השתלבותו בסביבהוכן מיכולת  ,והמוכרת

שמאפשרים י כפ, מהצגת פעילותו בלבד לאין ערוךטובה הפעלת המרפאה במסגרת זו מספקת חלופה מקצועית 

 .התנאים המגבילים במרפאה המתקיימת בביה״ח

של בית  דיון פתוח ובלתי אמצעי בין צוות המרפאהדיקה בנוכחות הצוות המטפל מאפשר הבביצוע 

לגבי מכלול  בדרך זו ניתן לקבל מידע רב ערך. לצוות המטפל בקהילה( אורתופד ופיזיותרפיסטים) החולים

 .במרפאהמספר דקות  הנמשך בביקור דעל ידי ההורים והיל המוצגים אלו על רק ולא, הילד של וקשיי

 .ימי עבודהאובדן זמן יקר ו, סך טרחה רבה מהורי הילדיםהביקור בגן חו

 .להסעתםרכים מיוחדים בעייתית בד״כ ולעיתים אף נדרש רכב ייעודי צ בהקשר זה יש לציין שהסעת ילדים עם

עובדה הגורעת עוד  ,ברוב המקרים להעדרם של עזרי ניידות מותאמים אישית בבדיקה במרפאה קושי זה גורם

  .ויעילות ההמלצותמאיכות הבדיקה 

 

 CP -פדית השיקומית בגנים ובתיה״ס בהם משולבים הילדים הסובלים מוקיום המרפאה האורת: ומסקנות סיכום

לילד באופן  החלטות משותפות ובניית התערבות המותאמתבנוכחות צוות המרפאה והצוות המטפל מאפשר קבלת 

  !בלבד של הילד activityולא על סמך רמת ה   participationבהסתמך על רמת ה , רבימ

 

 

 .אורתופדיה שיקומית, activity ,participation ,CP: מילות מפתח

 



 השפעת דיקור יבש על פעילות שרירי הגב העמוקים

 

 

 ((PhD, PT גלי דר

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לפיזיותרפיה

 מכון וינגייט, מרכז ריבשטיין לרפואת ספורט, מחלקה לפציעות ספורטה

 

 

הקשר בין , עם זאת. שריר-מערכת השלדרוב לטיפול בכאב בבעיות בדיקור יבש מתבצע ל: רקע

 .דיקור יבש לפעילות שרירית עדיין אינו ברור דיו

לחקור את ההשפעה המיידית של דיקור יבש על פעילות שרירי הגב העמוקים  :מטרת המחקר

(multifidus) בקרב נבדקים בריאים. 

 31)לקבוצת המחקר  מתנדבים בריאים אשר חולקו באופן אקראי 82המדגם כלל : שיטות

דיקור יבש  הנבדקים בקבוצת המחקר עברו התערבות של(. נבדקים 31)קבוצת ביקורת ו (נבדקים

הדיקור היבש . כלל התערבות לא קיבלו והנבדקים בקבוצת הביקורת לשרירי הגב העמוקים

באזור הגב ( כל צד של עמוד השדרהם במחטי 8)מחטים  4התבצע בשיטת הדיקור העמוקה בעזרת 

 .דקות 31בתוך הרקמה למשך  התחתון כאשר המחטים הושארו

סאונד אבחנתי לפני -בעזרת אולטרה י מדידת עובי השרירי"התבצעה עהערכת פעילות שרירי הגב 

במנח שכיבה )עובי השריר נמדד בזמן מנוחה . L4-5, L5-S1ולאחר ההתערבות בגובה סגמנטים 

                               י הרמת רגל נגדית ישרה לכיוון יישור"ובפעילות אקטיבית ע( על הבטן

(contralateral straight leg extension) .  השוני בין מצב מנוחה )מידת הכיווץ נמדדה באחוזים

 (.למצב כיווץ

נמצאה עלייה באחוז מידת הכיווץ של השרירים לאחר ההתערבות בקבוצת המחקר : תוצאות

 . L4-5בה מובהק בצד ימין בגו נמצאהבדל זה . לעומת קבוצת הביקורת

 . קיים שיפור מיידי בפעילות שרירי הגב העמוקים לאחר דיקור יבש בנבדקים בריאים: מסקנות

ל יש לשקול ביצוע דיקור יבש לפני לימוד פעילות שרירית או לפני ביצוע תרגו: םיישומים קליניי

 . את פעילות השריר לייעל/שפרכיון שהדיקור יכול ל

בעיות  מדגם גדול יותר ועל אוכלוסייה עם מחקרי המשך עליש לבצע :  המלצות למחקרי המשך

  .שריר כגון כאבי גב תחתון-במערכת שלד

 

 .דיקור מערבי, עמוד שדרה, שרירי גב, אולטרהסאונד אבחנתי: מילות מפתח



: גירויים חשמליים מוטוריים בשיקום השריר הארבע ראשי לאחר ניתוחי ברכיים

 סקירה והמלצות קבוצת מומחים בינלאומית

 
מיכל  3,אנדרו קיטלסון 4,פאול ספקטור 3,לפסלי-ניפר סטיבנס'ג 2,מופיליאטי. ניקולא א 1,יוכבד לויפר

 1גביזון-אלבוים

 

החוג לפיזיותרפיה  3, מעבדת מחקר בשולטס ציריך שוויץ 2, החוג לפיזיותרפיה אוניברסיטת חיפה 1

 ניו יורק, יועץ רפואי 4, אוניברסיטת קולורדו בדנוור

 

ר ומישנים רבות כאמצעי לשמזה  מוכר( NMES)השימוש בגירויים חשמליים  מוטוריים  :הקדמה

ניתוח , פציעה, (disuse atrophy)שימוש -איעקב  אטרופייםשרירים  שלתפקוד פונקציונאלי כוח ום וקישלו

 arthrogenic muscle)הוכח כאחד האמצעים היעילים לטיפול בכשל מרכזי   NMES,בנוסף .או מחלה

inhibition )ומאופיין באי יכולת , שריר-המופיע לעתים קרובות לאחר פציעה או ניתוח במערכת השלד

לקלינאים ,  NMES -אך למרות העדויות הרבות ליעילות הטיפול ב. שרירהאת כל סיבי  לגייס באופן רצוני

, כנראה, רתיעה זאת נובעת. לאחר ניתוח אורתופדילשיקום שרירים רבים יש רתיעה להשתמש בכלי זה 

מאי בהירות לגבי ההשפעות הפיזיולוגיות של ו, (והתעייפות השריר כאב בעיקר )מחשש מתופעות לוואי 

NMES לו על מתודולוגיית הטיפול האופטימאליתוהשלכות השפעות א .  

על פעילות השריר והשלכות השפעות אילו על   NMESההשפעות הפיזיולוגיות של  אתלהציג : מטרות

של הפחתה למינימום תוך  קביעת מאפייני גירוי אשר יפיקו כיווץ מקסימאלי של השריר הארבע ראשי

 ילאחר ניתוחראשי -לשיקום השריר הארבע מודל טיפולי מבוסס ראיות  להציג, כמו כן. לוואיהתופעות 

  .NMESבאמצעות  ברך

שעיקר עיסוקם מחקר ויישום קליני  מומחים בינלאומייםבין לאור סקירת הספרות והיוועצות  :תוצאות

לאפיון מטופלים לאחר ניתוח בברך כולל הנחיות  המודל. מוצג מודל טיפולי רב שלבי ,NMESשל 

, מאפייני הזרם)והנחיות לקביעת הפרמטרים השונים , גבוה  NMES -שהפוטנציאל שלהם להגיב לטיפול ב

תוך דגש על ניתוחי ברך י בשלבים הראשוניים לאחר ניתוח( ומנח הרגל, מאפייני אלקטרודות הטיפול

    .פרק הברך ותיקון קרע ברצועה הצולבתמהחלפת 

כנית אימונים באמצעות תאפשר יישום קליני של תתכנית הטיפול המוצעת  :השלכות קליניותו סיכום

NMES  הבנת ההשפעות הפיזיולוגיות של  .בשלב האקוטי לאחר ניתוחי ברכייםNMES   ועקרונות הטיפול

 אחרותאנשים עם פגיעות גם אצל   NMES -ראשי תאפשר לקלינאים ליישם את הטיפול ב-בשריר הארבע

 . שריר-במערכת השלד

 

 כייםבר יניתוח, ראשי-שיקום השריר הארבע, כשל מרכזי, יים מוטורייםגירויים חשמל :מילות מפתח

 



Test-retest reliability of myofascial trigger point detection in hip and thigh areas 

 בחינת מהימנות מישוש של נקודות הדק מיופציאליות בשרירי הירך

 

 ר לאוניד קליחמן"ד, אוריה מורן, אלעד דמרי, אהרון פיינסטון 'פרופ, יבגני רוזנפלד

 חיל הרפואה -צבא ההגנה לישראל

, הפקולטה למדעי הבריאות, ש רקנאטי"בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע, המחלקה לפיזיותרפיה

 ישראל , באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 תקציר

י הדמיה "הינה מיומנות קלינית אשר לא ניתנת לביצוע ע( MTrPs)האבחנה של נקודות הדק מיופציאלות : רקע

עם זאת . Simons דייל י מישוש המבוסס על קריטריונים שפורסמו ע"בחנה מבוצעת עהא. או טכנולוגיה אחרת
 .טרם בוצעו מחקרים לבדיקת מהימנות המישוש בגפיים התחתונות

 .בגפיים התחתונות MTrPsאת המהימנות הפנימית והחיצונית של מישוש להעריך : מטרה

מבין ( שנים 12.2גיל ממוצע של , נשים 6 -גברים ו 21)חיילים וקצינים  12לצורך המחקר גוייסו  :שיטות
מבין הנבדקים הופנו עקב  21. א דרום"טיפול במכון הפיזיותרפיה במרפ תקבלצורך ל גיעוהמטופלים שה

פיזיותרפיסטים בעלי ניסיון )הבדיקה בוצעה על ידי שני בודקים (. כאב ברך או ירך)תלונות בגפיים התחתונות 
שני הבודקים היו סמויים , על פי פרוטוקול( כולל באיבחון וטיפול בבעיות מיפציאליות ,שנים 6 -ו 4קליני של 

הערכת הבודק השני וההערכה הקודמת )לזהותם ולתוצאות ההערכה הקודמת של הנבדקים , למצבם הרפואי
ל פי התוצאות נרשמו ע. פעמיים על ידי כל בודק בסדר אקראי, כל נבדק עבר הערכה ארבע פעמים(. של עצמם

סס בהתב. כאב מוקרן ורלוונטיות של הכאב המוקרן לתלונות המטופל, כאב, Taut bandסולם דיכוטומי עבור 

שרירים ההערכה בוצעה בשתי הרגליים ב. אקטיבי MTrPסמוי או   MTrPעל ממצאים אלו בוצעה אבחנה של

 rectus femoris (proximal) ,vastus medialis (middle and distal) ,vastus lateralis (middle: הבאים

and distal) ו- gluteus medius (anterior, posterior and distal) . 

 .Cohen's kappa (κ) -תוך שימוש ב בוצעה חיצוניתהפנימית והמהימנות ת ההערכ

 MTrPsעבור  1.46 -ו 1.41פנימית היה חציון של המהימנות הה. 0.25-0.77-נעו בין  Kappa -ה ערכי: תוצאות

סמויות ואקטיביות  MTrPsעבור  1.64 -ו 1.12בזמן שחציון המהימנות החיצונית היה , ותואקטיבי ותסמוי

סמויות  נקודות עבורהייתה המהימנה ביותר  distal vastus medialis -ב MTrPs האבחנה של. בהתאמה
 (.בהתאמה, 1.66ו  1.62)אקטיביות ו

ניתן . הייתה בינונית עד טובה סמויות ואקטיביות MTrPsהמהימנות הפנימית וחיצונית של הערכת : מסקנות

 .בגפה התחתונה MTrPsשתמש במישוש לצורך איבחון של לה

יש להמשיך ולחקור את מהימנות המישוש של נקודות הדק מיופציאליות באזורים  :המלצות למחקרי המשך

 .כך שניתן יהיה להשליך את הממצאים על כלל האוכלוסיהנוספים וכן באוכלוסיות נוספות 

 .מישוש, מחקר מהימנות, נקודות הדק מיופציאליות :מילות מפתח



 הרחבת סמכויות הפיזיותרפיסט, לשאינם רופאים  הרחבת סמכויות

 נביל חיר

 .תואר ראשון בפיזיותרפיה ותואר ראשון במשפטים

 חיל הרפואה -צבא ההגנה לישראל

   :רקע

בהרצה זו , שאינם רופאיםסגל רפואי הרחבת סמכויות ל שאלת מספר וועדות לבחינת בישראל הוקמו עברב

 .רפואיסגל איש כיזיותרפיסט כמטפל והפגבול סמכויות  יוצג

או  ? למשל אורתופד -למה אסור לפיזיותרפיסט להפנות את הפציינט לרופא מומחה, לא פעם שאלנו את עצמנו

 ?דעת לבית משפט האם מותר לנו לכתוב חוות? או לרשום יום מנוחה בבית? כאב פשוט לתת מרשם למשכך

 ?או להחזיר מפרק אחרי פריקה ?זר אורתופדי בלי חתימת רופאניפוק אבי? למה אסור להפנות לצילום רנטגן

היה איסור על שימוש בדיקור כשיטת טיפול במקצוע הפיזיותרפיה מהיותו טיפול פולשני , עד לפני זמן לא רב

במערך הפיזיותרפיה והריפוי  ממוסדתשיטת טיפול זו אומצה לראשונה בצורה , שלא בסמכות הפיזיותרפיסט

 .טיפולי נפוץלכלי  במהרהל והיא הפכה "צהבעיסוק של 

האם החוק הוא ברור ? מהו גבול האחריות של הפיזיותרפיסט בישראלמי קובע , ות שמתעוררות הןהשאל

  ?הסמכותגבול התמקצעות נוספת לשם הרחבת  מאתנוהאם נדרשת ? מה מותר ומה אסורומבחין 

לבין אחד בכיר או בעל  זה יומיים היתרון המקצועי בשאלת הסמכות שמבדיל פיזיותרפיסט מתחיל ומה

 ? הסמכה של תואר שני או שלישי

והאם השיקול , מה עמדת הרופאים והסתדרות הרופאים בישראל בשאלת הרחבת סמכויות הפיזיותרפיסט

מהי עמדת העמותה לקידום  ?או שישנם שיקולים אחריםשמנחה אותם המקצועי  בלבד הוא זה 

 ...?הפיזיותרפיה

או  עהעצמת המקצו, קיצור הליך בירוקראטי ,תביא לשיפור השירות הרפואי הניתןאלו האם הרחבת סמכויות 

 ?השירות הרפואיולירידה ברמת  שהדבר יגרום לפיזור האחריות הטיפולית

 ?רליההולנד ואוסט, קנדה, ב"ארה, הבריטני השוואה למדינות המערב כגון, מה מיקומנו ביחס לשאר העולם

, רוקח, הרחבת סמכויות אחות: אחרים רפואיים-פרא במקצועות שאינם רופאיםסגלי רפואה השוואה לתבוצע 

 ..'פסיכולוג וכו

 הבריאות במקצועות העיסוק הסדרת חוקדגש על ב, של העוסק במקצוע משפטיתהאחריות מהו גבול ה

 8002-ח"התשס

 :מטרה

 .  ל"הרחבת סמכויות הפיזיותרפיסט בצהלראשונית  חשיפהבין היתר ול "מהשאלות הנלענות על חלק 



 ל"בצה בית הספר לקציניםב פיזיותרפיהה תפקידה המרתק של

 1ד "פיזיותרפיסטית בבה  - דלית אנגלמאיר

 ל"מפקד מערך הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק בצה -אוריה מורן 

 

 :הקדמה

 . שבע שניםמזה כזמין וקבוע קיים שירות פיזיותרפיה  ,ל"בית הספר לקצינים של צה ,1ד "בבה

בצוערים ולהביאם לנצל את זמן ההכשרה של קורס הקצינים על מנת לטפל  ל שם לו למטרה"צה
בעתיד  כמפקדים. בהמשך לתפקידם הפיקודי הטוב עם מינימום פציעות וברמת כושר, כשירים

באופן  .לבריאותם וכשירותם של החיילים המשרתים תחת פיקודם, יהיו אחראים צוערי ההווה
 .החיילים בצבאכלל  של הבריאות והכשירותפיע על להש 1ד "בבהפיזיותרפיה ל זה מתאפשר

 שנאספו מארבע השנים האחרונות ,שלא נראו לפני כן נתונים, לראשונה ,בהרצאה זו יוצגו: חידוש
בהתפלגות של צוערי קורס הקצינים סוגי הפציעות  א בנוש ,1ד "במכון הפיזיותרפיה של בה

אפיון הפציעות לפי התפקיד וכן , משך השירות שלהם בצבא, מגדר, ת השונות מהן הגיעוליחידו
 .וסוגי הטיפולים שניתנו( שאינם לוחמים/ לוחמים )

מי מגיע ? הצוואר יש יותר ללוחמים או ליושבי  המשרד הממוחשב/ כאבי הגב : תוצאות מפתיעות
ברכיים , צוואר, גב, יםבאילו יחידות ימצאו יותר כאבי שוקי? חיילות או חיילים, יותר לטיפולים

 .יש הפתעות מאחורי הנתונים הנאספים בימים אלו ?פריקות כתפיים

 :מטרות ההרצאה ואיסוף הנתונים -השלכות לעשייה הקלינית 

 .1ד "הפיזיותרפיה הניתנים בבה רותילחשוף את ציבור הפיזיותרפיסטים לשי

סולם התאמת , מניעתית/ ר התערבות מוקדמת לאפשכדי הפציעות ביחידות השונות  למפות את
 .1ד "ליחידות השונות עוד טרם הגיעם להכשרה בבה המאמצים באימונים ותרגול מתאים

מערך  כמו, בהתאם לאפיון הפציעות, אם בין הגופים הצבאיים השוניםותפעולה משיתוף לאפשר 
כדי למנוע ולטפל  ספיםכשירות ובניית הלוחם וגופים נו/ הרפואה הצבאית , האימון הגופני

 .בפציעות האופייניות לכל יחידה

עם המדריכים בנושא מניעת  מפגשים. שיתוף פעולה עם מערך האימון הגופני 1ד "היום יש בבה
 נערכות הרצאות לצוערים. פציעות ספורט ואפשרות התערבות ראשונית בחלק מהפציעות

 .פקודיהם בעתיד הקרביים בנושאי מניעה וטיפול נכון בפציעות שלהם ושל

 

שיתוף פעולה בין גופים , מניעה, התערבות, צוערי קורס קצינים, אימוניםבפציעות  :מילות מפתח
 .צבאיים

 

 

 

 

 



 ל"שיקום רצפת האגן בצה

 

 ן אוריה מורן"רס, מילה גולדנברג

 ל"צה, מערך הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק

לגברים ל והוא מעניק את שירותיו "יחסית בצה "צעיר"רצפת האגן הינו תחום שיקום תחום : רקע כללי
שינוי תפיסתי כולל בעולם הרפואה ל במקבילר החלה וכניסתו של התחום לצבא לפני כעש .כאחדולנשים 

המחקר בתחום  מרבית ,עד שנות התשעים. פול בגבריםמהטיבאופן שונה ומובחן טפל בנשים לפיו יש ל
 ,נשיםבטיפול שגוי הוביל למתן  הדבר .פרדיגמות הטיפול גזרונ ומכך נבדקים גבריםן על הרפואה נשע

 זה על רקע. הגדרת סימפטומים שגויה ופרוצדורות טיפול לא יעילות, מותאמים-ים לאכגון מתן מינונ
 . החלה להתפתח הרפואה המגדרית

היתה ההנחייה של משרד  הליך זהנקודה מרכזית בת
ונאסר מימון  י לקדם את המחקר הנשיאאות האמריקהברי

 .האמריקאימוסדות הממשל מחקרים שאינם כוללים נשים ב
 .רצפת האגןשיקום תחום פתח תהחל להלתהליך זה במקביל 

תפקידים פתח  ,כקטליזטור של שינויים חברתיים ,ל"צה
יס נשים יגו ם נשים בסולם הדרגותקיד ,לנשיםמרכזיים 

  .לשירות מילואיםו תפקידים קרבייםל

פרשת אליס "היתה , הרחבורה לציבור הזכ, קודת מפנהנ
על פיו הורה   1995 בשנתפסק הדין בעניינה ניתן  ;"מילר

 . לאלו של גבריםשל נשים  זכויותיהןלהשוות  ל"צהל צ"בג

נשים צעירות ) הגיל הייחודי של הנשים בצבא ךחת, ים בהתייחסות לרפואה מגדריתהשינויים הגלובלי
 יש יכלהבנה  ל"צההובילו את  רבותונשות קבע  בהן משרתות חיילותהפיזים השירות  יותנא( בגיל הפריון

 . מענה לחיילות אלו בתחום רצפת האגןבצורך 

 תחוםהוהגדרת ( עורפייםו לוחמים)גברים ל הועיל אףיכול לרצפת האגן בשטיפול  התברר לצד זה
 .ל"יה בצהיהתרחבה לכלל האוכלוס

מערך הפיזיותרפיה קיים בו הרבייה והעיכול ,ל במערכות השתןאגן אמון על טיפוההמערך לשיקום רצפת 
באר שבע , חיפה, כיום השירות קיים בארבעת המרכזים של חיל הרפואה בצריפין. זה כעשורמל "צהשל 

 . וירושלים

 . ל"צהחיילי ב רצפת האגןבאופיו המורכב של הטיפול בשיקום תעסוק  הרצאהה
וג ס, נשים לגבריםאבחנה בין האגן תוך להתפתחות לקויים ברצפת  הגורמים התורמיםיפורטו בהרצאה 

טיות בדרכן לתת מענה רפיסתצבים בפני פיזיויוצגו אילוצים ואתגרים הני .ואופן הטיפול בהם הליקויים

 .ל"צהכלל משרתי הולם ל

 

 ביבליוגרפיה

 4102, מודן הוצאה לאור. לקראת המובן מאליו, הרפואה המגדרית. מרק גלזרמן' פרופ

http://www.nhlbi.nih.gov/whi/background.htm 

 .92, (2)ד מט"פ. ' אח 3-שר הבטחון ו' אליס מילר נ - 2420492צ "בג

 

https://he.wikipedia.org/wiki/1995
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


 יתר במהלך הכשרה צבאית-מדדי זמן ומרחב בהליכה כמנבאים פציעות שימוש
 
 

 1לוזיןמריה , ,,1אורי גוטליב, 1ר שמואל שפרינגר"ד

 המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל .1

 ל"צה, חיל הרפואה , המרכז לבריאות הלוחם .,
 

 

מכלל הפציעות במהלך הכשרת  07%מעל  תפציעות שימוש יתר של הגפה התחתונה מהוו: מטרה

לבדוק האם  זהמטרת מחקר . מאמץ רב בזיהוי ומניעת פציעות אלומושקע , אי לכך. ל"לוחמים בצה

פציעות שימוש יתר של הגפה התחתונה באוכלוסית חיילים יכולת ניבוי למדדי זמן ומרחב בהליכה ל

 .שנתם הראשונה לשירות הצבאילוחמים במהלך 

 

במהירות קבועה של  ,%11הלכו על מסילת הליכה בשיפוע של  לוחמיםונים בהכשרת טיר: שיטות

 נאספו הליכה ארבעה מדדי. ג"ק 17אפוד צבאי במשקל  נושאיםבעודם ו( ש"קמ .)' שנ/'מ 0..1

הצעד שונות אורך , (Stride time variability)הצעד שונות משך : באמצעות מערכת אופטוגייט

(Stride length variability) ,הפסיעה סימטריה באורך -א(Step length asymmetry ) ומשך

 .0נאספו נתוני פציעות של , גיוסםשנה לאחר (. Loading response, LR)תגובת ההעמסה 

מנת -רגרסיה לוגיסטית נערכה על. שלד טרם הבדיקה-חיילים אשר לא דיווחו על תלונות שריר

 .ליכה על פציעות בגפה התחתונהאת יכולת הניבוי של מדדי ה אמודל

 

 םהראשונה לשירותהשנה חוו פציעות שימוש יתר במהלך ( %..61)עשרים וארבעה חיילים : תוצאות

, (p<0.05)של הגפה התחתונה כלליות היה מנבא מובהק לפציעות שימוש יתר  LR -המשך . הצבאי

נמוכים  LRערכי (. בהתאמה, p<0.01 -ו p<0.05)קרסול ופציעות ברך /רגל-כמו גם של פציעות כף

. 0%.ובסגוליות של  36%פציעות ברך ברגישות של כלל מעגל ההליכה ניבאו מתוך  11%.,1 -מ

 (.one tail p<0.05)ה מגמה לניבוי פציעות כלליות של הגפה התחתונה תהראהצעד שונות משך 

 

במדדי זמן ומרחב בהליכה ככלי פשוט לבדיקות סקר יכולת השימוש מחקר זה מדגים את : מסקנה

סיכון לפציעות שימוש זיהוי המידע הנאסף במחקר מהווה כלי נוסף ל. בתחילת ההכשרה הצבאית

, גדולות יותר תבאוכלוסיו עבודות נוספות נדרשות לתיקוף כלי זה. חייליםיתר בגפה התחתונה אצל 

 .תוכניות התערבות מתאימות לפיתוחכמו גם 

 

 הליכה, גורמי סיכון, פציעות ניבוי, ל"צה :ילות מפתחמ



יוויון ש, שיוויון הזדמנויות  –ל "פתיחת תפקידי לחימה ללא הגבלה לנשים בצה
 ומערכתיות   משמעויות קליניות? סיכונים

 
 

 אוריה מורן, אורי גוטליב, MD, MHA, MPHאורן שוורץ 
 צבא הגנה לישראל, המרכז למניעת פציעות ושיקום הלוחם

 

, הזדמנויותהגנה לישראל בשם ערכי שיוויון ה בשנה האחרונה החליט הפיקוד העליון של צבא: רקע

עיסוק לפתוח את כל תפקידי הלחימה בפני נשים ולהעלות באופן משמעותי את שיוויון מגדרי וחופש ה

רות העולמית מתואר כי מין נקבה הינו גורם סיכון משמעותי בספ. קידי לחימהפמספרן של נשים בת

כי שילובן של ומנסיונים של צבאות גדולים אחרים עולה בקרב ספורטאים ולוחמים לפציעות שימוש יתר 

 4102בתחילת שנת  .קידי לחימה גובה מחיר יקר של אחוזי פציעות ונשר גבוהיםנשים באופן גורף בתפ

 ביחידות ההכשרה טיבי של תמונת המצב של פציעות שימוש היתר בקרב לוחמותקבוצע סקר רטרוספ

להבין את מימדי מטרת הסקר הייתה  .ידי הלחימה לנשיםלפני ההחלטה על פתיחת כלל תפק ל"בצה

הפחתה של ות למניעה ולצורך חיבור תוכנית התערב, התופעה ואת סוגי ומנגנוני הפציעה השכיחים

 .פציעות אילה שיעורי

כלל המתגייסות לשרות כלוחמות בשני מחזורי גיוס בשנת : אוכלוסייה. דסקריפטיבי: סוג המחקר: שיטות

מערכת מפגשי הרופא של חיל : מקורות הנתונים. לוחמות 4,511 -כ( מרץ ומחזור אוגוסט מחזור) 4102

בוצעו חישובי ממוצעים וסטיות . דוחות של ענף מידע בחיל הרפואה, יומני חובשים,  (CPR)הרפואה 

 .מיקומי פציעות ואובדן ימי אימון, תקן של נתונים שונים כגון שיעורי פציעות

מהפציעות היו באזורי הגב תחתון הברך  8%., 2%..4עות הכללי עמד על שיעור הפצי: תוצאות

ימים  1.1ו 01.1כמות אובדן ימי האימון ללוחמת היה (. ברך  44% -גב ו 42%, קרסול 20%)והקרסול 

 .לפציעה

מהלוחמות חוו לפחות פציעת שימוש יתר  21% -טרם פתיחת כלל תפקידי הלחימה לבנות כ :מסקנות

בדומה לצבאות אחרים בעולם אנו אמורים לחוות עלייה חדה במספר הפצועות . כשרהאחת במהלך הה

על מנת לנסות ולמנוע עלייה חדה זו יש צורך בהיערכות  . אם פתיחת כלל תפקידי הלחימה לנשים

, מוקדמת ובניית תוכנית התערבות רב תחומית הכוללת שיתוף פעולה בין העוסקים במקצועות הרפואה

 .לוגיסטיקה ומפקדיםה מערך, ופניכושר גה מערך

 

 צבא הגנה לישראל, שיעורי פציעות, גורמי סיכון, לוחמות, פציועת שימוש יתר: מילות מפתח



 פגיעת לאחר מטופל של פציעתו לאחר שנים שבע משמעותיים שיקומיים הישגים

 מקרה תיאור: חמורה טראומתית ראש

 ²יופטוב סבטלנהר "ד, ¹נחשון-יהל דקלה, ¹בלייר ענת, ¹גיטרמן שגיא

 "לוינשטיין" ח"ביה, יום לאשפוז המחלקה² ;ח לוינשטיין"ביה ,לפיזיותרפיה המחלקה¹

 ההחלמהש ידוע.  זמן לאורך רבים בתחומים לליקויים גורמת תיתטראומ ראש תפגיע :רקע

 .גם מאוחר יותר שיפוריכולים להדגים  מטופלים אך ,הראשונות בשנתיים צפויה המשמעותית

משמעותי שנים רבות שנים לאחר  מוטורי שיפורלעדויות רבות  בספרות מצאנו לא, זאת למרות

  . הפגיעה

 .חמורה טראומתית ראש פגיעת לאחר שנים רבות מוטורי בתפקוד משמעותי שיפור הצגת: מטרה

 חוסר עם חמורה טראומתית ראש מפגיעת וסבל 82 בגיל אופנוע בתאונת נפגע ז.ה: מקרה תיאור

 , שחרורו לאחר. כשנתיים למשך מלא לאשפוז וינשטייןול ח"לביה התקבל הוא. שבועות  3-ל הכרה

 tilt מסוג גלגלים בכיסא ישב, הפגיעה לאחר שנים 7, האחרון ובאשפוז. יום לאשפוז פעמים 3 הגיע

in space ,מ"נ ללא קלה בעזרה עמד, מיטה בתפקודי קלה עזרה, במעברים בינונית לעזרה נזקק 

 dorsi flexion בטווח קשות ממגבלות סבל .רבה בעזרה בלבד הבדיקה לצורך הלךו ,שמאל רגל על

 טיפולי קיבל,  השיקום חודשי 4 במהלך. משמאל י"ושכ מרפק ביישור קשה מהגבלה ,בקרסוליים

 ביד, בקרסוליים, בירכיים שריר עצב לחסימת הזרקות קיבל, בנוסף. אינטנסיביים פיזיותרפיה

 .נילווים םנהיבטורייא יםוגיבוס שמאל

 .וידיאו בצילומי לוותה התקדמותו. אקטיביות ותנועות טונוס, תנועה טווחי, FIM ,י"בית: מדדים

 סדי לו הותאמו .גידים הארכות ניתוחי נמנעוו ,הקרסול בטווח משמעותי שיפור חל: תוצאות

 הצליח הוא. מנוחה סד לו להכין היה שניתן כך שמאל יד בטווחי משמעותי שיפור חל. הליכה

 מטרים 011 למרחק הליכה השיג מטופלה. פריק-פריק ג"בכ וסיבובים מעצורים לתמרן, להסיע

 איתו לתרגל כעת יכול שלו שהמטפל כך המותאמים והסדים גלגלים הליכון עם קלה בעזרה

 . לדקה האביזרים ובעזרת בהשגחה לעמוד הצליח הוא. הביתית בסביבה הליכה

פגיעת ראש  לאחר רבות שנים מוטורי שיפור להשיג אפשר כי מראה זה מקרה תיאור: מסקנות

 לנבא קושי בשל .שנים לאורך כאלו מטופלים וליווי בהתערבות צורךו חשיבות קיימת. טראומתית

 רב זמן שיקומית הזדמנות ומתן טווח ארוך במעקב צורך יש המאוחרות השיקום תוצאות את

 .מהפציעה

 לאחר מאוחר כה בשלב משמעותי שיפור של לאפשרות מודעות: בפיזיותרפיה קליניים יישומים

 הטיפול ואת הטיפול כלפי הגישה את לשנותו לאתגר עשויה  מורהח טראומתית ראש פגיעת

 . הפיזיותרפי

 כרוני שלב, שיקום, טראומתית ראש פגיעת :מפתח מלות



 .הפיזיותרפיה מחזירה את המטופל לרשימת ההמתנה להשתלת ריאות – שיקום

 .'דוידוביץ נוגה, הילאל מרעי שיח ,בארין'ג פראס

 .פרדס חנה, ש שוהם"המרכז לרפואה גריאטרית ע

 

 עקב , שהוצא מרשימת הממתינים להשתלת ריאות 16מטופל בן (: כוללת רקע תיאורטי)הקדמה 

 . דלקת ריאות וזיהום ריאתי קשה אשר גרם להחמרה במחלות הריאה הבסיסיות שלו

 . התקבל לשיקום במטרה להחזירו למצב נשימתי וכללי טוב יותר

 ".היה ברשימת הממתינים להשתלת ריאות, שלושה חודשים קודם"

נזק  אמפיאמה וליפה ריאתית אידיופטית פרוגרסיבית עם: שסובל ממחלות ריאה אלו מטופל

סיבוך נשימתי משמעותי עקב דלקת ריאות זיהומית וחריפה אשר גרמה להחמרה , בלתי הפיך

 . והחמרה במצבו הנפשי ירידה תפקודית משמעותית, ניכרת בסיבולת הכללית

 
 :הסבות שבגללן הוצא מרשימת ההמתנה

 ירידה באיכות החיים, ירידה תפקודית, ירידה בסיבולת מאמץ. 
 ירידה חברתיתו ירידה בכושר דיבור. 

  רגישות נפשית, ומצוקה תחושת חנק, דליריום, חרדה, דיכאוןירידה במצבו הנפשי. 

החזרת המטופל למצב כללי ותפקודי שיחזיר אותו לרשימת ההמתנה  -מטרת על: מטרות

שיפור אוורור וחמצון  -מטרות טווח קצר. להשתלה ריאות ויאפשר לו לצלוח את הניתוח בשלום

שיפור סיבולת , שיפור בדגם הנשימה נשימה עמוקה ואפקטיבית, בנפחי ריאות  שיפור ,ריאתי

חיזוק כללי ועצמאות בניידות מעברים והליכה קצרה עם שיפור סיבולת , נשימה ולב ריאה

 .מתאימה למטרה

. נבנתה תכנית טיפול משולבת של פיזיותרפיסט מומחה בתחום הנשימתי והשיקומי: תוצאות

המטופל עבר בדיקה חוזרת במחלקת האם לשיקום , לאחר מכן. משולבבוצע תהליך שיקום 

' נשלח אותו מכתב סיכום מנומק אשר ועדת הרופאים ברשות פרופ. ריאות בבית חולים בלינסון

 .החליטו להחזיר את המטופל לרשימת ההמתנה, קרמר בעקבותיהם

זיו נשימתי קבוע חודשי שיקום עם המלצה להמשך טיפול פי 3המטופל שוחרר הביתה לאחר 

עד למועד , במסגרת ביתו של פעמיים בשבוע לפחות לשמירה על מצב קיים ומניעת סיבוכים

 .ההשתלה

הצלחנו לאפשר למטופל סיכוי טוב ותקווה לקבל ריאות , בזכות הטיפול הפיזיותרפי: סיכום

 .חדשות שיעניקו לו חיים עם איכות

 .6991משנת  באיטליה סיינה אוניברסיטת בוגר, D.PH בארי בעל תואר'פראס ג: ביוגרפיה

 לב ושיקום חנה פרדס שוהם במרכז הנשימתית הפיזיותרפיה תחום רכז מוסמך פיזיותרפיסט

 .מדריך עזרה ראשונה ומדריך ספורט, מדריך קליני. ריאה

 



תיאור מקרה -השמנת יתר ת עםמבוגר תבמטופל קום לאחר שבר צוואר ירךיש  

 MDר וייס רוני "ד, T .P.B, MPAבן שחר תמר  ,B.P.Tבן ישי מוריה 

 שירות הפיזיותרפיה-גדרה" הרצפלד"בית חולים גריאטרי שקומי 

 הקדמה

תחלואה . מוגבלותל תהגורמ ,ה המבוגרתיתופעה שכיחה בקרב האוכלוסי םירך הינצוואר י שבר

 1.התוצאות התפקודיותמשפיעה ישירות על מורבידית -קו

 מטרות

 מירביות השגת תוצאות תפקודיותהפוסט ניתוחי על שקום ה אורך ה שלהשפעהערכת ה

 .לאחר נתוח לקבוע שבר צוואר ירך obesityעם  במטופלים

 תוצאות

קו מחלות ברקע . למרחקי בית לגליםגליכון התהלכה עם ה, טרם האשפוז דיתסעו, 67מטופלת בת 

  .=morbid obesity  (45.45 (BMIובראשן מורבידיות רבות

בוצע נסיון שקומי חודש במשך כ. טופל ניתוחיתשירך שבר צוואר נפילה ו לאחר התקבלה לשקום

 .למיטההוערכה ללא פוטנציאל שקומי ושוחררה לביתה מרותקת , נכשלש

ר מצבה הרפואי והיא אושפזה יבה הממושכת התדרדמהשככתוצאה , בביתהשבועיים לאחר 

קבלה טפולי פיזיותרפיה יומיומיים  בהם, חדשים ארבעהבמשך כבמחלקה לסעוד מורכב  ,שנית

 סיום השקוםב, כנגד כל הציפיות. שפור משמעותי במצבה התפקודיבהדרגה חל  ובמהלכם

 . עזרה קלה-מעברים בהשגחה', מ 02-02-בהשגחה עם הליכון גלגלים למרחקים של כ התהלכה

 סיכום ומסקנות

אשר , לאחר שבר צוואר ירך, תפקוד פרה מורבידי סעודי, עם השמנה מורבידיתופלת מדובר במט

הגיעה להליכה תפקודית , בניגוד להערכתינו הצליחה להשתקם למרות נסיון שקומי קודם שנכשל

  .מוסד סעודיבלהתגורר בביתה ולא לחזור  וממשה את רצונה

של הזמן הניתן לשקום גריאטרי אורטופדי אינו מספיק במקרים כי , מהנסיון הקליני עולה

morbid obesity . הפרדיגמלתחלואה קו מורבידית השפעה על אופי השקום ואורכו ונדרשת 

  .אינדיבידואלית ומותאמת למטופלים אלה

  השלכות לעשיה הקלינית בפיזיותרפיה

העלולים להאריך את ( כגון השמנת יתר)ברקע הבריאותי  מסוימיםגורמים  יש לשקול סימון .1

 . חס להשלכות בהתאםילהתיו משך השקום

 . ומספק מטופלים כלא שקומיים לפני שניתן נסיון שקומי מקסימלי מהערכת להזהר .0

 yength of staL Obesity; ; ehabilitationR ;emoral neck fractureF; :מילות מפתח

.outcomes Functional; 



 בחינת שכיחות הפרעות ברצפת האגן בשלהי ההיריון ולאחר הלידה בנשים מישראל

 רחל כפרי' דר ,כרמל פרי' גב , פרי-נעמה מאואר' גב

  המחלקה לפיזיותרפיה אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 באר שבע" סורוקה" ח "המחלקת למיילדות וגניקולוגיה ביה

 

, שליטה על הצרכיםהכרחי לצורך ( א"שר)תפקודם התקין של שרירי רצפת האגן  :מטרות המחקררציונל ו

אי נקיטת צואה , במאמץ או בדחיפות( ש"ד)דליפת שתן . ולתפקוד המיני יציבה, תמיכה באיברי האגן

מעט ידוע על שכיחות תופעות אלו . וצניחת אברי אגן יכולים להיגרם בשל ליקוי בתפקודם( צ"אנ)

  .שים בישראלבאוכלוסיית הנ

 .באר שבע, "סורוקה"בבית החולים ( 11-44גיל )יולדות  111 :יהיאוכלוס

כלי המחקר הוא . וכשלושה חודשים לאחר הלידה ,שעות 44כ  :זמן נקודות בשתי נאספו םנתוניה: שיטות

ליקויים שונים בתפקוד רצפת ותפיסת איכות החיים בהמתוקף בעברית ועוסק בשכיחות  PFDIשאלון 

יולדות עלון הסברה על תפקוד רצפת האגן והטיפולי נמסר ל, וקת השאלון בפעם הראשונהבעת חל. האגן

  .הפיזיותרפי המוצע כיום בקהילה

י "ע וחושב בין שתי התקופות ההשווא. SPSSבאמצעות תוכנת  ניתוח הנתונים נעשה: עיבוד נתונים

.Paired T Test מצאו מובהקים שנוכנסו משתנים למודל ה .ספירמןקורלציית י "ע חושבה בחינת הקשרים

 .10%ומרווח בטחון של  0...לפי ערך של 

-ת אנווהפרעו, שעות 44נמצאה כשכיחה ביותר ב  (urinary distress)הפרעות במערכת השתן : תוצאות

ה נצפת .(34%)נשים  33) הלידה לאחר חודשים 3 ביותר שכיחה (colorectal anal distress)רקטליות 

למרות שסבלו מהפרעות , פיזיותרפיהלאף לא אחת מהיולדות פנו  .חודשים 3 בהחלמה ספונטנית מסוימת 

לבין  וקרעים ספונטניים מספר הלידות, בין גיל היולדת ובהקקשר מ נמצא .תפקודיות וידעו על הטיפול

הנקה לליקויים אפיזיוטומיה וביצוע , משקל הילודבין  מובהק נמצא קשרלא  .ליקוים בתפקוד רצפת האגן

 .אלו

מחקר זה הינו מדגם נוחות ראשוני בתחומו בישראל בקרב אוכלוסייה מעורבת מבחינת גיל : דיון ומסקנות

מכיוון שרק . אשר התמקד במיפוי הפרעות בתפקוד רצפת האגן בעזרת שאלון מתוקף בעברית, ומוצא

ים שנצפו תואמים קשרהוהחלמה ספונטנית ה. קשה להצביע על מגמה, שליש מהיולדות המשיכו מעקב

  .ת המודעותאהעלמצביעה על חשיבות , פנייה לטיפולי פיזיותרפיההיעדר  .בחלקם את נתוני הספרות

 תלועהויש מקום ל, לאחר לידה בישראלגורמי סיכון  ניתן לאתר PFDI שאלוןבעזרת ה: יישומים קליניים

  .הצוות המטפלבקרב הן ות ובקרב היולדהן המודעות את 



 פיתוח מדד לאבחון יכולת התאוששות מהפרעה בהליכה בקרב קשישים

יצחק מלצר
1

חגי בלשאי, 
1,,

אמיר שפירא, 
, 

1 
בית ספר רקנאטי הפקולטה למדעי המחלקה לפיזיוטתרפיה , ש שוורץ"ה לשיקום וחקר התנועה עהמעבד

 שבע -באר, גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהבריאות 

, 
 שבע -באר, גוריון בנגב-הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בןהמחלקה להנדסת מכונות  

 

נפילות מהוות את : הינו אתגר משמעותי ממספר סיבות, אבחון בעיות שיווי משקל בקרב קשישים: רקע

, ליפול שוב 06%קשיש שנפל השנה יש סיכוי של ל ,הקשישיםהגורם הנפוץ ביותר לתאונות קטלניות בקרב 

יזדקק בעתיד לטיפול במוסד כרוני  הקשישיםואחוז גבוה מ, מאותו מהר יותרנפילה גורמת לקשיש לאבד עצ

להתמודד עם של קשיש אתגר רציני הוא למצוא את המדד המוצלח שינבא חוסר יכולת . לחולים סיעודיים

כיום קיימות בדיקות קליניות לאיבחון בעיות שיווי משקל בקרב . איבוד שיווי משקל פתאומי במהלך ההליכה

 .רובן סובלות מאפקט תיקרה שפוגע ביעילותן, םקשישי

לטיב ההליכה של הנבדק לפני , פיתוח הערכה מבוססת על כוחות ריאקציה מהקרקע (1: מטרת המחקר

לפתח מדד (  3; לבצע הפרעות בפאזה ספציפית במהלך ההליכה( , ;ואחרי פרטורבציה חיצונית בלתי צפויה

 . בעת הליכה( פרטובציה)רעה בלתי צפויה דינמי ליכולתם של קשישים להתגבר על הפ

נבדקים בגילאים שונים הלכו במהירות הליכה המועדפת עליו על גבי הליכון שמסוגל לנוע  16 :שיטות

במשך דקת הניסוי . הניסוי נמשך כחמש דקות. קדימה באופן פתאומי ולא צפוי/אחורה/שמאלה/ימינה

, (שניות) משך הצעד, (מ"ס) רוחב הצעד, (מ"ס) הצעדאורך : מדדי ההליכהשל הראשונה נאסף מיידע 

לאחר דקת הניסוי הראשונה נחשף . הליכוןה בתחתית וקמומסנסורים שמ, (הרץ) בדקה תדירות הצעדים

זמן : מדדי התוצאה היו.  initial contact-הנבדק לפרטרבציות אקראיות שכולן הופיעו במהלך ה

  .םיכה נורמליהלמדדי ל" וחזרה"של הנבדק  "ההתאוששות"

תדירות , משך הצעד, רוחב הצעד, אורך הצעד)מדדי ההליכה כי  מתוצאות הפיילוט עולה: תוצאות

נמצא , כמו כן. בקרב כל הנבדקים משתנים באופן מובהק מיד לאחר פרטורבציה חיצונית( הצעדים בדקה

שוב אל מדדי ול" התאוששל"ונדרש מהם פחות צעדים ( בזמן)מהר יותר " התאוששו"שנבדקים צעירים 

 (. לפני הפרטורבציה)ההליכה שנמדדו בדקת הניסוי הראשונה 

( איבוד שיווי משקל פתאומי)=מהפרעה פתאומית בלתי צפויה של קשישים " ותהתאושש" זמן: דיון ומסקנות

 יםמספר הצעד .בעקבות פרטורבציה חיצונית גם כאשר מגיבים כראוי ולא נופלים, גבוה יותר הבעת הליכ

 .בין צעירים לקשישים העיקריים שמבדיליםהינם המדדים  ורוחב הצעדעד לחזרה למדדי הליכה נורמליים 

  .טיקהקינ, הליכה, תגובות שיווי משקל קומפנסטוריות, קשישים: מילות מפתח



 על שיווי משקל בקשישים רבת שנים השפעת רכיבת אופניים
 
 

 יצחק מלצר 'פרופ, שני בציר
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, הפקולטה למדעי הבריאות, ש רקנאטי"ס למקצועות בריאות קהילתיים ע"בי
 

 
רכיבת אופניים  .בעיות המרכזיות והנפוצות בגיל זהופציעות הקשורות בהן הינן מהקשישים נפילות  :רקע

  .הינו קריטי במניעת נפילות ובשמירת העצמאות בגיל הזקנהש, מאתגרת את שיווי המשקל

 

 ,חשש מנפילההתפקוד וה, משקלהבקרת שיווי על בקשישים אופניים  תרכיב את השפעתלבדוק  :תומטר

 .שלא רכבו על אופנייםמין ומספר תרופות ליום , קשישים שזווגו על פי גילבהשוואה ל

 

רוכבי  05מחקר קבוצת הב .50-50בגילאי  קשישים עצמאיים 05 שכלל חתךמחקר  :שיטותנבדקים ו

השנים  05-ב, יום/מצטבר דקות 50, שבוע/םימי 0<עצמי דיווח)ככלי תחבורה  דו גלגליות אופניים

על  שיווי המשקל נמדד .דיור מוגןמרוכבים -לאקשישים  05קבוצת הביקורת בו מקיבוצים( האחרונות

 Late Lifeןשאלובעזרת  תפקוד ,Voluntary-Step-Execution-ו  Postural-Stabilityבמבחני פלטת כוח

Function and Disability  החשש מנפילות בשאלון וFall-Efficacy Scale.  

למדדי  T-test-וway-repeated-measure ANOVA-2 -הקבוצות ב ממוצעי הושווניתוח הסטטיסטי ב

 .5.50 הייתה המובהקות. חשש מנפילותוהמשקל השיווי לMann-Whitney-U test -ו ,התפקודו הצעד

 

 Mediolateral sway range-ב באופן מובהק הרוכבים תנודות קטנות יותרהציגו  בעמידה :תוצאות

 מבחן הצעדב . בלבדעיניים פקוחות בSway Area -ו -Mean Sway Velocityוב, עיניים פקוחות ועצומותב

-בצעד לפנים ב באופן מובהק מהירים יותרSwing phase -ו Foot-contact timeהראו הרוכבים זמני 

Single-Task (ST )וב-Dual-Task (DT) , ובצעד לאחור Foot-contact time מהיר יותר ב-ST ללאו ,בלבד 

ציון גבוה הרוכבים  השיגובשאלון התפקוד . משימה הקוגניטיביתבהבדלים בין הקבוצות במספר הטעויות 

 .קבוצותהלא הבדלים בין לובשאלון החשש מנפילות , גפה התחתונהבמתקדמים תפקודים יותר ב

 

 יתרונות מציגיםאופניים  תשהזדקנו עם הרגלי רכיב יםשקשיש מודגם לראשונה :דיון ומסקנות

אנו מציעים  .בקשישיםמדדים הקשורים בסיכון לנפילות , שיווי המשקלבקרת של  ייחודייםבאספקטים 

 ,רכיבהה בעתלאתגר שיווי המשקל הצידי  המשופרת ברוכבים המדיולטראלית הבקרהניתן לייחס את ש

. בעת הרכיבה DTביצוע  תוך לעולם קדמית שתנועת הרוכבלכך  DT-ב לפניםנקיטת הצעד יתרון בואת 

מסוגלת ליצור אדפטציות ספציפיות  ,הנרכשת באימון רכיבה ארוך שנים, שמיומנות מוטורית שערל ניתן

במידה של ספקנות לתוצאות מחקר קטן זה היות ואין  נתייחס. בקרב קשישים שיווי המשקלבהתאמות 

  .יםם נוספים לאורך חייהן של הנבדקבאפשרותנו לעמוד על משתני

 

, force platform ,center of pressure, אופניים, בקרת שיווי משקל, קשישיםנפילות  :מילות מפתח

Voluntary-Step-Execution ,Life Function and Disability  ,Fall-Efficacy Scale. 



 ת באנשים זקנים וזומוטוריית ויוהשפעת מרווחי זמן בין אימונים על למידת מיומנו

1,2שרון זגון, 1ד"ר קודש עינת, 1ד"ר מיכל כפרי  
 

 אוניברסיטת חיפה ההחוג לפיזיותרפי1
 שרותי בריאות מכבי 2

 רקע

למידה . ועד הזקנהמהילדות היא בעלת חשיבות לתפקוד האדם החל למידת מיומנויות מוטוריות 
מרווח הזמן . לתנאי התרגולהלמידה ו תלסביב, מגורמים הקשורים לתכונות האדם מושפעתזו 

על למידת מיומנות  יםכמשפיע ונמצאהוא אחד מהמשתנים בתנאי התרגול שבין האימונים 
  .זקניםאנשים בבפרט , טרם נחקר דיוו מוטורית

 ה מטר

שונים בין האימונים על רכישה ולמידת מיומנות ויזומוטורית בדיקת השפעת תרגול במרווחי זמן 
 . בנבדקים זקנים

 שיטות

שאומנה ( DT)קבוצת תרגול יומי : לשתי קבוצותגויסו וחולקו  56-98אים בגילנבדקים  ארבעים 
מערך  . שאומנה במרווחי זמן של שבוע( WT)קבוצת תרגול שבועי ו ,שעות 42במרווחי זמן של 

מטלת חזרות על  6בארבעת המפגשים הראשונים התקיים אימון שכלל . מפגשים 5המחקר כלל 
אחר צורת כוכב כשהוא מסתכל על  עוקבהנבדק  בה ,Mirror tracing מיומנות ויזומוטורית מסוג

של ביצוע דיוק וזמן מדדי י בחינת "הערכת הלמידה התבצעה ע .ידו דרך השתקפותה במראה
 ( ומאוחרים מבחני שימור והעברה מוקדמים) יום 03 -ו שעות 42: מפגשים נוספיםבשני , המטלה

 Mixed repeated measures ANOVA י מודל"ניתוח הנתונים התבצע ע .מתום האימון האחרון
  .SPSS 21בתוכנת  Friedman -ו

 תוצאות
 . ביצוע המיומנות לאורך תקופת האימוניםמדדי שתי הקבוצות בנמצא שיפור משמעותי ב

, השוואת מדדי הביצוע בין מבחן שימור מוקדם למאוחר הצביעה על יתרון משמעותי בלמידה
בקבוצה זו נשמר זמן הביצוע בין מבחן השימור WT (p<0.05 .) -לקבוצת ה, ביחס למדד הזמן
 דיוקיחס למשתנה ב. 46% -זמן הביצוע התארך ב DT -בעוד שבקבוצת ה המאוחר למוקדם

גם במבחן העברה , בדומה לתוצאות מבחן השימור .הביצוע לא נמצא הבדל בלמידה בין הקבוצות
-ב ( p<0.05)שהשתפר   במשתנה זמן הביצועWT (p<0.05 ) -נמצא יתרון משמעותי לקבוצת ה

 . שינויהודגם  לא  DT -בעוד שבקבוצת ה מאוחר למוקדםבין מבחן העברה  24%

 מסקנות

למרווחי זמן של שבוע בין האימונים יתרון בשמירה והעברה של מיומנויות ויזומוטוריות באנשים 
של מרווחי הזמן בין הבנת ההשפעה . יומיומיבהשוואה לתרגול , זקנים במשתנה זמן הביצוע

מרווחי קביעת חשובה בהחלטה באשר ל, האימונים על למידת מיומנות מוטורית באנשים זקנים
 .לאורך סדרת טיפוליםהזמן בין האימונים 

 
 

  :מילות מפתח

visuomotor skill, inter-session intervals, mirror tracing, retention\transfer test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



תגובות שיווי משקל מפצות בעת איבוד שיווי משקל פתאומי במהלך 
 הבדלים בין קשישים לצעירים -הליכה 
 יצחק מלצר, אילן קורץ, יואב גימון, הדר שרון, הדס נחמני

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הפקולטה למדעי הבריאות ,המחלקה לפיזיותרפיה

 

 

שכיחות הנפילות בגיל המבוגר בעליה מתמדת וכן התוצאות הנלוות לנפילה כגון שברים : רקע

היכולת לשמור על שיווי משקל בזמן איבוד שיווי משקל פתאומי . בצוואר הירך ואף מוות

היא קריטית למניעת נפילה במהלך ( קומפנסטוריות)באמצעות תגובות שיווי משקל מפצות 

חשובות ביותר , או הושטת ידיים מפצה/טת צעד מפצה מהיר ואסטרטגיות נקי. התרחשותה

בציות לטרליות כגורם רפרטו אחריאסטרטגיות צעד מפצה בהליכה . ונפגעות עם העלייה בגיל

 .עיקרי לשברי צוואר ירך טרם נבדקו מחקרית

היא כי  שערההה. ומאפייניהן מפצותהשיווי משקל לבחון את השפעת הגיל על תגובות : מטרות

נמוכה  גמישותלקשישים תגובות קומפנסטוריות איטיות יותר לעומת צעירים וכי קשישים יציגו 

 .גבוהה לעומת צעירים שונותו

הנבדקים הלכו על גבי . מבוגרים התנדבו למחקר מעבדתי 61-עשרה צעירים ו-תשע: שיטות

בלתי לטרלית בציה רבזמן שזו הפיקה פרטו( BaMPer-מערכת ה)ממוחשבת  ת הליכהמסיל

 Ariel-בעזרת מערכת לניתוח תנועה ה. במהלך הליכה רור ואיבוד שיווי המשקלילצורך ע צפויות

Performance Analysis System (APAS)  מפצההבוצע ניתוח קינמטי וזוהו מדדי תגובת הצעד 

 . מרכז הכובד ותגובות הידייםמיקום , (משך וגודל הצעד ועוד, זמן תגובה)

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית במדדי אורך הצעד ומהירותו בין קשישים : תוצאות

של  מרכז הכובד ביחס לבסיס התמיכה תנודותבבנוסף נמצאו הבדלים מובהקים . לצעירים

נמצא כי קשישים . זמן הצעד בין קשישים לצעירים, לא נמצא הבדל במדדי זמן התגובה. הרגליים

 .לא נמצא סף צעד אצל קבוצת הקשישים. פני תגובת ידייםוצעירים יבצעו תגובת רגליים ל

. שיווי משקל לפרטורבציות בעוצמות משתנות בתגובותגבוהה  שונותונמוכה  גמישותקשישים ל

 . אצל קשישים הינו קצר יותר ואיטי יותרהמפצה הצעד 

. יריםקשישים מבצעים צעד מוקדם יותר מצע, בעת איבוד שיווי משקל פתאומי :מסקנותדיון ו

 בקרבבחירת אסטרטגיית הצעד המפצה אצל שתי הקבוצות דומה אך איכות הביצוע נמוכה יותר 

 .קשישים

ביצוע התערבות למניעת נפילות תוך התמקדות בשינויים באורך ומהירות  :השלכות קליניות

 .הצעד למדידת אפקטיביות ההתערבות

 

 .צעד מפצה, צעירים, קשישים, פרטובציות לטרליות, הליכה, שיווי משקל -מילות מפתח

 



 קואורדינציה וקינמטיקה בהליכה בקרב קשישים עם וללא היסטוריה של נפילות

 , יצחק מלצר, יואב גימון, נטלי שישוב

בית ספר רקנאטי הפקולטה למדעי הבריאות , ש שוורץ"המעבדה לשיקום וחקר התנועה ע
 .שבע-באר, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 

כיחותן הגבוהה ש. הליכהבישים מתרחשות נפילות הקשמרבית  .מורכבהליכה הינה תפקוד : רקע

. גנונים הגורמים לנפילות הקשישיםמנ ת הצורך בזיהויישות אמדג האישיות והכלכליות כותיהןהשלו

תרומתם של . נפילות ם בין קשישים עם וללא היסטוריתשונינמצאו קינמטיים בהליכה  מדדים

 .כיחות הנפילות אינה מתועדת היטבלש, חיוני בהליכההווים מרכיב אשר מ, קואורדינטיבייםמדדים 

עם וללא קינמטיים וקואורדינטיביים בין קשישים  הבדלים במדדיםלהעריך : מטרת המחקר

היות ומהירות הליכה משפיעה של שינוי בתבנית , במהירויות שונות נפילותהיסטורית 

 .הקואורדינציה

-למיי 1.1עד  1.1-מועלתה ו המהירותהליכון ש על ישים הלכוקש 85, במחקר חתך מעבדתי: שיטות

קינמטיים  נמדדו מדדים תבכל מהירו. (1.1,1.1,1.8,1.1,1.1) שעה/מייל 2.0-כ הונמכה ב"ואח ,לשעה

 יווחו עלשדקשישים  :הנבדקים חולקו לשתי קבוצות. (רגל-רגל ורגל–יד תיאום)קואורדינטיביים ו

 .8X0 בהאנו אה הושוו בין הקבוצות באמצעותהתוצממוצעי מדדי . קשישים שלא נפלוו נפילה

עם מהירויות ההליכה , גורמית-התבצעה אנובה חד, פקט אינטראקציההשפעה עיקרית או א במקרה

-בלתי-tמבחן . בדיקות המשךו, נופלים בנפרד-ור נופלים ולאעב ,כמרכיב ההשוואה בין הקבוצות

  .הקבוצותשתי בין  דדיםבמ תלויים העריך את ההבדל הכולל

אה השפעת נמצ. אינטראקציה ריות של היסטוריית נפילה אולא נמצאו השפעות עיק :תוצאות

את טווחי התנועה  נופלים שינו-קבוצת הלא. הגו ועל רוטציות מהירות על טווחי התנועה בידיים

אה נמצ. אחידה בכל המהירויותתנועה  תבנית בעוד שלנופלים הייתה, ת הרוטציות בגובידיים וא

ללא הבדל , הרגליים על טווחי התנועה שלו משך הפסיעותאורך ו, ותעל תדירגם  מהירותהשפעת 

. מהירותלא נמצאה השפעת  שהעריכו תיאום מדדיםב .אלו בין הקבוצות בהתנהגות מדדים

 . וברוטציות הגו בידייםהנופלים הציגו טווחי תנועה ירודים , בהשוואה בין כלל המהירויות

התנהגות =) גו למהירויותות הרוטציו הידיים תנועות נופלים התקשו להתאים אתה: דיון ומסקנות

התבנית  קושי בשינוישתי הקבוצות הציגו . גמישהיותר  נופלים הציגו התנהגות-הלאבעוד ש, (קשיחה

טלטול הידיים בהליכה עם מהירויות שתנועות הרוטציות בגו ואנחנו מציעים . הקואורדינטיבית

מות ליציבות תור ת טלטול ידייםתנועו. נופלים-לאליל בין קשישים נופלים משתנות עשויות להבד

 .ולכן אנו משערים שביצוע לוקה בהם עלול אף לתרום לגורמי הנפילה, מרכז הכובד בהליכהולשליטת 

 .התנהגות קשיחה וגמישה, קואורדינציה, קינמטיקה, הליכה, קשישים: מילות מפתח



 ???אני זקן משמע אני חלש ,  חדר כושר אנאבולי

עם   וההתמודדות   Anabolic resistance מושג הסיבות לחולשה בגיל המבוגר תוך התייחסות ל
 התופעה

 BPT יוהנה רם  MPH,BPTץורדה נוסינובי

 הרצפלדגריאטרי שיקומי בית חולים                                              

 .ומעלה 03בקרב בני סרקופניה  של  03%של שכיחות קיימת בספרות מצוין כי   :תקציר

 התורמת לתחלואה ותמותו הגורם הראשון לתסמונת התשישותהסרקופניה מהווה 

להציג את האימון הגופני בשילוב עם תזונת חלבונים עשירה כפתרון למניעת חולשה בגיל : מטרות

 .ודרכי הטיפול  Anabolic resistanceתופעה שלתוך הדגשת ה. המבוגר

 . קדומה בתפיסת הגיל השלישי כחלש וזקוק לעזרה קיימת דעה בציבור הרחב :הקדמה

 ?לשפר מצב זה וכיצדהאם הפיזיותרפיסט יכול ? האם יש לכך אחיזה מדעית

. הסיבות לסרקופניהיינית לגיל השלישי ועסוק בסיבות לתופעת חולשת השרירים האופנ :דיון
 .הנובעות ממנה תוך שימת דגשים על הגיל המבוגרהסכנות 

 .ודרכי הטיפול בה  Anabolic resistanceנסביר את תופעת 

הפעילות הגופנית לסוגיה השונים והשפעתם על בריאותו של הקשיש בכלל  של   נתמקד בפתרונות
מכן נסקור לאחר . בנה השרירהקשר בין פעילות גופנית למעל  נדון. ועל כוח השרירים שלו בפרט

נפרט בעיקר על אימוני כוח , את סוגי האימון הגופני השונים שמתאימים לאימון בגיל השלישי
ננסה לראות כיצד אנו יכולים להקטין את התופעה בעזרת שילוב נכון של . וכיצד אנו בודקים אותו

 .אימון גופני ותזונה גם בזמן  אשפוז

הצענו . התחקינו על הגורמים לתופעה. ינה הכרחנו שחולשה בגיל המבוגר אראי: סיכום ומסקנות

 .מספר פתרונות לחיים ארוכים בריאים ופעילים

 .חובה לחזק שרירים מגיל צעיר ולשמור על כוח השרירים במשך החיים

חשוב לבנות תוכנית של פעילות גופנית הכוללת הן חיזוקים והן . ניתן לחזק את השרירים בכל גיל

 תזונה נכונה ועתירת חלבוניםתרגול אירובי בשילוב עם 

גרם  1.01גרם חלבון  או אכילה של  03צריכת חלבון מומלצת  לאורך כל היום בכל ארוחה לפחות  

עוזר  -ג גוף של חלבון בארוחה אחת עם חלוקה של עוד מספר מנות חלבון קטנות לאורך היום"לק

 Anabolic resistantלהתגבר על 

 ם בפעילות גופנית קבועה בכלל ובגיל המבוגר בפרטיעוץ תזונתי חשוב ומומלץ לעוסקי

 

  



 מבקרים את סביבת העיסוק הטבעית של המטופל ": שטח"צוות יחידת שיקום יום ב

 MPA .BPT תמר שחר בן  ,MSC.PT מחלין ורד -הובר

  MD ונדר טטיאנהדר 

 גדרה, 86רחוב אליהו פרנקל , "הרצפלד "שיקומי בית חולים

 יום שיקום מחלקת ,הפיזיותרפיה ירותש                            

 

התנהגותיים , רגשיים, םיקוגניטיבי, עם קשיים פיזייםלשיקום ת מגיעים ונוירולוגי ותמטופלים לאחר פגיע :רקע

 . ופנאי כולל תעסוקה יםחברתימעגלים ההליקויים אלו מובילים לירידה בפעילות היומית ולצמצום . וסביבתיים

על  ועיסוקובהתאם לגילו  םהייחודיילכל מטופל המתאימה לצרכיו " ספציפיתחבילת טיפול "התאמת  :מטרות

 . ולשפר את איכות חייו (בית ספר, פנאי, עבודה) החיים בו נמצא ילהחזירו למעגלמנת 

להפחית את הסימפטומים ולעודד עצמאות , הפונקציונאלימטרת השיקום לשפר את התפקוד  :ותוצאות שיטות

הנותנת מענה והתאמה למטופל  המורכבת ממטפלים שונים חסרה מסגרת מוגדרת,בארץ .והשתתפות בפעילות

מטרות לקביעת  בהמשך,  טיפולינובמסגרת .  הרוצה לחזור למעגל העבודה למעט רופא תעסוקתי ,בגיל עבודה

בין הצוות המקצועי לבין נציגים ממקום עבודתו של המטופל על מנת להבין מהו תפקידו  התקיימו פגישות הטיפול

על מצבו של  מהצוות היכולות הנדרשות ממנו בעת ביצוע העבודה במקביל לנתינת מידע מהם, של המטופל

ולכן  ...טוב מראה עינייםידוע כי    .(ארגונומיה) לשיפור והתאמת סביבת העבודה מתן פיתרונותקשייו ו, המטופל

ביקור זה תרם רבות בבניית הטיפולים השונים . על ידי הצוות המטפל תו של המטופלנערך ביקור במקום עבוד

יכולת קימה )עם התייחסות לנדרש בעת העבודה  במטרה לייצור סביבת טיפול הדומה למקום עבודתו של המטופל

 גם בביקור בבית ספר התבצעהגישה זו  (.שיפור בתגובות שיווי משקל ,זמנית -ביצוע שתי מטלות בו, ממשטח נמוך

על מנת לאפשר השתתפות פעילה של המטופל בבית  תיכון של מטופל צעיר יחד עם הצוות המטפל וצוות בית הספר

 .”well being“-ולשפר את תחושת ה הספר

משפרת את , בקהילה של המטופליםפעילה  השתתפותלתורמת לפעילות היומית ויום  שיקום מסגרת :מסקנות

 הקשר בין . למרות הפגיעה והמחלה ועליה באיכות החיים חוויה חיוביתיוצרת , ביטחונם העצמי ואת תדמיתם

 צריך לשקול הקמת מסגרת.  משמעותי בתהליך השיקוםנדבך  הינו ולעיסוקו לצוות המטפל  ומשפחתהמטופל ו

או להגדיר  שתתווך בין המטופל למקום עיסוקו ותערוך את ההתאמה לפי צרכיי המטופל הכוללת מטפלים שונים

מסגרת זו קיימת בעולם במספר מדינות  בהם שבדיה ונמצאה יעילה למטופל . אחד ממטרות שיקום היוםזאת כ

 Kersti S et al, 2014)) .ולחברה



 

  Recurvatum knee-ankle-foor orthrosis (RKAFO)סדי של  מכרעתהשפעה 
 מקרהתיאור : נוירופטיהפולימטופלת עם תפקוד על 

 

 בית חולים לוינשטיין -אבנרי סיון, טולדו-סילבי פרנקל, גנית גריי:מחברים

עם פגיעה זו חולים . תירמחלה שפוגעת במערכת העצבים הפריפפולינוירופטיה היא   :הקדמה
התאמת סדים הם חלק  . יכולת לתפקדבמחולשה שרירית ובעיות תחושה הפוגעות עלולים לסבול  

 לשפרהיא לרוב סד  מטרת התאמת. ליכה בקרב מטופלים עם נוירופטיותשיגרתי במהלך שיקום ה
עם זאת  ישנם חולים מסויימים שהתאמת . תאת היעילות האנרגטי ולשפראת איכות ההליכה 

 .די שינוי סטטוס ניידות מכיסא גלגלים להליכה עצמאיתכעד  עבורם היא קריטית הסד

הליכה ושיווי משקל בעמידה בחולה עם על    RKAFOשל סדי  מכרעתהשפעה להציג : מטרות
 .נוירופתיהפולי

  b12 defficiancyנויטרופטיה  על רקע פוליעם ח לוינשטיין "התקבלה לבי 02בת , ו .י :תוצאות
חולשה ניכרת בארבע עם  ( 73 י "בית) מצב סיעודיהיתה ב, בקבלתה .לאחר ניתוח קיצור קיבה

חל שיפור  אישפוזחודשי  7לאחר  .ברגליים ותחושה לקויה( /0-75 גפיים תחתונותכוח ) גפיים
נותרה לקויה  תחושהה ,ברגליים+ 7כוח )ובליקויים הפיזיקלים ( 37ביתי )במצב הפונקציונלי 

 יםוכאבמשמעותי  genu recurvatumעקב  פונקציולית  השיגה הליכה  לא אך, (מהברכיים מטה

ה מיד עם קבלת הסדים חש. RKAFOסדי  שניהותאמו למטופלת  .בברכיים במהלך ההליכה יםעז
חל שיפור  . קבייםעצמאית ובטיחותית  עם לה הליכה  שאיפשר דבר, הקלה בכאבי הברכיים

 2.0 –ועם סדים , ש5מ 3..2 במהירות הלכה ללא סדים meter walk 10במבחן ) במהירות ההליכה
יכלה לבצע את לא  –וללא סדים , דקות 6מטר ב  32.עם סדים הלכה ) במרחקי ההליכה , (ש5מ

 –ועם סדים  72ללא סדים קיבלה ניקוד   BERG במבחן )בשיווי משקל , (על רקע כאבים הבדיקה
  .ובכאבי ברכיים( 00

   
היוו גורם מכריע   RKAFOשסדי ה  היא מתיאור מקרה זה העולהדיות היחו :סיכום ומסקנות

מה שאיפשר לה , כאביה פחתתההם תרמו משמעותית ל. בחולה הזו ניידותהסטטוס ה על השפעב
 ואת , הליכתהאת איכות ומהירות שיפרו , כמו כן .לצאת מהכיסא ולהתנייד עצמאית עם קביים

 .שלה שיווי  המשקל

חלק מהותי וקריטי בתהליך  ינההתאמת סדים ה: השלכות לעשייה הקלינית בפיזיותרפיה
בכיסא ניידות ונה עושה את כל ההבדל בין התאמה נכ מסוימים בחולים. בהשגת הליכההשיקום ו

איכות החיים בכך עשויה להשפיע באופן משמעותי על . פונקציונליתעצמאית  גלגלים לבין הליכה
  .ההשתתפות בחיי ביום יוםו

 :מילות מפתח

 ,recurvatum knee ankle foot orthrosis ,הליכה, רופתיהנויפולי 



קצב נשימה ועל תפקוד מערכת הבקרה ההשפעה של תרגול נשימה קצובה על 

ניסוי קליני : אצל חולים לאחר אירוע מוחי בשלב התת חריף האוטונומית לבבית

 יאאקר

 1מיכל כץ לוירר, 2שרה פלג, 2גדי ברטור, 2 אשכנזי-פרץ מיה, 1חליחל וסים 

 "רעות"זיותרפיה מרכז רפואי שיקומי המחלקה לפי, אוניברסיטת תל אביב, החוג לפיזיותרפיה
 

      

מערכת ועל  במנוחה חון את ההשפעה של תרגול נשימה איטית וקצובה על קצב נשימהלב: מטרות 

 .סכמייבחולים לאחר אירוע מוחי א הבקרה האוטונומית לבבית

 בטיפולכיעיל  נמצא, לב קצב שונות במדדי שימוש העושה, ביופידבקבעזרת  תרגול :רציונל

חולים לאחר אירוע סובלים מלקות בתפקוד  .ועוד דם לחץ אנשים עם יתר, קרדיאליות במחלות

  .  שבץ חולי על ביופידבקההשפעה שיש לתרגול  מידתאת  לבחון רצינו זו בעבודה, האוטונומי

 . כחודש לאחר האירוע, נבדקים לאחר אירוע מוחי איסכמי 11 :אוכלוסיה

רצועה , ולרישום קצב נשימהנשימה קצובה לתרגול  (Thought Technology) דבקיביופ :כלים

 .לרישום קצב לב RS800CX שעון פולרו

, ביקורתולקבוצת מחקר  1:1ביחס של  חלוקה אקראית, במקביל ניסוי קליני :שיטת עבודה

הקבוצות המשיכו בטיפול . תקופת ההתערבותלפני ואחרי התבצעו מדידות . ון בודקעיוור

הביקורת קבוצת . דבקינשימתי בעזרת ביופאימון נוסף בב המחקר השתתפה קבוצת, השגרתי

 . שלוש פעמים בשבוע למשך ארבעה שבועות, דקות 22כ ערך הטיפול . בטיפול אינבוהשתתפה 

 .וויטני-הבדלים בין קבוצות באמצעות מבחן מן  :עיבוד נתונים

או בקצב נשימה קצובה של /נויי בקצב נשימה במנוחה ואימון לא הביאה לשיהתכנית  :תוצאות

לא תכנית הטיפול . הקבוצות הציגו קצב נשימה דומה בכניסה ובסיום המעקב, קבוצת המחקר

 . בסיום המעקב שונות קצב לב הביאה לשינוי במדדי 

לא הביאה לשינוי , תכנית תרגול המתאימה לאנשים בריאים וקבוצות חולים אחרות :מסקנות

יתכן כי לקויות שכיחות .  אחר אירוע מוחי בשלב התת חריףב נשימה באוכלוסיית החולים לבקצ

בכוח ובקואורדינציה של השרירים הנשימתיים ופגיעה , לקות בתפישהכלאחר אירוע מוחי 

 .ביכולתם של חולים לאחר אירוע מוחי ליישם את תכנית ההתערבות פגעואוטונומית מרכזית 

חולים לאחר אירוע יש להקדים חיזוק שרירי נשימה לאימון יתכן וב :המלצות למחקרי המשך

אינטרוולים קצרים ולמשך זמן ארוך , להיות בתדירות גבוהה יותר  האחרוןעל וכי  ,נשימה קצובה

 .יותר

לשיפור אצל אנשים לאחר אירוע מוחי יש לתת תשומת לב לתרגול נשימתי : יישומים קליניים

 .נשימהקצב הנשימה וחוזק שרירי ה

 מערכת אוטונומית לבבית, נשימה קצובה : מילות מפתח

 


