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 קיבוע שבר בראש הזרועפרוטוקול שיקום לאחר  

 זהירות:  נקודות

  וברוב האמיתית, הקודמת התפקוד  רמת היתה מה ברור תמיד לא בהפתעה. מגיע פרוקסימלי הומרוס שבר
  יש ולכן  מסויים נפשי בלחץ לרוב גם מלווה תפקודית האורטופדית הפגיעה מהרצוי. חלשים השרירים המטופלים

  טוב.  המצב – קבועה התקדמות ישנה עוד כל איטי. יהיה השיקום שתהליך לצפות
 הספרות המסובב. השרוול גידי על להעמיס שנתחיל לפני החלטה לאפשר יש למקומן הגבשושיות תיקון חרלא

  נוקשות תגרור הגבשושיות של תזוזה מדי. מוקדמת מהפעלה כתוצאה גבשושיות תזוזת על מצביעה העדכנית
  משתנה. הרקמות מתח אם תפקודית וירידה חולשה וכן בתנועות, והגבלה

 טובה אנטומית החלמה לאפשר כדי יותר לאט להתקדם  עדיף  המקורב בהומרוס שברים לשיקום בגישה -  לכן
  של  לקוי איחוי לתקן מאשר מניפולציות, עם תנועה והגבלת נוקשות עם להתמודד יותר קל טוב. לשיקום כבסיס

 חוזר.  בניתוח הגבשושיות
 שבועות  6  עד מע'40 ל מעבר חיצוני סיבוב לבצע אין
   שבועות. 6ל הכתף של אקטיבי פנימי סיבוב צעלב אין
 שבועות  6ל BODY CROSS תנועת לבצע אין
   שבועות. 6 ל המנותחת ביד משקל להרים אין
 

 :4-0 ימים

 ובעת מקלחת בעת למעט היממה שעות בכל הנו השימוש מהניתוח. שבועות 6 למשך כתף במתלה להשתמש יש
   פיזיותרפיה.  טיפולי

  שבועיים. למשך  שעות 3 כל דקות 20 המנותחת, הכתף על קרח של קומפרסים  לבצע יש – קרח
  הגבלה. ללא היד ושורש  מרפק צוואר, הנעת תרגול –  עצמאי באופן להתחיל יש  – תרגולים

   היד. שורש גריפ כוח תרגילי להתחיל יש
  לרחוץ ניתן הניתוח לאחר מיומיים החל יבשה. שהחבישה  עד  הניתוח. לאחר יומיים להתחיל  -  חבישה החלפת

  לפחות אמבטיות לבצע אין יבשה. חדשה בחבישה ולחבוש היטב  לייבש ,  ליום אחת וסבון במיים במקלחת  הפצע
   וח.הנית לאחר שבועות 3

 אין שאז אחרות מסיבות באספירין מטופלים אם – למעט הניתוח. לאחר שבועות 3 למשך דלקתיים אנטי לתת אין
   באספירין. טיפול להפסיק

 
  3-1 שבועות

  ההנחיות. לפי במתלה שימוש המשך – מתלה
   ההנחיות. לפי בקרח שימוש המשך – קרח

   גריפ.  כוח לתרגילי היד כך של חופשית הפעלה לה.הגב ללא היד ושורש מרפק צוואר, הנעת – תרגולים
   הראשונים. השבועות 3ב בלבד פנדולרית הפעלה – כתף 

   מהניתוח. שבועות 3-2 בביקורת סיכות או תפרים הוצאת
 

 6-4 שבועות

   הנחיות. לפי במתלה שימוש המשך – מתלה
  ואילך. מעתה  פיזיותרפי  טיפול כל לאחר לטיפול  דגש ההנחיות. לפי בקרח  טיפול המשך – קרח

  של עצמי תרגול על והקפדה טובה פנדולרית הפעלה  על חזק דגש קודמות.  הנחיות לפי המשך – תרגולים
  המנותח.

    גבי(. וקיפוזיס קדמית רכינה )מניעת היציבה  לשיפור תרגול להתחיל יש 
  הסקפולה. של ורטרקציה הורדה תרגול – וגארדינג סקפולרית אינהיביציה למניעת גולתר להתחיל יש 
   מע', 90  עד פסיבית קדמית הרמה 
  מ'.25 עד פסיבי חיצוני  סיבובי 
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  הגב(. מאחורי )לא שניתן כמה  עד פסיבי  פנימי סיבוב 
   לגמרי. החלים שהפצע ובתנאי זה בשלב  הידרותרפיה להתחיל ניתן

  ודלקת. כאב להורדת טיפולים
  העור. של מוביליזציה – הניתוח ואזור הצלקת של עיסוי

 
 8-6 שבועות

   במתלה. צורך אין – מתלה
   נוספים. טיפולים להוסיף מגבלה  אין אך פיזיותרפיה תרגול  לאחר בקרח טיפול – קרח

 מע'  20 והתקדמות מע' 90 של  פסיבית  קדמית הרמה – ביתי תרגול תכנית להכין יש  לטיפולים בנוסף-  תרגולים
  גלגלת. עם  עבודה ללמד – לשבוע.
   נעזר אקטיבי ובהמשך פסיבית – מע'  40 עד  חיצוני סיבוב תרגול
  הגב. מאחורי לסובב לא שניתן. כמה עד הסקפולה במישור  פנימי סיבוב תרגול

   הגוף. למרכז מעבר  אדוקציה תנועות לבצע אין
  המסובב. השרוול של חיזוק תרגילי לבצע לא אך סקפולרית ורטרקציה הורדה  לתרגל ניתן -חיזוק תרגילי

   גו. ומייצבי ליים רג חיזוק ותרגילי  תחתון גוף פלג של אירובית עבודה התחלת
  ודלקת. כאב להפחתת טיפולים המשך
  הצלקת. והנעת לעיסוי  טיפולים המשך

 
 16-9 שבועות

   נוספים. טיפולים להוסיף מגבלה  אין אך פיזיותרפיה תרגולי  לאחר בקרח טיפול – קרח
 סיבוב ו דמיתק הרמה 90% לפחות של לטווחים הוא הצפי זה שלב בסוף – מלאים טווחים על עבודה – תרגולים

 חיצוני 
   האחורית. הקפסולה של מתיחה להתחיל יש
   הגב. מאחורי  פנימי סיבוב תרגילי להתחיל יש

  מלאה. פסיבית הנעה עד והגלנוהומורלי טורקלי  הסקפולו המפרק של במוביליזציה התקדמות
 החזה. שרירי של מתיחות להתחיל
  הכתף. של לפלקציה סובמקסימליים איזומטריים זוקחי לתרגילי ביתית עבודה תכנית להתחיל יש –  חיזוקים

   ואקסטנציה. ופנימי חיצוני סיבוב אבדוקציה,
   יכולת.  לפי גבוה חזרות מספר אך נמוך, בעומס איזוטוניים  תרגילים להוסיף

   לחיזוק.  SUPINE HAND TWO – בשכיבה תרגילים להתחיל
 וסראטוס עליון  טרפזיוס )תרגול הסקפולה למייצבי חיזוק ותרגילי  קדמי לדלטואיד חיזוק תרגילי להדגיש יש

 לסקפולה(.   יציב בסיס ליציבת אנטריור
   פיצוי.  לבטל – המטופל של שגויות תנועות ולתקן התנועות על לעבור חשוב

   שניתן. ככל ארוביים תרגילים נמוכה, התנגדות – עליון  גוף פלג  חיזוק תרגילי
 

   והלאה 17 שבועות

   צורך. לפי טיפולים – קרח
  שניתן. ככל תנועה טווחי על עבודה המשך
   יומית. ביתית בתכנית גמישות תרגילי המשך
   אחורית. לקפסולה מתיחה תרגילי
   יכולת. לפי בהדרגה  בהתנגדות לעלות  יש כאשר המסובב השרוול  לגידי  חיזוק תרגילי המשך
   אירובית. ויכולת  לחיזוק עליון גוף לפלג תרגול המשך
   שרירים.  לחיזוק ביתי תרגול המשך
  ליבה. ושרירי תחתון גוף לפלג וכוח אירובי תרגול המשך
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