
 
 

 
   
 
 

 י זהבה דוידוב"נכתב ע ©

 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
 החוג לפיזיותרפיה

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
Physical Therapy Department 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 قسم العالج الطبيعي

 

4313343: מיקוד, הר הכרמל חיפה, 911אבא חושי ' שד  |  Mount Carmel, Haifa 4313343 

Phone: 972-4- 3288092 E-mail: zdavidow@research.haifa.ac.il : ל"דוא   Fax: 972-4-3288140 

   

 

 מטלות להתנסות קלינית ראשונה 

  דפי בדיקה ותוכנית טיפול .1

 "ונכתב לאחר , הוא דיווח בכתב על מטופל של הסטודנט" דף בדיקה ותוכנית טיפול

על מספר " דף בדיקה ותוכנית טיפול"כל סטודנט ימלא . שהסטודנט בדק את החולה

. דף אחד כל שבוע מהשבוע השני להתנסות ועד השבוע לפני האחרון, חולים שונים

 8ובהתנסות בת , הסטודנט ימלא ארבעה דפים, שבועות 6בהתנסות בת , כלומר

 .שישה דפים, שבועות

 ייכתב על פי דף ההוראות והדוגמא " דפי הבדיקה ותוכנית טיפול"כל אחד מ

למדריך מותר להחזיר . ויוחזר לסטודנט עם ציון, דריךייבדק על ידי המ, המצורפים

. לתיקון פעם אחת לפני מתן ציון סופי עליו" דף הבדיקה ותוכנית טיפול"לסטודנט את 

". דפי הבדיקה ותוכנית טיפול"לפחות על כל אחד מ 07על הסטודנט לקבל ציון של 

יון הסופי של מהצ 11%ויהווה , הציון של מטלה זו יהיה ממוצע ציוני כל הדפים

דפי הבדיקה "לפחות על כל אחת מ 07סטודנט אשר לא קיבל ציון של . ההתנסות

בסיום ההתנסות המדריך ישלח את הדפים עם . נכשל בהתנסות -"ותוכנית טיפול

 .הציונים לחוג לפיזיותרפיה

 

 הרצאה .2

 במקום בו אין אפשרות לכנס את . )בכל התנסות הסטודנט ייתן הרצאה בפני הצוות

 (.ות ההרצאה תינתן בפני המדריך ויתר הסטודנטים שבהתנסותהצו

  בתיאום עם המדריך ובהתאם לנושא , דקות 67דקות עד  11משך ההרצאה יהיה

 . ומקום ההתנסות

 על מנת לסיים את ההתנסות על . נושא ההרצאה יהיה בתיאום ובאישור המדריך

 .על ההרצאה" עובר"הסטודנט לקבל ציון 
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 המדריך על הסטודנטהערכות  .3

  המדריך יעריך את הסטודנט באמצע תקופת ההתנסות על מנת לידע את הסטודנט

מומלץ לבצע את הערכת . על מצבו והתחומים בהם הסטודנט צריך להשתפר

 .האמצע על טפסי ההערכה מהאוניברסיטה

 המדריך יראה את הסטודנט מבצע בדיקה , במהלך השבוע האחרון של ההתנסות

ויצפה , יבדוק את תוכנית הטיפול של הסטודנט על מטופל זה, פלמלאה למטו

אך ניתן גם לבצע זאת על , עדיף לבצע זאת על מטופל חדש. בטיפול שלם במטופל

הסטודנט יבצע על המטופל , במקרה זה. מטופל הנמצא בטיפולו של הסטודנט

 המטרה היא. ויבצע טיפול, ירשום עדכון לתוכנית הטיפול, בדיקה מחודשת

על מנת , שהמדריך יראה את הסטודנט מבצע בדיקה מלאה וטיפול בשבוע האחרון

התרשמות . שהמדריך יעריך את התקדמות הסטודנט בהתנסות באופן מרוכז

 .המדריך מביצועי הסטודנט יבואו לידי ביטוי כחלק מההערכה המסכמת

 לא סטודנט ש. לקרת סוף ההתנסות, הערכה מסכמת, המדריך יעריך את הסטודנט

 . נכשל בהתנסות, לפחות בהערכה המסכמת 07קיבל ציון 

 

 (מומלצות)מטלות אפשריות נוספות  .4

  הסטודנט יכין מערך שיעור להעברת  -( בהתנסות מכון ושיקום)העברת קבוצה

 .קבוצה ויעביר את הקבוצה

 או כל דבר אחר , מושג, דיון עם המדריך ועם יתר הסטודנטים בהתנסות על בעיה

. ומציגים אותו לדיון, הסטודנטים קוראים בבית על הנושא. ההתנסות העולה במהלך

 .או לפי הצורך, דיון כזה יכול להתבצע בצורה מובנת במערכת לדוגמה בימי שישי

 תצפית בטיפולים : כגון, לצרף את הסטודנטים לפעילויות נוספות במקום ההתנסות

צפייה בטיפולים  ,מרפאות רופאים, ביקור רופאים,של פיזיותרפיסטים אחרים

, להצטרף לפיזיותרפיסט לטיפולים בקהילה, שהחולים שלו מקבלים בסקטורים אחרים

 .ובבתי חולים לצפות בניתוח
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 :הרכב ציון ההתנסות וטפסים שיש לשלוח לחוג בסיום ההתנסות, סיכום מטלות

לשלוח לחוג בסיום  ציון עובר משקל בציון מטלה 

 ההתנסות

 לשלוח 07 11% ותוכנית טיפולדפי בדיקה  1

 -------- עובר נכשל/עובר הרצאה לצוות המכון 2

 לשלוח 07 87% הערכה מסכמת 3

הערכת הסטודנט על  4

 ההתנסות

 לשלוח לא _ 1%

על הסטודנט למלא טופס 

ממוחשב אשר נשלח 

 .ישירות לאוניברסיטה

 

 

 

 


