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  מבוא

 Cerebro-Vascular( מוחי או שבץמוחי  אירוע

Accident - CVA או Stroke ( הוא אחד מגורמי

ונחשב ,  בעולם ובישראל,התחלואה העיקריים כיום

  . הגורם הראשי למצבי נכות בגיל המבוגר

,  מקרי אירוע מוחי מדווחים מדי שנה בארץ15,000-כ

אירוע מוחי יכולה להיות קשה והנכות בעקבות 

 -בנמצא כי , בסקר לאומי שנערך בישראל. וממושכת

אנשים בני  לוקים  האירועים המוחיים ממקרי25%

החולים נותרים עם  ,מהמקרים 75% -וב, 60 -פחות מ

ההשלכות של . נכות כלשהי וזקוקים לטיפול שיקומי

 להתבטא בניידות ויכולות, אירוע מוחי הן רבות

בירידה ,  בהגבלה בתפקוד היד והרגל,מופחתת

 . ועוד, קוגניטיבית ובתקשורת

  

  יה הדמ-אוטם מוחי 

  ? אירוע מוחיוהמ

) אוטם(אירוע מוחי נוצר בדרך כלל כתוצאה מחסימה 

של זרימת הדם בכלי הדם במוח למשך זמן מסוים 

)Ischemic Stroke( , נוצרת הפרעההחסימהעקב  

  .לפעילות המוחית התקינה של האדם

אך , הגורמים האפשריים ליצירת מצב זה הם רבים

טרשת , יתר לחץ דם: ניתן למנות את השכיחים שבהם

. סוכרת ומחלות כלי דם, )Atherosclerosis(עורקים 

חשוב לציין כי להרגלי בריאות שליליים כמו עישון 

ותזונה לקויה יש השפעה רבה על שכיחות אירוע 

  .מוחי

  יות וסביבתיות  השלכות רפוא–אירוע מוחי 

ומשתנות , התוצאות של אירוע מוחי הן רבות ומגוונות

. מאדם לאדם בהתאם למיקום האוטם במוח ולגודלו

וחשוב , גם גיל האדם משפיע כמובן על רמת הנכות

לציין כי הגילאים הנפגעים כיום מאירוע מוחי נמוכים 

  .משמעותית מאשר בעשורים הקודמים

, לקות ביכולת הגופניתאדם לאחר אירוע מוחי יכול ל

גניטיבית שלו ברמות חומרה הנפשית והקו, השכלית

  .שונות

צורך בתקופת שיקום לאחר מתעורר , במקרים כאלה

, ים נעזר המטופל ברופאלכההמשב, מוחיהאירוע ה

ועוד אנשי מקצוע , מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים

בתחום השיקום כדי לסייע בתהליך ההחלמה והחזרה 

  .לחיים

  

  הגבלת
  ניידות

  אובדן
  ניידות

  אובדן
  תפקוד
  הזרוע

  ליקוי
  במיומנויות

  סוג ותדירות הופעת הבעיות
  מוחיאירוע  חודשים לאחר 3
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  עקרונות בטיפול לאחר אירוע מוחי

מספר עקרונות מהווים את אבני הבסיס בטיפול לאחר 

כיוון שאירוע מוחי פוגע בדרך כלל בחלק . אירוע מוחי

אך תפקודים מסוימים נותרים תקינים או , מהתפקוד

ודים יש חשיבות לנצל את התפק, תקינים בחלקם

יש לעודד את , ובמקביל שיקוםשנותרו בתהליך ה

כדי , המטופל להשתמש בצד הפגוע באופן מודגש

  .  בעברלמנוע הזנחה של תפקודים שהיו קיימים

 ניתןשבו , סף הוא הטיפול התפקודיעקרון חשוב נו

פעולות על דגש על תרגול וביצוע תפקודים שלמים ולא 

  .מבודדות

כך נתרגל עם המטופל קימה לעמידה ולא רק כיפוף 

או תרגול שתיה עם כוס ולא רק , ויישור של הרגל

  . הנעה של כף היד

, יטות תרגול הקיימות כיום בעולםקיימות מספר ש

, )Bobath(בתוכן יש למנות את שיטת בובאט 

הפועלת באמצעות מגוון תבניות תנועה ונשיאת משקל 

 PNFוטכניקות טיפול נוספות כמו , על הצד הפגוע

)Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (

שנותנות ) CIT) Constrained-Induced Therapy -ו

  .ל שימוש בצד הפגוע באופן תפקודידגש ע

שיטות נוספות בתחום השיקום כוללות שימוש בגירוי 

: שנועד לשתי מטרות, )NeuroStimulation(עצבי 

ל  המוטוריות שנותרו בגפה הפגועה עשימוש ביכולות

  בוקר לעידוד תנועהרוי עצבי מידי גי

)EMG Triggered Stimulation ( וכן תרגול תפקודים

המאפשר  ערוצי- שימוש במכשיר רבל ידישלמים ע

אחיזת , ביצוע פונקציות שלמות כמו הושטת יד לפה

). Functional Electrical Stimulation(חפצים ועוד 

היעילות של טיפול בגירוי חשמלי היא בהשפעה 

וכן בלמידה ,  של הטונוס השריריהחיובית על ירידה

המוטורית שנוצרת לאחר תרגול חוזר של תבנית 

  . תפקודית שלמה

הטיפולית לשבץ מוחי לשלושה  כיום מתייחסים בגישה

החזרה לניידות , השותפים לשיקום: מרכיבים בשיקום

והחזרה לחיים במידת האפשר לאחר , לאחר השבץ

 חשיבות ויש, רכיביםבנוי משלושה התהליך . השבץ

  .רבה להבנת הקשר ויחסי הגומלין ביניהם

 

 

  

  איכות חיים

  ניידות לאחר שבץ

  שותפים לשיקום הניידות
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  )Hemiparesis(חולשה של פלג גוף 

אוטם מוחי משפיע על המערכת המוטורית והתנועתית 

 ימני או –ויכול לגרום לשיתוק של צד גוף , של הגוף

שיתוק כזה . בהתאם למיקום האוטם במוח –שמאלי 

או  /לחולשה או איבוד יכולת התנועה ביד ויכול לגרום 

יל מאד את יכולת וכמובן להגב, צדהברגל באותו 

  .ההליכה והתפקוד

לשמירה על טווח ידני הטיפול השיקומי כולל טיפול 

וניסיון לעידוד , או ברגל החלשה / וזרועהתנועה ב

חלק חשוב . תנועה אקטיבית של הגפה הפגועה

,  תפקוד שלםל הוא לתרגל עם המטופלמהטיפו

 ימה לעמידהק, הליכה, שתיה,  אכילהןוג כ,פונקציונאלי

  .ועוד

המטופל : החשיבות של טיפול פונקציונאלי כפולה

ולא בחלקי , ושלמהמתרגל את הגוף בפעולה אמיתית 

המוח מושפע בהתאמה מביצוע אילו ו, תנועה בלבד

ומאפשר ליצור קשרים חדשים , תפקודיתהפעולה ה

  . Brain Plasticity)( שנפגעו בין איזורי המוח

ניתן להיעזר , כדי לתרגל גפה פגועה באופן אקטיבי

 ולוגיות מתקדמות טכנל ידיתפקודי עבגירוי עצבי 

)Functional Electric Stimulation – FES (

המפעילות את הגפה לתרגול תפקודים כמו הושטת יד 

טיפול . קימה לעמידה ועוד, אחיזה של חפצים, לפה

אפשר תרגול של הפונקציה  חשמלי תפקודי מבגירוי

נחות על השרירים י אלקטרודות המול ידהרצויה ע

 לתת להם אפשרות לבצע את במטרהשאינם פעילים 

  . הפעולה

כיום כבר קיימת בעולם ובישראל מערכת קלה לתפעול 

המאפשרת טיפול בגירוי חשמלי תפקודי במסגרת 

ת מובנות ועם תכני, מרכז שיקומי או במסגרת ביתית

  .לפי תפקודים ספציפיים

  מתוצרת חברת , Stiwell med4, המערכת

Otto Bock ,מאפשרת תרגול של מגוון גדול , גרמניה

וכן תכנון אישי של , של תפקודים בתכניות מובנות

ניתן ליצור תכניות . תכניות תפקודיות לכל מטופל

ולשמור את התכנית , אישיות לפי צרכי המטופל

המערכת מאפשרת חיזוק . ל בהמשךבמערכת לתרגו

שרירים חלשים בשימוש בתכניות ביופידבק מול 

כולות הקיימות בסיוע גירוי וכן תרגול הי, מחשב

  ). EMG-Triggered Stimulation( חשמלי

  

  

 
Stiwell med4 
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 פריקה של הכתף-כאבים ותת

אחת הבעיות השכיחות בקרב מטופלים לאחר אירוע 

מוחי היא כאבים והגבלה בתנועה של הכתף בצד 

שילוב של  ).Painful Shoulder Syndrome(הפגוע 

ובהפעלה  בים במנוחהמספר גורמים יוצר מצב של כא

  .של הכתף

השינוי בטונוס השרירי והירידה בכוח שרירים סביב 

ויכולים , תקינההכתף פוגעים בתנועת השרירים ה

 פריקה של ראש הזרוע ממשטח ההחלקה -ליצור תת 

, בנוסף). Shoulder Subluxation(הגרמי שלו 

ורמים פגיעה ברקמות תו הפעלה לא נכונה של הכתף

  .להיווצרות ההגבלה והכאבים

   טיפול ומניעה- כאבים בכתף

יש לתרגל חיזוק של שרירי הכתף , כדי למנוע מצב זה

במקביל לתמוך את הכתף באופן ו, במידת האפשר

חיצוני כדי לאפשר הפעלה תקינה שלה ותנועת 

התמיכה החיצונית מאפשרת , בנוסף. שרירים נכונה

  . ירידה בטונוס השרירי והפחתה משמעותית בכאבים

הוא סד חדש וייחודי לתמיכה של Omo Neurexa -ה

 של הכתף הכתף למטופלים הסובלים מתת פריקה

. ו מכאבים בכתף לאחר שבריםלאחר אירוע מוחי א

ל מותאם ע, גרמניה, Otto Bockתוצרת חברת , הסד

י המטפל באופן ראשוני למטופל כדי לאפשר יד

הסד כולל רצועות . התאמה מושלמת לכתף

המאפשרות שמירה על הזרוע והכתף של המטופל 

הסד עשוי מחומרים בטכנולוגיה . במנח אופטימלי

   .גוף ולתפעולוהוא נוח ללבישה על ה, מתקדמת

 בגרמניה ובעולם הראו ירידה מספר מחקרים שנערכו

 שימוש ל ידי של מטופלים עם תמיכה לכתף עטונוסב

וכן שיפור בתבנית ההליכה של , Omo Neurexa -ב

מטופלים לאחר אירוע מוחי עקב תמיכה טובה של פלג 

  . הגוף העליון

  

  

  

  

 
Omo Neurexa 



 

 6 

   )Drop Foot(צניחה של כף הרגל 

תיתכן פגיעה בתאי העצב במוח , לאחר אירוע מוחי

. ים על הפעלת שרירי כף הרגל בהליכהיהאחרא

) Drop Foot(התוצאה היא צניחה של כף הרגל 

וגרירה של כל הרגל בהליכה עקב קושי או חוסר 

  . אפשרות ליישר את הקרסול במהלך הצעד

  Drop Footפתרונות לשיקום הליכה לאחר 

ים הם סד תומך לרגל המונח בתוך הפתרונות השיקומי

 -  AFOבהליכההנעל ומונע את צניחת כף הרגל 

Ankle Foot Orthosis.  הטכנולוגיה הקיימת כיום

מאפשרת ייצור סד כזה מחומרים מתקדמים של סיבי 

עם אפשרות לחקות את ) Carbon Fibers(פחם 

תכונת החומר . תבנית ההליכה באופן כמעט מושלם

 המיוחד של סד כזה מאפשרים קל המשקל והמבנה

 בתמיכת כף הרגל גמישות בהליכה אך יציבות טובה

  .המשותקת

ניתן ,  Otto Bockמתוצרת חברת Walk On, הסד

אם לפי מידת הנעל בגדלים והוא מות, בישה בקלותלל

  .שונים

    

Walk On 

  הרגלפתרון יעיל נוסף לבעיה של צניחת כף 

)Drop Foot (עצבי התפקודי מגיע מתחום הגירוי ה

)Functional Electric Stimulation – FES.(  

,  זוג אלקטרודות פשוטות הנצמדות לשוקל ידיע

ניתן לכוונן גירוי , ומכשיר נייד המולבש על החגורה

הרגל בתזמון מוגדר שיאפשר חשמלי לשרירי כף 

 אקטיבית של השרירים המיישרים של כףהפעלה 

  .הליכההרגל למניעת הצניחה של כף הרגל ב

 נפוץ ,Drop Foot Stimulator ,השימוש במכשיר כזה

ואנשים רבים , בעולם בארצות כמו בריטניה ועוד

נעזרים בו כדי לאפשר תבנית הליכה נורמלית ללא 

והוא , הגירוי החשמלי אינו מכאיב. צורך בשימוש בסד

. הופך במהרה לחלק אינטגרלי מתבנית ההליכה

, MicroStimא מכשיר נייד וקל לתפעול כזה הו

  . גרמניה, Med-Elמתוצרת חברת 

  

  

כיום כבר קיימת בעולם אפשרות נוספת לשיקום לאחר 

 שתל ייחודי לגירוי עצבי של –צניחה של כף רגל 

 ההטכנולוגי. Actigait -שרירי כף הרגל בהליכה 

מאפשרת להחדיר , Otto Bockהחדשה של חברת 

 באיזור שתל מיוחד לגירוי עצבי של עצבים פגועים

יכה של מטופלים לאחר השוק כדי לשקם את ההל

  .אירוע מוחי

  

  

  

  

MicroStim 



 

 7 

  ניידות מופחתתפתרונות לשיקום 

העיקרון החשוב בשיקום ניידות לאחר אירוע מוחי הוא 

במקביל , השימוש ביכולות הקיימות אצל המטופל

  .מיכה טובה וסיוע לנקודות התורפהלת

,  מוחיבמטופלים הנזקקים לכסא גלגלים לאחר אירוע

יש חשיבות רבה לשימוש בכסא גלגלים מותאם 

 של חברת Start M3 Hemi -דגם ה. הושבה נכונהלו

Otto Bock  הוא כסא גלגלים שפותח במיוחד לשיפור

) (Hemiplegiaהניידות באנשים עם שיתוק בחצי גוף 

לענות על שנועד עם מפרט ייחודי  ,לאחר אירוע מוחי

 . לאחר אירוע מוחייות של מטופליםהדרישות הייחוד

חרים הודות שונה מדגמים א Start M3 Hemi -דגם ה

 וההנמכה של קדמת למקום הנרחב לכף הרגל

תכונות אלו מאפשרות למטופל להיעזר . המושב

 כמו התקדמות עם ,ביכולות התנועה הקיימות שלו

ל תמיכה ובמקביל לקב ,הכסא בעזרת הרגל הבריאה

  .של היד והרגל בצד הפגוע

יותר והוא קלה Start M3 Hemi  -ת בדגם ההניידו

 חישוק הנעה כפול הניתן ל ידיניתן להנעה ביד אחת ע

הכסא קל משקל . להתאמה לכל אחד משני צידי הכסא

 Start M3 Hemi -ה. ומתקפל לגודל נוח) ג" ק15.5(

, מסייע לנצל את היכולות הקיימות באופן אופטימלי

  . ולשפר את הניידות והתנועה

  

 
Start M3 Hemi  
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