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           שיקום -" דף בדיקה ותוכנית טיפול"דוגמא ל 

 XX/XX/20XX: תאריך התוכנית

 

 (מידע מתיק רפואי וראיון החולה)ממצאי בדיקה סובייקטיבית ( 1

 אין )אמבטיה לא מותאמת . ללא מעלית  'גר בקומה ב,  2+אלמן ,  57מרדכי כהן בן : פרטים אישיים

 .ל"בת גרה בחו. בנו גר בקרבת ביתו . מעברים צרים בדירה (. מקלחון

 אבחנות: 

o Left Below Knee Amputation   - לפני שבועיים.  

o  סכרת (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus  )22 שנה.   

 

 עבר : תיאור תולדות המחלהLT B.K Amputation   לפני שבועיים(XX/XX/20XX) . סבל לאחרונה

היה עצמאי ( ימים עד לקטיעה' מס)עד לקטיעה . מכאבים קשים וחוסר אספקת דם לרגל שמאל

מדרגות ללא  17)ס "ערך קניות והשתתף בחוג שירה בציבור פעם בשבוע שנערך במתנ, נהג, לחלוטין

 . מטר מביתו 72( מעלית

 (י דיאטה"ת מאוזנת עסכר. )אינו מקבל תרופות: תרופות. 

 

 ממצאי בדיקה אובייקטיבית ( 2

  הסתכלות : 

אדום  -צבע הגדם , אגס אך נפוח –רת גדם צו,  יש תפרים והפרשה מאזור מדיאלי של צלקת: גדם

 .באזור התפרים

 .   אין פצעים, תקינה מבחינת צבע: רגל ימין       

 חום באזור דיסטלי : גדם :מישוש. 

 . טמפרטורה תקינה:  רגל ימין        

 מלאים(: קרסול+ ברך + ירך )רגל ימין + רגל שמאל :  טווחי תנועה. 

 . מלאים טווחים : ותגפיים עליונ                              

 נפיחות: 

מ מעל "ס 12 מפרק הברך  

 לברך

מ מתחת "ס 7

 לברך

מ מתחת "ס 12

 לברך

 מ"ס 01.7 מ"ס 83 מ"ס 05 מ"ס 02 רגל ימין

 מ"ס 02 מ"ס 04  מ"ס 72 מ"ס 00.7 גדם
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 כוח שרירים: 

  

 רגל ימין רגל שמאל 

Quadriceps 0 7 

Hamstrings 0 7 

Glut. max  +8   7 

Glut .med  +8 7 

Hip Adductors 0 7 

Iliopsoas 7 7 

Triceps brachii  +0  +0 

Latissimus dorsi   +0  +0 

 

 

  תקין : כוח שרירים בכל יתר השרירים 

 

  כאבים בקצה הגדם :כאבים . 

  תקינה -רגל ימין  . לא רלוונטי  -רגל שמאל : תחושה . 

 סטטי על רגל אחת לקוי  -בעמידה . לקוי חלקי -דינאמי , שמור -סטטי  -בישיבה :  שיווי משקל

 .מאוד

 פונקציות:  

 . עצמאי -תזוזות במיטה , הרמת אגן, גלגולים במיטה: במיטה

 .עצמאי -ממיטה לכסא ולהיפך   ,מעברים משכיבה לישיבה

 .עם עזרה -מעבר מישיבה לעמידה 

 . עצמאי -בכסא גלגלים 

 .למרחק של מטר, בהשגחה צמודה -על רגל אחת עם הליכון  -קפיצה 

 

 ( ICFיש לפרט לפי )החולה בעיות ( 8
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 :מטרות(  0

 (:תוך שבוע)לטווח קצר 

 .החולה יקום  מישיבה לעמידה באופן עצמאי .1

 .בהשגחה, שניות 7החולה יעמוד על רגל אחת ללא תמיכה  .2

  .באופן עצמאי( מטר 22-כ)לאורך כל המסדרון , על רגל ימין, החולה יקפוץ עם הליכון .8

 .החולה יחבוש את הגדם עם עזרה קלה .0

 

 (:חודשייםתוך )לטווח רחוק 

 .מטר באופן עצמאי 72-החולה ילך בעזרת פרוטזה עם קביים כ .1

 .החולה ילבש ויוריד את הפרוטזה באופן עצמאי .2

 .באופן עצמאי עם הפרוטזה( קב+ בעזרת מעקה )מדרגות  82-החולה יעלה וירד כ .8

 

 :טכניקות טיפול( 7

 .מ בישיבה על פטרייה"תרגילי ש: תרגול שיווי משקל דינאמי  בישיבה  .1

 .תרגול קימה מישיבה לעמידה .2

 .(יש לפרט התרגילים)מ בעמידה עם הליכון וללא הליכון "תרגילי ש .8

 .(יש לפרט התרגילים)צדדי -תחתונות דו+ חיזוק שרירי גפיים עליונות  .0

7. TAPPING  (להורדת רגישות)או לחץ בקצה הגדם. 

 .תרגול חבישת הגדם .4

 .תרגול קפיצה עם הליכון .5

 .(יש לפרט התרגילים)ירכיים ובברכיים שמירה על טווח תנועה ב .3

 .(היגיינה+ הסתכלות + זהירות . )הרגליים 2הדרכה בכל הקשור למצב  .9

 :לאחר קבלת הפרוטזה .12

 תרגול לבישה והורדת פרוטזה.  

 תרגול הליכה עם קביים ופרוטזה. 

  קב+ מדרגות בעזרת מעקה  82תרגול עלייה וירידת. 

 

 


