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 לכבוד
 חברי סגל הפקולטה למדעי הבריאות

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 
 

 ראשון הנדון: סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: סיכום מפגש
 
 

 שלום רב,
 

לשנת  סמינריון הפקולטה למדעי הבריאותה הראשונה של פגישההתקיימה  8102באוקטובר  82 -הרביעי, ביום 
דברי ברכות ופתיחה על ידי דיקאנית הפקולטה הפרופ' רות בירק, המשיכה שהחלה ב, הלימודים תשע"ו

ה הועברה על ידי הרצאהרצאה והסתיימה בטקס חניכת מרכז המחקר החדש של המחלקה לפיזיתרפיה. הב
 ב והכסף". כאבי ברכיים בגיל הזהנושא: "פרופ' נחום הלפרין, מרצה חדש במחלקה לפיזיותרפיה, ב

 
 
 
 

 ?!כמה אפשר להסביר לאנשים שפעילות גופנית היא תרופה לצרות שלהם
 כנראה שצריך לדקלם את זה.

 .בחרוזים אם צריך, אז נדקלם
 ..ואם תרצו, אפשר גם לשיר.

 
רופא זה כנראה היה המוטו המרכזי של הרצאתו הקולחת והמחורזת של הפרופ' נחום הלפרין, 

אורתופדיה בפקולטה לרפואה פיזיותרפיה ומלמד , בתחום הברכייםמומחה בארץ ובעולם אורטופד 
אנו מקבלים בברכה את ריאל. וניברסיטת אבאאצלנו מתחיל ללמד אביב, ובשעה טובה, -ברסיטת תלבאוני

 הצטרפותו לסגל המחלקה לפיזיתרפיה. 
 

שלא. אך אולי אפשר להקל על אפשר למנוע את הגיל השלישי? האם ניתן להפחיתו? כנראה האם 
, כאב כרוני בברכיים, בעלת גברת לשםפרופ' הלפרין סיפר בחרוזים על סיפורה האישי של גב' לשם.  מצוקתו.

מיליון אמריקאים  01 -, היא מקרה שכיח של סחוס מפורק. כאוסתואתריטיס, דיסקוסים פרוציםעם ארבעה 
בהחלט   BMI-ומוצא אתני בשנים הקרובות.  וד בשכיחותיסבלו מפריקת ברכיים. הצפייה שזה יעלה עוד וע

וכן לחץ קבוע על הברכיים לשחיקת הסחוס.  סבירותויומיומי עולה הקשורים. אם לא עוסקים בספורט פעיל 
"רק אבל גם נכון להגיד עליה ש: דלקת שקטה. זו . גם מעלה את הסבירות למשל בעבודה קבועה על הברכיים

זה יכול לעזור סיה יחמירו כאב ומגבלות. כשהאמונה חיובית, רחרדה ודיפ -סת הכאבתפי. "הא איננינרצה וה
, ולטפל במגבלה. הכאב מורגש גם בגב ובכתפיים, להוריד את הכאב -בסיסי הוא בדלקתהטיפול היכול לעבור. ו
ם ת. פתאוואת ההליכה. בגיל זה גם הירך נשחק. כפות רגליים מתעוות הלרגלים ומקש עבררקי הירכיים. מופמו

: זה כל המפרקים. הכל שחור. פתאום זו הזקנה. האם אפשר למנוע את הגיל השלישי. אפשר להקל על מצוקתו
. תזונה זאתנגר וכורכום יפחיתו י. אולי תזונה ירוקה וצמחים כמו גתזונה נוגדת דלקת ופעילות גופנית מתמדת

 וי אדם.  ה תלאורח חיים ז. את התופעה ופעילות גופנית אלו הטיפולים הבסיסים להקטין
 

פעילות גופנית ופרדמית המזון זה צו החיים. לאמץ דיאטה ים תיכונית. ירקות, פירות, עלים ירוקים, 
גם . לא לוותר. נפשוהגוף הפעילות גופנית לבריאות דרושה שומר על איזון. כל יום ש PH -נוגדי דלקות ו

זה המזור לכאבים. פעילות גופנית כשיש כאבים? כן. בצעו תרגילים. לאכול במשורה מה שנכון. כשכואב. 
הליכה קחו אקמול, ותעשו פעילות גופנית. אם קשה, . בזמן הפעילות מתונה. מרכיבי הסחוס עוברים צמיחה

הליכה קשה קחו מקל. חבשו ברכייה. צעדו עם הליכון. אל תפסיקו ללכת כי הפעילות במים. אם יש ואופניים 
את הדחף לחזור לחיים. קחו אקמול. חממו לכם טים ילמדו אתכם ללכת נכון. יקנו תרון. הפיזיתרפיספזה ה

מחקרים מלמדים כי כך ילמדו דפוסי תנועה חזקים. . מהוססת ואחר כך מוגברת. בצעדהאת המפרק. והתחילו 



מראים שתלים ניתוחי רבות ושונות. מחלות עצבים גם בכפייה עוזרת ב חצי שעה ביוםשל פעילות גופנית 
 כל יום לעסוק בפעילות גופנית.  קרטעו על מקלות בשכונה חצי שעה ביום.אם צריך,  תוצאות טובות.

 
הפתיחה הלירית היא משהו שאני מאמין בו. לחנך את האוכלוסייה. לשנות לדבריי פרופ' הלפרין: "

הדבר החשוב אורחות חיים. לקחת את האוכלוסייה המבוגרת ולעבוד עליה לא רק בטיפול. גם במניעה. זה 
הסחוסים צריכים את " לעשות סוויץ לאוכלוסיה., ושאני רואה בפיזיותרפיה. צריך לעבוד על הדור החדש

הפעילות הגופנית. המוח צריך את הפעילות הגופנית. היום כבר לא אומרים אל תזוז בגלל הכאבים. אלא ההפך 
ריצה של דה היא הבריאה ביותר. כל יום. פעילות גופנית מבוקרת תוך התמתמשיך לעבוד כדי שזה יעבור לך. 

לא להפסיק פעילות צו השעה הוא זה בשביל הברכיים. מרתון זה בשביל הנפש.  יםילומטרעשרה ק-חמישה
 אפילו שכואב.  ,גופנית

 
 ישר כוח!. , הנדירה, הקולחת והאינפורמטיביתאני מודה לפרופ' הלפרין על הרצאתו המיוחדת

 
 

 .פורה ומוצלח לכולנו ,ת סמסטר נעיםבברכ
 
 
 
 ליאת קורן  ר"ד

 מרכזת סמינריון הפקולטה 
 המחלקה למנהל מערכות בריאות

 הפקולטה למדעי הבריאות
 
 


