
איור 1.
תחומי הטיפול השונים 

הדרושים בכל שלב 
של מחלת הדושן.

שלב 1
השלב לפני 
התסמינים

תיתכן אבחנה בשלב 
זה אם מתגלה במקרה 
CK גבוה בדם או אם 

המחלה קיימת 
בהיסטוריה 
המשפחתית.

ייתכן שיתגלה עיכוב 
בהתפתחות, אך אין 

הפרעה בהליכה.

דרושות בדיקות אבחון וייעוץ  גנטי.

תכנון מראש 
להתפתחויות בעתיד.

 יש לדאוג למתן
כל החיסונים.

שיקול האופציות 
 הניתוחיות עקב

 כיווץ גידים והגבלת
טווחי תנועה.

תפקוד נשימתי תקין.
יש לדאוג לסדרת 

החיסונים הרגילה כולל 
חיסון נגד 23 זני 

פנוימוקוקוס ונגד שפעת

אקו-לב בעת האיבחון 
או בגיל 6

תמיכה משפחתית, 
הערכה/התערבות 

מוקדמת בהתפתחות, 
בלמידה ובהתנהגות.

עד גיל 10, מרווח של 
שנתיים לכל היותר בין 
הבדיקות, לאחר מכן 

כל שנה.

שימו לב לאפשרות 
של קושי בבליעה.

תכנון של מעבר 
לשירותי הבריאות  

למבוגרים.

הערכה כמו בקבוצה הצעירה יותר. הסיכון של בעיות לב גובר עם הגיל. 
יש צורך בהתערבות, אפילו אם אין תסמינים.

יישום התערבויות סטנדרטיות לאי-ספיקת הלב ככל שיש ירידה בתפקוד 

יש לשמור על עלייה תקינה במשקל לפי הגיל. 
הערכה תזונתית במקרה של משקל עודף או תת-משקל.

הערכה / התערבות בלמידה, בהתנהגות ובהתמודדות.
יש לקדם עצמאות והתפתחות חברתית

סיכון הולך וגובר 
להפרעות נשימה.

יש ליזום בדיקות 
נשימתיות.

סיכון הולך וגובר 
להפרעות נשימה.

יש ליזום בדיקות 
והתערבויות נשימתיות.

לימוד ותמיכה.
צעדי מניעה כדי לשמור על מתיחּות השריר 

/ מזעור נוקשות מפרקית )קונטרקט ורה(.
עידוד בתרגול ובפעילות גופנית מתאימים.
תמיכה בתפקוד ובהתנהלות היומיומית.

אספקת כלי עזר בהתאם לצורך.

ניתוח אורתופדי, נחוץ רק לעתים נדירות.
ניטור עקמת: התערבות עם קיבוע של עמוד 
השדרה האחורי בהתייעצות עם האורטופד 
המטפל. התערבות אפשרית לתנוחת כף 

הרגל בכיסא גלגלים. 

סיכון נמוך לבעיות נשימה.

יש לעקוב אחר החמרה.

בדיקה שוטפת כדי להבטיח שמהלך המחלה הוא כפי המצופה, בשילוב פענוח של בדיקות האבחון.
כל חצי שנה לכל הפחות יש לבצע בדיקת תפקוד, כוח וטווח תנועה כדי להגדיר את שלב המחלה 
ולקבוע את הצורך במתן סטרואידים, ניהול שוטף של משטר בסטרואידים וטיפול בתופעות הלוואי. 

המשך הצעדים הקודמים
יש לדאוג לכיסא גלגלים מתאים עם מושב מתאים, וכלי עזר 
המאפשרים עצמאות מרבית בפעילות היומיומית, בתפקוד 

ובהשתתפות בהתנהלות היומיומית.

סביר שבשלב זה התקבלה האבחנה, 
אלא אם יש עיכוב מסיבות אחרות 

)למשל מחלה נלווית(

שלב 2
שלב ההליכה 

המוקדם
תמרון גאוור, 

הליכת ברווז, תיתכן 
הליכה על קצות 

הבהונות.
יכול לעלות במדרגות.

שלב 3
שלב ההליכה 

המאוחר
ההליכה נעשית קשה 

בהדרגה. אובדת 
היכולת לעלות 
במדרגות ולקום 

מהרצפה.

שלב 4
שלב אובדן ההליכה 

המוקדם
יכול עדיין לנוע באופן 

עצמאי לזמן מה.

יכול לעמוד יציב.

עלול לפתח עקמת.

שלב 5 
שלב אובדן ההליכה 

המאוחר
מוגבלות גוברת 
בתפקוד הגפיים 
 העליונות ובשמירה

על היציבה.

אבחנה

טיפול עצבי-שרירי

טיפול שיקומי

טיפול אורתופדי

טיפול ריאתי

טיפול לבבי

טיפול במערכת 
העיכול

טיפול פסיכוסוציאלי


