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 עפולה –" העמק"כז הרפואי במר לריפוי בעיסוקהמכון : שם הקליניקה 

 מחוז צפון: האזור 

  גריאטרי/פיזיקלי: ריפוי בעיסוקתחום 

 טיפול , שיקום נוירולוגי, שיקום אורטופדי עם התמחות בשיקום גף עליונה: תתי תחומים

הדרכה , ארגונומיה, טיפול בכוויות ובצלקות, אבחון ושיקום קוגניטיבי, במומים מולדים

 .וטיפול במחלות פרקים

 שגיב רותי: ם האחראיתש 

 דינרמן שרה: רכזת ההדרכה 

 סבוראי סיגל ושגיב רותי, בויטלר אביבה, איבניצקי נורית, דינרמן שרה :שמות המדריכות 

  העבודה . מרפאים בעיסוק כשלכל אחד התמחות ספציפית 7צוות המכון כולל : המכוןצוות

תוך קשר הדוק עם צוות רב ח תוך מתן שרות למאושפזים ו"בשעות הבוקר היא במחלקות ביה

במידת הצורך נוצר קשר עם . משעות הצהריים הטיפול הוא בחולים אמבולטוריים. מקצועי

 .גורמים מתאימים בקהילה

 מרכז לאביזרים לתפקוד יומיומי  –מרכז לאביזרי עזר : יחידות נוספות הקשורות למכון

י מרפאים בעיסוק לפי "כים עי מתנדבים והפונים מודר"המרכז מופעל ע. ואביזרים שיקומיים

 .הצורך

  ל"צה, ח אחרות"קופ, במחוז הצפון שרותי בריאות כלליתמבוטחי : המטופלים אוכלוסיית ,

 .נפגעי איבה ותאונות דרכים, משרד הביטחון

מרפא , י רופא"מחלה או מגבלה מולדת המופנים אלינו ע, הטיפול בני כל הגילאים לאחר פגיעה

האוכלוסייה המטופלת הינה מתחום  .ח"אחר בקהילה או בבי או גורם מקצועיבעיסוק 

. מומים מולדים ומחלות מקצועיות, ראומטולוגיה, פלסטיקה, נוירולוגיה, האורטופדיה

בתדירות של פעם עד שלוש פעמים בשבוע על פי  יהמטופלים מגיעים לטיפול אינדיבידואל

 .דקות 88 -ל 98משך הטיפול בין . הצורך

, או קוגניטיביות/טיפול בבעיות נוירולוגיות ו, אבחון קוגניטיבי: מות במכוןההתמחויות הקיי

בניית , (ADL)הדרכה בתפקודי יום יום , או תחושתי בגף עליונה ובכף יד/טיפול מוטורי ו



הערכה והתאמה ארגונומית וטיפול , טיפול בכוויות וצלקות כולל חבישת לחץ, והתאמת סדים

 .בחולים ראומטולוגים

 העובדת , הגישה במכון הינה גישה הוליסטית המשלבת גישה ביומכנית: הגישה הטיפולית

או בשלד עם הגישה השיקומית המתמקדת /יזיים כתוצאה מפגיעה בשריר ופ בעיקר על חסרים

התפתחותית העובדת עם פגיעות -או גישה נוירו, לתפקוד עם המגבלות הקיימותבחזרה 

 .הגישה השיקומית במערכת העצבים המרכזית יחד עם

  במכון משתמשים במגוון אבחונים בהתאם לאבחנה ולפגיעה: בשימושאבחונים :LOTCA, 

QNST, NSCT, AHFT, PERDUE, SOTOF, AMPS, RIVER MEAD ,מדידות טווח תנועה ,

 ..בדיקות תחושה ובדיקות תפקודיות ועוד, כוח גס וכוח תפיסה

 תוך התייחסות , ילות אקטיבית ותכליתיתבטיפול מושם דגש על פע: פעילויות ואמצעים

שונים ומגוונים וכוללים עמדת אמצעי הטיפול הינם . לתחומי העניין ולצרכיו של המטופל

 .עבודה מול מחשב ועוד, עבודה בחימר, נולי אריגה, נגרות

. המכון מקבל מידי שנה בין שלושה לארבעה סטודנטים להכשרו ת ארוכות :אופי ההדרכה

י המדריכה הממונה אך "הדרכה נעשית באופן אישי ע. ם לימי למידה ותצפיותכמו כן מגיעי

הסטודנט נחשף לכל . במהלך ההכשרה גם שאר הצוות מעורב במתן ההדרכה בתחומים אחרים

ולטיפול ושיקום חולים אמבולטוריים בקשת  ריפוי בעיסוקח בהן ניתן שרות "מחלקות ביה

 .מוגבלויותמחלות ו, גילאים רחבה ובמגוון פגיעות

 להתנסות ולהתוודע לעוצמות , מטרת ההכשרה לדעתנו הינה ללמוד: מסר לסטודנטים

להשתתף וליזום ויחד , על המתלמד לנסות להשתלב בצוות. ולחולשות של הסטודנט כמטפל

הצוות רואה בהדרכה . עם זאת לדעת להכיר במגבלות יכולותיו מעצם היותו עדיין תלמיד

לעודד ולעזור לצמיחה האישית הן בתחום הלימודי , רתו היא לתמוךשליחות מקצועית וכל מט

 .והן בתחום האישי כדמות טיפולית

  0-11בשעות : 'ה –' א ימים :הפעילותשעות 

 כוננות: 'יום ו

 ההגעה לתחנה מרכזית עפולה או לצומת מכבי אש בכניסה לעפולה ומשם אוטובוס : נגישות

 .ח"פנימי לבי


