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 3122דצמבר  32           
  "ט כסלו תשע"בכ   

 

 ביחידת אשפוז פגים מעורבות פיזיותרפיה נוהל
 

 אשפוז פגים" תנוהל "מעורבות פיזיותרפיה ביחיד

 מבוא

 .2503122נוהל זה הינו תוספת ל"נוהל שירותי הפיזיותרפיה בבתי חולים", חוזר מנהל 

ודרכי פעולה אחידים, למען הבטחת איכות הטיפול ושמירה על בטיחות בשירות הנוהל מגדיר סטנדרטים 

 הפיזיותרפיה בפגיה.

 כלל הנהלים מנחים ומחייבים את הפיזיותרפיסטים המועסקים בבתי החולים.

על מנהלי שירותי הפיזיותרפיה לוודא כי הפיזיותרפיסטים קראו הנהלים, אישרו זאת בחתימת ידם וציינו תאריך 

 אה.הקרי

 

 רקע .2

פגים הינם אוכלוסיה בעלת סיכון גבוה ללקויות בהתפתחות או איחור התפתחותי הבאים לידי ביטוי בגיל תינוקות 

הרך ובהמשך החיים בגיל בית הספר. יתר על כן, שהייתו של התינוק הפג ביחידת אשפוז פגים משפיעה באופן 

יים, חושיים, רגשיים, חברתיים, משמעותי על התפתחותו, כאשר במהלך אשפוזו מתרחשים תהליכים מוטור

 וקוגניטיביים בסביבה שאיננה טבעית.

נוהל זה מבוסס על הגישה ההתפתחותית. מהספרות עולה כי גישה זו תומכת ביצירת אקלים רגוע בתוך סביבה 

 רבת גירויים ויכולה למנוע חסכים בהתפתחות.

 

מקדם בתחומי מיומנותו כחלק מצוות רב מקצועי  פגים הוא להוות גורםתפקידו של הפיזיותרפיסט ביחידת אשפוז 

 פגים.תינוקות המטפל ב

 

 מטרת הנוהל .3

 הגדרת תחומי אחריות ומעורבות של הפיזיותרפיסט ביחידת אשפוז פגים. 3.2

 הגדרת עקרונות מנחים לטיפול בתינוקות פגים. 3.3

 הגדרת דרכי פעולה לעבודת הפיזיותרפיסט. 3.4

 הגדרות .4

Handling – להשגת מטרות טיפוליות. סוגי אחיזה ותנוחות המסייעות 
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 דרישות מקצועיות לעבודת הפיזיותרפיסט בפגיה. 5

 פגים ובהתפתחות הילד.תינוקות הכשרה ייעודית בטיפול ב 5.2   

   ה הראשונה שנה, במהלך שעות לפחות 31התנסות קלינית בהנחיית פיזיותרפיסט בכיר בתחום, בהיקף של  5.3   

 .פגים תינוקות של עבודה עם        

 

 וסמכותאחריות . 6

 פיזיותרפיסט ביחידת אשפוז פגים:   

 את התהליך הטיפולי בתחומו על כל מרכיביו.מנהל  6.2

 משתתף בפעילויות רב מקצועיות לרבות ישיבות צוות, העשרה מקצועית ומחקר. 6.3

 עם הצוות הרב מקצועי. ובשיתוף פג, בתאוםתינוק הפועל לקידום ולהבטחת איכות הטיפול ב 6.4

 

 מעורבות הפיזיותרפיסט ביחידת אשפוז פגים. 7

 ליות, הצבת תכנית טיפול מותאמת ורישום מעקב   תהליך טיפול הכולל הערכה שיטתית, קביעת מטרות טיפו   

נוסף, הכרחי כי יתקיים תאום מלא בין אנשי המקצוע ב שוטף, הינו תנאי להבטחת איכות טיפול הפיזיותרפיה.   

 השונים בביצוע ההתערבויות וכי מעורבות המשפחה תהיה מובנית ומשולבת ככל הניתן. 

 מעורבות הפיזיותרפיסט ביחידת אשפוז פגים כוללת:  

 ביצוע הערכה התפתחותית פיזיקלית ראשונית לכל תינוק פג תוך שימוש בכלי הערכה מקובלים. 7.2  

 קביעת תכנית טיפול בהתאם לממצאים. 7.3  

 ביצוע טיפול על פי התכנית שנקבעה. 7.4  

 ביצוע טיפול נשימתי על פי הנחיית הרופא ומדיניות המחלקה. 7.5  

 לנוהל. 8.3.2הדרכת הצוות הרב מקצועי לפי המפורט בסעיף  7.6  

 לנוהל. 8.3.3הדרכת ההורים לפי המפורט בסעיף  7.7  

 ומה  תיעוד תוצאות ההערכה, מטרות הטיפול, תכנית הטיפול, מהלך הטיפול וההדרכות שבוצעו, ברש 7.8  

 הרפואית.        

 

  הוראות ביצוע. 8

 :טיפול פרטני בתחומים הבאים בהתאם למצבו הבריאותי של התינוק הפג 8.2   

 בהתאם למטרה שהוצבה. מוטורי עידוד תפקוד –תפקוד נוירו מוטורי  8.2.2   

 ., עידוד בליעה ומציצהגריית פהלרבות  הכנה לאכילה –תפקודי אכילה  8.2.3   

 שמירה על דרכי נשימה פתוחים ומאווררים. –תפקודי נשימה  8.2.4   

 שילוב גריה חושית )מגע, ריח, שמע וגירוי חזותי(. –תפקוד חושי  8.2.5   

   

 הדרכה 8.3   

 הדרכת צוות רב מקצועי: 8.3.2   

 הדרכה קבועה ומובנית בנושאים הקשורים לטיפול הפיזיותרפיה לתינוק הפג.   

 ההדרכה תכלול:   

 פעילות טיפולית.עת ח התינוק הפג בעריסה ובמנ 8.3.2.2   

 לפי סוגי פעילות. handlingהתאמת  8.3.2.3   
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 .התפתחותהעידוד לתנועה ותפקוד על פי עקרונות  8.3.2.4   

 .Erb's palsy, Torticollis, Club footייעוץ והדרכה במצבים מולדים כגון:  8.3.2.5   

 

 

 הדרכת הורים: 8.3.3  

ומובנית להורים, בתאום עם הצוות הרב מקצועי, בידע ובמיומנויות שבתחום הפיזיותרפיה במהלך הדרכה קבועה   

האשפוז ולקראת עזיבת המחלקה. ההדרכה תתבצע באופן פרטני, קבוצתי ובאמצעות מידע כתוב, לפי המקובל 

 במחלקה.

 ההדרכה תכלול:  

 מידע אודות תהליכי התפתחות. 8.3.3.2  

 הכוונה לעידוד תנועתיות. 8.3.3.3  

 הכוונה להחזקת התינוק על הידיים בתנוחות שונות. 8.3.3.4  

 הכוונה למקורות מידע רלוונטיים. 8.3.3.5  

 

 שחרור ומעקב. 9

 הפגים.  יחידת אשפוזהפיזיותרפיסט הינו שותף מלא בתהליך ההכנה לקראת השחרור מ   

הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח המשך המעקב הפיזיקלי והתפקודי ואת הרצף על הפיזיותרפיסט לנקוט בכל    

 הטיפולי, לרבות:

 ביצוע הערכה פיזיקלית התפתחותית חוזרת, טרם שחרור התינוק הפג מהיחידה. 9.2  

 מתן הנחיות מקצועיות בעל פה ובכתב להורים בעת הכנת התינוק הפג לשחרור. 9.3  

 לגורמים המקצועיים ביחידות בקהילה. המשךוהמלצות כתיבת סיכום טיפול  9.4  

 השתתפות פעילה במרפאת מעקב פגים בבית החולים. 9.5  

 יצירת קשר עם היחידה המטפלת בקהילה במידת הצורך. 9.6  

 

  

 

 


