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מזכירת המחלקה

פיזיותרפיה הינו מקצוע בריאותי שיקומי ועצמאי המוסדר בחוק ומשרת אוכלוסיית מטופלים מכל קשת הגילאים,
מפגים בני יומם ועד קשישים .הפיזיותרפיסט עוסק בטיפול בבני אדם הלוקים במגוון רב של הפרעות ו/או
הגבלות תפקודיות הנובעות מפתולוגיות של מערכת התנועה ,המערכת העיצבית ,מערכת הלב ,כלי הדם
והנשימה .כמו כן מקצוע הפיזיותרפיה עוסק במניעת מחלות ושיפור איכות חיים באוכלוסייה הבריאה .לדוגמא:
מניעה פציעות  ,טיפול וחינוך אוכלוסיות העוסקות בפעילות גופנית ,מניעה וטיפול באוסטיאופורוזיס ,שיפור שווי
משקל ומניעת נפילות בקרב קשישים  ,שיפור יציבה באוכלוסיית המתבגרים ועוד.
מטרת המחלקה


להכשיר פיזיותרפיסט בעל תואר ראשון בפיזיותרפיה שיהיה מסוגל להעניק טיפול פיזיותרפי מקצועי
איכותי ,מיומן ,עדכני ואחראי תוך שמירה על כבוד המטופל ומשפחתו ללא הפלייה ע"ר גיל ,מין ,מוצא
אתני ,דתי וכו'



לעשות את כל הנ"ל על בסיס ידע רחב בתחומי מדעי היסוד ,מדעי ההתנהגות ,האפידמיולוגיה ועדויות
מחקריות מדעיות המאפשרים הבנה עמוקה של תהליכים העומדים בבסיס בריאות וחולי.



להכשיר בוגרים בעלי יכולת ליישם

עקרונות מחקר בסיסי ו וקליני ,על מנת למדוד ולהעריך בצורה

מקצועית את העשייה הקלינית היום יומית.


הכשרת בוגרים אשר ייטלו חלק בשירותי הבריאות

תוכנית הלימודים בנויה ממסלול ארבע שנתי .השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימוד מדעי הייסוד של
מקצועות הבריאות .השנה השנייה והשלישית מוקדשות בעיקר ללימוד מדעי הרפואה ( אורתופדיה ,כירורגיה,

מחלות פנימיות ,נוירולוגיה וילדים) וכן מדעי הפיזיותרפיה (אמצעים וטכניקות טיפול בתחומים השונים) במטרה
להקנות את הכישורים הדרושים למקצוע (לרשות הסטודנטים עומדת כיתת תרגול משוכללת) .השנה הרביעית
מוקדשת כולה להתנסויות קליניות בבתי חולים ,מכונים לחולי –חוץ ,מכונים להתפתחות הילד ומרכזי שיקום
ברחבי הארץ .בתום הסמסטר השני של שנה ד' מתקיים כנס הצגת עבודות גמר ופרויקטים במסגרתו מציגים
הסטודנטים את הפרויקטים האישיים.
לתכנית הלימודים המלאה לשנת חוזה תשע"ה לחץ כאן
תכנית הלימודים המלאה לשנת חוזה תשע"ה דינמית ,כל שינוי עתידי בתכנית יובא לידיעת ציבור הסטודנטים
בהודעות המחלקה ועדכון תכנית הלימודים

