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 בית חולים כללי -" דף בדיקה ותכנית טיפול"דוגמה ל   

 

 :  בדיקה סובייקטיבית. 1
 ( מתוך תיק החולה וראיון ) פרטים אישיים. א   

 . כ.א: שם        

  1491: שנת לידה        

 . מתגוררת עם בעלה,  9+נ : מצב משפחתי        

 מורה:  מקצוע        

 בית צמוד קרקע ללא מדרגות : מגורים       

 .עצמאית : תפקוד לפני הנפילה        

 

 Pertrochanteric Fx Rt hip: אבחנה. ב  

 (  XX/XX/20XX לפני שבוע)   Dynamic hip Screws:  ניתוח        

   Hypothyroidism , Hypotension: מחלות רקע      

 

 :  ראיון.  ג  

   לפני הנפילה . ן שטיפת רצפה מימים בבית בז 3נפלה לפני . ערנית ומשתפת פעולה       

 .תפקדה באופן עצמאי בכל התחומים       

 

 (Hypothyroidism: ל) -  Etroxine: תרופות. ד  

  X-Ray - Pertrochanteric FX Rt hip:  הדמיה. ה  

 FWB: הוראות רופא. ו  

 

 :  בדיקה אובייקטיבית. 2
   

 נפיחות קלה , אזור מנותח חבוש, מחוברת לעירוי ,  Supineחולה שוכבת :  הסתכלות.א   

 .    באזור הקרסול       

 .  לא מתנשמת , נינוחה: מצב נשימתי .ב   

 תקין  -גפיים עליונות : טווחי תנועה. ג   

 תקין  -גף תחתון שמאל                          

 FULL ROM: קרסול –גף תחתון ימין                          

   Flexion: 0°-40°  Extention: 0°,( י כאב בירך"מוגבל ע: )ברך        

 יתר התנועות לא       ), Flexion: 0°-30°  ,Abduction: 0°-10°: ירך        

 (י כאב"כל התנועות מוגבלות ע. נבדקו                

 

 כח גס תקין  -גפיים עליונות :  כח שרירים. ד   

 כח גס תקין  -גף תחתון שמאל                          

  Tibialis Anterior- 9 ,Tibialis Posterior - 9: קרסול –גף תחתון ימין                           

 (נבדק בשכיבה על הגב)                                                

      QUAD - 3: ברך                                                  

 אך קיימות מעט     , יתר השרירים לא נבדקו בגלל כאב                    

 .וףתנועות אקטיביות בירך ובברך לכיפ  
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 :תפקוד. ה    

 : תנועתיות במיטה      

 עצמאית -הרמות אגן                   

 עצמאית אך איטי               –תזוזה במיטה                   

 עצמאית אך איטי  -גלגול במיטה                   

 עם עזרה קלה –קימה משכיבה לישיבה          

 עם הליכון ועזרה בינונית  -מכסא למיטה  -מעברים                   

 לא התבצעה בשל תלונות על כאב  :הליכה     

 

 ( ICFיש לפרט לפי )בעיות החולה .  3

 

 (ימים 9תוך : )מטרות טיפול . 9

 ללא עזרה –תזוזה במיטה . א       

 . ן עצמאי ומישיבה לעמידה באופ, מעבר משכיבה לישיבה . ב       

 ללא עזרה–מעבר ממיטה לכיסא  . ג       

 . ללא עזרה ' מ 11הליכה עם הליכון למרחק . ד       

 . מעבר מעמידה לישיבה על אסלה מוגבהת באופן עצמאי . ה      

 

 :  אמצעי טיפול. 1
 

 (activeולהמשיך ב , assisted-activeלהתחיל  )תרגול הרמת אגן : תרגילים להרמות אגן . א

 X 3פעמים  Quad Board  ,11בשכיבה על הגב עם   Quadsחיזוק . ב

ועם , באופן עצמאי במהלך היום Dorsi/planter Flexionי הדרכה ל "חיזוק שרירי הקרסול ע. ג

 .מתן מעט התנגדות ידנית של המטפל

פוף ירך וברך כי: י תרגילים אקטיביים במיטה כגון"ע: ברך ימין+ להגדלת טווחי תנועה ירך . ד

 .בירך ABD, וחזרה( עקב לישבן)

 .י תרגול חוזר "תנועתיות במיטה ע+ תרגול מעברים . ה

הקשור למיטת  Therabandו ( ג"ק 1.1להתחיל עם משקולת )י משקולות "חיזוק ידיים ע. ו

 .       החולה

 
 
 


