דבר העורכת

קוראים יקרים,

כתב עת הוא אחד הביטויים לרמה האקדמית של מקצוע ויש
חשיבות רבה שלכל ארגון מקצועי בתחומי הבריאות יהיה
לפחות כתב עת אחד בשפה הלאומית של ארצו .כתב העת
מתאים למאמרים שיש בהם עניין מקומי והוא נגיש לציבור
רחב של קוראים שנוח להם לקרוא בשפת אימם .כתב העת יכול
לשמש במה גם לכותבים ותיקים ומנוסים שמעוניינים להגיע
אל קהל קוראים גדול של פיזיותרפיסטים בארץ וגם לכותבים
צעירים שנמצאים בתחילת דרכם האקדמית .לכותבים צעירים
ניתנת הזדמנות להתחיל את התהליך הלא פשוט של כתיבה
אקדמית בשפת אימם' .כתב העת לפיזיותרפיה' שם לו למטרה
לעודד כותבים אלה ולכן הוא מנחה את סוקרי המאמרים
לסייע להם לשפר את המאמרים שכתבו ולא להסתפק במתן
חוות דעת לגבי מידת ההתאמה של המאמר לפרסום .בעתיד
הקרוב ,בכוונתנו להפוך את 'כתב העת לפיזיותרפיה' לכתב עת
אלקטרוני ובכך להנגיש אותו ליותר קוראים בשפה העברית,
בארץ ובחו"ל.
מקצוע הפיזיותרפיה בארץ ,בדומה לנעשה בעולם ,נמצא בתהליך
תמידי של קידום מבחינה אקדמית .התהליך בארץ בא לידי
ביטוי בין היתר ,בהוספת מסלולים ללימודי תואר שני ושלישי
באוניברסיטאות ,בקידום מחקרים בשדה הקליני ובעליה מתמדת
של מספר הפרסומים של מחקרי פיזיותרפיסטים ישראלים
בעיתונות המקצועית בעולם ובארץ .אין ספק שהעלאת הרמה
האקדמית של כתב העת שלנו היא צעד חשוב נוסף בקידום
המקצוע בארץ .פרופ' יוכי לויפר ,העורכת הראשית של כתב
העת בחמש השנים האחרונות ,תרמה תרומה רבה לקידומו על
ידי הפיכתו לכתב עת שפיט ועל ידי צירופו ל ,Cinahl -מאגר
אלקטרוני בינלאומי שמתמחה בכתבי עת בתחום מקצועות
הבריאות .תקציר באנגלית של כל מאמר שמופיע בכתב העת
הישראלי מתפרסם במאגר זה ונחשף לכל המעוניין ברחבי
העולם .יחד עם זה ,הרמה האקדמית האמיתית של כתב עת
נקבעת על ידי הכותבים עצמם .ב'כתב העת לפיזיותרפיה'
מגוון רחב של מדורים המאפשרים ביטוי לחוקרים ,לקלינאים,
לסטודנטים ועוד .בין המדורים יש מאמרים מקוריים ,דיווחים
קליניים ,סקירות ספרים חדשים ,חדשות מהאינטרנט וכיוב'.
לאחרונה הושקו שני מדורים חדשים' ,ייעוץ סטטיסטי' שמיועד
להעשיר את הקוראים בידע מתחום הסטטיסטיקה ו'מכתבים
למערכת' שייתן לקוראים אפשרות להגיב על מאמרים שפורסמו
או להעלות נושאים אחרים בעלי חשיבות.
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בגיליון הנוכחי מופיעים שני מאמרים שעוסקים בנושאים שנויים
במחלוקת .האחד דן בסוגיות אתיות במחקר בפיזיותרפיה והשני
בקונפליקט שבין הלכה לבין לימודי פיזיותרפיה ועבודה במקצוע.
קהל הקוראים מוזמן לשלוח מכתבי תגובה לשני המאמרים.
המכתבים יפורסמו במדור 'קוראים כותבים' בגיליון הבא.
עם כניסתי לתפקיד העורכת הראשית אני קוראת לעמיתי
הפיזיותרפיסטים לתת כתף כדי להעצים את 'כתב העת
לפיזיותרפיה' ולהוסיף ליוקרתו בארץ ובעולם .כל מאמר שיגיע
למערכת יסקר על ידי מומחים בתחום ומחבריו יקבלו את מלוא
התמיכה על מנת להביא אותו לפרסום.
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