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חדשות מהאינטרנט

שירי קרטין, מכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, נהריה

המידע  את  עולמית  בתפוצה  ולהפיץ  לאסוף  לחפש,  האתר:   מטרת 
המבוסס ראיות בתחום הפיזיותרפיה.  מטרות נוספות של יוצרי האתר 
הינן לאחד מידע בטקסט מלא של מדריכים בתחומים שונים ומאמרים 
 - Evidence PEDro לפי כללי ה  מלאים כפי שדורגו על ידי האתר  
EBM Based Medicine. האתר מיועד לפיזיותרפיסטים, מטופלים, 

אנשי בריאות וקובעי מדיניות בתחום.  

בתחומי  לאתרים  קישורים  מציע  האתר  האתר:  מספק  אותו  המידע 
פיזיותרפיה מגוונים ביותר כגון: קישורים למאמרים מלאים )נגישים על 
פי מאגרי מידע שונים או שם מחבר המאמר(, קישורים למאגרי מידע 
באינטרנט  חופשי  באופן  הניתנים  מקצועיים  לעיתונים  רלוונטים, 
לאתר  קישורים  קיימים  כן  כמו  באירופה.  לפיזיותרפיה  ולעמותות 
המאפשר בניית תוכנית תרגילים אישית מלווה באיורים המדגימים 
האתר  יוזם.  שהמרכז  וקורסים  לכנסים  וקישורים  התרגיל,  את 
ובשיקום  בפיזיותרפיה  כלי מדידה  פירוט מלא של עשרות  גם  כולל 

)measures outcome( בכל מגוון ההתמחויות. 

מובילים  חוקרים  קבוצת  ידי  על  ומנוהל  הוקם  האתר  המידע:  מקור 
נוספים  חוקרים  עם  בשיתוף  הולנד,   ,Maastricht מאוניברסיטת 
ברחבי העולם, בעיקר מאירופה ואוסטרליה. בנוסף, קיימים מומחים 
יועצים בנושאים שונים. זהו מאגר מידע הייחודי לפיזיותרפיה. מקורות 
הקיימים  המקצועיים  מידע  ומאגרי  העת  כתבי  מתוך  הינם  המידע 
בתחום. המאמרים מסוג של ניסוי מבוקר רנדומלי, סקירות שיטתיות 
של  ודירוג  הערכה  עוברים  לפיזיותרפיסטים  מקצועיים  ומדריכים 

קבוצת חוקרים בתחום העשייה מבוססת ראיות. 

נגישות האתר: האתר בעל גישה חופשית מכל מחשב )חלק מהקישורים 
בתשלום(, כתוב בשפה האנגלית כאשר חלק מהמדריכים כתובים בשפה 
)למרות שבמטרותיו הוא  מיועד לבעלי מקצוע בלבד  ההולנדית. האתר 
כך  שונים  סרגלים  לפי  גלישה  אפשרות  קיימת  באתר  למטופלים(.  גם 
ידידותי  אינו  הכללי  החיפוש  מבוקשו.  את  למצוא  יכול  משתמש  שכל 
למשתמש ואינו ממוקד דיו.  הרשימה הביביליוגרפית מופיעה באופן ברור 
ולפי הדירוג של מאגר המידע פדרו. ניתן לפתוח ולשמור מאמרים כקובץ 
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המעוניינים  לפיזיותרפיסטים  ביותר  חשוב  האתר  האתר:  תרומת 
מהירה  גישה  מאפשר  האתר  השונים.  העשייה  בתחומי  להתעדכן 
האתר  הטיפול.  בתחומי  נושא  בכל  מקצועיים  למאמרים  וחופשית 
חופשיים  עיתונים  מידע,  מאגרי  למדריכים,  מהירה  גישה  מאפשר 
ומאמרים בטקסט מלא. עם זאת, החיפוש באתר לא ידידותי והאתר 
המאמר  את  לחפש  שכדאי  היא,  המלצתי  הרחב.  לקהל  מתאים  אינו 

הרצוי במאגר פדרו ואז לחפש באתר לפי הכותב.

מטרת האתר: מטרת האתר כפי שמוצגת על ידי הכותבים היא לענות 
לרכז  מטרתם  כלומר  מסוים?”,  בנושא  קורה  “מה  של  שאלות  על 
בנושא   שלנו  במקרה  נושאים,  לפי  אותו  ולמיין  מהרשת  עדכני  מידע 

הפיזיותרפיה.  

המידע אותו מספק האתר: האתר מציע מידע עדכני בנושאים מגוונים. 
בתחום הפיזיותרפיה הנושאים מתחלקים באופן כללי לחדשות בתחום 
המידע  טכנולוגיה.  בנושא  ועדכונים  בשיקום  חדשות  הפיזיותרפיה, 
בנושאים  עדכונים  ומאפשר  הרחב  ולקהל  מקצוע  לבעלי  מתאים 

קרובים כגון שיקום, בריאות, ספורט ועוד.    

מקור המידע: האתר מנוהל על ידי שלושה חברים שייסדו חברה בשם  
Nononina. האתר תחת חסות של פרסום גלוי של מוצרים רלוונטים 
)לדוגמא: חברת אפוס הישראלית מפרסמת בו(. מקורות המידע הינם 
ובלוגים של אנשים  מאתרים שונים ברשת, בעיקר מגזינים רלוונטים 
בתחום. האתר מתעדכן באופן שוטף אחת לשעה. יש לציין האתר לא 
מהווה מקור מהימן ומקצועי לצורך קבלת החלטות קליניות )וזו לא 

מטרתו(.  

האנגלית,  בשפה  כתוב  למשתמש,  ידידותי  האתר  האתר:   נגישות 
על  הצבעה  ידי  על  תקציר  ניתן  נושא  בכל  נושאים.  לתתי  ומחולק 
המשתמש  את  שמקשר  חדש  כדף  נפתח  קישור  כל  כאשר  הקישור, 
לאתר הרלוונטי משם ניתן להמשיך לגלוש. ניתן להרשם חינם ולצור 
וכמו  המשתמש  את  שמעניינים  הנושאים  לפי  פרטי  משתמש  חשבון 
וליצירת  ידידותיים לאתר  כן לקבל עדכונים למייל. קיימים מדריכים 

החשבון האישי.   

לבעלי  כן  וכמו  מהשורה  אדם  לכל  מאפשר  האתר  האתר:  תרומת 
המקצוע להתעדכן בנעשה בתחום הפיזיותרפיה והשיקום בעולם, ניתן 
לצפות ב”נושאים החמים” בתחום ולראות מהו הלך הרוחות בעולם. 

דרך האתר ניתן לגלוש לאתרים שרלוונטים ומעניינים את הגולש.

המרכז לראיות מבוססות בפיזיותרפיה
https://www.cebp.nl

“כל הכותרות” בתחום הפיזיותרפיה
http://physical-therapy.alltop.com


