
 

 

 אוניברסיטת חיפה

 בריאותהרווחה וה מדעיהפקולטה ל

 החוג לפיזיותרפיה

 40-8888804פקס  40-8888428' טל

           

 
 טופס הערכת סטודנט לפיזיותרפיה בהתנסות קלינית

 
 
 

 ___________________  :ךשם המדרי  _______________________  :שם הסטודנט

 _________________  :מקום ההתנסות  ______________________  :שנת הלימודים

 _____________________:  עד תאריך   __________________________:  מתאריך

 

 

 ,ה/ה נכבד/מדריכ

 נבקשך לקרוא בעיון את ההערות הבאות ולמלא את מירב הסעיפים המופיעים בטופס. 

  בשורות ההערות והדוגמאות( במיוחד אם הסטודנט לא עבר)הנך מתבקש לנמק את החלטותיך. 

  04בכדי לעבור בהצלחה את ההתנסות הציון הממוצע חייב להיות לפחות. 

  8-0הציון הסופי יהיה ממוצע הציונים שהתקבלו בסעיפים. 

  ת למלאה בהתאם להנחיות/שונה והנך מתבקש" התנהגות אישית"הערכת. 

 

 התנהגות אישית. 1

 ה את ההתנסות כולה/לא עבר 8.1-8.8או שניים מבין הסעיפים  8.8-8.0ה אחד מהסעיפים /ית שלא עבר/סטודנט

  

 עבר       לא עבר                                 מתנהג באופן אתי ומקצועי                                       8.8

 עבר       לא עבר   מבטיח את בטיחות המטופל                                     8.8

 לא עבר                      עבר   ,לצוות, למדריך, מתנהג בצורה נאותה למטופל ולמשפחתו 8.1
 ('כבוד וכו, אדיבות, סבלנות)ולאנשי מקצוע אחרים , לממונים     

 לא עבר       עבר       ודתו ובדיווחיואמין ואחראי בעב 8.0

 לא עבר     עבר      חריצות ורצון לעבוד, מגלה יוזמה 8.1

 לא עבר   עבר      מקבל ביקורת ומיישם את הערות המדריכים 8.1

 לא עבר    עבר     בעל הופעה ההולמת את דרישות מקום ההתנסות 8.0

 לא עבר    עבר  ועל שלמות ותקינות הציוד  ומסודרתיה ישומר על סביבת עבודה נק 8.8

 

 :הערות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------

 

 :דוגמאות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

  בהתאם לטבלת מפתח הניקוד הבאה 8-0הינך מתבקש למלא את הסעיפים: 

 

 לא רלוונטי - 22 84 2 8 0 1 1 4-0

 

 ראיון ותקשורת. 2

 

 מפגין ידע עיוני הקשור לראיון המטופלים שבאחריותו         8.8

 יוצא אוירה נינוחה ועניינית במהלך הראיון והטיפול                         8.8

 בבדיקה ובטיפול, מנסח בבהירות שאלות פתוחות וסגורות ומשלבן בראיון 8.1

 שולט במהלך הראיון ומפגין גמישות בהתאם לאופי הנבדק 8.0

 מזהה רמזים מילוליים ובלתי מילוליים ומגיב בהתאם 8.1

 כנהוג במקום ההתנסות   , הבדיקה והטיפול, פה על הראיון-מדווח בכתב ובעל 8.1

 :הערות

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

 :דוגמאות

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 בדיקה והסקת מסקנות. 3

 ים שבאחריותו    מפגין ומיישם ידע עיוני הקשור לבדיקת המטופל  1.8

 (מדעי הפיזיותרפיה ומדעי החברה, מדעי הרפואה)       

 (אנשי מקצוע שונים, ספרות)משלים ידע חסר ממקורות שונים   1.8

 ,                                        לפני הבדיקהרות לגבי בעיותיו של הנבדק עמעלה הש  1.1

 בדיקות עזר וראיון מטופל או בן משפחתו, רשומות רפואיות: על סמך       

 המבוססת על מצב הנבדק ונוחיותו, בסדר הגיוני, מבצע בדיקה פיזיקלית רלוונטית  1.0

 (לפניך דוגמא לרשימת סעיפים להתייחסות)מיומנות בביצוע הבדיקה הפיזיקלית מפגין   1.1

 הסתכלות כוללת וספציפית 

  (טווחי תנועה, תנועות אקססוריות, כוח שרירים)בדיקה מוסקולוסקלטלית 

  (תגובות שיווי משקל, תחושה, רפלקסים, טונוס שרירים)בדיקה נאורולוגית 

  (נשימתי דגם, קולות נשימה)בדיקה נשימתית 

 ניתוח הליכה ויציבה, בדיקת תפקוד 

 הפיזיקלית ועל סמך ממצאיה לאחר הבדיקהמאושש הערות ומזהה את בעיות הנבדק   1.1

 מזהה את הגורמים האנטומיים והפיזיולוגיים האחראים לבעיות הנבדק   1.0

ם את הנבדק מזהה גורמי רקע החושפי מזהה גורמים נפשיים וחברתיים הקשורים לבעיות הנבדק 1.8

 (PREDISPOSING FACTORS)יתו הנוכחית   לבעי

 : הערות

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

 :דוגמאות

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------



 

 

 

 צוע טיפולתכנון ובי. 4

 

 (  הפיזיותרפיה והחברה, ממדעי הרפואה)מפגין ידע עיוני הקשור לביצוע הטיפול   0.8

 משליך ידע ומיישם עקרונות ממקרים קודמים למצבים חדשים  0.8

 קובע מטרות טיפול פונקציונליות ופיזיקליות המתאימות לצורכי המטופל וליכולתו  0.1

 יםבוחר באמצעי טיפול מתאימ  0.0

 מבצע טיפול ברצף ובהדרגתיות   0.1

 עוקב אחרי תגובות המטופל ותוצאות הטיפול ומתכנן המשך התערבותו בהתאם  0.1

 בזמן ואחרי הטיפול, נותן למטופל הסבר ומשוב מתאימים לפני  0.0

 מדריך את המטופל ובני משפחתו תוך התחשבות במצבם הנפשי וברמת הבנתם  0.8

 מבצע טיפול ברמת מיומנות נאותה    0.2

 (להלן דוגמאות לתחומי טיפול שיש להעריך)      

 טיפול נשימתי 

 טיפול מנואלי 

 טכניקות באלקטרותרפיה 

 תרגילים ליחידים ולקבוצות 

 שימוש באביזרים 

 טיפול נאורולוגי 

 פרט, טכניקה אחרת :__________________ 

 : הערות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 :דוגמאות

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .הנני מאשר כי קיבלתי הסבר הולם וממצה מהמדריך ביחס לפרטי טופס זה

 

 

 _______________:  שם הסטודנט         

 

 :  טופס ההערכהציון                                                       

          

 

 

 _____________:  חתימת המדריך                                                                                                                             

 

 פעולהודה על שיתוף הת


