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

ר. אשם :

 : אבחנהasthma exacerbation

1974: שנת לידה

5 ו2, מתגוררת עם בעלה שני ילדיה הפעוטים (גילאים 2: נ + מצב משפחתי(

מדרגות עד הכניסה לבית , מעקה בצד ימין, 14: בנין מגורים , קומה שניה, תנאי מגורים 
מקלחת ללא מאחזים.

מחלות רקע :asthmaהשמנת יתר ,

עצמאית בתפקוד לפני האשפוז :ADL .מורה בבית ספר יסודי, נוהגת למקום עבודתה ,

משתתפת בחוג קדרות.תחביבים  :

משאף ונטולין ע"פ צורך.תרופות :

נצפו סרעפות שטוחות.הדמיה  :

פיזיותרפיה נשימתית  הוראות רופא :

התאריך בו התבצע הריאיון)ראיון  (.2

 מטופלת ערנית ומשתפת פעולה. בילדותה אובחנה כסובלת מאסטמה, התקף חד שנתי
המטופל במרחיבי סמפונות באינהלציה ומשאף , בדרך כלל בעונות מעבר. נמצאת במעקב 

של מרפאת ריאות. לפני כשבועיים החלה לסבול מקוצר נשימה במאמץ והתקפי שיעול 
שהלכו ותכפו, התאשפזה במיון לפני יומיים עם החמרה של הסימפטומים ועליה בחום 

סיסטמי. אינה מעשנת.

בדיקה פיזיקלית  (התאריך בו התבצעה הבדיקה).3

המטופלת יושבת ישיבה גבוהה, ג"ע תמוכות על משענות הכיסא, משקפי כללית  הסתכלות :
חמצן

בית חזה מעט חביתי, כחלון קל בשפתיים. הסתכלות ספציפית :

מצב נשימתי-

מאומצת, אפיקלית.דגם נשימה :

 :במשקפיים העשרת חמצןL/m 2

סטורציה=24, קצב נשימה= 90: דופק=מדדים , +o294% = 135/80, ל"ד

 מופחתת בבית חזה אמצעיהתרחבות בית חזה –
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 צפצופים רמים באונות עליונות בשאיפה, נשיפה מאורכת.האזנה :

יבש, תכוף ולא פרודוקטיבי.שיעול :

 :טווחי תנועה bilateral shoulder flex 0-160.שאר הטווחים תקינים 

כוח גס: תקין

בדיקה תפקודית:.4

 :עצמאית, מעדיפה לשכב על מיטה מוגבהת ניעות במיטה 

 :עצמאיתמעברים

 :מתהלכת עם בלון חמצן נייד למרחקים בינוניים בתוך המחלקה.ניידות

:מסרבת לבצע מחשש להחמרה בקוצר נשימה.מדרגות 

: מטופלת ערנית ומשתפת פעולה, סובלת מקוצר נשימה סיכום בדיקה סובייקטיבית ואובייקטיבית.5
שהולך ומתגבר במאמץ קל. טכיפנאית ונזקקת להעשרת חמצן במשקפיים, צפצופים אינספירטורים 

ואקספיריום מאורך, שיעול יבש. עצמאית בתפקוד עם בלון חמצן נייד.

מטרות טיפול .6

  מטר) ללא העשרת 50 : המטופלת תלך ממיטתה לחדר האוכל במחלקה (מטרה לטווח קצר 
חמצן תוך יומיים

  : מדרגות לא העשרת חמצן וללא קוצר 14המטופלת תעלה ותרד מטרה לטווח ארוך 
נשימה תוך שבוע

 ימים.10: המטופלת תשחק עם ילדיה הקטנים בחצר ביתה ללא קוצר נשימה תוך מטרת על 

מעקב (תאריך).7

סובייקטיבי: מטופלת ערנית, משתפת פעולה.
 אובייקטיבי: יושבת ישבה גבוהה במיטה, ג"ע תמוכות, העשרת חמצן במשקפייםL/m2 ,

הלכה ממיטתה לשירותים וחזרה  ללא העשרת חמצן. הייתה זקוקה לעצירה בתנוחה להקלת 
 בדקה.24 וקצב נשימה של 90%עבודת הנשימה, שמרה על סטורציה מעל 

 מטר) ללא העשרת חמצן וללא 15מטרת הטיפול: המטופלת תלך ממיטתה עד לחדר השירותים (
קוצר נשימה תוך יום.

אמצעי הטיפול: 
 הדרכה ותרגולbreathing control להורדת עבודת נשימה. מבצעת היטב, מצליחה להוריד 

 24 בדקה, אך כשמפסיקה לתרגל מעלה חזרה את קצב הנשימה ל16את קצב הנשימה ל
בדקה. הונחתה לתרגל מידי חצי שעה או כשחשה שקצב נשימתה הולך ומתגבר. 

 הדרכה ותרגולpressure lip breathing*  3 5 כל BC ,לשיפור אוורור. מבצעת היטב 
אינה חשה שמגבירה עבודת נשימה עקב כך.

.הדרכה ותרגול תנוחות להקלת נשימה בשכיבה, ישיבה ועמידה



החוג לפיזיותרפיה

72-4- 6927826|   Fax: +972-4-6927829  דוא"ל: 04-6927829E-mail: academic@zefat.ac.il   |   פקס: 04-6927826טלפון: 

מעקב (תאריך)
סובייקטיבי: מטופלת חשה בטוב.

אובייקטיבי: ללא העשרת חמצן. מדדים תקינים במנוחה, עדיין צפצופים בהאזנה אך עדינים יותר 
בהשוואה לאתמול, אקספיריום מאורך. מדווחת כי משתעלת ומכייחת ליחה צמיגה בצבע צהוב. מדווחת כי 

 באופן עקבי והלכה מספר פעמים לשירותים ללא העשרת חמצן. BC  +PLBמתרגלת 
 מטר) ללא העשרת חמצן תוך 50מטרת הטיפול: המטופלת תלך ממיטתה לחדר האוכל במחלקה (

יומיים.
אמצעי טיפול:

 הדרכה ותרגולactive cycle breathing technique   עם flutter מבצעת היטב, מכייחת .
 מעגלים.5ליחה צמיגה בצבע צהבהב בכמות קטנה. הונחתה לבצע מידי שעה 

 .תרגול הליכה לחדר אוכל ללא העשרת חמצן. מבצעת היטב שומרת על קצב נשימה תקין
 פעמים ביום. 3הונחתה לבצע הליכה לחדר האוכל וחזרה למיטתה פעמיים * 


