
 

 

 אוניברסיטת חיפה

 רווחה ובריאות מדעיהפקולטה ל

 החוג לפיזיותרפיה

 40-8888804פקס  40-8888428' טל

 
 טופס הערכת סטודנט לפיזיותרפיה בהתנסות קלינית ילדים

 
 
 

 ___________________  :שם המדריכה  _______________________  :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. 

  הערות והדוגמאותבשורות ה( 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 /שלא עבר ית/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       אמין ואחראי בעבודתו ובדיווחיו 8.0

 לא עבר     עבר      חריצות ורצון לעבוד, ה יוזמהמגל 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  יה ומסודרתישומר על סביבת עבודה נק 8.8

 

 :הערות

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

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

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

 

 :דוגמאות

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

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

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

 

 

 



 

 

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

 

 לא רלוונטי - 22 84 2 8 0 1 1 4-0

 

 תקשורתאסוף מידע ו. 2

 

 אסוף מידע כולל ומקיף וללקיחת אנמנזה התפתחותית של הילד המטופל מפגין ידע עיוני הקשור ל         8.8

       במהלך האבחון והטיפוליוצר קשר חיובי עם הילד  8.8

 הטיפול וההדרכה              , ופתוחה עם המשפחה במהלך האבחוןאוירה נינוחה עניינית  ריוצ 8.1

                        יוצר קשר ושתוף פעולה  עם גורמים נוספים מהצוות הרב מקצועי לקבלת מידע או לייעוץ  8.0

 את המצופה ממנו                                     את המטלות הטיפוליות באופן שהילד יביןמנסח בבהירות  8.1

 תחומי התעניינות,צרכיו , ילדומפגין גמישות בהתאם לאופי ה אבחון והטיפול שולט במהלך ה  8.1

                                                  ומשפחתו                                                                                                                  

 של הילד ומשפחתו במהלך האבחון והטיפול  מזהה רמזים מילוליים ובלתי מילוליים 8.0

                                                                                                                                                 ומגיב בהתאם             

 מתאים את אופן ותוכן ההדרכה למאפייני משפחתו של הילד המטופל  8.8

 כנהוג במקום ההתנסות    וההדרכה הטיפול,פה על  הבדיקה -מדווח בכתב ובעל 8.2

 

 :הערות

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

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

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

 

 :דוגמאות

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

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

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

 

 בדיקה והסקת מסקנות. 3

 מפגין ומיישם ידע עיוני הקשור לבדיקת המטופלים שבאחריותו      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       

 הערכה המתאימים לילד המטופל /אבחון מובנה בוחר 1.0

 

 :ים בהם התנסה הסטודנט/סמן את האבחון

  SMIA 

 GMFMהערכה פונקציונלית   

 (מצורף  בתיק ההדרכה)טופס הערכה שנלמד במהלך הלימודים  –אבחון הילד המסורבל     

 _____________________________________________________________________אחר          



 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

         הערכה ברצף/מבצע את האבחון 1.1

 (                                          ל הסעיפים להלןציון כלל של כ)  ברמת מיומנות נאותהאבחון והערכה מבצע   1.1

     

 (: הקף את רמת הביצוע בסעיפים המפורטים) 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע                   . הסתכלות כוללת וספציפית   

  מגוון התנועה ואיכותה, מרכיבי התנועה –ניתוח התנועה. 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע                                                                       

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע.                               הערכה פונקציונלית 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע               .               ניתוח הליכה ויציבה 

  (שיווי משקלהגנה ותגובות , תחושה, רפלקסים, טונוס שרירים) נוירולוגיתבדיקה 

  ילא רלונט/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע                                                                    

  (טווחי תנועה, כוח שרירים)בדיקה מוסקולוסקלטלית 

  לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע                                                                       

 כמו  מוטוריקה עדינה-בדיקה או התרשמות מתחומי התפתחות נוספים , 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע          רגשי-תחום חברתי, אכילה, שפה        

  לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע                                     בדיקה נשימתית 

   נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע              __________________אחר 

 

 

 וועל סמך ממצאי אבחוןלאחר המאושש הערות ומזהה את בעיות הנבדק   1.0

 מתוך האבחון את הבעיות העיקריות של הילד והסיבות להןמזהה   1.8

 סיכוןמזהה גורמי ,ילד הקשורים לבעיות הומאתר יכולות וקשיים של הילד ומשפחתו מזהה   1.2

 .המשפיעים על התפתחותו של הילד וגורמים מגינים         

 

 : הערות

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

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

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

 

 :דוגמאות

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 תכנון וביצוע טיפול. 4

 

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

 מאתר גורמים המניעים את הילד להיות שותף פעיל בטיפול  0.8

  כולל התאמת משחק לרמתו ההתפתחותית ולתחומי העניין של הילד  ומתחשב בתגובותיו לטיפול

 משליך ידע ומיישם עקרונות ממקרים קודמים למצבים חדשים  0.1

  ולצורכי משפחתו המתאימות לצורכי המטופללטווח ארוך ולטווח קצר קובע מטרות טיפול פונקציונליות   0.0

 קובע סדרי עדיפויות לטיפול    0.1

 מכין את הסביבה והציוד לפני הטיפול ולאחריו  0.1

 בזמן ואחרי הטיפול, הסבר ומשוב מתאימים לפני ילדנותן ל  0.0

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

 (ציון כלל של כל הסעיפים להלן)ברמת מיומנות נאותה  בסיסי צע טיפול מב  0.2

 (: הקף את רמת הביצוע בסעיפים המפורטים)     

 HANDLING                     .לא רלונטי/  נמוך / סביר / טוב  /טוב מאוד    :ביצוע 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע.              פסיליטציה לתנועה 

  שפור תפקודADL               .לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע.    שפור ושימור טווח תנועה 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע      .      ציוד טיפולישימוש ב 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע      .      התאמת אביזרי עזר 

 לא רלונטי/ נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע     .                 טיפול נשימתי 

 נמוך / סביר / טוב /  טוב מאוד    :ביצוע    _____________________: אחר 

 
 : הערות

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

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

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

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

 :דוגמאות
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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

 _______________:  שם הסטודנט         

 

 :  ציון סופי                                                                    

          

 _____________:  חתימת המדריך                                                                                                                             

 

 שיתוף הפעולהתודה על 


