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מבוא
בעבודה זו ,אסקור את המקרה של א  ,בן  ,73הסובל ממחלת הפרקינסון משנת
.201
בחרתי במקרה זה מאחר ו -א.ל .הוא אישיות כובשת ,אדם שאינו נותן למגבלותיו
הפיסיות להכתיב את דרכו.
א .מתמיד בטיפול השבועי ,חדור מוטיבציה ונחישות לתרגל ולשפר את תפקודו.
במהלך הטיפולים ,זכיתי להכיר אדם אופטימי ,בעל חוסן מנטלי ,עם המון חוכמת
חיים וחוש הומור נפלא.
א .מהווה השראה והוכחה לכך ש'השמיים הם גבול' ) פלא עולם שמיני(..
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מחלת הפרקינסון(Parkinson's disease) -
מאפיינים:
מחלת הפרקינסון הינה מחלה נוירולוגית קשה ,השנייה בשכיחותה לאחר
אלצהיימר.
במהלך המחלה נוצר תהליך ניווני במח ,בעקבות פגיעה בתאים של החומר
השחור במח המשפיעים על ייצור הדופמין שהינו מוליך עצבי .כתוצאה מכך
חווים החולים הפרעות מוטוריות אשר הולכות ומחמירות עם קצב התקדמות
המחלה.
ידוע שלמחלה יש יסוד גנטי .בשנים האחרונות אף זוהו כמה גנים שהם גורם
סיכון להתפתחות המחלה.
נוסף על כך ישנן השפעות סביבתיות שמעלות את הסיכון לחלות במחלת
הפרקינסון ,למשל :חשיפה לחומרי ריסוס והדברה ,מגורים בעיר ושתיית מי
בארות.
על אף הדימוי כי המחלה פוגעת בעיקר באוכלוסייה המבוגרת ,מתגלים לעיתים
אותותיה גם בקרב צעירים בשנות השלושים והארבעים לחייהם .הגיל הממוצע
בו מתגלה המחלה הוא  58ועל פי האומדן מגיע מספר החולים במחלת
פרקינסון בישראל לכ – .20,000
התסמינים:
התסמינים של מחלת פרקינסון מתפתחים באופן הדרגתי .בתחילה כמעט שלא
מבחינים בהם ,אולם בהמשך הם מתקדמים וגורמים למטופל למגבלה תפקודית
קשה.
אלה הם התסמינים המרכזיים:
רעד בגפיים
נוקשות בשרירים ,במיוחד ברגליים.
איטיות בתנועה
קושי בהליכה
הפרעות דיבור ובליעה
איבוד שיווי משקל ,חוסר יציבות
קושי בריכוז
אובדן זיכרון וחשיבה איטית
ירידה במצב הרוח ,דיכאון ועצבנות.
בעיות בדרכי השתן ועצירות
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כאבים
בעיות שינה
עם החרפת המחלה יש ירידה תפקודית קשה ,והמטופל נעשה יותר ויותר תלוי
בזולת ,עד למצב של תלות מוחלטת  ,צורך בעזרה ובהשגחה במשך כל שעות
היממה.
הטיפול בפרקינסון:
טיפול תרופתי:
למרבה הצער ,אין כיום טיפול שיכול לרפא את מחלת הפרקיסון ,אין החלמה
מפרקינסון ,אולם ניתן להביא לשיפור ניכר בתסמיני המחלה .הטיפול הוא
בעיקר באמצעות תרופות שמעלות את רמת הדופמין במוח .לא ניתן לתת
דופמין בכדור ,משום שהוא אינו יכול להגיע למוח ,אולם חרף המגבלה הזאת
קיימות כמה תרופות שמאפשרות להעלות את רמת הדופמין ואת פעילות
הדופמין במוח.
ניתוח:
הטיפול באמצעות ניתוח במחלת הפרקינסון היה נפוץ בעבר .לאחר גילוי ה-
 Levodopaהוגבל הטיפול הכירורגי למספר מקרים .באחד מההליכים הנקרא
 Cryothalamotomyמוחדר סמן בדיקה מתכתי מקורר מאד לתלמוס )"תחנת
ממסר" הממוקמת עמוק במוח( על מנת להשמיד את האזור האחראי ליצירת
הרעד .הליך רפואי זה ודומיו מוחזרים לשימוש במקרים של חולים הסובלים
מרעד חמור או חולים שהמחלה פגעה רק בצד אחד של גופם .מחקרים הצביעו
על כך שניתוח ה Pallidotomy-משפר סימפטומים של רעד ,נוקשות ,ואיטיות
בתנועה ,כנראה על ידי קטיעת המהלך העצבי בין ה Globus Pallidus-לבין ה-
 Striatumאו התלמוס.
איך לומדים לחיות עם מחלת פרקינסון?
חשוב להיות במעקב רפואי מסודר ולהקפיד על הטיפול המומלץ .התאמה
אישית של הטיפול והקפדה עליו מאפשרות להשיג הקלה ניכרת בתסמינים.
כמו כן ,מומלץ לשמור על תזונה מאוזנת שעשירה בסיבים תזונתיים כדי למנוע
עצירות.
כדי לשמור ככל האפשר על העצמאות יש להיעזר בטיפולי פיזיותרפיה וריפוי
בעיסוק .בשלב מתקדם יותר של המחלה חשוב מאוד לסדר את בית המגורים
באופן שיאפשר ניידות מקסימלית חרף הקושי בהליכה .לאחר התקדמות נוספת
של המחלה יזדקק המטופל לעזרה של מטפל או של מטפלת במשך כל שעות
היממה.
פעילות גופנית-
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מחקרים מראים שלפעילות גופנית יש השפעה מיטיבה על חולי פרקינסון.
מחקרים מצאו שפעילות עצימה משפיעה לטובה על החמרת המחלה.
נראה שבפעילות גופנית משתחררים חומרים המגנים על תאי הצב במוח.
פעילות במים-
מחקרים מצאו שלפעילות במים חשיבות גדולה בטיפול בחולי  -PDמסייעת
בשיפור שיווי המשקל ,ההליכה ,התנועתיות והתפקוד בחיי היום יום וכן בשיפור
המצב המנטלי והרגשי.
התכונות הטיפוליות של המים
המים ידועים כבר במשך אלפי שנים כבעלי תכונות ריפוי .בין תכונות הריפוי של
המים המסייעות לחולי פרקינסון הינן:
נועם ורוגע :המגע עם המים נעים ומרגיע ומסייע לסובלים מהתקפי זעם או
מהפרעות נפשיות כדיכאון.
התנגדות המים :המים יוצרים התנגדות טבעית לתנועה בתוכם .התנגדות
טבעית זו מסייעת לחיזוק השרירים ולהרחבת המרחב התנועתי.
ציפה :גוף האדם מלא אוויר ,לכן ,בבואו המגע עם המים ,הגוף נוטה לצוף על
פני המים .הציפה הופכת את התנועה לקלה יותר ,מפחיתה לחץ מהמפרקים
ומהשרירים.
לחץ הידרוסטטי :מסייע בשיפור פעולת הריאות .ככל שמעמיקים להיכנס למים,
הם יוצרים לחץ עדין על הריאות .לחץ זה מחייב את הריאות לעבוד קשה יותר,
ובכך משפר את יכולת הנשימה.
טמפרטורת המים :כאשר טמפרטורת המים חמימה ונעימה היא מסייעת בהפגת
והרגעת כאבים.
כיצד מסייע הטיפול במים לחולי פרקינסון?
הפחתת הרעד :בתוך המים פוחתת תופעת הרעד בגפיים .הפוגה זו ,גם היא
זמנית ,לזמן הטבילה במים בלבד ,מביאה הקלה לחולה והפוגה קלה מן הסבל.
שיפור והקניית שליטה על שיווי המשקל :אחת הבעיות המטרידות חולי פרקינסון
היא הנושא של איבוד שיווי המשקל ונפילות .המים מקלים על השמירה על שיווי
המשקל בתוכם .עקב תכונה זו שלהם הם מאפשרים לחולה לחוות חוויה של
שמירת על שיווי המשקל במצבים שונים וברצף .כמו כן ,הם מאפשרים לחולה
ללמוד טכניקות של שמירה על שיווי משקל אשר יוכלו לשרת אותו גם מחוץ למים.
תנועה ושמירה על הכושר הגופני :חולי פרקינסון רבים ממעטים בתנועה .הדבר
נובע מהחשש ליפול ,ממבוכה עקב חוסר השליטה על תנועות הגוף ועקב כאבים
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וקושי בזמן התנועה .מאחר והמים מטשטשים ומפחיתים חלק מן התופעות הללו,
הם מאפשרים לחולה להזיז את גופו ולהפעילו .התנועה חשובה מאז לזרימת
הדם ולשמירה על תפקוד האיברים והשרירים שלא נפגעו .כמו כן ,התנועה יכולה
לסייע בהאטת הידרדרות המחלה.
הרגעה ושיפור מצב הרוח :חולי פרקינסון רבים סובלים מדיכאון ומהתקפי זעם.
המים מקנים לחולה רוגע ,מסייעים לשיפור מצב הרוח )גם על ידי חוויית
ההצלחה בתרגילים( ומפחיתים תסכול והתקפי זעם.
גישות נפוצות בהידרותרפיה הן  Halliwickשהיא גישה שמתעלת את סגולות
המים לחיזוק ושיפור הבטחון במים ,Bad Ragaz ,שהיא גישה שמשתמשת
בהתנגדות לתנועה בתוך המים ו –  -Watsoשהיא טכניקה להרגעה ושיפור טווחי
תנועה .במסגרת טיפולים אלו מתבצעת הליכה במים בכיוונים שונים והחלפות
כיוון ,עמידה ושמירה על שיווי משקל תוך כדי הנעת גו או ידיים או יצירת
מערבולתיות במים ,תרגילי חיזוק בעזרת מצופים שונים ותרגילים פונקציונאלים
שונים בהתאם לצרכי המטופל.
לסיכום -הידרותרפיה מהווה מענה יעיל להפחתת הסימפטומים של חולי
פרקינסון ולשיפור הרגשתם הכללית.
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סקוליוזיס )( scoliosis

סקוליוזיס ,או עקמת ,היא ליקוי יציבה בעמוד השדרה שמתבטא בסטייה של
עמוד השדרה שמקבל את צורת האותיות הלועזיות  SאוC .
צורת האות  Cיכולה להיות ימנית או שמאלית וגם צורת האות  Sיכולה
להתבטא בצורת "כתב ראי".
אצל הסובלים מסקוליוזיס ניתן להבחין בהבדלי גובה בין הכתף הימנית לכתף
השמאלית ,במרחק לא שווה של השכמות מעמוד השדרה ,בבליטה של שכמה
.אחת יותר מהשנייה ,ובחוסר איזון בגובה עצמות האגן
שכיחות סקוליוזיס שהנטייה שלו היא יותר מעשר מעלות היא בין שניים
לשלושה אחוזים בקרב האוכלוסיה וכך גם השכיחות של סקוליוזיס שבו הנטייה
היא של עד  20מעלות .אחד מ 2500-בני אדם לוקה בסקוליוזיס שהנטייה שלו
גדולה מ 20-מעלות .לרוב ,מספר הנשים הסובלות מסקוליוזיס גבוה יותר
מאשר גברים ונטייה ימינה של חוט השדרה שכיחה יותר מאשר נטייתו שמאלה
.
:סיבות וגורמי סיכון
ברוב המקרים של עקמת הגורם למחלה אינו ידוע .אולם ,ישנם מספר מצבים
:שעלולים לגרום לעקמת
עיוות מולד במבנה של עמוד השדרהפגיעה במערכת העצבים שגורמת לשיתוקים שונים או במחלות שריר שונותכמו שיתוק מוחין וניוון שרירים.
פגיעות שונות בעמוד השדרה עקב תאונה או מחלה כמו אוסטאופורוזיס ודלקתמפרקים.
בעיות גב מבניות בשלד כמו במצב שבו רגל אחת קצרה מהשנייה.תופעות נלוות וסיבוכים:
אנשים הסובלים מסקוליוזיס נוטים לסבול מכאבי גב יותר מהאוכלוסייה
הכללית .בנוסף במצבים של עקמת קשה עלולה להיווצר הפרעה בפעילות אברי
בית החזה ובמיוחד הלב והריאות מה שעלול להוביל לקוצר נשימה ,נטייה
לדלקות ריאה ובמצבים קשים אף לאי ספיקת לב.
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הטיפול המומלץ:
פיזיותרפיה/פילאטיס -הארכת השרירים המקוצרים יותר וחיזוק השריריםהחלשים .עבודה סימטרית על  2הצדדים.
שיטת שרוט -תרגול נשימתי המשמר את עבודת הריאות .מחוך – בעקמת עם זוית מעל  25מעלות מומלץ על מחוך בשלבי הגדילה כדילמנוע החמרה .המחוך מותאם אישית ע"י האורתופד.
 ניתוחים – במקרים של עקמת מעל ל 60-מעלות יבוצע ניתוח במידה וקיימתהפרעה נשימתית .בניתוח מתבצע קיבוע של החוליות הרלבנטיות.
הידרותרפיה-
רוב הפעמים ,הילד או הבוגר אשר סובלים מבעיות עקמת ,יצטרכו לתרגל
פעילות גופנית מיוחדת .מטרת הטיפול אינה לרפא את העקמת ,מכיוון שלרוב
היא אינה יכולה להיעלם .אולם יש להאט את קצב התקדמותה עד כדי עצירה
מוחלטת ,ולנסות לשפר את זווית העיקום ,עד כמה שניתן.
הידרותרפיה עשויה לסייע במקרים אלה מכיוון שתחת המים ,האדם אינו מרגיש
בכובד המונח על כתפיו ,ולכן הוא יכול להרפות את שריריו ,ולשמור על טווח
תנועה רחב.
מכיוון שהמים מאפשרים לימוד פשוט יותר של תנועות מסוימות ,טיפול זה עשוי
לסייע בעצירת התפתחות העקמת .במים ,יוכל המטפל לעבוד על דימוי עצמי
ויציבה טובה יותר ,כמו גם על פעילויות נוספות הקשורות למערכות נוספות
בגוף ,כמו מערכת הנשימה ,סיבולת לב-ריאה ,תפקוד המפרקים ,חיזוק
השרירים ושיפור הקואורדינציה.
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קיפוזיס -עקמת בגב ) )Kyphosis
קיפוזיס ,או בשמה העברי עקשת ,היא סוג של דפורמציה )עיוות( בעמוד
השדרה במישור הקדמי אחורי  -להבדיל מעקמת )סקוליוזיס( ,המאופיינת
בהתעקמות של עמוד השדרה לימין או לשמאל .מדובר בכיפוף "מוגזם" של
עמוד השדרה הקדמי ,מעבר לכיפוף הטבעי בשיעור  20-40מעלות )טווח
הנורמה(.
כיפוף גדול מזה נחשב קיפוזיס פתולוגי .כיפוף מוגבר במידה מתונה )50-60
מעלות( שכיח  -והממצא קיים בקרב  10%-5%מהאוכלוסייה הבריאה ,אך אינו
כרוך בתסמינים משמעותיים או בבעיה אסתטית קשה .לכן ,בחלק גדול
מהמקרים ,אינו מחייב טיפול וכרוך במעקב בלבד ,עד לתום הצמיחה.
קיפוזיס קשה ,בשיעור מעל  70מעלות אינו שכיח  -ושכיחותו בקרב האוכלוסייה
הבריאה אינה עולה על  .2%לרוב ,קיפוזיס קשה מלווה בכאב גב מוגבר וקבוע,
המקשה על תפקוד יומיומי.
קיפוזיס מוגבר עלול לגרום ללחץ ו/או למתח על המבנים העצביים בתעלת
השדרה )חוט השדרה ושרשי העצבים(  -ולגרום לתסמינים עצביים.
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הסיבות לעקשת קבועה יכולות להיות תמט של החוליות עקב דלדול עצם ,דלקת
עצם וסחוס )אוסטאוכונדריטיס( ,או דלקת חוליות מקשחת.
דרכי הטיפול:
פיזיותרפיה וטכנולוגיה שיקומית-
לעיתים ניתן בטיפול שמרני במסגרת פיזיותרפיה לשפר את הליקוי באמצעות
חיזוק וקיצור שרירי הגב העליון והארכת שרירי החזה .שיקום היכולות
התפקודיות בגב וטיפול בבעיות העצב -שריר -שלד .תחומים אלה כוללים טיפול
נשימתי עקב הפגיעה בתנועת בית החזה והנשימה ,שיקום אורתופדי או נוירולוגי,
טיפול יציבתי וכדומה.
הפיזיותרפיסטים משתמשים בידיהם לביצוע מניפולציות ומוביליזציות ידניות,
עיסוי לשרירים וכדומה .כמו כן ,הם משתמשים במודולציות חשמליות
וקריותרפיה להפחתת כאב ,הרפיית שרירים וחימום רקמות או באמצעים מכנים
כדי להחזיר את עמוד השדרה למנח תקין )במקרים קלים( תוך התעסקות
במכניקה ובתזוזה של עמוד השדרה.
ניתוח:
התערבות ניתוחית מתבצעת במקרים קשים ,או כאשר יש חשש למוות של
החולה .בניתוח ,מנסים לשקם את עמוד השידרה וליישרו בעדינות .הניתוח נחשב
לקשה .יש כמה סכנות לניתוח  :פגיעה בחוט השדרה  -העלול להוביל לשיתוק
לצמיתות ,שבירה של החוליות או דימום.
טיפול במים:
הודות לתכונות המים ,הטיפול בהידרותרפיה מתאים במיוחד  .בטיפול בעקשת
תורמים המים להרפיה ,לשמירת טווחי תנועה במפרקים ולהגדלתם .במקרה
הצורך ניתן להשתמש בתכונות התנגדות המים לחיזוק של שרירים שונים ללא
יצירת עומס אנכי על מפרקי הגוף ועל עמוד השדרה .היתרון בפעילות במים
בתחום ליקויי היציבה טמון בכך שקיימת האטה של שלבי התנועה השונים
)כתוצאה מהתנגדות המים( ומתאפשרים “תנאי לימוד” יעילים יותר.
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גיליון מטופל -א.ל.

מידע כללי:
א.ל .כבן  ,73נשוי , 4+גר ברמה"ש .בעבר היה בעלים של בית דפוס )ליצור
קופסאות לסיגריות ובהמשך לתרופות( ,כיום משמש כיועץ עצמאי למפעל.

הסתכלות כללית:
ביבשה:
א.ל .מסתייע בקלנועית  .הולך צעדים מעטים לבד ,בביתו מסתייע במקלות
נורדים ובקלנועית .
גבו כפוף מאד בשל העקמת.
מתנהל באיטיות אך באופן עצמאי בהתפשטות ,לבישת סנפירים  .מסתייע
במעקה הבריכה בכניסה ויציאה מהבריכה.
במים:
הולך במים בגובה הברכיים ללא אחיזה במעקה ,צעדים קטנים.
שוחה חתירה  20-בריכות! לפני כל טיפול.

היסטוריה רפואית:
א.ל .סובל מעקמת )סקוליוזיס( מגיל צעיר .בהמשך התפתח קיפוזיס שהחמיר עם
פרוץ מחלת הפרקינסון:
בשנת  2007אובחן כחולה פרקינסון .טופל בפיזיותרפיה עם שיפור מינימאלי ,
קיבל הפנייה להידרותרפיה בשנת  .2010כאשר הגיע לבריכה ב"עולם המים"
סבל מכאבים בעיקר בגב עם הקרנות מהגב לאורך הירך הקדמית וחולשה ניכרת
ביד שמאל.
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בעקבות החמרה במצבו )טופל בתחילה בכדור אחד ליום והגיע למצב שבו נוטל
 6כדורים ביום( -במאי  - 2012עבר ניתוח השתלת אלקטרודות וקוצב )Deep
.( Brain Stimulation
הניתוח עזר וסימפטום הרעד במנוחה פסק ,אך נותרו הכאבים בגב.
בפברואר  2014עבר ניתוח דיסקטומי בחוליות  L4-L5בשל הכאבים בגב ולאחר
כחצי שנה -חזר לטיפולי הידרותרפיה עם קושי רב בהליכה ,הליכה איטית ולא
יציבה ,כאבים בגב עם הקרנה לירך קדמית ,סקוליוזה גבית ניכרת לשמאל ,כח
גפיים תחתונות ירוד.
מאז  2014ועד היום -מטופל במקביל בהידרותרפיה )פעמיים בשבוע(,
ובפיזיותרפיה ) 3פעמים בשבוע(.
בעבר נהג לשחות  30בריכות גב לפני הטיפול ,כיום שוחה  20בריכות חתירה.
מטופל בתרופות קבועות.

הערכת תפקוד:
א.ל .מתפשט ומתלבש עצמאית אך הדבר גוזל ממנו זמן רב .בבית -מסתייע
בהליכה במקלות נורדים )צעדים מעטים ,קטנים ואיטיים(  -בעיקר מתנייד עם
קלנועית .בחוץ -נוסע עם האוטו ,מתנייד עם הקלנועית ומתהלך מעט עם המקלות
במרחקים קצרים בלבד .נכנס לרכב באופן עצמאי.
לאחרונה מדווח על החמרה בחוסר שיווי משקל  .בעלייה במדרגות -קל לו יותר,
משום שנעזר במעקה.

תוכנית עבודה:
מטרות פונקציונאליות:
טווח קצר :שחייה  20בריכות בפחות משעה.
טווח ארוך :הליכה  500מ' בפחות מחצי שעה ,הרמת רגל ללא צורך בהחזקת
מעקה.

מטרות טיפוליות:
טווח קצר :הרפייה יישור ומתיחות במטרה לרכך את הספאזם
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טווח ארוך :סיבולת לב ריאה ,עבודה על שיווי משקל.

מערך טיפולי:

 .1מטרה :תרגול שיווי המשקל ,חיזוק והארכת גו ,שימור טווחים
חימום -לאחר שחיית  20בריכות חתירה:
הליכות במים בגובה האגן עם גו זקוף ,ניתן לשלב תמיכה בידי המטופל מלפנים
.
הליכה קדימה
הליכה צידית
הליכה אחורית
תרגילים :
עמידה בבריכה במנח זקוף ,כשהמטפל מנסה ליצור מערבולות ו'להפיל'
קדימה/אחורה.
העלאת קושי -עמידה עם  2רגליים על "פיתה"/דלי ,שמירה על מנח זקוף תוך כדי
שהמטפל יוצר מערבולות.
תרגילים עם מצוף בכל יד:
עמידה בפיסוק ,סגירה ופתיחה של היד קדימה ואחורה
הורדה והרמה של הידיים לתוך המים ,שמירה על גו זקוף
סגירה ופתיחה של הידיים מאחורי הגב
מטופל שוכב על הבטן ואוחז במצוף מעל הראש )בחץ( ,מטפל מושך את המטופל
לצורך מתיחה בגו.
סיום טיפול עם ווטרדנס +וואטסו למתיחות כלליות והרפייה.
 .2מטרה :תרגול שיווי המשקל ,שיפור סיבולת ריאה וחיזוק שרירי ליבה וגפה
תחתונה:
חימום :לאחר שחיית  20בריכות חתירה:
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הליכות במים עם הסנפירים
הליכה קדימה
הליכה צידית
תרגילים:
עבודה עם רגליים באוויר:
דיווש באופנייםשחיית ישיבה עם/בלי בננהעמידה על רגל אחת
עמידה על רגל אחת וסיבוב של הרגל באוויר 2 .הצדדים.
מטופל נשען על הפינה של הבריכה  ,רגל אחת מיישר למטה ורגל שנייה למעלה,
המטפל דוחף את הרגל התחתונה כדי לתת התנגדות ומתיחה
סיום עם ווטרדנס+ווואטסו למתיחות כלליות והרפייה.
 .3מטרה :תרגול שיווי המשקל ,חיזוק והארכת הגו ,גמישות ושיפור טווחים.
חימום :לאחר שחיית  20בריכות חתירה:
הליכה במים קדימה עם הסנפירים תוך שמירה על גו זקוף.
תרגילים :עם המצוף הארוך:
מטופל בשכיבה על הבטן ,ראש במים 2 ,ידיים מחזיקות במצוף הארוך כשהן
ישרות קדימה )חץ( .המטופל מבצע תנועות חתירה ברגליים כשהמטפל
דוחף את ידי המטופל עם המצוף למטה ואחורה )נוצרת התנגדות(.
שחיית גב אחורה עם מתיחת הידיים לאחור כשהן מחזיקות במצוף הארוך,
המטפל נעמד בתוך המרווח שנוצר כדי ליצור מתיחה ויישור הגב.
המטופל מבצע תנועות חתירה ברגליים ,תוך שהמטפל מותח את הידיים
והגב בהליכה לאחור.
המטופל מחזיק במצוף קדימה )חץ( ,ראש במים ,המטפל מרים את הידיים עם
המצוף למעלה לצורך מתיחת הגב.
סיום :וואטסו +ווטרדאנס למתיחות והרפייה
 .4מטרה :תרגול שיווי משקל ,חיזוק והארכת גו ,שיפור טווחי תנועה
חימום :לאחר  20בריכות חתירה :
הליכה במים קדימה עם הסנפירים
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תרגילים :עם גומיות:
עמידה עם הגב לגומיות והליכה קדימה תוך כדי החזקת הגומיות מתוחות
כשהידיים לאחור
עמידה עם הפנים לגומיות וקירוב שכמות עם מרפקים כפופים .
עמידה –צד ימין לקיר ,יד שמאל מתחילה למתוח את הגומיה מכיוון הקיר
שמאלה ,עד לסיום טווח תנועה בצד שמאל.
אותו תרגיל יבוצע גם בצד השני.

סיום-
הרפייה :מטופל עם ראש במים ,מחזיק מצוף ארוך קדימה  ,תנועת אופניים עם
הרגליים ,מטפל מוליך אותו.
וואטסו+ווטרדאנס להרפייה ומתיחות.
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:ביבליוגרפיה

 יש: ישראל. פיזיולוגיה ופתולוגיה,אנטומיה- גוף האדם.(2010) 'ד"ר תמיר ע
. הפצות

:אתרי אינטרנט
http://www.parkinson.org.il
http://www.hydrotherapy.co.il
http://www.clalit.co.il
http://hamichlol.org.il
http://www.doctors.co.il
http://www.swimming.co.il
http://www.infomed.co.il
http://www.ynet.co.il
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