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 הפיזיותרפיה מחלקת
  ומקצועות הבריאות סיעודאגף ה

 חטיבת הבריאות  
 

 מכבי שרותי בריאות   -מחלקת הפיזיותרפיה 

 

 ייעוד

הפיזיותרפיה פועלת לשיפור ושימור תפקוד המטופל לצורך קידום איכות החיים, באמצעות שיקום 

מערכתי של יכולת התנועה לרבות אבחון, טיפול, ייעוץ והדרכה, מניעה וקידום בריאות, לאורך מעגל  

 החיים.  

 

 מכוני פיזיותרפיה במכבי  120כ  -  פריסה

 

 תחומי טיפול בפיזיותרפיה  

 טיפול בבעיות שריר ושלד.   -שיקום אורתופדי למבוגרים ולילדים .1

 טיפול במסגרת המכונים להתפתחות הילד.  -התפתחות הילד .2

 טיפול בפגיעות במערכת העצבים.  -שיקום נוירולוגי .3

 טיפול בבעיות יציבה בעמוד השדרה במתבגרים.  -יציבה  .4

 טיפול בסחרחורות ובבעיות שיווי משקל.   -שיקום וסטיבולרי .5

 טיפול בהפרעות בתפקוד שרירי רצפת האגן ואברי האגן.  - שיקום רצפת אגן .6

 טיפול בבצקות בגפיים ממחלות בכלי דם ובמע' הלימפה. -פיזיותרפיה לימפתית .7

 הדרכת אוכלוסיות בסיכון, לפעילות גופנית מותאמת   -ייעוץ לפעילות גופנית  .8

 טיפול בפרקי הלסת  -מפרק הלסת  .9

 חלק מצוות רב מקצועי, איתור וטיפול למניעת נפילות ועוד.   -גריאטריה .10

 הנשימה במערכת בבעיות וטיפול שיקום – נשימתי .11

 שלד. -התאמת סביבת העבודה בבית ובמשרד למניעת בעיות שריר  -ארגונומיה .12

 התאמת אביזרי שיקום וניידות בבית המטופל  -אביזרי שיקום וניידות .13

 

 מדיניות השרות 

 :  עבודה על פי סטנדרטים מקצועיים אחידים ❖

o  שאלון תפקודי ממוחשבמדידת תוצאות טיפול באמצעות   

o   מדדים  19 –המורכב מ  מד פיזיותרפיהמדידת איכות הטיפול במכונים באמצעות

 תחומים: קליני, זמינות, תפוקות והיענות 4 -ב

 באמצעות מאגרי המידע  חקר מתמיד של איכות ויעילות השרות ❖

הדרכה ופיתוח תוך הנחלת תרבות למידה בקרב הפיזיותרפיסטים  -למידה כתרבות  ❖

איכות  באופן שיוטמעו תובנות חקר השרות, ידע עדכני ומיומנויות רלוונטיות לשיפור

 הטיפול. 

  WCPTועל פי מדיניות ארגון הפיזיותרפיה העולמי   ועבודה בקידמת הידע -חדשנות  ❖

 והכנסת טכנולוגיות טיפול חדשניות  לדוגמא הטמעת גישה ישירה ומדידה שלה

 את המובילים  טיפול תחום לכל   ומחוזיים ארציים  רכזים –  הטיפול תחומי הובלת  ❖

 .  הטיפול צוותי של המקצועיות

 קביעה וביטול תורים 

במכבי מיושמת האפשרות של 'גישה ישירה לפיזיותרפיה' -גישה ישירה לפיזיותרפיה  ❖

 ואין צורך בהפניית רופא לצורך הגעה לפיזיותרפיה.  

ובעתיד  *  3555נעשית דרך מוקד זימון תורים במספר   -לאבחון וטיפול ראשון  קביעת תור ❖

 הקרוב תהיה אפשרות גם לקביעת תור דיגיטלית דרך האפליקציה. 

נעשה דרך מוקד זימון התורים, דרך אפליקציית מכבי או בפניה טלפונית  ביטול תור ❖

 אליו זומן התור כוןלמ
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 הפיזיותרפיה מחלקת
  ומקצועות הבריאות סיעודאגף ה

 חטיבת הבריאות  
 

 זכאות לטיפול

נגבית בדרך כלל במעמד העברת הכרטיס  . הגביה רבעוני היטלטיפול כרוך בתשלום ה ❖

 באמצעות הוראת קבע או במשרד הסניף. 

טלפון  קבוצתית תוך אפשרות לשלב טיפול מרחוק בטיפולים ניתנים במסגרת פרטנית או  ❖

 וידאו. באו 

בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולסל   ניםמספר הטיפולים ניתמשך הסדרה תדירות ו ❖

 הבריאות 

 טיפול בבית 

ואינם מסוגלים להגיע למכון הפיזיותרפיה זמני או קבוע  באופןלביתם אנשים המרותקים  ❖

 זכאים לטיפול פיזיותרפיה בבית בכפוף להפניית רופא המציינת טיפול בבית.  

י צוותים  "ע שיקום מוסדיל  חלופהאנשים הזכאים לשיקום יכולים לקבל שיקום בביתם כ  ❖

( בפריסה ארצית בתיאום עם אחות עלות  ללא)של מכבי או חברות חיצוניות בהסכם 

 הקשב בבית החולים 

 אקדמיה ומחקר 

להכשרתם של סטודנטים לפיזיותרפיה.    כ"שדה קליני"שירות הפיזיותרפיה במכבי מוכר   ❖

וכמדריכים קליניים   פיזיותרפיסטים ממכבי משמשים כסגל הוראה בחוגי הלימוד השונים 

 סטודנטים כל שנה עושים סטאג' במכבי.  80 –לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה. כ 

הקלינית   ❖ ההכשרה  גם  מתבצעת  במכבי  הפיזיותרפיה  שניבמכוני  לתואר    של   במסלול 

 אוניברסיטת בן גוריון. 

, חלקם במסגרת תואר  מחקרים קליניים רביםבתחום הפיזיותרפיה במכבי מבוצעים   ❖

בהם נעשה שימוש במאגר הנתונים הנרחב המבוסס על העשייה הקלינית של    שני ושלישי

   מכבי.

של מחקרים שבוצעו על ידי פיזיותרפיסטים במכבי.    מאמרים   60מעל  עד היום פורסמו   ❖

 ש הנרכש בעקבות המחקרים מוטמע בתהליכי הטיפול והשרות. הידע החד

 

 במכביחדשנות ואיכות בפיזיותרפיה 

 2018החל מ  –בכל תחומי הטיפול בפיזיותרפיה רק במכבי  -  גישה ישירה ❖

גב   ❖ בגישה    –מכבי  גבוהה,  בזמינות  גב תחתון  בעיות  וטיפול מרחוק מטופלים עם  אבחון 

 פיזיותרפיסטים שעברו הכשרה ייעודית ישירה על ידי  

 תוכנית אימון אישית  -לחולים כרוניים ולטרום סוכרת -יעוץ לפעילות גופנית  ❖

 מדידה תפקודית וניהול איכות מקצועי על בסיס מד איכות פיזיותרפיה   ❖

 


