
 

 	
	
	

 

 הנחיות שיקום לאחר תפירת גיד אכילס
 הנחיות כלליות

ימים יש לתת למטופל מנוחה עד  3המנע מכאב חזק, אי נוחות היא דבר מקובל. במידה והכאב נמשך מעל  .1
 להפחתה בכאב. במידה ואין שיפור בכאבים יש להפנותו לבדיקת רופא.

 שבועות לאחר ניתוח. 8ופלנטרפלקציה  המנע ממתיחות פסיביות לדורסיפלקציה .2
ולכן חשיבותו  DFללא עליה בשיעור קרעים חוזרים בתנאי שמבוצע ללא מתיחה ל  נשיאת משקל מעודדת ריפוי .3

 הרבה של הקיבוע.
יכולים להיות לא נוחים ומעייפים אך לא אמורים לגרום כאב או נפיחות. במידה וכן יש לפחית את  CKCתרגילי  .4

 העומס.
 חשיבות ההגנה על הרגל בתקופה זו. חודשים לאחר ניתוח ולכן 4שבועות עד  6הסכנה לקרע חוזר גבוה בעיקר ב .5
 חודשים. 9-12חודשים לאחר ניתוח ובמקרים רבים דרושים  6אין לצפות מספורטאי לחזור לפעילות מוקדם מ  .6
בלבד. פעמים רבות, נשנה את אופי  להנחיההפרוטוקול הוא כללי, ומשמש ין מטופלים. קיימת שונות רבה, ב .7

 הספציפי והנסיבות. השיקום ולוחות הזמנים לפי צרכי המטופל
 

 6-9 חודשים 5-6 חודשים 4-5 חודשים 3-4 חודשים 8-12 שבוע 6-8 שבוע 3-6 שבוע 1-3 שבוע
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 בברכת בריאות שלמה והחלמה מהירה,
 ד״ר שי טננבאום


