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 טיביאל פלטו( במשטח המפרקי של הברך )  קיבוע שבר פרוטוקול שיקום לאחר  

 מבוא:

 כזה שבר שבכל מכאן המפרקי. המשטח את ומערבים קשים, הנחשבים שברים הם הטיביאלי במשטח שברים
  שחזור במפרק. )אוסטאוארטריטיס( סחוסים שחיקת להתפתחות סיכון וקיים המפרקי בסחוס פגיעה קיימת
 וךת )זאת פתיחתו ללא המפרק שלמות על שמירה  מאפשר ארטרוסקופית בקרה תחת השבר של וקיבוע
 זאת לבצע ניתן תמיד לא אך ,  השחזור( על ארטרוסקופית ובקרה הקיבוע הכנסת לצורך פתוחה בגישה שימוש

  טובים. וקיבוע שחזור להשיג מנת על הברך( צידי )משני כפולה ולעיתים רחבה פתוחה בגישה צורך יש ולעיתים
 ויש  מנחים קווים הם  הפרוטוקול תהנחיו לשבר. ומשבר למטופל ממטופל שונה ההתקדמות שקצב לזכור יש לכן

   ככאלה. אליהם להתייחס
 

 תוחיהנ לאחר  6-1 שבוע –  1 שלב

 מטרות: 

  הברך. של מלא ישור שמירת •

 המנתח(  אישור לפי הרצפה על הרגל את להניח )ניתן דריכה ללא התניידות על שמירה •

 6 שבוע סיום עד מע' 90 כיפוף השגת •

   הניתוח. באזור ובצקת כאבים הפחתת •

 הנחיות: 

  צירים.  בסד או מלא ביישור  בגבס הרגל הניתוח לאחר •

  הרגל )אם ביישור נעול צירים לסד העברה תפרים, הוצאת הניתוח, לאחר שבועיים מנתח רופא ביקורת •

  בגבס(. קובעה

  הנחיית לפי  קביים. תבתמיכ (NWB) דריכה ללא להתנייד יש שבועות. 6 למשך הרגל על לדרוך אין •

  בישיבה. הרצפה על הרגל את להניח ניתן המנתח

 6-4 לשבועות 090-0  לטווחים ומשוחרר ראשונים, שבועות 3 ל ביישור נעול צירים בסד להשתמש יש •

   וכאבים. נפיחות להורדת הברך בקירור טיפול •

   לימפטי. עיסוי לשלב יש ורידית( פקקת )ונשללה משמעותית שהנפיחות במקרה •

 תנועות:  טווחיו תרגולים

 ידיים  ארגומטר – ריאה לב סיבולת •

 ולאחר הניתוח לאחר 3 שבוע מתחילת החל מע'90 עד  הברך כיפוף ל נעזרת אקטיביתו פסיבית הנעה •

 המנתח אצל ראשונה ביקורת

   בכך. צורך יש אם NMES ב להשתמש יש הברך. של מלא ישור להשגת QUAD חיזוק על עבודה •

   תחתונות. גפים  מתיחות •

  מנותח. הלא בצד CKC ב  הירך מפרק חיזוק תרגילי •

 משקל  נשיאת ללא הקרסול לאזור חיזוק תרגילי •

  ליבה. שרירי לחזוק תרגילים •

 הבא:   לשלב למעבר קריטריונים

 המנותחת הרגל של מלא ישור •

   מע'.90 עד הברך כיפוף  •
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 הניתוח לאחר 12-6 שבועות –  2 שלב

 

 מטרות: 

 הברך  של  מלאים תנועה טווחי השגת •

  הברך. תומך וללא עם  להליכה הדרגתית החזרה •

   הליבה. ושרירי התחתונות הגפיים  שרירי חיזוק •

  ובבצקת בכאבים הפחתה •

 הנחיות: 

   הקיבוע. ומנח השחזור להערכת צילום יבוצע מהנתוח, שבועות  6 המנתח הרופא ביקורת •

   יומיומי. עצמי לתרגול המטופל להנחות יש בשבוע.  פעמיים פיזיותרפיה  טיפולי •

   .TTWB  האצבעות קצות על  משקל בנשיאת להתחיל יש – משקל נשיאת •

 תנועות:  וטווחי תרגולים

   הידרותרפיה. טיפולי לשלב יש בתנועות הגבלה ישנה אם .AROM הברך של אקטיבי כיפוף  •

 : משקל בנשיאת התקדמות •

i. 8 שבוע עד  – TTWB 

ii. 25%  - 9 שבוע WB 

iii. 50% –  10 שבוע WB 

iv. 75% –  11 שבוע WB 

v. 12 שבוע  – FWB.   

vi. 12 בשבוע להליכה הסד את להוריד ניתן  והכאבים, ההתקדמות לפי.   

  ירכיים:   מפרקי המסטריגס, קואד, כולל  תחתונות גפיים בחיזוק תקדמותה •

i. על עבודה  GYM TOTALאו PRESS LEG 

ii. גשר תרגולי  

iii. האצבעות( קצות על )עליה בעמידה עקב הרמות 

iv. אחת רגל על סקוואט 

v. ליבה  שרירי חיזוק המשך 

vi. לחיזוק. בריכה תרגילי   

  נשיאת כאשר – להליכה ריצה מסילת בבריכה, הליכה ידיים,  ארגומטר כושר, אופני – ריאה לב סיבולת •

  מלאה. המשקל

 הבא: לשלב התקדמות

  הברך. של מלא תנועות טווח •

 

 מהניתוח  חודשים  6 – שבועות 12 –  3 שלב

 

 מטרות: 

   ויישור. לכיפוף  הברך של מלאים טווחי השגת •

 16 שבוע סביב מנותחת הלא מהרגל 80% על  יעמוד המנותחת הרגל כוח •

 עזר אמצעי ללא תקינה הליכה •

  ובנפיחות. בכאב שליטה •

 הנחיות: 

   מהניתוח. חודשים 6 ולאחר  שבועות 12 לאחר המנתח הרופא ביקורת •

   ומיומי. י באופן עצמאית לתרגל המטופל את להנחות יש . בשבוע פעמים  2-1  פיזיותרפיה טיפולי המשך •
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  משקל. בנשיאת  התפקוד ביכולת או הברך בתנועות  הגבלה ישנה אם הידרותרפיה  טיפולי  לשלב •

 : תרגולים

 הירך  ומפרק הברך , הקרסול סביב חיזוק בתרגילי התקדמות המשך •

  אחת רגל  רגלים שתי – פרס לג /GYM TOTAL ב שימוש המשך •

   כיוונים. 4ל הירכיים מפרקי  ותנועות בחיזוק התקדמות •

 scoots stool דדליפט, פיזיותרפיה, כדור על כפיפה גשר, תרגילי •

 סקוואט  מכרעים, •

   מלאה. המשקל שנשיאת ברגע משקל שיווי בתרגילי התקדמות •

   .16 משבוע החל במים  ריצה תרגילי התחלת •

 ריאה  לב סיבולת

 שחיה •

   עליונות.  גפיים על עבודה •

   במים.  ריצה השלים כאשר לריצה התקדמות ריצה, מסירת על הליכה •

 הבא:   לשלב למעבר קריטריונים

 עזר אמצעי ללא תקינה הליכה •

 מנותחת  הלא מהרגל  80% המנותחת הרגל כוח •

  מהניתוח. שנה חצי השלמת •

 

 מהניתוח חודשים 12 עד חודשים  6 –  4 שלב

 

 מטרות: 

 ספורטיבית.  תלפעילו חזרה •

 הנחיות: 

   מהניתוח. ושנה מהניתוח חודשים  6 המנתח הרופא ביקורת •

 את להנחות יש יומיומי.  לתרגול המטופל את להנחות יש בשבוע. פעמים  2-1  פיזיותרפיה טיפולי המשך •

 בשיקום מתקדם  אם – פיזיותרפיה  טיפולי במקום גם כושר בחדר לתרגול המטופל

 : תרגולים

 למטופל  הרלוונטי הספורט לענף יחודיים תרגולים של התחלה •

  המנותחת הרגל על לעבודה רגלים שתי על מעבודה התקדמות תוך ,  פליומטריים תרגולים של התחלה •

  בלבד.

  התחתונות. הגפיים  של אגרסיביים חיזוק תרגילי המשך •

 עליון  גוף פלג תרגול אליפטיקל, שחיה, אופניים, רכיבת ריצה, מסילת על ריצה – ריאה לב סיבולת •

 להתקדמות:  טריוניםיקר

  לחלוטין.  עצמאי ומיי  תפקוד •

   למטופל. יעודית  ספורטיבית לפעילות לחזרה המתאים שיקום  השלמת •

 

 
 *********************  קשר עמי ליצור יש  מתקדם אינו המטופל אם ****************** 

 


