ניירות עמדה בפיזיותרפיה
נייר העמדה בנושא פיזיותרפיה לילדים

הקדמה

עציונה אייזנשטיין ,1שיר אמיתי ,2גניה ברגר ,3ימימה ברק,4
עפרה גינת ,5נילי ויסרברג ,6ליליאן חמצני ,7רינה מינץ אטקין,8
טלי ניצני ביטון ,9סוזן סולומונס ,10שרון רוזינר פרוכטר,11
ערבה רון באום ,12לידיה שורץ ,13דר' טל שחר אשכנזי ,14דוראל
15
שפירא

במרץ  2019הוקמה קבוצת עניין לילדים מטעם העמותה
לקידום הפיזיותרפיה בישראל כדי לאחד ,לקדם ולהוביל
את הפיזיותרפיה בתחום הילדים ,ולבסס קהילה מקצועית
של פיזיותרפיסטיות העוסקות בתחום זה .במסגרת זו עלה
הצורך להעלות את המודעות לעבודתנו בקרב אנשי מקצועות
הבריאות ,הרפואה ,החינוך ,הרווחה וכלל האוכלוסייה.
פיזיותרפיה בילדים היא תחום מגוון ,והיא מתבססת על גופי
ידע בתחומי הבריאות השונים .פרקטיקה פיזיותרפית מצריכה
הבנה מעמיקה בהתפתחות הילד וכן הבנת צרכיו המשתנים
של הילד ,מלידה ועד בגרות.

 1בית חולים לילדים לילדים אדמונד ולילי ספרא  -שיבא
 2התפתחות הילד  -כללית
 3משרד החינוך ,איל"ן וספורט פראלימפי
 4העמותה לקידום הפיזיותרפיה וביה"ח שיקומי לילדים ולנוער אלין
 5התפתחות הילד  -קופת חולים מאוחדת
 6החוג לפיזיותרפיה אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך
 7התפתחות הילד  -משרד הבריאות וטיפת חלב  -מכבי מחוז מרכז
 8התפתחות הילד  -מכבי שרותי בריאות
 9התפתחות הילד  -משרד הבריאות
 10התפתחות הילד  -קופת חולים לאומית
 11המרכז לחקר האוטיזם  -העמותה לילדים בסיכון והסקטור הפרטי
 12ביה"ס לפיזיותרפיה  -שיבא והחוג לפיזיותרפיה  -אוניברסיטת
תל אביב
 13משרד החינוך
 14משרד הבריאות והחוג לפיזיותרפיה  -אוניברסיטת חיפה
 15העמותה לקידום הפיזיותרפיה ,החינוך העצמאי והסקטור הפרטי

במסגרת פעילות קבוצת העניין לקידום והעלאת המודעות
לתחום הילדים בישראל נכתב נייר העמדה "פיזיותרפיה לילדים".
נייר העמדה הזה מהווה בסיס לכתיבת קווים מנחים מקצועיים
בתחומים השונים שבהם עוסקת הפיזיותרפיה לילדים .נייר
העמדה נכתב על ידי חברות הקבוצה ,שהן בעלות ותק מקצועי
רב בשדה הקליני ובאקדמיה ,וכן קובעות מדיניות במשרדי
הממשלה בתחום הילדים.
כתיבת נייר העמדה נעשתה בתהליך מובנה ,שכלל קריאת
ספרות מקצועית וניירות עמדה מן העולם ,דיונים ,בקרות
חוזרות ונשנות ועריכה .תחילתו של התהליך בהקמת קבוצות
עבודה על פי האוכלוסייה המטופלת ,והמשכו בעיבוד משותף
של החומרים שנאספו ונכתבו .בשלב האחרון נעשתה התאמה
תרבותית של נייר העמדה וכן התאמה לשירותים השונים
הניתנים במערכת הבריאות ,החינוך והרווחה בישראל.
נייר העמדה מופיע באתר העמותה ,והופץ לקהילת
הפיזיותרפיה בישראל ,לקבוצות הורים ,לרופאים ,לאנשי חינוך
ולאנשי מקצועות הבריאות.
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