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 מחלת הנטינגטון  רפיה לאנשים עםבפיזיות קווים מנחים לטיפול 

פורסמו    רקע: מנחיםלאחרונה  הנטינגטון   קווים  מחלת  עם  באנשים  המטפלים    לפיזיותרפיסטים 

(https://n.neurology.org/content/94/5/217  .)העדכניים האיכותיים    יםעל המחקר  יםמבוסס  האל  קווים מנחים  

 . תפקודייםשינויים  לאמץ במטרה לסייע לכם להתמודד עם  צרכיםיזיותרפיסטים שפ  המלצות כולליםו ,ביותר

של  נעזרים  פיזיותרפיסטים   טיפול במגוון  ואמצעי  לבצע    מנת -על  טכניקות  הנטינגטון  מחלת  עם  לאנשים  לעזור 

שיבות  החמתן מידע והדרכה לגבי    כוללים  האחרים. טיפולים אלעזרה מאנשים  מינימום  פעילויות יומיומיות עם  

כללי    חיזוק   ,שיווי משקלשיפור  ל  ספציפיים  תרגיליםביצוע  ו  ,פעילותהתאמת  ,  של פעילות גופנית מותאמת ובטוחה

נשימתי.   ל  מדריכים  יםפיזיותרפיסטותרגול  לו  ,נפילותצמצם  כיצד  כמו מקלל  עזררביזרי  גבי  מייעצים    , הליכה 

באלהו   ןהליכו  פיזכיוצא  חלק  .  הם  גופנית  ופעילות  מן  יותרפיה  הכוללמשמעותי  מחלת    ני הטיפול  עם  באדם 

בתחוה  לצדהנטינגטון,   אחרים  מקצוע  אנשי  בידי  פסיכיאטרים,    ,הבריאות  םטיפול  נוירולוגים,  קלינאי  כמו 

 ועובדים סוציאליים.תזונאים,  , מרפאים בעיסוק,  תקשורת

 

  תפקיד הפיזיותרפיסט:

,  יםכוח השריר,  שיווי המשקל,  היציבה  ,של יכולת ההליכה  בדיקה  –  מקיפה  ת תפקודצע הערכיבהפיזיותרפיסט  

- משק ל,  אדם על מנת לדאוג לעצמופעולות הנדרשות להכלל    םובה  יםיומיומי  תפקודיםבצע  ל  ואת היכולתוכו',  

לאתר את    בתפקוד,   שינוייםל   את הסיבות להבין   כדיתפקוד מגוונות  . פיזיותרפיסטים מבצעים בדיקות  ודבית, ועה

 ל אדם ואדם. כלהתאים את הטיפול הפיזיותרפי לצרכים הייחודים של במטרה הקשיים, 

 

  פיזיותרפיסט:יש ליצור קשר עם מתי 

מציעים   הנטינגטון  שאנו  עם מחלת  ככל האפשר לקבלת האבחנהקרוב  לפיזיותרפיסט  יפנו  אנשים   ,כך.  בסמוך 

לצרכים, לסדר היום ולמארג  תוכנית טיפול ואימון גופני שיתאימו    בנותת תפקוד מקיפה ולהערכלבצע  תאפשר  י

זמן קצר לאחר האבחון תעזור לאימכני  הטמעה של תו.  החיים יכולת התנועה,  ונים  על    לבצע לת  ועל היכושמר 

מאחריםיומיומיות  פעילויות   עזרה  יכול  ה.  האפשרככל    רב זמן    לאורך  ,ללא  לשאלותפיזיותרפיסט  לגבי    השיב 

המומלצת   דירותת סוג  הפעילות  הכדאית  ,  החזרות  הפעילות  מחלת  הנדרשומספר  עם  לאנשים  ממליצים  אנו   .

יציאה  , בכניסה ובקימה, בהליכה ישנו קושיעם זאת, אם יחד  חודשים.  6פיזיותרפיסט כל    התייעץ עםל הנטינגטון 

התייחסות קבל  לויותר    גבוהה  בתדירות  יסטפררצוי להיוועץ עם פיזיות  יטה או מרכב, או שיש מעידות ונפילות,ממ

 לה. לקשיים אטנית רפ טיפולית 

 

 פעילות גופנית לאנשים עם מחלת הנטינגטון:המלצות ל

 ים כללי קווים מנחים – פעילות גופנית

עצימות  ' בינונית. פירושה של  בעצימות  בכל פעם,  דקות    30–20  פעמים בשבוע במשך  3להתאמן לפחות    הנס .א

.  תוך כדי  שלא תוכל לנהל שיחה קצרה עם מישהו לא עד כדי כך  אבל    תרגיש שאתה מתאמץ, ש  ,היא  ' בינונית

 . לךתאימים  המהספציפיים מהם התרגילים יכול לעזור לך לקבוע   פיזיותפריסטה

אתה    בהשביום    שעהיותר ולשבת פחות. בחר    למשל, נסה לנוע.  םהיופעילות גופנית כחלק משגרת    יש לכלול .ב

תאים ליכולות הגופניות שלך.  משו  ,להתאמן. בחר את סוג התרגיל שאתה אוהב  נכון בשבילךמרגיש שהכי  
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  התאמן עם אחרים אם הדבר אפשרי,  .  שלך  ת היוםשגר קבועים, כחלק מתרגילים    חזרה על כמהלכלול  נסה  

 תמיד באימונים. לה  יכולתולשמור על המוטיבציה לעורר  עשויזה  –

 ים ספציפי  קווים מנחים – עילות גופניתפ

בעצימות   .א אירובית  יכול פעילות  את    הבינונית  יכולתשלך    סיבולתה לשפר    ים אירובי  םתרגילילנוע.    ךואת 

תרגול  ו  , ריצה קלהאו    נמרצאת  הליכה יציאה ל, קלאליפטי  אימון על או  נייחים    כושר  כוללים רכיבה על אופני

 . שמליח הליכון הליכה או ריצה על 

, כל אחד  ביצוע תרגילים שונים  –  (circuit training   חוזרניים  ניםאימותרגילי חיזוק והתנגדות או  הוספה של   .ב

 התנועה שלך. יכולת את  לשפר  העשוי  ,( לשגרת האימונים שלךבמשך מספר דקות

כריעות    מותרגילים כביצוע  עם רצועות התנגדות או משקולות,  תרגילים    כולליםתרגילי חיזוק והתנגדות   •

 פיזיותרפיסט.הבהתאם להמלצות  – (step upליות )וע( 'לאנג'ים'רעים )כ  (, מ  'סקוואטים')

 . ך לנועעשויה לשפר את יכולת  ,או לבד( , מלווה שקיבל הדרכהפיזיותרפיסטליווי הליכה סדירה )ב .ג

 . ניידות שלךהעשוי לשפר את    ,(, ישיבה וקימה מכיסאמיטהויציאה מהכניסה כמו ) תרגול מעברים .ד

 י ואת היכולת להפיק שיעול יעיל.  הנשימת   תפקודעשויים לשפר את  לחיזוק שרירי הנשימהתרגילי  .ה

 

 :וניידותשיקום להתאמת אביזרי  קווים מנחים

(  'רולטור'להציע שימוש בהליכון עם ארבעה גלגלים )יכול  בהליכה, הפיזיותרפיסט  גחה  הש לאנשים הזקוקים ל .א

 את הצורך בעזרה מאחרים. צמצםוללהעצים את רמת הבטיחות בהליכה  בנסיון

ב  יציבה  שמתקשים לשמור עללאנשים   .ב או כורסה    בכיסאלהציע שימוש  יכול  פיזיותרפיסט  ה שיבה,  יטובה 

 ולהתאים תמיכות לשמירה על מנח יציב ונח.   ייעודיים

  יםעשוי   בתמיכותשימוש  דור תנוחה וסישינויי תנוחה,  בשכיבה,  תנוחה טובה    שמתקשים לשמור עללאנשים   .ג

 . עזורל

תמיכות  ,  גליליםטריז,  כריות  תומכי קרסול,  למניעת פצעי לחץ, מגיני שוקיים,  כריות  :  תמיכותלדוגמאות   •

 . , ועודמעקי מיטה  ,חלקהה למניעת

 . טווחי תנועהעל   שמירהסייע בל  עשוייםלהם נוקשות שרירים, תרגילי מתיחה עבור אנשים שיש  .ד

 

 : ים מקדמים של המחלהלטיפול בשלב  קווים מנחים

ים.  י נסופ ה  יהבשלבו  מתקדם של המחלהה שלב  ב  את ציפיותיהם מן הטיפול  נסחחה ל אנו ממליצים לכל משפ  .א

 תחומי בהעדפותיו האישיות של המטופל, בצרכיו וברצונותיו.  -וכלו לשתף את הצוות הרבי כך,

של  איכות החיים  את  התנועה ולשפר את מצב הרוח,    יכולבני משפחה וחברים    יחד עםיצוע פעילויות מהנות  ב .ב

 אנשים עם מחלת הנטינגטון. 

, כמו התאמת המיטה,  בסביבת מגוריו של החולהשינויים  להטמיע  יש  לקידום יציבה טובה ומזעור פציעות,   .ג

 . התאמת המקלחת, הוספת מעקים, וכדומההכורסה, רוחב הפתחים, 
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