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 הנטינגטון מחלת אנשים עם  לפיזיותרפיסטים המטפלים בקווים מנחים 

  באנשים עם מחלת הנטינגטון   יזיותרפיפה באשר לטיפול    , ספרות עדכנית-, מבוססיקווים מנחיםמספק  זה  מסמך  

מתוכנית הטיפול ובלתי נפרד  משמעותי  חלק    הטיפול הפיזיותרפי הוא.  ואיכות חיים  תפקוד,  ניידותמטרה לשפר  ב

, ריפוי בעיסוק, ייעוץ ובבליעה  טיפול בדיבורהרפואי והסיעודי,  טיפול  ה יחד עם  ,  באנשים עם הנטינגטון  תניהכולל 

 או פסיכיאטרי. ו/ יפסיכולוג בנושא תזונה, ליווי  

 

  תפקיד הפיזיותרפיסט:

ל יש  הפיזיותרפיסט,  של  תפקידו  הערכבמסגרת  כוללנית  בצע  תפקודית  יכולת    –ה  שריר,  הליכההערכת   , ים כוח 

מוטורית, אתלו   ,ויציבות  יציבה   שליטה  על    אמוד  של  השפעתם  ל המטופל  יכולתו   ביתמשק  נהל  ל  ,עצמולדאוג 

 ומובילה  ,ותפקוד  בעיות ניידותאת הסיבות להתרחשותן של להבין  מסייעת  . ההערכה ולהשתתף בפעילויות מגוונות

 .מיטבית טיפולתוכנית לעיצוב 

 

 :פיזיותרפיסטהיוועץ עם ליש מתי 

אימונים והטמעת    אישית  טיפול תוכנית    לבנייתקבלת האבחנה,  פיזיותרפיסט זמן קצר לאחר  עם    להיוועץמומלץ  

ולהשתתף לבצע פעילויות יומיומיות  של המאובחנים החדשים  את יכולתם    כך, נמטב.  מותאמים כחלק משגרת החיים

יכול  הניתןככל    רבזמן    אורך לבפעילויות אקטיביות   הפיזיותרפיסט  , סוג בנוגע לתדירותלשאלות  מענה  ב לסייע  . 

, עליו  חווה מעידות או נפילות,  יםבמעבר,  חווה קשיים בהליכההנטינגטון  מחלת   התרגילים. אם אדם עםועצימות  

ב  תקופת  פיזיותרפיסט  להיוועץ  )ארוכה  טיפול  למשך  של צורך  ל  ,שבועות(  10–8  לדוגמאיותר  והטמעה  תרגול 

 התפקוד. במטרה לשפר את  אישית-אסטרטגיות מותאמות

 

 : אקטיבייםתרגילים המלצות ספציפיות ל

  –   55%  ביןדופק    ,בינוניתעצימות  בפעילות אירובית )על הפיזיותרפיסט להמליץ לאנשים עם הנטינגטון לבצע   .1

כדי  ,  לפחות  שבועות  12ך  משב  פעמים בשבוע  3  ,שילוב עם חיזוק פלג גוף עליון ותחתוןב  ,(מהדופק המירבי  90%

 . לשפר את הכושר ולייצב או לשפר את התפקוד המוטורי

 . יומיומיאת התפקוד ה המסוגלות לבצע פעילות אקטיבית מגוונת ופעילות אירובית יכולה לשפר את  •

נייחים, הליכה    םאימון עכוללים    יםאירובי   ם רגילית • הליכון  והליכה על    קלהאו ריצה  מהירה  אופניים 

 . חשמלי

 .התפקוד המוטורי  שיפורלעזור ל יכולתרגילי חיזוק והתנגדות בשגרת הפעילות הגופנית   שילוב •

והתנגדות   •   ות כריעביצוע    ,משקולות  או  רצועות התנגדותמודרך עם  -תרגול ים לכלול  יכולתרגילי חיזוק 

 וכד'.   ,(step up)'סקוואטים'(, ִמְכרעים )'לאנג'ים'(, עליות )

  supervised gait)  הליכה   ביצוע אימוניל, אחד על אחד,  מפגשים טיפוליים פרטניים  הציע על הפיזיותרפיסט ל .2

training)ואורך צעדהליכה   מהירות כמום מדדי פרלש , במטרה. 
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אישית  התוות ל  ניתן  .3 מותאמים  משקל  תרגילים  שיווי  ובעצימות    ,לשיפור    היציבות  לשיפור  ,בינוניתבתדירות 

כמו    פונקציונלי  הטיפול יכלול תרגול  ם ליקויים בשיווי משקל.ולהעלאת תחושת הביטחון ביכולת להתמודד ע

 במדרגות. וירידה עליה  תרגול ו במרחב מעברים, הליכהביצוע 

שרירי הנשימה    , לחיזוקנשיפהה יעילות  ושאיפה  הנפחי    לשיפור  נשימה  תרגילי  בצעל  יש  בפיזיותרפיה  בכל טיפול .4

 . והיכולת לפנות כיח  יעילות השיעולמיקסום ו

 .אפשרית-יציבה מיטביתלהשגת , )postural control)השליטה ביציבה  אימון לשיפורלשלב   יכולותרפיסט פיזי ה .5

ה  .6 עםוודא  ל  פיזיותרפיסטעל  אנשים  עבור  הטיפול  סידור  כוללות  מתקדם  בשלב    הנטינגטון מחלת   שתוכניות 

אקטיבית,  ולםה   תנוחה תנועה  ותכופים  תנוחהשינויי  ,  עידוד  נשימה  תרגילי  ו  הדרכה,            . מלוויםללמטפלים 

אסטרטגיות לשמירה  למציאת    יתן דגשצוות הפיזיותרפיסטים  חשוב ש,  של המחלה  ינ הסופבשלב  כחלק מהטיפול  

המטופלים להשתתףעל   של  הניתןבפעילות מותאמת    היכולת  ככל  רב  זמן  תוך  לאורך  של  ליווי  ,  בני  והדרכה 

 . משפחהה

 

 : אביזרי עזרלגבי המלצות ספציפיות 

 ת. ועצמאו כדי לקדם בטיחות באביזרי עזר לניידותשימוש  לשקול ניתןבהליכה,  עזרהעבור אנשים הזקוקים ל (א

  , תמיכות מותאמות  - אביזרי עזר לישיבה, קרי  שימוש ב,  ם יותרמתקדבמצב  מחלת הנטינגטון  אנשים עם  עבור   (ב

 .שכיבהבישיבה ובלקדם יציבה טובה יותר עשוי 

,  גליליםטריז,  למניעת פצעי לחץ, מגיני שוקיים, תומכי קרסול, כריות  כריות  לתמיכות:  דוגמאות   •

 . , ועודמעקי מיטה  ,למניעת החלקהתמיכות  

  –   (Broda chair  'ברודה'מסוג    ורסה סיעודיתלהשתמש בכ  מומלץבשלבים מתקדמים של מחלת הנטינגטון,   (ג

 . אפשרית- ישיבה מיטביתצורך דומה לאביזר  באו  ,כיסא גלגלים(ורסה מרופדת עם שילוב של כ

נוקשות,   (ד עלעבור אנשים שחווים  וחתירה לשמירה  על  בשמירה  לסייע    ות עשויתנועה    יטווח   הפעלה פסיבית 

   על הגיינה. לשמוריכולת על השלמות העור ו

 

 :המלצות לטיפול בשלב מתקדם

  יה בשלבטיפול  מן הו  מתקדם של המחלה,השלב  ב  את ציפיותיהם מן הטיפול  רצוי שהחולה ובני משפחתו ינסחו (א

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

מכוונות (ב בפעילויות  פעילה  חברתיות  בומטרה  -מעורבות  על  עשויה  פעילויות  לטובה  הרוחלהשפיע  של    מצב 

 . םהאיכות חייועל   אנשים עם הנטינגטון

 . יש להציע ולהטמיע את השינויים הנדרשים בסביבת מגוריו של החולהלקידום יציבה טובה ומזעור פציעות,   (ג
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