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דבר העורכת

יהיו זקוקים. כאנשי מקצוע  אופי ההתערבות הטיפולית לה הם 

הבריאות חיוני שנבין את התפתחויות במדעי הרפואה כדי שנוכל 

להשכיל לכוון את אופי הטיפול המקצועי שלנו בהתאם. ולבסוף, 

בפניכם  מביא  דוידוביץ  ניצה  ודר’  יעקב  תמר  דר’  של  מאמרם 

סקר שביעות רצון מהלימודים, מהעבודה ומבחירת המקצוע של 

בוגרי אחת מתוכניות הפיזיותרפיה בארץ. בעוד שלכאורה מאמר 

המחקר  לתוצאות  הפיזיותרפיסט,  להכשרת  בעיקר  מתייחס  זה 

והניהול של  יכולות להיות השלכות חשובות על מערכת הארגון 

המקצוע בשדה הקליני.

יתרה  מחקרית.  מתודולוגיה  של  רחבה  קשת  מייצגים  המאמרים 

מכך, הם מייצגים ספקטרום רחב ביותר של תחומי ידע מקצועיים. 

לבין  ובפיזיותרפיה,  ברפואה  היסוד  מדעי  בין  הנעים  תחומים 

והטיפול  האבחון  אמצעי  של  ותקפות  למהימנות  הראיות 

והמינהל.  החינוך  בתחום  מגוונים  להיבטים  גם  כמו  המקצועי, 

רחבים  תחומים  חובק  הפיזיותרפיה  מקצוע  כי  להצהיר  אומנם 

ומגוונים מובן מאליו לכולנו, וציון עובדה זו דומה לציון העובדה 

לזכור  חשוב  פעם  מדי  אך  גבוהות!  הטמפרטורות  שרב  ביום  כי 

ולהזכיר זאת. מגוון זה תורם מחד לעניין הרב שיש לנו בעבודתנו, אך 

מאידך מחייב אותנו בלמידה מתמדת של קשת רחבה של נושאים 

המפרים זה את זה ותורמים להיותנו אנשי מקצוע מעולים.

קוראים יקרים, 

בתחומים  מקוריים  מאמרים  שלושה  הפעם  העת  כתב  בגיליון 

גת  מירב  גב’  לוטן,  מאיר  דר’  של  מחקרם  בתכלית.  שונים 

של  אובייקטיבית  למדידה  שיטה  מציג  דיקשטיין  רות  ופרופ’ 

איכות כריות הושבה שמטרתן למנוע פצעי לחץ אצל אנשים עם 

ליקויים שונים. כמו כן, מציג המאמר דירוג יעילותן של 20 כריות 

מחומרים שונים הנמצאים בשימוש בארץ, זאת בהתאם ליכולתן 

ומובהקות.  ברורות  קליניות  השלכות  זה  למאמר  לחצים.  לפזר 

ודר’  אינשטיין  אופירה  דר’  של  הסקירה  מאמר  זאת,  לעומת 

תמיר בן חור עוסק בתחום מדעי הרפואה ומציג ידע עדכני ביותר 

בנושא השתלות תאי גזע והשלכות הפיתוחים המדעיים הקיימים 

והצפויים בעתיד על הטיפול במחלות נוירולוגיות. מעבר להיותו 

מדעי  בתחום  הכללית  השכלתנו  את  המרחיב  מעניין  מאמר 

גזע  תאי  השתלת  בתחום  המחקרים  לתוצאות  הרי  הרפואה, 

הסובלים  האנשים  מאפייני  על  ישירות  השלכות  להיות  צפויות 

כליל,  בעתיד  ייעלמו  מהמחלות  וחלק  ייתכן  מחלות.  ממגוון 

בעוד שאופן הביטוי של אחרות ישתנה לחלוטין. כשם שפיתוח 

האינסולין בשנות העשרים של המאה הקודמת הפך את מחלת 

שלה  כרונית  למחלה  וקטלנית  מרפא  חשוכת  ממחלה  הסוכרת 

שלהם  הצורך  ועל  החולים  חיי  על  המשפיעים  רבים  תסמינים 

בתחום  המדעיות  להתפתחויות  כי  לשער  יש  כך  בפיזיותרפיה, 

ועל  החולים  מאפייני  על  השלכות  תהיינה  גזע  תאי  השתלות 
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קריאה נעימה,
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