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מטרת האתר: האתר שייך לאיגוד האמריקאי לרפואה פיזיקלית 

 ”knowledge now“ ושיקומית. באתר קיים מאגר מידע שנקרא

שמטרתו לאפשר גישה מהירה למידע רפואי עדכני ומקיף על 

נכתב  באתר  המידע  ורבים.  מגוונים  בתחומים  שיקום  נושאי 

על-ידי רופאים מומחים בשיקום עבור אנשי מקצוע. 

 ”knowledge now“ המידע אותו מספק האתר: מאגר המידע

כולל נושאים רפואיים בתחום הרפואה הפיזיקלית והשיקומית. 

מאגר המידע כולל מספר קטגוריות, העיקריות שבהן:

•מחלות של מערכת העצבים המרכזית 	

• מחלות וליקויים במערכת שריר-שלד 	

• מחלות ומצבים הקשורים לשיקום רפואי כללי )כגון:  	

מחלות קרדיו-וסקולריות, קטיעות וגריאטריה(

•מחלות וליקויים נוירו-מוסקולריים 	

•כאב  	

•מחלות ילדים 	

ידי  על  מסודרת  בצורה  ומוצג  מקיף  נושא  כל  על  המידע 

חלוקה לתתי נושאים, כגון: הגדרה, אטיולוגיה, אפדמיולוגיה, 

מופיעה  נושא  כל  בסוף  ועוד.  טיפול  אבחון,  פתו-פיזיולוגיה, 

הרשימה הביבליוגרפית. יש לציין כי מאגר המידע עדיין נמצא 

בשלבי בנייה ולכן רק חלק מהנושאים בקטגוריות השונות זמין 

ממגוון  להתרשם  ניתן  זה  בשלב  כבר  זאת,  עם  יחד  לקריאה. 

והרפואי  הנוירולוגי  האורתופדי,  בתחום  הרחב  הנושאים 

לילדים ולמבוגרים. 

על-ידי  ונכתב  בשלבים  נבנה  המידע  מאגר  המידע:  מקור 

רופאים מומחים בתחום הרפואה הפיזיקלית והשיקומית. כיום 

בקרוב.  יעלו   250 ועוד  נושאים  מ-70  למעלה  באתר  קיימים 

מונה  ושיקומית  פיזיקלית  לרפואה  האמריקאית  האקדמיה 

יותר מ-8000 רופאים המומחים בתחומם, מארה”ב וממדינות 

רבות נוספות. 

נגישות האתר: האתר ידידותי למשתמש, בעל גישה חופשית 

לאתר  נכנסים  כאשר  האנגלית.  בשפה  וכתוב  מחשב  מכל 

ימין  בצד  מופיעות   ,”knowledge  now“ בחלון  ובוחרים 

באחת  בוחרים  כאשר   .)clinical topics( קטגוריות  חמש 

על  שיקל  באופן  נושאים  של  רשימה  נפתחת  הקטגוריות 

חלק  כאמור,  המבוקש.  הנושא  את  בקלות  למצוא  המשתמש 

המשתמש,  לנוחיות  ולכן,  כתיבה  בתהליכי  עדיין  מהנושאים 

הנושאים  את  רק  להציג  אפשרות  קיימת  הרשימה  בתחילת 

שזמינים לקריאה כעת. 

אשר  נושאים  של  רחבה  קשת  כולל  האתר  האתר:  תרומת 

נכתבו על-ידי מומחים. מאגר המידע יעיל, נוח לשימוש ומכיל 

אתר  לטעמנו,  כן  על  השונים.  בנושאים  ומקיף  מהימן  מידע 

זה יכול לסייע לפיזיותרפיסטים אשר מחפשים מידע בתחום 

הנוירולוגי, אורתופדי, ילדים ועוד. 

רועי אש, פיזיותרפיסט, קופת חולים “מכבי” ובית חולים “כרמל” חיפה

הדס טאושר, פיזיותרפיסטית, בית החולים הגריאטרי-שיקומי ע”ש “פלימן” 
ובית ספר לחינוך מיוחד “גיל” בחיפה

מאגר מידע באתר האיגוד האמריקאי לרפואה 
פיזיקלית ושיקומית
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לפיזיותרפיסטים וויקיפדיה   - פיזיופדיה 

http://www.physio-pedia.com/Main_Page

העוסק  המידע  כל  את  לאסוף  שואף  האתר  האתר:  מטרת 

בתחום הפיזיותרפיה ולהפכו לזמין לכל המעוניין ללא תשלום. 

מטרתו היא לעודד שיתוף פעולה בין פיזיותרפיסטים במדינות 

שונות על-מנת שיוכלו לתרום, לשתף ולצבור ידע בכדי לשפר 

את אופן הטיפול במטופלים.

מאמרים  לקרוא  מאפשר  האתר  האתר:  מספק  אותו  המידע 

מידע  להוציא  ניתן  מהם  מקורות  וכולל  הקליני  באספקט 

פרקטי, כגון: הנחיות קליניות, פרוטוקולים של שיקום )כרגע 

בבנייה(, סרטוני וידיאו על מבחנים קליניים, מצגות והרצאות 

לפיזיותרפיסטים  במה  נותן  האתר  ועוד.   EBP המבוססות 

המעוניינים לפרסם את מאמרם ויחד עם זאת לקבל ביקורת 

מצד פיזיותרפיסטים אחרים.  בנוסף, קיימת אפשרות ללמוד 

קורסים אונליין בתשלום ועוד.

בתחומם  מומחים  על-ידי  נכתב  באתר  המידע  המידע:  מקור 

שוטף  באופן  מתעדכן  באתר  המידע   .EBP בגישת  הדוגלים 

המביעים  פיזיותרפיסטים  על  בהסתמך  האתר  מנהלי  ידי  על 

מאפשרת  זו  דרך  מהספרות.  תומכים  מקורות  עם  דעתם  את 

לפיזיותרפיסטים להתפתח באופן מקצועי ולהתעדכן בתחום 

הטיפולי.

נגישות האתר: האתר ידידותי למשתמש, בעל גישה חופשית 

קיימת  האתר  בראש  האנגלית.  בשפה  וכתוב  מחשב  מכל 

האפשרות לחפש את המושג הרצוי אך במידה ויש טעות כתיב, 

המסך  של  שמאל  בצד  החיפוש.  את  לתקן  יציע  לא  האתר 

פרקים  לראשי  שנפתחים  תפריטים  ובו  כלים  סרגל  נמצא 

בהילחץ עליהם. ניתן לחפש כתבות באתר לפי סדר הא’ ב’, לפי 

קטגוריות או לפי נושאים.

פרוייקט  והינו  רווח  לצורכי  פועל  אינו  האתר  האתר:  תרומת 

אלטרואיסטי שנתמך כלכלית מתרומות או קורסים שנעשים 

במסגרת האתר וכל הכנסה כלשהי מועברת ישירות לתמיכה 

בפרוייקט. האתר מאפשר בראש ובראשונה לפיזיותרפיסטים 

האתר  בבניית  פעיל  חלק  ולקחת  מעורבים  יותר  להיות 

על-ידי  מתוחזק  האתר  נוצרה.  וויקיפדיה  בו  האופן  באותו 

מעדכנים  ואלו  בתחומו  אחד  כל  מומחים  פיזיותרפיסטים 

פיזיותרפיסט  כל   .EBP בסיס  על  המידע  את  שוטף  באופן 

ולעדכן על סמך מידע  יכול לתת את רשמיו  הרשום במערכת 

מאפשר  האתר  בנוסף,  הפיזיותרפיה.  בעולם  המתקבל  חדש 

בנושאים  ידיעתם  את  ולהעשיר  להעמיק  לפיזיותרפיסטים 

מסויימים על ידי קורסים אונליין בתוספת תשלום.
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