
 

 

 Long Covid -ילדים בצל ה

 2021שבוע הפיזיותרפיה 

 

ילדים אשר החלימו מקורונה,   ילדים ברחבי העולם.    - פוסט תסמינים  סובלים מתקופת הקורונה השפיעה וממשיכה להשפיע על מליוני 

 פיזיותרפית. . פגיעתם הגופנית מחייבת התייחסות שיקומית הפוגעים בתפקוד ובאיכות החיים  ויראלים שונים

 

 מתוך הספרות:

o  סמפטומים שונים לאחר החלמתם  1-3יותר ממחצית מהילדים שחלו בקורונה, מדווחים על 

o יותר ממחצית מהילדים שחלו בקורונה עדין מדווחים על סמפטומים  שלב האקוטיארבעה חודשים לאחר ה , 

o מהם סובלים ילדים המחלימים מקורונה כוללים:   סמפטומים 

 עייפות וחולשה, כאבי שרירים, כאבי פרקים, כאבים בחזה, רעד, סחרחורת  •

 בטן, שלשול, עצירות  ול , ירידה במשקל, כאבי כהעי  במערכת  שינויים בחוש בטעם והריח, בעיות •

 לב ות באוזניים, דפיק  , צלצולגודש באף, קשיי נשימה, שיעול יתר  •

 זיכרון  ריכוז, הפרעות  ראש, קשיי  שינה, כאבי  החודשי, קשיי במחזור  שינויים •

 שיער  נימול, נשירת  פריחה, תחושת  •

 ביכולות ובסבולת  ירידה  דווח על  מאמץ   בדיקת  שעשו בחולים •

 

 

 

 Covid -longפיזיותרפיה לילדים מחלימים מקורונה, הסובלים מ 

כל אלו גורמים לירידה תפקודית   , סבילות נמוכה למאמץ, עייפות משמעותית במאמץ וחולשה כללית.  long-Covid הסובלים מ לילדים  

 ויוצרים הפרעה בהשתתפות הילדים בפעילויות עם בני גילם.  

 : דגש על עם  תכנית ההתערבות   לפנות לפיזיותרפיסט אשר יתאים  מומלץלכן,  

, חיזוק כח שרירים, תרגול יציבה, תרגול לשיפור שיווי משקל  תתנועה אקטיבילתרגול תפקודי, עידוד פעילות גופנית מותאמת, 

   . , שיפור הכושר האירובי וסיבולת שריר וקואורדינציה

טיול  ,  בסידור הביתה  עזר מומלץ לשלב פעילות גופנית ותנועה תפקודית במהלך היום במסגרת הבית והמשפחה. פעולות כמו: כמו כן,  

התפקוד והיכולת  ישפרו את  - במדרגות במקום מעליתשימוש , אשפהפינוי  ,  וגינון החצר  , השקיה כביסה  תלייה והורדה, הכלבעם 

 הגופנית של הילד המחלים. 

 תוכניות התערבות פיזיותרפית מגוונות מוצעות לילדים חולים ומחלימים מקורונה.  

 

 

 

 



 

 

 

 התוכניות כוללות:  

 פעילות גופנית הדרגתית תחת השגחה של פיזיותרפיסט וליווי צמוד  •

 אורח חיים פעיל •

 אבחון והערכה )תפקוד, השתתפות וגורמים גופניים(   •

 קבוצתית \בניית תכנית טיפול פרטנית •

 מעקבים שוטפים, הדרכת הורים וצוות   •
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 !!!פיזיותרפיה מקדמת בריאות

פעילות גופנית בגיל הילדות וההתבגרות הינה בעלת יתרונות בריאותיים רבים הקשורים לכושר הגופני, למסת העצם, השריר והשומן  

 ולגורמי סיכון למחלות לב וכלי דםבגוף, לסיכון להשמנה עתידית 

 

 

 שבוע פיזיותרפיה שמח! 

 בהצלחה. 
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