דבר העורכת
קוראים יקרים,
ב 2002-הכינה קבוצת פיזיותרפיסטים מומחים בארה"ב
מסמך שמטרתו להציג את ערכי היסוד ( )core valuesשל
מקצוע הפיזיותרפיה 1.המסמך מתאר שבעה ערכים בסיסיים
המגדירים מהי מקצועיות ( )professionalismבפיזיותרפיה,
כמו גם את התפיסות וההתנהגויות אשר יחדיו משקפים את
מהות אותם הערכים .בנוסף למסמך זה ,פיתחו המומחים כלי
הערכה עצמי אשר יכול לסייע לאנשי המקצוע לבחון באיזה
מידה הם עצמם מאמצים ערכים אלו ופועלים על פיהם 2.ערכי
היסוד ,אשר אומצו על ידי ארגון הפיזיותרפיה האמריקאי הם:
נשיאה באחריות ( ,)accountabilityזולתנות (,)alturism
חמלה ( ,)compassion/caringמצוינות ,יושרה ,חובה
מקצועית ואחריות חברתית .בשורות הבאות ברצוני להתמקד
בערך “חובה מקצועית”.
בכלי ההערכה העצמית מפורטות התנהגויות המשקפות “חובה
מקצועית” כדלקמן:
1 .1מתן טיפול אופטימאלי.
2 .2עידוד המטופל להשגת יעדים אישיים של תפקוד,
בריאות וחוסן (.)wellness
3 .3שמירה על הביטחון ,הבטיחות וחיסיון הפרט.
4 .4מעורבות בפעילות מקצועית מעבר לנעשה בסביבה
הטיפולית.
5 .5קידום ( )promotionשל מקצוע הפיזיותרפיה.
6 .6חונכות ( )mentoringעל מנת לאפשר לאחרים
(כגון הסטודנט לפיזיותרפיה) למצות את הפוטנציאל
שלהם.
7 .7גאווה מקצועית!

המשמשים כמנהלים בכירים במערכת הבריאות בארץ ,על
כל גווניה ,בשיתוף עם העמותה לקידום הפיזיותרפיה ,ארגון
הפיזיותרפיה וחוגי הפיזיותרפיה במוסדות להשכלה גבוהה.
המועצה שמה לה למטרה לגבש אסטרטגיה כוללת לקידום
מקצוע הפיזיותרפיה בישראל .כל פעילויות המועצה מתבצעות
בהתנדבות על ידי החברים בה .יתרה מכך ,במעט שנות
פעילותם ,הצליחו חברי המועצה ,כמו גם הנהלת העמותה
לקידום הפיזיותרפיה ,לרתום פיזיותרפיסטים נוספים לפעול
במסגרות של ועדות ,קבוצות מיקוד ,כנסים ועוד .ההישגים
מרובים והם כבר שינו את המפה בכל הנוגע למעמד המקצוע
בארץ .אך אין ספק כי המלאכה עוד רבה.
אם כולנו נאמץ את הגישה האמריקאית ,על פיה היותנו
פיזיותרפיסטים מקצועיים פירושו שאנו פועלים גם מחוץ
למסגרת הטיפולית כדי לקדם את המקצוע ,נוכל להגיע
כמקצוע רחוק יותר ומהר יותר ממה ששיערנו אי פעם .נחוץ רק
שנאמין ביכולתנו לשנות ולקדם ,ובחובתנו לתרום ולו במעט
למטרה זו .אסיים בפרפראזה לדבריו הידועים של הנשיא גו’ן
פ .קנדי ביום הכתרתו לנשיאות ארה”ב ב :1961 -
חברי היקרים ,אל תשאלו מה המקצוע יכול לעשות עבורכם,
שאלו מה אתם יכולים לעשות עבור המקצוע.

מקורות
1. America Physical Therapy Association .
Professionalism in Physical Therapy: Core
Values.

http://www.ptcats.org/Professionalism.html

2. America Physical Therapy Association .
Professionalism in Physical Therapy: Core
Values, Self Assessment.
_http://www.health.utah.edu/pt/clin_ed/ci
folder/CoreValuesSelfAssess.pdf

לדעתי ,לא אחטא לאמת אם אומר כי ישנם פיזיותרפיסטים לא
מעטים בישראל ,אשר על אף היותם בעלי ידע ומיומנויות ברמה
הגבוהה ביותר ,ועל אף נכונותם להשקיע כוחות ומאמצים רבים
כדי להבטיח טיפול איכותי ואמפאטי ,הם רואים את תפקידם
המקצועי מסתיים בתוך הסביבה הטיפולית .התפיסה ,כי
מקצועיות מחייבת פעילות מקצועית התנדבותית גם מחוץ
לסביבה הטיפולית ,אינה חלק מתפיסת עולמם.

בברכה,

בגיליון הנוכחי תמצאו את כתבתם של אורלי וקסלר-ינאי
ונועה בן עמי המתארת את מטרות ופעילות המועצה העליונה
לפיזיותרפיה בישראל .המועצה הוקמה על ידי פיזיותרפיסטים

פרופ‘ יוכבד (יוכי) לויפר
עורכת ראשית
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