
טיפול עצמי במצבי נקע בקרסול
ankle sprain, sprained ankle

לשיפור איכות חיים



במה נעסוק בהרצאה
מהו נקע ושכיחותו באוכלוסייה•

תסמינים–כיצד נקע קרסולי נגרם •

דרכי אבחון•

דרכי טיפול במצבי נקע בקרסול•

זמן החלמה–עוצמת הטיפול המשולב •

מתנה לבריאות איתנה•



(PhD)ר יוסף רחמים "ד

עוסק ברפואה משלבת  •

שיקומיתראמוטולוגיה•

,  בעל קליניקה פרטית •

מרצה במערכות בריאות•

?  מי אני 



החזון שלי

:המרכז להעצמה אישית פועל מתוך אמונה ורצון לסייע לאנשים 

"  נפש בריאה בגוף בריא" שיפור איכות חיים ל•

.שרותיי ייעוץ וטיפול במחירים שווים לכל אדם במתן •

משלבתברפואה איתנה באמצעות טיפולים בריאותעל לסייע בשמירה •

קידום מודעות ליתרונות הרפואה המשלבת בקהילה •



sprained ankle-מהו נקע 

בדרך כלל כך שהעקב נוטה פנימה  , מצב שבו מפרק הקרסול מתעקם עקב דריכה עקומה 
.והקרסול החוצה 

.ואז האדם קופץ כדי להתיישר או שהוא נופל, מצב זה נמשך שבריר שנייה 
ונמצאות בצד  , בעת היווצרות הנקע נמתחות הרצועות שתפקידן לחזק את יציבות הקרסול 

.הקרסול 
ואף יכול להיות מצב  , לעיתים יש קרעים ברצועה , לעיתים מתארכת, הרצועה נמתחת 

אז נוצר שבר קטן במקום החיבור  –שבנקודת החיבור בין הרצועה לעצם תיתלש חתיכת עצם 
.בין הרצועה לעצם

אין בעצם מה שיחזיק את הקרסול  –לעיל שצויינובמקרים החמורים יותר מבין המקרים 
ואז הקרסול אינו יציב  , המקוריתבזוית



נקע ושכיחותו באוכלוסייה

?בקרסולממה נגרם נקע
בלשון  " סיבוב של הקרסול", של הקרסול, "לא טובה", רוב הנקעים נגרמים עקב תנועה חדה•

והמתיחה היא של רצועות , (פנימה)בדרך כלל התנועה היא של כף הרגל לכיוון מרכז הגוף . הדיבור
תנועה כזאת עלולה לקרות בעת קפיצה או בעת שינוי כיוון מהיר  . של הקרסול( הצדדי)בצד החיצוני 

טניס , כפי שקורה לא פעם במהלך פעילות ספורטיבית כמו משחקי כדורסל או כדורגל-בתנועה 
.נשים חשופות לפגיעה כזאת בעת הליכה על נעלי עקב גבוה. וכדומה

של " החוצה"של כף הרגל בכיוון "תנועה לא טובה"לעיתים רחוקות יותר נגרם הנקע בעקבות •
.הקרסול או בכיוונים אחרים

שכיחות מצבי נקע זהה בין גברים לנשים אם כי אצל נשים מצבי נקע נפוצים יותר בגלל הליכה על •
ונעלי פלטפורמה  , נעלי עקב

וגבריםנקיעת קרסול היא מהפציעות הנפוצות ביותר המתרחשות אצל ספורטאים נשים •

נקיעת קרסול שכיחה בקרב חיילים קרביים•



תסמינים

כאב•

נפיחות  •

אודם  •

ובהליכהבדריכה קושי •



דרכי אבחון

י רופא אורתופד"עגופנית בדיקה •

צילום רנטגן•

לעיתים במצבי מחלות שונות הפנייה למיפוי עצמות•

MRIבמצבים בהם הפגיעה מורכבת תתבצע בדיקת •



דרכי טיפול בנקע קרסולי-רפואה קונבנציונלית 

.מנוחה לרגל במשך כמה ימים לאחר הפציעה1.

.  הרמת הרגל בשעות הלילה2.

.עם כרית מתחת לרגל מחישה את ירידת הנפיחות באזור הפגועשינה 3.

.וארקוקסיהאטופן, נקסין, כמו אדוויל NSAIDSכדורים לשיכוך כאבים ממשפחת ה־4.

לאחר כמה ימי מנוחה מומלץ להתחיל בפיזיותרפיה כדי לשמור על גמישות  . פיזיותרפיה5.
.הקרסול ועל טווח התנועה שלו ולאפשר חזרה לפעילות

,  או שנגרם קרע של רצועה, אם מתיחת הרצועות חזקה במיוחד, לעיתים נדירות. ניתוח6.
.במקרים כאלה יש צורך בטיפול באמצעות ניתוח. המפרק עלול להיוותר לא יציב



חלמההקיצור משמעותי בזמן –גישת הטיפול המשולב 
.שיקומיראמטולוגיהטיפול המשולב כולל טיפול מנואלי •

דיקור  •

נוזלי לימפה להורדת נפיחותפינוי •

.במהלך הטיפול נשלב ארומתרפיה לשיפור זרימת דם•

.ליציבות עמידה והליכה ומניעת קריסת קרסולקנזיוטייפחבישת •

.אינפרה אדוםפיינלסבמהלך הטיפול נשלב טיפול במכשיר  •

 NSAIDSכאבים חזקים במיוחד יש לפנות לרופא ליטול כדורים לשיכוך כאבים ממשפחת ה־במקרה של •



היתרון בטיפול ברפואה משלבת

ימים חוזרים  3תוך כ"ובדאת זמן ההחלמה משמעותית ברפואה משלבת מקצר הטיפול 1.
. לפעילות

. הראשוןעוצמת הכאבים מופחתת כבר מהטיפול 2.

. דלקותמונע התפתחות , הטיפול המשולב מחזק את השרירים ורצועות באזור הפגיעה 3.

. הטיפולנקע חוזר ושימור למניעת לטפל בעצמך כיצד תלמדבטיפול המשולב 4.



העניקו לעצמכם מתנה לבריאות איתנה

טיפולים בעלות שווה לכל אדם לקידום רפואה קהילתית1.

מידע וטיפים טיפוליםמספק2.

גישה ישירה להתייעצות ברפואה משלבת3.

למועדונים קהילתייםבריאות בנושאי ההרצאות מגוון 4.

(סמינרים הרשם בלינק המצורף/להרשמה להרצאות•
http://www.maagal-haim.com/DEFAULT.asp

SMSלהתייעצות התקשרו או שלחו / להזמנת טיפול •

SMSהתקשרו או שלחו להזמנת הרצאה בקהילה •
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