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 מכון -" דף בדיקה ותוכנית טיפול "דוגמה ל 

 

 פריצת דיסק :  אבחנה

 

 בדיקה סובייקטיבית 

  93: בת 

 .נשואה עם ילדים בוגרים 

 גרה בקומת קרקע 

 . פיזיותרפיסטית במכון : מקצוע

  Cפעמים בשבוע סטודיו : פעילות 

 

 תולדות המחלה הנוכחית

אחרי יומיים הופיעה הקרנה . התחיל בזמן העבודה בהרמת מטופל כבד, חודשיים כאבים

 . אין שינוי בחודשים החולפים. לצד שמאל עד הישבן

 

 :המצב היום

 8(: VAS)רמת כאב 

 .  סירוגיןל, גב עם הקרנה עד הישבן בצד שמאלכאב 

P התכופפות בנהיגה , הרמת משא . לעמידה בישיבה בקימה מישיבה  ,קרובב  :עולה . 

P  בשכיבה על הבטן ועל צד לא מוקרן   :יורד. 

 .תקינהתחושה 

 

 יישור לורדוזה  :צילומי רנטגן

 

 היסטוריה רפואית

 .מלבד זאת בריאה. לא סבלה מבעיות גב בעבר

 

 בדיקה אובייקטיבית 

 :הסתכלות 

 ליסט לשמאל 

 נושאת משקל יותר על רגל ימין 

 בגב התחתון  FLEXמעט 

 

 :תנועות אקטיביות

 :ווג 

:FLEX ½טווח ,P בישבן שמאל  עולה 

EXT :ללא , טווח מלאOP , מגביר כאב מקומי 

LEFT RIGHT FLEXION :טווח מלא ,P   בגב עולה 

LEFT SIDE FLEXION :½טווח  ,P בישבן  עולה     

LEFT & RIGHT ROTATION    
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 :בדיקות מיוחדות

SLUMP - תקין 

 .P.K.B  (Prone Knee Bending )- תקין 

  תקין - S.L.R (Straight Leg Raising  )°07. בשכיבה על הגב 

SACROILIAC JOINT :  

 : תחושה 

 : כח שרירים 

 :רפלקסים 

 

 תקינים –ח גס וטווחים וכ: ירך 

 צד שמאל בספאזם  Para vertebral :שוש שרירי ימ

 Thoraxובחוליות   L 4-5רגישות במישוש חוליות  

 

 :( ICFיש לפרט לפי ) החולהבעיות 
 

 : מטרות

תוך , ובקצב נורמלי, עם כאב מינימלי: ישיבה ותנועות במיטה, קימה מישיבה לעמידה( 1

 . שבוע 

 עמידה ללא ליסט  .א

 זם אחופשייה מספ. ב   

 וללא כאבים, טווחים אקטיביים בגב מלאים.  ג 

 . תוך שבועיים (  2-9)חזרה לעבודה מלאה עם כאב מינימלי ( 2

 . קילו מהסופר ללא כאב תוך שבועיים  9הרמת שקית עם ( 9

 .דקות ללא כאב  27נהיגה ( 4

 תוך חודש ללא כאב בזמן הפעילות וללא החמרה אחרת   Cחזרה לסטודיו ( 5

 

 טכניקות טיפול 

 

 X9   ROT G II RT  5, 'רוטציות שכיבה על צד ימין .1

2.      CONT US  '0   ² w/cm1.5   ,MHZ 1  4-5בגב צד שמאל של חוליות L. 

9. HOT PACK  '27. 

  EXT  '5  X17תרגילי מקנזי ל   .4

 ראה דף הדרכה להלן:  ADLהדרכה ל  .5
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 (לאחר פריצת דיסק)לכאב גב תחתון  ADL: הדרכה ל

 

 בישיבה  
 לשמור על קשת הלורדוזה בישיבה  -

 לשים תמיכה לגב התחתון  -

 לא להרים רגליים בישיבה  -

 כפות רגליים על הרצפה -

 גובה הכסא כגובה השוקיים  -

 

 בישיבה מול מחשב  
 . זרועות צמודות לגוף. ידיות למרפקים  -

 לסובב מעט  . גבול עליון של המסך מעט נמוך מגובה העיניים  -מסך המחשב: גובה המחשב -

 . המסך כלפי מעלה  

 . לקום אחת לחצי שעה ולעשות תרגיל מתיחה לאחורה  -

 . מקלדת בגובה המרפקים / עכבר  -

 

 בישיבה ברכב
 תמיכה לגב תחתון  -

 . רק השוקיים , כסא הרכב קרוב להגה כך שהירכיים לא זזים  -

 . ידיים מונחות על ההגה כך שהזרועות צמודות לגוף  -

 

 שכיבה 
 . עדיף אורתופדית , עם כרית. על הגב או על הצד 

 
 הרמת משא 

 . לכופף את הברכיים ולא עם הגב  -

 חפץ קרוב לגוף -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


