חדשות מהאינטרנט
עורך :פרופ' אלי כרמלי PhD, PT
החוג לפיזיותרפיה ,אוניברסיטת חיפה
שני האתרים המוצגים למטה אינם חדשים ,אך מספקים מידע
עדכני.

לאתרים רבים אחרים בחסות ה.NIH-
נגישות האתר:

 .1האתר:

דפי האתר הם "כמעט" אין סופיים .מכל דף ניתן לדפדף קדימה
או אחורה ,או לעבור לאתר אחר הרלוונטי לנושא כדוגמת
האתר של Intellectual and Developmental Disabilities
.Branch (IDDB)B

NIH - Intellectual and Developmental Disabilities

http://report.nih.gov/nihfactsheets/
ViewFactSheet.aspx?csid=100
מטרות האתר:
להציג את ההתפתחות הרבה שחלה בתחומי המחקר ,החינוך
ובהתערבות של מערכת הבריאות ,הרווחה והחינוך באנשים
בעלי לקויות שכליות ( )IDואו התפתחותיות ( .)IDDהאתר
סוקר מבט היסטורי ,מציג תמונה עכשווית ואף מציע דרכים
עתידניות להתמודד עם אוכלוסייה זו החל מסקירה ואבחון
מוקדמים ועד לטכנולוגיות המספקות מענה לצרכים המיוחדים
של אוכלוסייה בעלת לקות שכלית ואו התפתחותית.

תרומת האתר:
מידע מקיף ,מעמיק ועדכני כמעט בכל נושא הקשור
לאוכלוסייה בעלת לקות שכלית ואו התפתחותית .באמצעות
האתר ניתן להגיע וליצור קשר עם בעלי תפקידים האחראים
על אוכלוסייה זו ,גם במכון ה NIH-וגם במוסדות אחרים.

המידע המוצע באתר:
המידע הרב מוצג בכמה רבדים .בדף המרכזי ישנן הגדרת
של המושג ( ,intellectual Disability (IDשל המושג
 ,Intellectual and Developmental Disabilitiesשל
המושג Intellectual and Developmental Disabilities
 Branch (IDDB)Bוהגדרת המאפיינים והצרכים של מחלות
רלוונטיות אחרות כמו ה X-השביר ,אוטיזם וניוון שרירים
מתקדם ע"ש דושן .המידע ארוז גם בקובץ  pdfוהורדתו איננה
כרוכה בתשלום.
במרכז הדף הראשי ישנה אפשרות להיכנס למרכז המחקר
(ע"ש יוניסשרייבר-קנדי) לחקר אנשים בעלי לקויות שכליות
ולהתרשם משלל הנושאים המגוונים בהם נערכים מחקרים
ופרוייקטים ברחבי ארה"ב ואליהם אפשר הגיע באמצעות
קישורית מתאימה.
אפשר בקלות רבה להגיע למידע על ארגונים ומוסדות שונים
ברחבי ארה"ב הקשורים לאוכלוסייה זו מתחומי הרפואה
(מחקר תאי גזע) ,המחקר הבסיסי (מניפולציות בכרומוזומים),
הקליני (טיפול בפוריות ,עקרות) וכמובן לרשויות החינוך
והייעוץ (זוגיות ,נישואין) ,הרווחה (מעונות חוסים ,דיור מוגן
בקהילה) ,זכויות ונהלים ,תוכניות פסיכו-סוציאליות שונות
(חינוך המשפחה ,ימי ספורט) ,קרנות מחקר ,ועוד.
מקור המידע:

המכון הלאומי לחקר בריאות ( )NIHבארה"ב מקדיש מספר
עמודים לאוכלוסייה ספציפית זו וישנה אפשרות להיכנס
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 .2האתר:

WHO - Disabilities and rehabilitation
)Community-based rehabilitation (CBR

http://www.who.int/disabilities/cbr/en/
מטרות האתר:
לרכז את המידע העדכני ביותר בנושא "שיקום ונכות"
בקהילה .האתר מקבץ מידע רחב בנושאי שיקום לצורכי שיפור
ורווחת חיים של אנשים בעלי מוגבלויות שכליות ,פיזיקליות
ואו תפקודיות המתגוררים בקהילה (Community-
 )based rehabilitationבאמצעות שיטות ניטור והערכה
קהילתיות ,טכנולוגיה מסייעת ,ובאמצעות שיקום מרחוק
(.)tele rehabilitation
המידע המוצע באתר:
דרך "חלונות" בעמודה השמאלית באתר ,ניתן להיכנס לאתרים
שונים מתחום ה"שיקום והנכות" ולקבל מידע כדוגמת מספרים
וסטטיסטיקה ,מדיניות ,חוקים ,זכויות ונהלים ,דיור בקהילה,
תעסוקה ,חינוך ,שרותי בריאות ורפואה בקהילה ,הכשרת כוח
אדם מקצועי וטיפולי ,פרסומים וכו'.

חדשות מהאינטרנט

מקור המידע:
המידע מוגש בדף הבית של ארגון הבריאות העולמי .מדף הבית
ניתן לגלוש לאתרים אחרים המתייחסים לשרותי הבריאות
בכל המדינות שחברות בארגון ( 194מדינות ,נכון לסוף שנת
 .)2012הגישה לכל מדינה הוא על פי סדר האלף-בית.
נגישות האתר:

אתר ה WHO-הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיינו והוא
מספק מידע ושירותים בכל תחומי הבריאות .זהו אתר זמין
ונגיש לכל דורש .דפי האתר קלים לקריאה ולדפדוף .אין
בהם סרגלי ניווט מורכבים ,בליל של צבעים ,או אפקטים
ויזואלים מורכבים מדי .החומר מוצג תחילה באופן תמציתי
אך בדפדוף נוסף ומכוון ניתן להגיע לרמת מידע גבוהה ועומק
רב יותר של תוכן רלוונטי.
תרומת האתר:
לצורכי השוואה בין רמות בריאות ושרותי בריאות הניתנים
בארצות השונות ,ניתן בקלות רבה לצפות בתרשימים,
דיווחים ונתונים כמותיים ולראות שמדינת ישראל בהחלט
מספקת מערכת בריאות ורווחה טובים .בנוסף ,ניתן להיכנס
לנושאים רבים בבריאות ורפואה ,על פי סדר האלף בית,
ולקבל מידע אמין וכך להגיע לכותר (של ארגון הבריאות
העולמי) " "rehabilitationוממנו ,באמצעות קישוריות ,ניתן
לגלוש לאתרי "שיקום ונכות" רבים.

 .3האתר:

Coursera

https://www.coursera.org
מוגש על ידי :גב' איריס פישר ,MPT, BPT ,סגל המחלקה
לפיזיותרפיה ,אוניברסיטת אריאל בשומרון
מטרת האתר:
לאפשר רכישת ידע לכל דורש במגוון רחב של תחומי לימוד
כגון רפואה ,מדעים ,פסיכולוגיה ,כלכלה ועוד.
המידע אותו מספק האתר:
האתר מציעה קורסים לתואר ראשון ושני מטעמם של
כשלושים מוסדות לימוד אקדמיים גבוהים ברחבי העולם
במגוון רחב של תחומי לימוד.
לדוגמה קיים באתר קורס של פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה
העברית בנושא .Synapses, Neurons and Brains
מקור המידע:

חברת  Courseraהוקמה בשנת  2011כמיזם של שני חוקרים
מאוניברסיטת סטנפורד שבארה''ב :דפני קולר ואנדרו נג,
המציעה קורסים מקוונים מפי מרצים בכירים מאוניברסיטאות
המובילות בעולם ללא עלות.
נגישות האתר:
האתר בשפה האנגלית .נגיש לכל דורש .הקורסים הניתנים
שם הם בשפה האנגלית אבל ישנם קורסים רבים המועברים
בשפות אחרות כגון איטלקית ,ספרדית ,צרפתית ,סינית
וגרמנית.
תרומת האתר:
האתר מאפשר רכישת ידע לכל דורש ברמת לימודים גבוהה
ביותר .בנוסף להרצאות המקוונות ,הקורסים כוללים מטלות
קריאה ,משימות בית ,קבוצות דיון ומבחנים .העומד בכל
המטלות מקבל אישור על סיום הקורס.
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