פיזיותרפיה בשירות אסף הרופא
ביום ד' כ' בתמוז תשס"ח  23.07.2008עברה ואושרה במליאת הכנסת הצעת חוק הסדרת העיסוק
במקצועות הבריאות .מטרתו של חוק זה להסדיר את העיסוק במקצועות הבריאות במטרה
להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם והגנה על בריאות הציבור .חוק זה מבטיח
למטופלים טיפול של אנשי מקצוע ,שעברו הליך ארוך וקשה של הכשרה ,והוסמכו למקצועם
בהתאם .חוק זה מאיר באור מחודש את הפיזיותראפיסטים באסה"ר כולם בוגרי בתי ספר
מוכרים והכשרות מקצועיות מהמתקדמות בשטח זה.
מתן שירות פיזיותרפי במרכז רפואי גדול הוא משימה קשה ומורכבת .מגוון השטחים השונים,
הקשת הרחבה של גילאי החולים ורמת מורכבותם ,מעמידה בפני השירות הפיזיותרפי אתגרים
מקצועיים ואנושיים מורכבים ביותר .אתגרים שמטפל בקהילה או במרכז רפואי קטן יותר לא
יתקל בהם .חולים מורכבים לאחר ניתוחים מסובכים ,חולים מבוגרים עם סיבוכים נשימתיים
בטיפול נמרץ,חולים לאחר ניתוחי חזה ,חולים אורטופדיים לאחר השתלות מפרקים,ילדים עם
בעיות התפתחות מוטוריות ואחרות כולם תחת טיפולנו ואחריותנו .הצוות הרפואי והסיעודי
הפנים את חשיבות פעילות הפיזיותראפיה ,ויודע שללא טיפול  -פיזיותרפי מתאים גורלם של :
נית וחים אורטופדיים מורכבים ,ניתוחי ריאות וטיפוליים רפואיים אחרים נידון לאחוז נמוך יותר
של הצלחה.

צוות הפיזיותרפיסטים של המרכז הרפואי "אסף הרופא" מורכב מבכירי הפיזיותרפיסטים.
הטיפול שניתן ע"י השירות הפיזיותרפי הינו מקצועי,ברמה הגבוהה ביותר ומבוסס על סטנדרטים
בין לאומיים תוך שמירת קשר ישיר עם הרופא המטפל/המנתח לכל אורך הטיפול .המטופלים
זוכים לייחס אישי על ידי הפיזיותרפיסט המטפל ולכלים אינדיבידואלים לפתרון בעיות חריפות
ומניעת בעיות עתידיות.
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הפיזיותרפיסטים באסף הרופא מתמחים בשיקום לאחר ניתוחים אורטופדיים,לאחר החלפות
מפרקים ,שברים ,שחזורי רצועות עמוד שידרה פציעות ספורט ועוד .המטופלים מקבלים הדרכה
והכנה לפ ני הניתוח ע"י פיזיותרפיסט ומיד לאחר הניתוח הפיזיותרפיסט מתחיל בשיקום החולה
במחלקה .לאחר השחרור יקבל המטופל טיפולי פיזיותרפיה במכון לפיזיותרפיה (טיפולים
אמבולטורים) במטרה להחזירו לתפקוד סביר ,מהר ככל הניתן .הפיזיותרפיסטים במכון מתמחים
בנוסף בטיפולים בכאבי גב וצוואר ,כאבי ברכיים כתפיים וכד .התמחות נוספת הייחודית לנו -
טיפול בסחרחורת.
הטיפול הפיזיותרפי הנשימתי והנוירולוגי שניתן במחלקות האשפוז השונות למטופלים עם בעיות
נשימה הינו טיפול בסטנדרטים גבוהים עם ראיה הוליסטית הרואה את האדם כמכלול,ולכן
הטיפול הפיזיותרפי יהיה טיפול כוללני המשלב היבטים רבים כשמטרת הפיזיותרפיסט היא
להשיב למטופלים את יכולתם לתפקד בחיי היומיום באופן עצמאי ככל האפשר ולשפר את איכות
חייהם.
פן חשוב נוסף בעבודתנו הוא הפיזיותרפיסטים באסף הרופא המטפלים בהתפתחות הילד.שם
הפיזיותרפיסטים נדרשים לקבוע צורך קליני בטיפול על סמך נוכחות מגבלה מוטורית ולתרגם את
המגבלה לתכנית טיפולית שתאפשר לילד מיצוי הפוטנציאל הפיזי והאינטלקטואלי שלו .הטיפול
הפיזיותרפי בהתפתחות הילד ניתן ע"י צוות פיזיותרפיסטים המוביל בתחום זה בארץ.
צוות השירות הפיזיותרפי במרכז הרפואי הפועל עפ"י קריטריונים טיפוליים גבוהים ביותר זוכה
להערכה ולשיתוף פעולה מלא של הצוותים הרפואיים מתוך הכרה וידיעה ששיתוף פעולה זה
תורם לשיפור מצבם של החולים ולהבראה מהירה וטובה יותר .בתקופה הקרובה עומד לעבור
המכון לפיזיותרפיה למשכנו החדש בבנין שמיר .אנו מצפים כי מעבר זה ישדרג באופן משמעותי
את תנאי השירות ויאפשרו להרחיב את פעילות המכון ואיכות הטיפול.
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