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אורתופדיה התנסות בית חולים–כרטיס מטופל לדוגמא 
מידע רלוונטי לגבי המטופל/ת.1

מ.ה.שם :

1949: שנת לידה

מתגוררת עם שניים מילדיה הבוגרים.6: א + מצב משפחתי ,

מדרגות בכניסה לבית, מעקה בצד ימין, מקלחת ללא 5: בית קרקע עם תנאי מגורים 
מאחזים.

סכרת, יל"ד, השמנת יתר, מחלות רקע :OA שנים.10 בברך ימין מזה 

עצמאית בתפקוד לפני הניתוח :BADL עקרת בית , 

פעמים בשבוע  עד לפני שנה.3 דקות, 45:  צעדה כל בוקר תחביבים 

ניתוח :Total Knee Replacement  RT) 12/9/13(

ספינאליתהרדמה :

גלוקומין, אמריל , ליפיטור, מיקרופיריןתרופות :

הדמיה :X-RAY -לפני ניתוח OA מתקדם בשני המדורים של ברך ימין (מדיאלי 
ולטראלי).

הליכה הוראות רופא :FWB  

תאריך בו התבצע הראיון)ראיון  (.2

 -השנים האחרונות סבלה 10מטופלת ערנית ומשתפת פעולה, אך כאובה מאוד. לדבריה ב 
מכאבים בברך ימין. עם הזמן הכאבים החמירו בעוצמתם עד הגבלה בתפקוד היומיומי 

והימנעות מעמידה ממושכת והליכה למרחקים ארוכים. בחצי שנה האחרונה החלה לצלוע אך 
לא נעזרה באביזר עזר להליכה, ללא הטבה בטיפול שמרני (משככי כאבים ומורידי דלקת , 

פיזיותרפיה, זריקות) ולכן התאשפזה לצורך ניתוח אלקטיבי להחלפת מפרק ברך ימין.

בדיקה פיזיקלית( תאריך בו התבצעה הבדיקה).3

המטופלת שוכבת פרקדן, מחוברת לעירוי ולקטטר שתן.כללית  הסתכלות :

ברך נפוחה, חתך ניתוח סגור עם סיכות, מעט אודם בשולי הפצע, ללא הסתכלות ספציפית :
הפרשה, נקז מהצד הלטרלי של הברך. 

נינוחה, דגם נשימה סרעפתי, אינה מתנשמת ואינה משתעלת.מצב נשימתי -

טווח תנועה + כוח גס- תקיןגפיים עליונות -

טווח תנועה + כוח גס- תקיןגף תחתון שמאל -
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קרסול (גף תחתון ימין -AROM ) תקין, ברך :(AAROM :(ext- 0ᵒ ,FLE -20ᵒ-0 ירך ,
)AAROM :(0-30ᵒ ,ABD) AAROM :(ᵒ0-30.שאר התנועות לא נבדקו עקב כאב .

 נמושו בשתי הג"ת.דפקים :

: ס"מ לרעת ימין בגובה 7 הפרש של  נפיחות tibial tuberosity

: תקינהתחושה 

 סימניDVT :ללא

VAS: 6/10בעת כיפוף הברך 

בדיקה תפקודית:.4

 :ניעות במיטה 

הרמת אגן- בעזרת אביזר (משולש) מצליחה לבצע ללא עזרה. 
תזוזה במיטה לימין- עזרה קלה בהזזת ג"ת ימין.

תזוזה במיטה לשמאל- באופן עצמאי.
גלגול במיטה לימין- באופן עצמאי.

גלגול במיטה לשמאל- עזרה קלה בהרמת ג"ת ימין על ג"ת שמאל. 
:מעברים

מעבר משכיבה לישיבה- מבצעת דרך הגב, עזרה קלה בהחזקת רגל ימין.
מעבר מישיבה לעמידה- באמצעות הליכון אמות, ממיטה מוגבהת מבצעת 

בהשגחה.
 :הלכה שני צעדים באמצעות הליכון אמות בעזרה בינונית, מתקשה לשאת משקל על ניידות

 מופחת בימין בגלל כאב בכיפוף הברך, נשיאת משקל מוגברת על ג"ע. swingג"ת ימין, 

: מטופלת עירנית ומשתפת פעולה, עצמאית עד ואובייקטיבית סובייקטיביתסיכום בדיקה .5
האישפוז, הגיעה לניתוח אלקטיבי להחלפת מפרק ברך עקב כאבים ממתמשכים והגבלה מתגברת 
בתפקוד. טו"ת מוגבלים בברך וירך  הגפה המנותחת, נפיחות כאב ואודם בברך המנותחת, נזקקת 

לעזרה קלה בניעות במיטה ומעברים, בינונית בניידות עם הליכון אמות למרחק קצר.

מטרות טיפול .6

  מטר) ובחזרה 15 : המטופלת תלך ממיטתה לחדר השירותים במחלקה (מטרה לטווח קצר 
 ימים4באמצעות הליכון גלגלים בהשגחה תוך 

  : נקודות ומעקה לימין 4 מדרגות עם מקל 5המטופלת תעלה ותרד מטרה לטווח ארוך 
 תוך שבועיים step toבאופן עצמאי 

 פעמים בשבוע תוך חצי שנה3 דק' כ- 45: המטופלת תצעד מטרת על 

ז. מעקב (תאריך)
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:VAS 5/10, משתפת פעולה, פחות כאובה מאתמול ערניתסובייקטיבי: מטופלת 
אובייקטיבי: 

.ביצעה מעבר משכיבה לישיבה דרך הגב באופן עצמאי

.ביצעה מעבר ממיטה לכורסא דרך צד שמאל באופן עצמאי

מטרת הטיפול: המטופלת תבצע מעבר ממיטתה לכורסא באופן עצמאי.
אמצעי הטיפול: 

 3/10 דקות חשה הקלה בכאב 10קרח לברך המנותחת להורדת כאב. לאחר VAS: 

Heel slide  self assisted active באמצעות סדיניה לשיפור טווח כיפוף הברך לאפשר 
knee flex 0°-50° הגיעה ל 3*10ישיבה נוחה בכורסא. מבצעת היטב, לאחר תרגול 

self assisted active hip abduction באמצעות sling לחיזוק מרחיקי ירך לאפשר מעבר 
 hip הגיעה ל 3 *10משכיבה לישיבה באופן עצמאי. מבצעת היטב, לאחר תרגול 

abduction AROM 0°-20°

pumping exercise להורדת נפיחות ומניעת DVT

 סטים בכל פעם.3*10 פעמים ביום, 3הודרכה להמשך תרגול כנ"ל 

תרגול מעברים באופן עצמאי

מעקב ( תאריך)
. :VAS 2/10סובייקטיבי: מטופלת פחות כאובה 

, מבצעת tibial tuberosity ס"מ הפרש לרעת ימין בגובה 5אובייקטיבי: ירידה בנפיחות בברך ימין, 
מעברים באופן עצמאי, מתהלכת עם הליכון אמות בתמיכה קלה / השגחה למרחקים קצרי

 מטר) ובחזרה באמצעות                     15מטרת הטיפול: המטופלת תלך ממיטתה לחדר השירותים במחלקה (
                          הליכון אמות בהשגחה היום

אמצעי טיפול:
Push off לחיזוק מיישרי ירך ברך וקרסול ושיפור מעבר מישיבה לעמידה. בתחילת התרגול 

נזקקה לכרית על מושב הכורסא להגבהה. 

  4/10 תרגול נשיאת משקל על ג"ת ימין באמצעות  הליכון אמות. עליה בכאב בזמן תרגול  
Vas .

 ,מטרים ראשונים נזקקה לעזרה קלה 5תרגול הליכה לשירותים באמצעות הליכון אמות 
בהעברת משקל אל ג"ת ימין, לאחר מכן ביצעה בהשגחה בלבד.

 הודרכה להמשיך ולתרגל את התרגילים שניתנו לה אתמול וכן את התרגילים שהוספו לה
היום באותם המינונים.


