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החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה

חדשות מהאינטרנט

1. האתר: 
החברה לטיפול במלח

http://salttherapyassociation.org/main/

זווית אישית: 
היכרותי המעמיקה עם נושא "הטיפול בחדרי מלח" לבעיות 
נשימתיות, החלה במהלך כנס מקצועי שנערך בתוך מכרות 
 130 מעל  של  בעומק  האדמה  בבטן  פולנית  בעיירה  מלח 
כנס  נערך  ומרהיבים  גדולים  מלח  חדרי  בתוך  מטרים. 
בינלאומי על מחלות נשימה ודרכי אבחון וטיפול. בתוך "עיר 
המלח" ישנם חדרי פיזיותרפיה הכוללים ברכות טיפוליות 
במערות  שנעשו  מחקר  עבודות  הוצגו  הכנס  במהלך  ועוד. 
המלח בנושאים קליניים כדוגמת אסטמה, CF, אמפיזמה ו 
- COPD. לאחר 5 ימים בעיר המלח אני רוצה לשתף אתכם 
חשיבות  לו  מלח"  בחדרי  "הטיפול  לנושא  רלוונטי  באתר 

למקצוע הפיזיותרפיה.

מטרת האתר: 
לספק מידע על משאבים, מחקרים, גופים ציבוריים ופרטיים 
אודות טיפול במלח ולהעלות את המודעות והחשיבות של 

הטיפול בקרב התעשייה, העסקים והצרכנים השונים.

המידע המוצע באתר: 
ישנם 7 חלונות מרכזים ופתיחת כל חלון מפנה את המחפש 
למקורות מידע רבים שונים. מידע אודות המלח על סוגיו 
לפתיחת  והמלצות  שיקולים  בריאותיים;  לצרכים  ושימושיו 
מרכזי טיפול באמצעות מלח; אפשרות להצטרף ל"חברה 
לטיפול במלח" )Slat Therapy Association (STA וההטבות 
למצטרף לחברה; מידע מגוון על מאמרים, מחקרים וימי עיון 
בנושא הטיפול במלח; וכמובן סקירת המדיה האלקטרונית 

המכסה את נושא הטיפול במלח.

מקור המידע: 
לחברה יש צוות מוביל הכולל נציגים מאוניברסיטאות שונות, 
בעלי מכרות מלח ואף בעלי עניין שונים מתחום תיירות 

המרפא מאירופה ומארה"ב.

נגישות האתר: 
האתר מאד נגיש, מוצג בפשטות, אפילו בצניעות )אין בתוכו 
תמונות מרהיבות של מכרות מלח ואו אנשים המטופלים 
בהם( תוך בהירות ושפה לכל משתמש. ישנם הפניות רבות 
למידע נוסף כדוגמת אתרי מלח באירופה ובארה"ב, כנסים 

וימי עיון והכשרת מטפלים. 

תרומת האתר: 
האתר מספק מידע בסיסי אך מקיף בנושא הטיפול במלח.

2. האתר:
הקואליציה לרפואה מותאמת אישית

http://www.personalizedmedicinecoalition.org/Home

זווית אישית: 
)Personal based medicine (PBM רפואה מותאמת אישית 
)רמ"א( היא מודל רפואי שמטרתו להתאים לצרכני שרותי 
הבריאות את הטיפול המתאים ביותר וזאת על סמך אנליזות 
המטופל.  של  הגנטי  הפרופיל  על  המבוססות  מולקולאריות 
הכימי/ הטיפול  בתחום  בעיקר  מיושם  זה  רפואי  מודל 
מבוססת  הפיזיותרפיה  של  הפרקטיקה  כיום,  התרופתי. 
בעתיד הקרוב  כי  יתכן  אולם,   (EBP( ראיות מחקריות  על 
יותאם הטיפול הפיזיותרפי/השיקומי במודל של PBM. אתר 
וההשלכות החיוביות  להבין את המהות  לגולש  זה מאפשר 

.PBM והשליליות של

מטרת האתר: 
להציג את הנהלים )שמירת זכויות, אתיקה( והמדיניות )מימון, 
השלכות תקציביות על הפרט והמדינה( בארה"ב לגבי רמ"א.  

המידע המוצע באתר: 
רבים:  מידע  לסוגי  להיכנס  ניתן  צד  חלונות  באמצעות 
ואו  שעברו  חוקים  ולזכויותיו,  לאדם  הרמ"א  משמעות 
נדחו בבית המחוקקים, נהלים לביצוע הבדיקות, טכניקות 
כנסים  אודות  ומידע  מימון  אתיים,  היבטים  לאבחון, 

מקצועיים וימי עיון.

מקור המידע: 
על  מתבססים  ורובם  מאחר  ביותר  אמינים  מידע  מקורות 
המחוקקים  בית  ע"י  שהתקבלו  ותקנות  מדיניות  חוקים, 
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היוצר  מבית  רב  מידע  קיים  בנוסף,  )הסינאט(.  האמריקאי 
של  הוא  המוצג  חלק מהמידע   .FDA-CDC ושל   NIH של 

מומחים בנושא רפואי, ביולוגי וגנטי.

נגישות האתר: 
באתר חמישה חלונות מרכזיים שדרכם ניתן להיכנס "עמוק" 
יותר וברבדים שונים, לסוגיות שונות בנושא הרמ"א. אפשר 
להתקבל כחבר ב"קואליציה" ואז להתעדכן באופן שותף, 
לשאול שאלות ואף לקחת חלק פעיל ברשת המקצועית/

אנושית הענפה שלו.

תרומת האתר: 
מעבר למידע ה"יבש", האתר מציג את הפעילות הדינמית 
בנושא זה. מאחר ונושא הרמ"א הוא חדשני, חם, מאתגר, 
מתוקשר  מאד  הוא  מסוכנות,  ועד  טובות  השלכות  עם 
הגולש  הוא משתף את  וכן  והכתובה,  הדיגיטלית  במדיה 
במגוון הדיונים בכל סוגיה. לכל דיון יש קישור. הקואליציה 
לרמ"א כבר הוציאה חוברת רביעית ובה עשרות דוגמאות 

של אנשים שטופלו ברמ"א.


