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 דבר היו"ר

 

 

 חברים יקרים,
 

להרחיב את כמות רופאי  ל מנתהמשכנו לפעול ע העוד שנה מאחורינו, שנה שב
המשפחה העוסקים בכאב מחד, ולהעמיק את הידע ואיכות הרופאים שכבר 

המומחים שנה שבה נוספו עוד רופאי משפחה למעגל  עוסקים בכך, מאידך.
 כל הכבוד ! -ברפואת הכאב 

 
גם עם עמיתינו, שיתוף הפעולה שכנו ללמוד להעמיק את הקשר ושנה שבה המ

מכל הדיסציפלינות, כדי להעניק מעטפת טיפולית רחבה יותר וטובה המטפלים 
 טיפולי.ינו הכאובים, ולדאוג עבורם לרצף יותר למטופל

 
כאב,  ם השונים;איגודיהשנות פעילות עם  5בתחום זה אנו מסכמים 

אורטופדיה, כירורגיה והרדמה בארץ ואנו נסכם את הפעילות כולה בכנס גדול 
, בהשתתפות ראשי מערכת הבריאות, 2017חודש ינואר ף וייחודי שיתקיים בסו

במטרה לקדם לרמה לאומית את העיסוק  –קופות, צה"ל, הר"י והאוניברסיטאות 
 החשוב בתחום זה.

 
 ומה נאחל לכולנו לשנה הקרובה ?

 ועדיף שבכלל לא....כאב.... –ואושר ומעט מאוד קודם כל, הרבה בריאות 
, באופן כללי ואצל תחום הטיפול בכאביחד עם זאת, נאחל צמיחה ושגשוג של 

רופאי המשפחה בפרט. שיותר ויותר רופאי משפחה יתחברו וירצו להיות 
מטפלים טובים יותר ובעלי מיומנויות רחבות יותר לטיפול בכאב של המטופלים 

 שלהם...שלנו !
 –אנחנו כחוג רוצים לצמוח וקוראים לכם להשתלב בחוג ובפעילויות הצפויות בו 

קריאה קבועה באתר שלנו, השתתפות בכנסים, סדנאות ופעילויות נוספות אותן 
 נוביל השנה.

 
ייעוץ  –זו הזדמנות טובה להציג את השירות החדש של החוג לרופאי משפחה 

 ראו פירוט בתיבה הכתומה מימין. –בנושאי טיפול בכאב דרך אימייל 
 

במידעון הנוכחי תוכלו ליהנות מכתבות מגוונות המאירות בזרקור כמו כן, 
 רופאי המשפחה, בטיפול בכאב. כ ופטימי את המעורבות החשובה שלנוא

 מקווים שתיהנו ו....תצטרפו אלינו דרך דף הרישום הקיים באתר.
 

 שנה אזרחית טובה לכולם,

 ד"ר סימוביץ ורד.

 
 

 

אנו משיקים בקרוב שירות 
י מיוחד עבורכם, רופא

 :המשפחה
 כאב !טיפול בעוץ ביי

 
שירות הייעוץ יפעל דרך 

כתובת אי מייל של החוג, 
ואתר החוג שנמצא באתר 

חברי  איגוד רופאי המשפחה.
ועד החוג, שהינם רופאי 
משפחה מנוסים בטיפול 

בכאב, ישמחו לחלוק עמכם 
את ניסיונם ולענות לכם על 

 מהמרפאה.דילמות ואתגרים 
 
 

תוכלו לשלוח אלינו 
מייל כתובת להתייעצויות 

מאחד  ותותקבלו תשוב זה
 :החוגמחברי ועד 

 
 

FamMedPain@gmail.com 

 

 
 



 דר' יוליה גורסקי -יאור מקרה נ' ת

כאנשים אופטימיים, מלאים שמחה,  אותםילדים( מטופלים אצלי מספר שנים.  אני מכירה  3ו  י' ומשפחתה )בעלה  נ'

נו נפגשים לעיתים רחוקות כי שניהם היו אנשים בריאים ועמוסים. אך לפני מספר חודשים ימשקיעים במקצועם ובילדיהם. הי
 התגלה גוש בשד ימין... נ'בבדיקת ממוגרפיה שגרתית של 

היא ובעלה התרוצצו בבדיקות רבות: סרטן שד זאת בשורה קשה שהופכת את כל החיים והראש  50במקום לחגוג יום הולדת 
בבית השחי,  אחתלמזלה, הגידול נמצא ממוקד בשד ובבלוטת לימפה  לא היו מוכרים קודם...מוצף בפחדים ובמחשבות ש

כריתה חלקית של השד וחלק מבלוטות הלימפה עם טיפול  הצריכהללא פיזור משני. יחד עם זאת החלמה מהגידול 
 בהקרנות בהמשך.

באה בליווי בעלה. היה קשה לראות  נ' הקרנות.כחודש וחצי אחרי הניתוח. היא היתה כבר בטיפול עשירי של  נ'פגשתי את 
עיד על כוח ונכונות להילחם ולהבריא?... עייפות וחוסר תקווה ניכרו שהאיך פניה השתנו: לאן נעלם האור הנוצץ בעיניים, 

פכתי "כן דוקטור, ה לטשתי עיניי לידה הימנית שהיתה דחוסה בשרוול אלסטי. נוגה הצמידה את ידיה עוד יותר לחזה: בה...
מטריף. טיפולים תרופתיים כולל נרקוטיקה לא עוזרים. זאת היד ד שלי לא מתפקדת, היא כאובה וזה להיות נכה... הי

הדומיננטית שלי... אני לא יכולה לעשות שום דבר ללא עזרה בבית, לא אוכל לחזור לעבודתי שמצריכה תפקוד של שתי 

קבות כריתת בלוטות לימפה בבית השחי... המליצו לי להשתמש בע לימפאדמהידיים... נאמר לי שהתופעה הזאת היא 
בשרוול אלסטי ולעשות טיפול לימפטי, שעשוים לעזור לפחות חלקית, אך הבעיה היא לכל החיים ) היא מתפרצת בבכי 

 .. עצוב לראות איך בנאדם חזק ופעיל בחיים נשבר.היה  ונאחזת בבעלה(. אז אני צריכה  הפניה ממך וטיפול לימפטי."

התמונה להלן  בכל אופן לספר על הבעיה ביד: מה היא מרגישה? ממתי? מה מחמיר מה מקל את הבעיה? מנ'אני מבקשת 

 המצטיירת:

עד הזרת. בתחילה היו משייכים את הכאב  מאז הניתוח הופיעו כאבים לוחצים בבית השחי הימין עם הקרנה ליד בצד האולנרי
מצאה תנוחה בה  נ' לפצע הניתוחי, אך עם הזמן הכאב לא חלף אלא החמיר, הופיעה גם תחושת נימול קבועה באותו פיזור. 

 כשניסתהחמיר בתנועת יד, במיוחד הכאב ה אין לה כאב ונימול: בשכיבה על צד שמאל עם כרית גבוהה מתחת לראש.

כך שמצאה פתרון בחזיות עם סגירה קדמית. הדבר לסגור חזייה מאחור, לה  אפשר, הכאב לא מהשולחן להוריד את היד
 הצליחהצריכה עזרה: לא הייתה הגרוע ביותר זו ההגבלה בתנועות היד. גם בדברים פשוטים כמו הלבשה ורחצה היא 

 צמודה לגוף עם כף היד כלפי מטה. המהפעלת היד, שרוב הזמן נמצא הבינתיים למצוא דרך להסתדר לבד. היא נמנע

 בבדיקה גופנית:

: כתף ימנית בצניחה לעומת כתף שמאלית, ללא שינויים טרופיים בגב וביד ימין, פרט לבצקת לא בהסתכלות בעמידה

גומתית קלה בכף היד הימנית. תחושת מגע ביד ימין מעט ירודה בכף היד ובצד אולנרי לאורך כל היד. החזרים בידיים ערים. 
 כוח גס בכפות ידיים ומרפקים שמור.

מעלות, אקסטנציה, אדוקציה ורוטציה פנימית  60מעלות, באבדוקציה מעל  45: הגבלה בפלקסיה מעל תנועות אקטיביות

 עם אדוקציה גורמות להחמרת הכאב ממנו סובלת. רוטציה פנימית עם אדוקציה גם מוגבלת משמעותית.
מעלות, רוטציה פנימית עם אבדוקציה בשיפור  80מעלות, באבדוקציה מעל  70מעל  : הגבלה בפלקסיהבתנועה פסיבית

 לעומת תנועה אקטיבית. 

. בית השחי הימין: צלקת HYPERALGESIAאו    ALLODINIAשד ימין: צלקת ניתוחית, ללא סימני דלקת, ללא דפורמציות, ללא 

 לא נמושו., בלוטות לימפה HYPERALGESIAאו    ALLODINIAניתוחית ללא 

בחלק גבי רגישות משמעותית, באיזור בית השחי: רגישות ניכרת, הופק כאב  RIGHT LATISSIMUS DORSI MUSCLEבמישוש 
 עם הקרנה.

 הבעיה הנוכחית:ובדיקה גופנית  של לסיכום אנמנזה 

עד הזרת, אשר מחמיר באקסטנציה, אדוקציה ורוטציה  כאב לוחץ ופרסטזיה בבית השחי מימין עם הקרנה ליד בצד האולנרי

פנימית של הכתף, מוקל בתנוחה מסוימת. נוגה מעל חודש ימים נמנעת מלהפעיל את היד אשר רוב הזמן נמצאת צמודה 
 לגוף.

 postoperativeללא עדות לנוירופטיה: לא התגלה דפוס  על פי פיזור דרמטומלי או עצבים פריפריים של היד, ללא עדות ל

cutaneous neuropathy.  עדות לתסמונת מיופסציאלית ממקור שלRIGHT LATISSIMUS DORCI MUSCLE. 

 ניתוח המקרה:

 באבחנה מבדלת:

  תסמונת מיופסציאלית ממקור שלRIGHT LATISSIMUS DORCI MUSCLE. 
 LYMPHEDEMA OF RIGHT ARM. 

 



של נפיחות גפה . המראה האופייני היא אבחנה קלינית בלבד ממבוססת על  POSTOPERATIVE LYMPHEDEMAאבחנה של 

בשל הנפיחות עלולות להופיע תחושות כבדות, מתיחת העור וחוסר נוחות באזור. אפילו בגדים או תכשיטים מתחילים ללחוץ . 
ראשונים של התהליך, בהמשך, עלול האזור להתנפח עוד יותר, להתקשות ולגרום לכאבים ולמגבלות בתנועה. בשלבים ה

, בשלבים מתקדמים של לימפאדמה הבצקת רכה ונעלמת לאחר מנוחה, או כשמרימים את הגפה. הבצקת היא בלתי גומתית
. סימן מועיל באבחנה במקרים בלתי ברורים הוא סימן elephantiasis –מופיעים היפרקרטוזיס, פאפילומטוזיס ובמצב הקיצוני 

Stemmerעור של אצבעות הגפה שאינו ניתן לצביטה., שהוא עיבוי קפלי ה 

התלונה הראשונה והבולטת היא  נפיחות  בגפה, אשר חולפת בעת הרמתה. בהמשך מופיעים   LYMPHEDEMAבמצב של 

התלונה הראשונה והעיקרית היא כאב, נימול והגבלה בתפקוד היד עם תמונה של  נ'במקרה של  כאבים והגבלה בתפקוד.
 LATISSIMUS DORSIיש לציין שהתסמונת המיופסציאלית ממקור של  .LATISSIUS DORSI MUSCLEשל תסמונת מיופסציאלית 

MUSCLE  היא תופעה שכיחה לאחר ניתוח LUMPECTOMYקב תנוחת שכיבה עם אבדקציה מקסימלית של כתף במשך ע

, כתוצאה מזה קיצורו, מתיחת השריר הממושכת גורמת להתכווצותו הניתוח, אשר יכול להימשך משעה עד שלוש שעות.
 .(  של אותו שרירREFFERED PAIN הגבלת תנועות וכאב מוקרן ) 

 

שלפיזור כאב אופייני לתסמונת מיופסציאלית   

LATISSIMUS DORSI MUSCLE 

)REFERRED PAIN ( 

 

 

 

 

 

 :טיפול

 INTRAMUSCULAR STIMULATION ע"י מחט: יש דרך פשוטה ויעילה לטיפול בתסמונת מיופסציאלית בעזרת גירוי תוך שרירי

(IMS)  או DRY NEEDLING-  חולים עם תסמונת  בחוויה שלהשפעה דרמטית חיובית ומתלווה בהפרוצדורה פשוטה לביצוע

מיופסציאלית: הארכה של השריר ושיפור בתפקודו. הכאב פוחת אצל חלק מהמטופלים מידית, חלקם מרגישים שיפור 
 ושה.של –בהפחתת הכאב כעבור יומיים 

 הייתה מוכנה לנסות, למרות שלא הביעה תקווה רבה. נ'

 .% 50ראשון: טווח תנועות בידה השתפר משמעותית, גם נימול וכאב ביד פחתו ב  IMSאחרי טיפול 

 פעם בשבוע. באותה תקופה בצעה תרגילי מתיחה לשריר בביתה כל יום.  מפגשים 3של  IMSהיא עברה סדרת טיפולי  

 ההגבלה בתנועות היד חלפו לחלוטין, חזרה להשתמש בידה וגם הנפיחות כף היד נעלמה.הכאבים, הנימול ו

אישה אופטימית עם שמחה בעיניה ותוכניות עתידיות.  פגשתיסיימה כבר סדרת ההקרנות(,  נ'במפגש המסכם את הטיפול) 
 ריה. והמשבר הקשה שחוותה לא מזמן כבר נותר מאח

 

 לסיכום, 

 הרגשתי סיפוק אדיר כמי שמסוגלת לשנות גורלם של אנשים ומשפחתם ולהחזיר אותם לחיים. 

על כתפי רופא משפחה מונחת אחריות גדולה כלפי מטופליו. עלינו לממש זאת בכל דרך עבור מטופלינו. 

 אחת דקיקה  ובידיים מיומנות....כל אחד יכול..... טולפעמים....הדרך מצויה ממש בקצה מח

 

 



 ד"ר  ריטה משוב  -מדור הכר את הרופא 

 מומחית לרפואת המשפחה, מנהלת מוקד בקרת אשפוזים ב"ח פורייה, 

 מרכזת תחום כאב במחוז הצפון, שירותי בריאות הכללית, 

 חברת ועד חוג הכאב באגוד רופאי המשפחה בישראל.

 נולדתי במשפחת רופאים. בשני הדורות האחרונים זה היה המקצוע היחידי במשפחה! 

 כולם רופאים.

אבי היה נוירוכירורג שפיתח שיטת שימוש באנזים פפאין לצורך פירוק דיסק ספינאלי פרוץ. סבי, פרופסור לנוירולוגיה, הקים 

ירולוגיים ולא נוירולוגיים של פגיעות עמוד השדרה(. בילדותי, נוירולוגיה' ) הביטוים הנו-ענף חדש ברוסיה שהיה נקרא 'ורטברו

המילים הראשונות שהתחלתי להגיד: אבא, אמא ו ..."אוסטיאוכונדרוז" )מילה שסבי השתמש בספרים שכתב כדי להגדיר 

: אלה מושג של פגיעה משולבת של עצם וסחוס(. הבית היה מלא בתמונות של ארנבות שאבא הזריק להן פפאין באוזניים

 . שפפאין עבד בהן נכון היו עם אוזניים נפולות 

שנים עבדתי כנוירולוגית במרכז אקדמי  של טיפול בחולים עם בעיות עמוד השדרה גבי, מותני וצווארי. בשנות התשעים  5

ואני  עליתי ארצה. לא הייתה לי אפשרות להמשיך בנוירולוגיה והחלטתי להתחיל התמחות אחרת. בחרתי ברפואת המשפחה

מאושרת בבחירתי: לדעתי אין  מקצוע אחר שמתקרב למגוון החוויות שמציפות את הרופא במקצוע זה. המקצוע כולל: 

אחריות כבדה, עצמאות ובדידות בקבלת החלטות טיפוליות , קשר עם משפחות המטופלים ) לעיתים עם כמה דורות( וסיפורי 

מספר סיפורים נרטיביים שנחשפתי להם בעבודה במרפאה וחשתי החולים. לא במקרה פרסמתי בעיתון רפואת המשפחה 

, עוד לפני שקיבלתי את תעודת המומחית ברפואת המשפחה, למדתי, בקורס 2000בשנת  צורך לחלוק אותם עם העמיתים.

 חלום להקים את הקורס שילמד אבחון וטיפול בכאב שנובע מבעיות שריר ושלד.המאז נולד בנושא הכאב.  הראשון בארץ

 שעסקו בנושא. שלד-לרפואת שרירחברה הישראלית העברתי כמה קורסים של 

בניתי את התכנית והתחלתי להגשים את החלום. היה בו גם רצון לחזור לתחום שעסקתי בו "בחיים  התכנים, בחרתי את

להקים את הקודמים", היה גם רצון לתת כבוד לאבא ולסבא שהקדישו את חייהם לפיתוח של תחום הזה. לא היה קל 

פרט האחרון: מרצים, האחרי שהיה כבר סגור עד  נפל שובשנים ברציפות ובפעם האחרונה  4הקורס: הקורס קם ונפל 

תמיכות, ועדות באוניברסיטה, היה כבר תאריך פתיחת הקורס...  אבל דבקתי במטרה ובתמיכה האישית של יו"ר איגוד רופאי 

הקורס נפתח באוניברסיטת תל אביב! הייתה התרגשות גדולה והתחושה  2011המשפחה פרופ' שלמה וינקר יום אחד בהיר ב

של רופאים שיודעים לאבחן ולטפל  מספר מחזורים פעמים רבות, ולימדהאישית שלי של סגירת מעגל... מאז הקורס נפתח 

סטודנטים. אחד וסקלטליות. בוגרי הקורס לא רק מטפלים בבעיות שריר ושלד, הם גם מלמדים רופאים -בבעיות מוסקולו

לאט קם כבר דור שני שלמד את התחום". זה נורא -המקצועית, לאט י בפגישה  "שתדעי לך, את כבר הסבתאמהם אמר ל

 כייף לדעת, זה בדיוק על מה שחלמתי!..

סקלטלי בעולם. התברר שבכל העולם התחום נמצא במצב -שנים פרסמתי סקירה על רמת ידע בתחום מוסקולו 4-לפני כ

. גם סטודנטים לא מקבלים מספיק שעות בקוריקולום "לא מספקת"הרופאים מגדירים את רמת ידע שלהם בתחום כנחות ו

כדי ללמוד איך לבדוק את החולה עם תלונות על כאב בגב או בגפיים. הרגשתי צורך להרחיב את הפעילות שלי בקידום של 

וד רופאי המשפחה ונכנסתי לוועד החוג. החוג פעיל כאב באגב טיפול התחום בארץ. בדיוק באותה תקופה הוקם חוג של

מאוד ומוביל תהליכים רבים של קידום מעמדו של רופא המשפחה כמנהל טיפול כוללני  בחולה הסובל מכאב. בהנהגתה 

המוכשרת של יו"ר החוג ד"ר ורד סימוביץ' החוג מוביל פעילויות להעצמת מיומנויות וידע של הרופאים על ידי הכנסים, 

סים וסדנאות רבות. הוא מקדם את המחקר בתחום הכאב, מוביל פרסום הנחיות קליניות ומהווה אמצעי קשר של האיגוד קור

אחרונות הייתי הסקלטלי. בשנים -מוסקולוהתחום הלרפואת המשפחה מול גופים  אחרים. בחוג אני אחראית על קידום של 

סדנאות וקורסים בנושאים שונים, אני יו"ר של צוות שכותב הנחיות , ארגנתי זהיו"ר של כמה כנסים בארץ ובצפון בתחום 

קליניות בנושא טיפול בכאב סביב הניתוח והתחלתי גם ללמד את הסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת. בשנה אחרונה 

כה כאב במחוז הצפון, שירותי בריאות כללית.  והשנה אני מדריכה את הרופאים במחוז בהדרהתחום את התחלתי גם לרכז 

  אישית איך לבדוק ולטפל בחולה עם תלונה על הכאב ממקור שריר ושלד.

 

ני מאושרת לעסוק במה שאני אוהבת  ולהיות חלק מהחוג  כדי לקדם את התחום שנראה לי חשוב מאוד א

 ברפואה ככלל וברפואת המשפחה בפרט!



 המאמר  מדור

 קשישים, כאב ורופא המשפחה לע

 מכבי שירותי בריאות -מומחית ברפואת המשפחה ד"ר ורד סימוביץ, 

 יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

, שנכנס צולע לחדר בשל כאב במפרק ירך ימין ?? ולאותו חיים יש ברקע 78מי מאתנו לא ראה היום את חיים, הקשיש בן ה 

 הוא גם הפך לאלמן.... –לפני כך וכך שנים.....ולאחרונה, אבוי  CABGסכרת )די מאוזנת...(, יל"ד, ו 

, הנכנסת עם כאב חד באזור הצלעות....כבר כמה ימים....ושהבת שלה ראתה שם פריחה עם 68ומי לא ראה את יפה, 

 שלפוחיות.....

חוזר אליה שוב  זה –, שקשה לה לישון בלילה......היא נזכרת בסבל שעברה בשואה....באובדן שלה 82ואת שוש, 

 ושוב.....וכל הגוף כואב לה...

 , המבקש אישור לחדר כושר....למרות כאב גב כרוני המטריד אותו לפרקים.....70ואת שי, 

כולנו רואים אותם מדי יום. אותם ועוד רבים דומים ושונים....אלינו הם באים, אצלנו הם מרגישים בנוח להביע את עצמם ואת 

 ולא מאף יועץ אחר !! –יתנו הם מצפים למזור. מאיתנו ומא –מכאובם, להתבטא 

להכיר  –החובה המוטלת עלינו, בעידן בו האוכלוסייה מזדקנת ובעידן בו לכל קשיש יש ריבוי תחלואה ותרופות  –לפיכך 

אותם לעומק, להכיר את הבעיות שלהם, לדעת לטפל בהם ולתת להם מענה הולם, תוך שימוש מושכל בתרופות ואמצעים 

 נוספים , כמו גם במטפלים ויועצים נוספים, לטובת הבריאות שלהם.

אוכ' הקשישים תכפיל את עצמה ואף מעבר לזה.  2030אז מה בעצם הבעיה ?? "הצונאמי הכסוף" קוראים לה....עד לשנת 

+ תצרוך 65בני ה  לפחות, ואוכ' 2.5+ צפוי לגדול בפי 85+ צפוי להכפיל את עצמו, בני 65בישראל, בעשור הקרוב, מס' בני 

לעומת כיום. כיום, תוחלת החיים  32%אחוז הקשישים בארץ יעלה ב  2035מסך הוצאות הבריאות בארץ. עד שנת  40%סביב 

 OECD(.4,1), שנתיים יותר מאשר ממוצע ה 81.7הממוצעת בארץ הינה 

ומה לגבי הכאב ?? ובכן, פה המצב די 

עגום....למעשה, קבוצת הקשישים הינה 

לרובם כאב  –וסייה הכאובה ביותר האוכל

כרוני ממושך, שאינו מאובחן ואינו מטופל 

כיאות. למעשה, הגיל עצמו מהווה את גורם 

הסיכון המשמעותי ביותר להיעדר טיפול טוב 

בכאב !! המספרים מדברים בעד עצמם : 

שיעור הסובלים מכאב כרוני באוכלוסייה נע 

 בסקרים שונים, גם בארץ. מנגד, 17%סביב 

שיעור הקשישים הסובלים מכאב בקהילה נע 

!! ובאוכ' הקשישים בבתי  25-50%סביב 

-50אבות המספרים אף מאמירים ונעים סביב 

80% ( !!3) 

גם פה המצב לא  (4והמטפלים ?? )

מזהיר.....כפי שמודגם בשקף למטה : עם 

 –חלוף השנים וכלל שמתרחקים לפריפריה 

 –קשישים  10000מספר הרופאים על כל 

 –הולך ופוחת. כך זה בעולם וכך גם במכבי 

  רופאים ראשוניים ! 1300גריאטרים, בעוד בקהילה ישנם כ  30על כל אוכ' מבוטחי מכבי יש לנו כיום כ 

, OAהסיבות לכאב בגיל המבוגר רבות, אולם הינם בקורלציה לאותם סוגי כאב כמו בכל יתר האוכ' : כאב נוסיספטיבי )כמו 

, כאב נוירופאתי של סכרת PHNיבי, מצבי דלקת למיניהם, לאחר שברים, כוויות(, כאב נוירופאתי )כמו כאב פוסט אופרט



ועוד( וכאבים מעורבים )כמו בסרטן, רדיקלופאתיות ועוד(. גורמי כאב נוספים בגיל המבוגר הינם   CVAולאחר 

איסכמית ומחלות ריאה כרוניות,  השיניים/חניכיים, מחלות כלי דם פריפריים, קונטרקטורות, בצקות, מחלת לב

 (5,6ועוד....ועוד....)

השפעות של כאב לא מאוזן בגיל הזה הינן רב ממדיות : ירידה תפקודית הנגרמת בשל נכות פיזית, שינויים במצב הרוח, 

עול גובר על  -הפרעות שינה, הפרעות בניידות ונפילות חוזרות, ריתוק לבית ובידוד חברתי כמו גם תלות גוברת במטפל עיקרי 

 (2המשפחה, צריכה מוגברת של שירות בריאות, עלייה בתחלואה ותמותה. )

 החסמים לטיפול בכאב בגיל הזה הינם רבים, ונוגעים לכל האספקטים של הנוגעים בדבר :

החל מהאמונה כי כאב הינו חלק בלתי  –בצד של הקשיש הסובל : הקשיש מלא אמונות ודעות שגויות באשר לכאב שלו 

פרד ובלתי נמנע מהזקנה , אפילו בחזקת "עונש" על חטאי הגיל הצעיר..., דרך המחשבה כי אין שום דרך לעזור לו ולטפל נ

מחלה של סוף החיים, יחד עם חשש מוגזם  –בכאב, עבור דרך המחשבה כי הכאב מעיד על מחלה קשה ובלתי נמנעת 

ירותי רפואה ומזור. על כל אלו נוסיף עוד ירידה קוגניטיבית, ומופרך מנטילת משככי כאבים ועד קשיי נגישות אמיתיים לש

 קושי להימדד בשיטות הערכה מקובלות, ריבוי תרופות )ולעיתים גם ריבוי רופאים...( והיענות ירודה.

ם עם יחד עם זה, יש לומר כי הגיל המבוגר מציב בפנינו אתגרים אמיתיים בטיפול, ולו רק מעצם השינויים הפיזיולוגיים הקורי

הגיל )אותם צריך להכיר היטב ולהתייחס אליהם בתוכנית הטיפולית ( : ירידה בפינוי הכלייתי, ירידה בספיגה במערכת 

העיכול, ירידה בזרימת הדם אל הכבד והאטה במטבוליזם הכבדי, ירידת כמות המים בגוף ועלייה בכמות השומן היחסי 

ירידה ברזרבות פיזיולוגיות  -קוקינטיים בכמות ובפעילות קולטנים שונים )משפיע על נפח הפיזור של תרופות(, שינויים פרמ

ותפקודיות המובילה לירידה הדרגתית ביכולת של כל מערכות האברים לשמור על הומאוסטזיס במצבי סטרס )כולל כאב(. 

עולה –ית  ועוד( בין האנשים יתרה מזאת, עם העלייה בגיל, השונות )פיזיולוגית, תפקודית, מורפולוגית, סוציולוגית, בריאות

 יורדת... –והיכולת לצפות לתגובה לטיפול 

בגיל המבוגר שכיח להיתקל בכאב על רקע מחלות כרוניות שאינן ברות ריפוי, פתולוגיות שונות ובו זמניות  –הכאב עצמו 

 יכון לתגובות בין תרופתיות.הן כסיבה לכאב והן כמגבילות אמצעי טיפול, ריבוי תרופות וס –הגורמות לכאבים, מחלות רקע 

והמטפלים ? ובכן, גם הם לא חפים מחסמים המונעים מתן טיפול אופטימלי : אם אלו האמונות השגויות כי כאב הוא חלק 

בלתי נמנע מהזקנה, אין אפשרות לטיפול....בשל תחלואה משולבת או ריבוי תרופות או ירידה קוגניטיבית או בדידות...., פחד 

ויש עדיפות לטיפול במחלה ע"פ הטיפול  –ות ע"י טיפול מתאים.., אמונה כי הכאב נובע ממחלה קשה מגרימת התמכר

בסימפטום, שהוא, הוא הגורם לסבל ולירידה התפקודית. למטפל יש קושי בהערכת כאב, מיעוט יחסי של מידע מבוסס 

התאמות מינון, אינטראקציות וכד'( ראיות, צורך ברכישה והעצמת הידע על הטפול בכאב, ידע בטיפול פרמקולוגי )

והתמודדות על הצורך במשאב של זמן ופניות למול נהלים ומגבלות של המערכת והארגון בו הם עובדים . תת הערכה 

 בהכרח מוביל גם לתת טיפול, המאפיין את הגישה והטיפול בכאב באוכ' גיל זו.

ן, המטרות אינן שונות מאשר בטיפול בכאב בכל גיל : מה צריכות להיות מטרות הטיפול שלנו בכאב אצל הקשיש ? ובכ

הקלה על הכאב, שיפור בתפקוד ושיפור באיכות החיים. זה צריך לבוא לידי ביטוי במטרות ריאליות, לטווח קצר וארוך, 

 כטווחים משמעותיים וברי השגה, יחד עם התייחסות לשיפור במצב הרוח, איכות 50%הרואות בהקלת כאב בטווחים של עד 

 שינה ותפקוד חברתי ומשפחתי.

בשל  –אקטיבית -מה צריכה להיות הגישה שלנו לטיפול בכאב בקשיש ? קודם כל מודעות, מודעות, מודעות !  וגישה פרו

 אותן אמונות וחסמים, רבים הקשישים שלא ידווח כלל על כאב בביקור מכל סיבה שהיא אצל רופא זה או אחר. 

להיות מרכיבים של הערכה ואבחון : אנמנזה ייעודית על כאב, התייחסות למחלות רקע מרכיבים ראשונים צריכים תמיד 

ותרופות קבועות, ביצוע הערכה פסיכולוגית )לדיכאון וחרדה(, הערכה קוגניטיבית )ניתן לבצע ע"י מבחנים ממוחשבים 

וגורמי תמיכה, בדיקה גופנית ספציפית כולל גורמים מבניים  –נגישים וקלים למילוי ע"י כל מטפל(, הערכת גורמים סביבתיים 

 וכללית.

שיטות הטיפול, אולי תופתעו לגלות, רבות ומגוונות : מטיפולים לא תרופתיים כגון טיפולים פיזיקאליים, טיפולים פסיכולוגיים 

(CBT התערבויות סוציאליות ו ,)Patient Education ת יום יומית, )להקנות מידע על המחלה, דרכי התמודדות, טיפים להתנהלו

הדרכה על אביזרי עזר, הפנייה למקורות מידע מהימנים, הדרכה לאורחות חיים בריאים והפנייה לקבוצות תמיכה( , דרך 

אם  TCA ()בזהירות ובשימוש משוכל..(, אופיואידים,  NSAID’Sאופציות לא מעטות של טיפולים תרופתיים : אקמול, אופטלגין, 

יש לשים לב לסיכון לת.ל. אנטי כולינרגיות, הכוללות אורטוסטטיזם והגדלת סיכון  בכלל להשתמש בהם בקשישים אז

תוך התאמה לתפקוד כלייתי( , אנטי אפילפטיים. SNRI ( , דליריום, ירידה קוגניטיבית, יובש( , QTלנפילות, כמו גם הארכת 



ופציות טיפוליות ע"י התערבויות פולשניות יחד עם זה, בקשישים, במיוחד במצבי כאב בעוצמה גבוהה, יש לשקול די מוקדם א

: הזרקות לנקודות טריגר )דיקור יבש, מאלחשים מקומיים(, הזרקות למפרקים )מאלחשים מקומיים, סטרואידים, חומצה 

היאלורונית וכו'(, הזרקות אקסיאליות, בלוקים עצביים וטיפול בגלי רדיו לשורשי עצבים ולעצבים פריפריים )עצב 

 (7לכאבי כתף, עצבים ג'ניקולריים לכאבי ברכיים וכו'( וכמובן, טיפולים כירורגים מתאימים. ) סופראסקפולרי

ומילה לגבי אופיואידים בקשישים : בעיקרון, תרופות הבחירה לכאב ממושך ! בשימוש נכון ובבחירת החולים המתאימים, 

ויש להכירו ולדעת להנחות את הקשיש או  –הה התרופות בטוחות לשימוש גם לתקופות ארוכות. בכולם פרופיל ת. לוואי ז

אלו שחולפות )כמו נמנום, בלבול( ואלו שלא...)כמו עצירות(. הסיכון  –המטפל שלו/משפחה כיצד להתמודד עם התופעות 

 -( והסיכון לשימוש לרעה באופיואידים נמוך עוד יותר. למעשה, הבעיה העיקרית 0.04%להתמכרות בקשישים נמוך ביותר )

ימוש באופיואידים בקשישים לצרכי שיכוך כאב עז. יש להתאים מינונים לתפקוד כלייתי וכבדי, להתחיל בטיטרציה עד תת ש

(. הטיפול מאתגר ולו רק מהצורך להתגבר על חסמים הספציפיים לטיפול 7להגעה למינון טיפולי מיטבי עם הכי פחות ת.ל. )

חשבה כי טיפול כזה = סוף החיים, חשש מבירוקרטיה, רגולציה זה אצל מטפלים ומטופלים כאחד : פחד מהתמכרות, מ

 ותביעות.

, אז בהקשר של NSAIDצריך לדעת גם מאילו תרופות להימנע בקשישים : מעבר לשימוש המאוד זהיר )אם בכלל( ב 

 Meperidine   ,Mixed agonist-antagonists( ,Pentazocine (Talwin ,Propoxyphene אופיואידים יש להימנע מ יש להימנע מ :

 )שכבר אינו קיים על המדפים.

ולבסוף....אנחנו לא לבד בהתמודדות המאתגרת הזו. עלינו להכיר ולהיעזר בכל גורמי התמיכה שזמינים לנו : רפואה יועצת 

משלימה כגון גריאטרים, רופאי כאב, אורתופדים, נוירולוגים, כמו גם מטפלים מתחום הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפואה 

 הן למטפל ובעיקר למטופל !! –ועו"סים בקופות וברווחה. לעבודת צוות אפקט חיובי הגדול מסך חלקיו 
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 להתראות במידעון הבא !

 

מייל לפניות אלינו לצורך ייעוצים בטיפול הלהלן כתובת 

תגובות חשובים ואו מאמרים בכאב, שיתוף בתיאורי מקרה 

 :זה לגבי התכנים שפורסמו במידעון

FamMedPain@gmail.com 
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