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 פתח תקווה –מרכז : האזור 

 המרכז . רפואי רבין מרכזהמרכיבים את משני בתי חולים הינו אחד ס בילינסון קמפו: כללי

מרפאות , ובו מחלקות אשפוז( בית חולים על אזורי)ני ישושלרפואי רבין הינו בית חולים 

המרכז . תומכים בפעילויות השונות של המרכז הרפואישרותי הריפוי בעיסוק  .ומכונים

 .א"יטת תרסש סאקלר של אוניב"הרפואי מסונף לבית ספר לרפואה ע

 לריפוי בעיסוקמקבל להכשרות קליניות סטודנטים משלושת החוגים  לריפוי בעיסוקהשרות 

 .ירושלים וחיפה, א"ת: באוניברסיטאות

 שרה טורקינץ: שם האחראית ורכזת ההדרכה 

 שרה חובב ופנינה וייס :מרכזות הדרכה 

 ו פעילות בקליניקה ורובן עברו אמדריכות מרפאות בעיסוק בבית החולים הן כל ה: המדריכות

 .עוברות השתלמויות בהדרכה

 בכל הנוגע לעבודת . ח כוללת צוות רב מקצועי מגוון מאוד"מסגרת ביה :צוות רב מקצועי

, פיזיותרפיסטים, צוות סיעודי, רופאים: הריפוי בעיסוק והמסגרת השיקומית מעורבים

 .דיאטנים ופסיכולוגים, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאלים

ועל יוצא של שיתוף הפעולה הקיים היא פ לצוות הנוסף ם בעיסוקין המרפאיהאינטראקציה ב

רת הטיפול הכולל בחולה ומתבצעת בהתאם לסוג הפגיעה והמחלקה אליה משתייך במסג

 .המטופל

 היא בתחום הפיזיקלי בריפוי בעיסוקאוכלוסיית המטופלים : אוכלוסיית המטופלים. 

 

 



 

 חלקות במשפוז השרות מעורב בטיפול בחולים המאושפזים במסגרת הא: זשפומסגרת הא

 :הבאות

 פגיעות ראש)פגיעות ומחלות במערכת העצבים המרכזית : תנוירולוגיה ונוירוכירורגי ,

 .(מחלות נוירולוגיות

 פנימיות: CVA ירידה תפקודית על רקע אחר, שוניםראבשלבים ה. 

 פגיעות גב, שברים בצוואר ירך :ופדיתתראו. 

 מערכת , עצביים, גרמייםים נתיקו: ניתוחיםשיקום היד לאחר : יחידה לכירורגית כף יד

 .השרירים והגידים

 טיפול שיקומי לאחר פגיעה וניתוחים: כירורגיה פלסטית ויחידת כויות. 

 יחידות שונות לטיפול נמרץ :Positioning ,ראשונית וטיפול בהתאם הערכה קוגניטיבית ,

 .הדרכת המשפחה

 נפגעי כוויות וחולים , הפרעות קוגניטיביות, שקום היד: במסגרת האמבולטורית מטפלים ב

 .ראומטולוגים

 :בטיפול הפגיעה התפקודית אליה מתייחסים

 .אכילה, לבוש, רחצה, טיפול עצמי :(BADL)פעילות יומיומית 

 .ניקיון, כביסה, והכנהקניה  –מזון  :IADL)( ביתניהול משק 

 .תפקודים ספציפיים הקשורים לעבודת המטופל: חזרה לעבודה

 .ת שונותפעילויו :נאיפהשעות 

 התנהגות חברתית, קוגניטיביים, םינוירומוסקולרי, סנסומוטוריים :מרכיבי התפקוד. 

 מושיאבחונים בש : 

 גונימטר לטווח תנועה: בתחום המוטורי ,Volumeter  חות כדידינמומטר למד, נפחלהערכת. 

 מדידת התחושה : בתחום הסנסורי– Monofilaments בחנת שתי אבחנת שתי נקודות וא

 . cps952קולן , דות בתנועהנוקו

 .Nine hole page test, Minesota, Purdue, Box and Blocksשל היד  מיומנויות

 יטיבינבתחום הקוג :RBMT, LOTCA, BADS, MEAMS, BIT, Cognistat, CMT. 

 הערכות :A.D.L :COPM, AMPS ,ברטל. 

 נמיים ופרוגרסיבייםדי, יםיסדים סטט :שרותים מיוחדים שניתנים ביחידת הריפוי בעיסוק .

מוש יהתאמת חבישות לחץ וש. המלצות על אביזרי עזר והכוונה לרכישתם בהתאם לצורך

 .לצלקות בסיליקון

 תפקודית ,דינמית –קוגניטיבית , שיקומית, ביומכנית: ותהגישות המיושמ. 

 לעבוד עםשלנו  יםמגוון התחומים הרפואיים בהם השרות תומך מאפשר לסטודנט: ההדרכה 

 .לעומק כל אחד מהנושאיםוללמוד  שוניםבעיסוק בעלות התמחות בתחומים  ותמספר מרפא

כחלק . בתחום עבודתהמתבצעת עם המדריכה עבודתו אישית ועיקר לכל סטודנט יש מדריכה 

ומתנסה בטיפול במטופלים הקלינית הוא מודרך גם על ידי מדריכות נוספות מההכשרה 

 .מתחומים אחרים

 המשותפת של  נית משתלבים בעשייהסטודנטים המגיעים להכשרה קלי: מסר לסטודנטים

ההתנסות המעשית בעבודה עם אנשים בעלי ההסתכלות ו .יםלחוה-הריפוי בעיסוק בביתשרות 



 

בשלבים שונים של מחלתם מאפשרים למידה עמוקה של הריפוי בעיסוק , פגיעות שונות

לבות בנוסף לכך ההשת. הפיזיקלי ומסייעים בעיצוב האישיות המקצועית והיכולות הטיפוליות

ביקורי רופאים וקשר עם צוות רב מקצועי מרחיבים את הראיה , ישיבות צוות, בעבודת צוות

 .של תפקיד המרפא בעיסוק

 מרפאה בעיסוק ח "בביהנמצאת  'בימי ו ,חמישה ימים בשבוע 0:44-10:44: שעות פעילות

  .כוננית

 ה –' עובדים בקליניקה בשעות הפעילות השוטפת בימי א :שעות פעילות הסטודנטים'. 


