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המטרות המוצהרות של האתר: 

•לספק לאנשי מקצועות הבריאות מידע קליני עדכני ורלוונטי  	
על מנת לשפר את הטיפול.

• לאפשר לקלינאי איסוף מידע בדרך פשוטה, פורה, ומהירה יותר.	

על  לשמור  שיוכל  כדי  החינוכיים  הכלים  את  לקלינאי  •לספק  	
רמת ידע עדכנית ומקצועית.

אפשרות  יש  חינם,  הרשמה  לאתר  האתר:  מספק  אותו  המידע 
תוכן  מספק  זה  אתר  ספציפי.  לאתר  וקישור  התמחות  לבחור 
מקצועי רפואי ומקורי הכולל מאמרי סקירה, פרשנות של מאמרים 
וביקורת ספרותית. בנוסף  בכתבי עת, מאמרי חינוך למטופלים 
ישנם תקצירי כנסים הרשומים על ידי אנשי המקצוע המובילים 
בנושאי  הכללית  מהעיתונות  יומיות  חדשות  שונים,  בתחומים 
העניין של הגולש. כמו כן האתר מספק גישה לmedline וליותר 

נתונים  פי  על  דוא"ל  שולח  האתר  עת.  וכתבי  ספרים   125 מ- 
אינטרנט  קורסי  לגבי  מידע  כולל  ההרשמה,  בזמן  שהוזנו 
 CME( Continuning Medical צבירת  המאפשרים  קצרים 
של  קריאה  חומר  כולל  זה  מסוג  Education units(.קורס 
מספר עמודים בנושא ספציפי ובחינה אמריקאית בסופם. האתר 
כולל גם מידע למטופלים. אתרי ההתמחות דומים במבניהם ויש 

אפשרות גלישה ברורה וקלה מאתר לאתר.

מנהל  השגחת  תחת  ונרשם  מוזמן  באתר  התוכן  המידע:  מקור 
רופאים בכל תחום. האתר  יועצים  וקבוצת   WebMD התוכן של 
הוא ללא תשלום אך משתמש בפרסום מסחרי וגלוי באתר עצמו. 
)full text(, עדכונים  ישירים למאמרים מלאים  ישנם קישורים 
מכתבי עת המובילים בכל תחום ואתרים של קבוצות התמחות 

.American Medical Association -של ה

נגישות האתר: האתר ידידותי למשתמש, כתוב בשפה האנגלית, 
מחולק לתתי אתרים בכל תחומי הרפואה.  בכל עמוד ניתן לחזור 
בקלות אחורה או לדף הראשי. האתר מאפשר  תיעוד של למידה 

על ידי בחינות ותעודה בסוף קורס.

תרומת האתר: האתר חשוב כדי לאפשר נגישות עדכנית למטפל 
על ידי "דחיפה" של חומר  לתא הדוא"ל של הנרשם. על ידי כך 
כפי  שלו,  העניין  לתחומי  ורלוונטי  עדכני  למידע  חשוף  המטפל 
נחשף  המטפל  לקישורים  בכניסה  לאתר.  בהרשמה  שהגדירם 

למידע רלוונטי נוסף ללא צורך בחיפוש מתקדם. 

טכנולוגית  אך  יחפוץ.  כאשר  מידע  לחפש  יכולת  למטפל  יש 
דחיפת המידע חושפת את המטפל ליותר מידע מאשר מה שרוב 

המטפלים יחפשו על דעת עצמם. וכל זאת ללא טרחה. 

B.Sc. (Physical Therapy), MPHys ,כתב: גל סלע
אוניברסיטת חיפה, החוג לפיזיותרפיה
יועץ במשרד הביטחון, קלינאי פרטי

בכל  בניתוחים  ועדכנית  מודרכת  צפייה  לאפשר  האתר:  מטרת 
תחומי הרפואה.

המידע אותו מספק האתר: האתר כולל צפייה בניתוח מלא בתחומי 
הרפואה הכירורגית השונים. הניתוח הנצפה מודרך על ידי המנתח 
המוצג  הניתוח  סוג  על  הוא  הדיון  הניתוח.  לפני  קצר  דיון  וכולל 
ואופציות כירורגיות חלופיות. בנוסף, האתר מאפשר גישה לדיוני 
פנל הנוגעים בחידושים ואביזרים רפואיים הקיימים כיום בשימוש 
בניתוחים. ישנה גישה לתהליך קבלת ההחלטות של המנתח. כמו כן, 
ישנה גישה לכנסים מכווננים הדנים בכל תחומי קבלת ההחלטות 

בניתוחים על ידי רופאים מובילים בינלאומיים בתחומם. 

צבירת המאפשרים  קצרים  אינטרנט  קורסי  כולל  האתר 
CME( Continuning Medical Education units(.קורסים 

.case studies -אילו כוללים דיונים על מחלות ו

הדרכה  ישנה  למטופלים  גם  למטפלים,  המכוון  לחומר  מעבר 
בשפה  מובאת  זו  הדרכה  הניתוח.  ואחרי  לפני  באתר  מקוונת 

פשוטה וברורה המובנת על ידי המנותח עצמו.  

יש לציין שכל התוכן המוצג בוידאו מוגש ברמת הצגה גבוהה מאד 
ומיוצר ספציפית לאתר. 

מכל  חולים  בתי  ידי  על  לאתר  מסופק  המידע  המידע:  מקור 
בפיקוח  המידע  למשתמש.  תשלום  ללא  ארה"ב(,  )לרוב  העולם 
המספקים  החולים  ובתי  האתר  את  המנהלים  בכירים  רופאים 
את הנתונים. קיימת הפניה למקורות נוספים, דיונים או קורסים 
כולל  האתר  תשלום,   ללא  אתר  בהיותו  בניתוח.  הצפייה  לאחר 

פרסום מסחרי המוגש באופן ברור ולא מטעה. 

נגישות האתר: האתר ידידותי למשתמש, מוגש בשפה האנגלית, 
מחולק לתתי אתרים לפי תחום ההתמחות, האתר מאפשר למידה 

ע"י בחינות עצמיות והפקת תעודה בקורסים המכווננים.

הרפואה  תחומי  מכל  למטפלים  מאפשר  האתר  האתר:  תרומת 
להתעדכן בחידושים מתחום הכירורגיה, ללא צורך בנוכחות פיזית 
בחדר ניתוח, צפייה באיכות מיטבית, ללא "הפרעות" מצד הצוות 
המנתח. בשל מטרתו החינוכית, הניתוחים מוסברים בפירוט רב 

ובשפה מקצועית ומובנת.

בחדרי  למתרחש  השונים  הבריאות  מקצועות  של  החשיפה 
הבריאות,  במערכת  בתלות  צורך  ללא  הפנוי,  בזמנם  הניתוח, 

חשובה לרובינו, שלא צפינו בניתוח מאז תקופת הלימודים.

של  שיכולתו  מפני  כן,  גם  חשוב  מטופלים  להדרכת  המיועד  החלק 
המטופל לחזור על ההדרכה שניתנה לו לאחר הניתוח, כאשר הוא נטול 
השפעת חומרי הרדמה, בסביבתו הטבעית, חשובה להצלחת הניתוח.




