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  נחיות למחברים לכתיבת תיאור מקרהה

  )Physical Therapy(מבוסס על הנחיות למחברים של 

רה מתאר התערבות קלינית אשר לא תועדה בספרות בצורה מספקת. רוב מקתיאור  – כללי
תיאורי המקרה ממוקדים במטופל או בקבוצה של מטופלים, אולם הם יכולים להתמקד גם 

במוסד, בשירותים, בתוכנית הוראה, במקום או יחידה קלינית. הנושאים המתוארים בתיאורי 
ות, שימוש בציוד, אסטרטגיות ניהוליות וכד' מקרה יכולים לכלול ניהול טיפול, דילמות אתי
  מקורות נדרשים כדי לתמוך ברציונל ובגישות. 

לשתף עמיתים בניסיון ייחודי בתחומים קליניים או תחומים הקשורים לקליניקה  – מטרה
  שיכולים לעניין אנשי מקצוע נוספים. 

  המרכיבים הבאים: בעת כתיבת תיאור מקרה יש להקפיד על כתיבה לפי – מבנה תיאור מקרה

 הקדמה .1

  הסבר לגבי החשיבות של הנושא תוך כדי התבססות על מקורות רלוונטיים. 1.1

 ציטוט מקורות לתמוך בשיטות ההתערבות שנבחרו. 1.2

 לצטט מקורות לתמוך בחשיבות של מדדי התוצאה שנבחרו. 1.3

לנסח בבהירות את מטרות תיאור המקרה ואת התרומה האפשרית שלו לקהל  1.4
 הקוראים.

 

 המקרה (מטופל, אוכלוסייה של מטופלים וכד')תיאור  .2

  הסבר מדוע נבחר המטופל / קבוצת המטופלים / מוסד / תוכנית וכיוב' 2.1

 אבחנות רפואיות רלוונטיות 2.2

היסטוריה רלוונטית של המקרה (נתונים דמוגרפיים, גורמים אישיים חברתיים  2.3
 וכיוב')

יה המטופלת שקדמו לתאר שירותים שניתנים למקרה או לאוכלוסייה הקשורים לבע 2.4
 להתערבות המתוארת.

להסביר מהם גורמי רקע שיכולים להשפיע על הפרוגנוזה, על תוצאות ההתערבות או  2.5
 על התוכנית המוצעת.

 לתאר ציפיות המטופל, או כל גורם רלוונטי אחר מהתוצאות. 2.6

 

 בדיקות, הערכה, פרוגנוזה. .3

  להסביר בבהירות את הרציונל לבחירת כלי המדידה. 3.1

את הליך ההערכה כדי לאפשר לקלינאים אחרים להשתמש באותם בפירוט להסביר  3.2
 כלים.

לתאר את התוקף והמהימנות של כלי ההערכה. (אם מדובר בכלים שתורגמו לעברית,  3.3
 לתאר את הליך התרגום).

 להסביר את תוצאות הבדיקות והמדידות. 3.4

האבחנות להסביר בבהירות את תהליך קבלת ההחלטות שנבע מהבדיקות, ההערכה,  3.5
 והפרוגנוזה והוביל אל הטיפול ובחירת אמצעי הטיפול.

 

 התערבות .4

  לתאר בבהירות את תכנית ההתערבות כדי שקלינאי אחר יוכל לבצע אותה. 4.1

 לתאר בבהירות את הרציונל לשינויים שנעשו בתוכנית לאורך הזמן. 4.2

 לתאר את סדר ההתערבות לאורך הזמן. 4.3
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שניתנו. כולל עבודת עצמית במכון או לתאר את אינטנסיביות וכמות הטיפולים  4.4
 בבית.

  

 תוצאות .5

  לתאר את התהליך של איסוף הנתונים להערכת תוצאות ההתערבות. 5.1

להשוות בין תוצאות ההתערבות לבין נתוני המטופל או המטופלים לפני תחילת  5.2
 הטיפול.

 להתייחס לתוקף ולמהימנות של מדדי התוצאה. 5.3

 נו ושאיפותיו של המטופל.לתאר מהלכים שנעשו כדי לבוא לקראת רצו 5.4

 

 דיון .6

  התייחסות לתוצאות בהשוואה למתואר בספרות 6.1

להימנע מטענות שההתערבות גרמה לתוצאות, מכיוון שתיאור מקרה לא יכול  6.2
 להצביע על תוצאות סיבתיות.

 להימנע מהכללה על מטופלים אחרים. 6.3

 לתת הצעות לביצוע מחקר מתאים בעתיד. 6.4

 

 מקורות .7

  שיטת ונקובר כפי שמוסבר בהוראות למחברים.רישום המקורות יעשה לפי  7.1

חייבת להיות התאמה מלאה בין רשימת המקורות לבין המקורות המצוטטים בגוף  7.2
 המאמר.

 

 הערות .8

  רלוונטיות ההנחיות תיקבע בהתאם לנושא תיאור המקרה. 8.1

באם חסרה מידע לגבי חלק מהסעיפים יש לציין זאת בפסקה על מגבלות תיאור  8.2
 המידע חסר ולהציע לתקן זאת במחקר בעתיד.  המקרה. יש לנמק מדוע


