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 . הקדמה1
Access Physiotherapy    ,הנו מאגר מידע מקיף בתחום הפיזיותרפיה המיועד לסטודנטים

 תרופות ועוד. מרצים ופיזיותרפיסטים וכולל: ספרי לימוד, מולטימדיה, תיאורי מקרה, 
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 . כניסה למאגר2
 בתפריט העליון שבאתר הספרייהלשונית חיפוש וניהול מידע א. בחרו ב

 , בחרו במאגרי מידע משאבי מידע אלקטרונייםתחת ב. 

 

 A-בחרו באות המבוקשת ג.

 Access Physiotherapyעל לחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  ד.

  

  . בחרו במאגרי מידעב

בחרו א. 

לשונית ב

חיפוש וניהול 

 מידע

 

 בחרו את האות המבוקשת. ג

 Access Physiotherapyעל לחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  ד.



 

5 
 

 בטקסט מלא . חיפוש ספרים3
 Books-כנסו להיא. בתפריט העליון 

   

בחרו בספר המבוק ש .ריםאוסף ספהתקבל ב. 

 

  

-כנסו להיא. 

Books 

בחרו ב. 

בספר 

 המבוקש
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 לחצו על כותרת אחד הפרקים על מנת להגיע לטקסט מלא .ג. הספר מחולק לפרקים 

תחת  . האפשרויות נמצאותאו לייצא לתוכנה ביבליוגרפית דוא"לכעת ניתן להדפיס, לשלוח ל

 כותרת הפרק

 

 

 ממסכים נוספים במאגר גם פעולות אלו יכולות להתבצע 

  

לחצו על ג. 

 הכותרת

להדפיס, ניתן 

לשלוח לאימייל או 

לייצא לתוכנה 

 ביבליוגרפית
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Quick Reference .4 
 . פרק זה מאפשר קבלת מידע קצר ומהיר בסוגיות שונות בתחום הפיזיותרפיה

4.1 .Quick Answers 

 , בתפריט העליון Quick Reference -בחרו ב א.

 Quick Answersב. תחתיו, לחצו על 

  

 בחרו בנושא המבוקש .ג. התקבלה רשימה אלפביתית של נושאים

 Quick-בחרו בא. 

Reference 

 Quickב. לחצו על 

Answers 

בחרו בנושא ג. 

 המבוקש
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 מתקבל הסבר על המונח, הכולל מונחי מפתח, מאפיינים כלליים, אבחון ועוד 

 

4.2 .Outcome Measures Toolbox  

 . פרק זה מכיל טבלאות ומדדים שונים בתחום הפיזיותרפיה

 Outcome Measures Toolbox-שבתפריט העליון, בחרו ב Quick Referenceא. תחת 

  

מתקבל הסבר 

 המונחעל 

-בחרו ב. א

Outcome 

Measures 

Toolbox 
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 המבוקשבחרו בנושא . משמאל למסך ב. מתקבלת רשימת נושאים שונים

לחצו על הקישור שבסוף כל רשומה  .ריאות-ג. התקבלה רשימת טבלאות ומדדים בנושא לב

 על מנת להגיע לטבלה המלאה

  

 בחרו בנושא המבוקשב. 

לחצו ג. 

על 

 הקישור
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 Drugs-. חיפוש תרופות5
וכוללות: שמות  בחלק זה ניתן למצוא מונוגרפיות של תרופות, המסודרות לפי אלף בית

 גנריים, שמות מסחריים, סוגים ומידע למטופל. 

 , הנמצא בתפריט העליון Drugs-א. היכנסו ל

 

בחרו בתרופה הרצויה. ניתן לסנן לפי שמות  .ב. התקבלה רשימה אלפביתית של תרופות

 בעזרת הטבלה שמשמאל למסך גנריים, שמות מסחריים ולפי מטרת התרופה

 

  

-א. היכנסו ל

Drugs 

בחרו בתרופה ב. 

 הרצויה

ניתן לסנן לפי 
שמות גנריים, 

שמות 
מסחריים ולפי 

מטרת 
 התרופה
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בין תרופתיות   תאינטראקציו התקבלה מונוגרפיה של התרופה, הכוללת מידע כגון מינון, תמחור, 

 וכדומה

 

  

התקבלה מונוגרפיה 

 של התרופה
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 . מולטימדיה6
 פרק זה מכיל תמונות וסרטונים הקשורים לפיזיותרפיה.

 Brukner/Khan's Clinical Sports-. קבצי אודיו ברפואת ספורט6.1

Medicine Audio Discussion 

 שבתפריט העליון  Multimedia-א. בחרו ב

 Brukner/Khan's Clinical Sports Medicine Audio Discussion -ב. תחתיו, בחרו ב

 

  

-בחרו ב. א

Multimedia 

 -בחרו בב. 

Brukner/Khan's 

Clinical Sports 

Medicine Audio 

Discussion 
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. ניתן לקבל עדכונים או  בחרו בקובץ הרצוי  . ג. מתקבל מסך עם קבצי אודיו על רפואת ספורט

 , הנמצא בראש הדףToolsלייצא לקובץ אקסל דרך 

  

בחרו בקובץ . ג

 הרצוי

ניתן לקבל עדכונים או לייצא לקובץ 
, הנמצא בראש Toolsאקסל דרך 

 הדף
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 Gross Anatomy Lectures-. הרצאות באנטומיה6.2

  Gross Anatomy Lecturesשבתפריט העליון ולחצו על   Multimedia-א. בחרו ב

 שמתחתיו

 

  בחרו בסרטון המבוקש .ב. מתקבלת רשימת סרטונים בנושא אנטומיה

  

לחצו על א. 

Gross Anatomy 

Lectures 

בחרו בסרטון . ב

 המבוקש
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 סרטונים באתיקה  . 6.3

 שמתחתיו Ethicsשבתפריט העליון ולחצו על  Multimedia-א. בחרו ב

 בחרו בסרטון המבוקש .ב. התקבלה רשימת סרטונים בנושא אתיקה בפיזיותרפיה

  

לחצו על א. 

Ethics 

בחרו ב. 

בסרטון 

 המבוקש



 

16 
 

6.4 .Anatomy and Physiology Revealed 

נתיחה דיגיטלית של דמות זהו כלי אינטראקטיבי ללימוד אנטומיה ופיזיולוגיה באמצעות 

 אנימציה.

 Anatomy and Physiology שבתפריט העליון ולחצו על Multimedia-א. בחרו ב

Revealed   שמתחתיו 

  

 Anatomy לחצו עלא. 
and Physiology 

Revealed   
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 שבתחתית המסך שהתקבל Launchב. לחצו על 

 מודול מסוים ניתן לבצע את הנתיחה לפי 

  

 Launchלחצו על ב. 

ניתן לבצע את 

הנתיחה לפי מודול 

 מסוים
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 . קבצי וידאו 6.5

על: סימפטומים, הפרעות נוירולוגיות, אבחון, בדיקות  סרטונים  500חלק זה כולל למעלה מ

 רפואיות, לימוד מערכות פיזיולוגיות וכדומה. 

  Videos שבתפריט העליון ולחצו על Multimedia-א. בחרו ב

 

,  Videosב. מתקבלת רשימת סרטונים, בחרו בסרטון המבוקש. משמאל לסרטונים, תחת 

 ניתן לסנן לפי הנושאים שהוזכרו למעלה

  

 לחצו עלא. 
Videos 

בחרו ב. 

בסרטון 

 המבוקש

 ניתן לסנן לפי נושאים
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 Interactive Modules- . מודולים אינטראקטיביים6.6

בחלק זה, ניתן למצוא מצגות המשלבות אלמנטים אינטראקטיביים ללימוד גישות קליניות  

 להערכה וניהול פציעות וכאב.

 Interactive Modulesשבתפריט העליון ולחצו על Multimedia-בחרו ב א.

  

לחצו א. 

 Interactiveעל

Modules 
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 איברי גוף שונים, בחרו במצגת המבוקשתב. מתקבלת רשימת מצגות על 

  

בחרו במצגת ב. 

 המבוקשת
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6.7  .Neuroscience Lectures 

 . חלק זה כולל הרצאות בנושא נוירולוגיה הקשורות לפיזיותרפיה

 Neuroscience Lecturesל  שבתפריט העליון ולחצו ע Multimedia-בחרו בא. 

 

 ב. מתקבלת רשימת הרצאות, בחרו בהרצאה המבוקשת

  

 

בכל חלק בפרק המולטימדיה, ניתן לקבל עדכונים או לייצא לקובץ אקסל בעזרת 

  , הנמצא מתחת לשורת החיפושToolsהסימן 

ל לחצו ע. א

Neuroscience 

Lectures 

בחרו ב. 

בהרצאה 

 המבוקשת



 

22 
 

 תיאורי מקרה .7

 יש צורך בפתיחת חשבון משתמש על מנת להשתמש בפרק זה

 

קיימים מספר תחומים מהם ניתן לבחור תיאורי מקרה. כל תחום כזה מכיל מספר תיאורים  

הפרקים הנמצאים בסמוך לפרק עצמו   תתיפרקים, יש לקרוא את כל  תתיוכל תיאור מחולק ל

 ולבסוף לענות על השאלות.

 שבתפריט העליון  Casesא. בחרו ב

 , לצורך ההדגמה-Physical Therapy Case Files : Orthopedicsב. מתחתיו, בחרו ב

  

בחרו . ב

 Physicalב

Therapy Case 

Files 

:Orthopedics 

א. בחרו 

 Casesב
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בחרו בתיאור המקרה המבוקש, ניתן לעקוב  .ג. מתקבל מסך עם רשימת תיאורי מקרה

 ., הנמצא מימין לרשימהKey-אחר התקדמותכם בעזרת ה

 סוגי תיקיות:  ההמפתח בנוי משלוש

 התיקייה הראשונה מסמלת תיאור מקרה שטרם עיינתם בו •

לעיין ב ו התחלתם התיקייה השנייה מסמלת תיאור מקרה ש •

 התיקייה השלישית מסמלת תיאור מקרה שסיימתם לעיין בו  •

 

  

בחרו בתיאור ג. 

 המקרה המבוקש

ניתן לעקוב אחר 

התקדמותכם בעזרת 

 Key-ה
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למעבר    Nextלחצו על .מחולק לתתי פרקים, הנמצאים בתוך סרגל כליםמקרה תיאור ד. כל 

 פרק הבאהלתת 

 

בכל תיאור מקרה בכל תחום, ניתן למצוא את המפתח שבעזרתו ניתן לשמור על 

 התקדמותכם 

  

   Nextלחצו על ד.
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 . כלי למידה8

 יש צורך בפתיחת חשבון משתמש על מנת להשתמש בפרק זה

 NPTE- ליצור שאלות מתוך מאגר הספרים הקיים במאגר או מתוך הספרבפרק זה ניתן 

Review. 

 שבתפריט העליון   Study Tools-א. בחרו ב

 Review Questionsב. תחתיו, לחצו על 

  

-א. בחרו ב

Study Tools 

לחצו על 

Review 

Questions 
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 בחרו בספר המבוקש .ג. מתקבלת רשימת ספרי לימוד

 

 Start Quizולחצו על  ד. בחרו במספר השאלות אותן תרצו לפתור מתוך המלאי הקיים

  

בחרו בספר ג. 

 המבוקש

בחרו במספר ד. 
 השאלות

 Start Quizולחצו על 
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 . חיפוש חופשי9
ניתן לחפש מידע בחיפוש חופשי על ידי הקלדת מונחי מפתח בשורת החיפוש מתחת 

 . במאגרלתפריט העליון. המידע נלקח מכל הפרקים 

 א. הקלידו את מונחי המפתח בשורת החיפוש, למשל פציעות ברך 

  

א. הקלידו את 

מונחי המפתח 

 בשורת החיפוש
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כדי לשנות או  מתקבלת רשימת תוצאות, ניתן להשתמש במסננים הנמצאים משמאל למסך

ספר  הקטגוריה, לפי לסנן לפי סוג או   ,Add Term ,Modifyבעזרת  להוסיף מילים לחיפוש

 מסוים, לפי תתי נושאים וכדומה

 

 שינוי החיפוש בעזרת 

Add Term ,Modify 

 סינון לפי קטגוריה

סינון לפי ספר 
 לימוד
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