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מטרות בסיסיות

תישאול יעיל

גישה מערכתית
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"אורות אדומים"הטמעת 

רענון כלים שימושיים בהתנהלות יומיומית

תרופות וטיפולים נוספים

...בכאבי הראש



אבחנה מבדלת–כאבי ראש 

תפקידנו הראשון הוא להגדיר האם התלונה מרמזת  •

-?לכאב המסכן את חייו או בריאותו של המטופל

.במקרה כזה עלינו לפעול מייד

רפואי שלנו  -בשלב השני עלינו להשתמש בידע הביו •

רוב כאבי הראש  )על מנת להבחין בין כאב ראש ראשוני 

במקרה שלא צפויה סכנה  -..או משני(ברפואה ראשונית

-מיידית ניתן להתמקד בפתרונות להקלה על הכאב

או.        תרופתיים ואחרים

,  איסכמי, תרופתי, מטאבולי, לתהליך זיהומי-משני•
.'גידולי וכו



אנמנזה

נא לא  ). הסיפור המלא של המטופלבשלב ראשון בא  •
(.להפריע

:כדאי לשאול בשלב הזה •

?ממה חושש•

?למה מצפה•



המשך אנמנזה

:בשלב השני אנו מבקשים לברר•

, רקתי), (?לוחץ? הולם? דוקר)-סוג ומיקום הכאב.1•
(?תופעות מקדימות..( )מצחי, קודקודי

?האם הכאב במיקום קבוע או שלעתים משנה מקום.2•

-?או שנים? פעם ראשונה בחיים-?ממתי הכאב.3•
.?תכיפות ומשך? האם שינה אופי

?חבלה? האם קרה משהו לאחרונה. 4•

כלי  ? ממאירות)?מחלות רקע? מצב בריאות כללי. 5•
?  דם

?תרופות קבועות או חדשות. 6•

שינוי במצב  ? ישנוניות? חום? האם יש סימנים מלווים.4
?  הקאות? בחילה? תופעות נוירולוגיות? ההכרה



בהמשך אנמנזה   לבחירהשאלות 

?תיפקודו?ת /מה השפעת הכאב על המטופל. 5•

?  מהן וכיצד השפיעו? האם נוטל תרופות לכאב.6•

?מחלות אחרות? האם נוטל תרופות אחרות.7•

תנוחת  /תנאי ? אוכל? כמה שותה: אורח חיים.8•
?איורור? עבודה

?  מסך ואימוץ עיניים/ שעות מחשב . 9•

?מתח בבית או בעבודה. 10•

?  מה מקל? מה מחמיר את הכאב.    11•

?למה פנה עכשיו. 12•

?מה חושבים בבית. 13•



......היתרון שבנסיון ובמומחיות 

בתחילת עבודתנו אנחנו עובדים לפי רשימות •

.מכולת

עם הנסיון אנו רוכשים את הקשב והכלים  •

המאפשרים קיצורי דרך יעילים ומשתמשים בכלי  

.המתבקש נקודתית

אם נשאר מחוברים מצד אחד לקשב ולנסיון  •

נוכל לייעל , ומאידך נשתמש בתזכורות במחשב
.את עבודתנו ולהנות מתוצאות



:    סיווג נוח לכאבי  ראש

" ראשוניים "מקובל לחלק כאבי ראש ל•

"משניים"ו

"  ראשוניים"מקובל להתייחס לכאבי ראש •

ככאבים שאין אפשרות להוכיח גורם אנטומי 

(TENSION ‘ MIGRAINE)ברקע שלהם 

כמובן שמרבית כאבי הראש בקהילה שייכים  •

לקבוצה זו ולקבוצת בינים הקשורה באורחות  

תלוי בכלים  . )גרוי מיופציאלי ועוד, חיים
(.המחקריים



: כאבי ראש משניים הם סל גדול

החל מסיבות בנאליות הקשורות במיפרקי הלסת •

.או הסינוסים

ועד לגידולים מוחיים או מלפורמציות  •

..וסקולאריות

:לכן על מנת להבדיל נשאל•



התנהגותו בזמן  , אופי ומשך הכאב

המתחלף מדי פעם  , מוכר של כאב, אופי קבוע •

המופיע סביב  , לשל כאב בעל אופי פועם )בצד 

לפחות  )מדי פעם מחליף צד וסת ליד הרקה ו

מתאים -מבלי שהשתנה מאוד,(-10%

.למיגרנה

סביב " סרט "חוגר כמו, כאב המתואר כעורפי •

מתאים -צ ומגיב למנוחה"מופיע אח, הראש
TENSIONלכאב מסוג 



המשך אנמנזה

כרוניות  ? האם יש ברקע מחלות אחרות.13•

?סרטניות? זיהומיות?

?בעיות סינוסים.14•

?בעיות שיניים.15•

?מצב רוח כללי ואיכות שינה.16•

(.הבדיחה על הגורילה)? מניעת הריון.17•



"מבדילות"שאלות –אנמנזה 

אם נדע  -מהאבחנה מצויה בסיפור90%ידוע כי •

.להשתמש בשאלות מבדילות כבאיזמל

שאלות אלו אמורות לעזור לנו להבדיל בין מצבי •

.חרום לבין כאבי ראש ראשוניים

,  לכאב ראשוני" בדיוק"כזכור אם הסיפור מתאים •

מבלי  -(אחרי תישאול זהיר ובדיקה)ניתן לטפל 
.לבצע בירור מורחב



שאלות מבדילות

,  הסיפור עונה על מרבית השאלות כגון מיקום

כדאי להתרשם  -?האם מדובר בהתקפים, משך

מהלך  , ולהשלים פרטים לגבי ספור משפחתי

?  האם יש אאורה מקדימה? התקפי. אפיזודי

,  אם הספור אפיזודי-?תופעות הקשורות במתח

,  משנה לעתים רחוקות צד, חד צדדי, התקפי

או  /קשור למחזור ו, או פוטופוביה/מלווה בחילה ו
.מתאים למיגרנה–או תזונה /דחק ו



"אורות אדומים"

חשש  )-חדה ופתאומית בעוצמה גבוהההתחלה . 1
(.לארוע ואסקולרי

תהליך  . )במצב ההכרהאו הפרעה בישנוניותמלווה . 2
(.טוקסי–תוך גולגלתי או מטבולי 

,  הפרעה ביציבות. )בתופעות נוירולוגיותמלווה . 3
(  'ראיה כפולה או מופרעת וכו, דיבור הליכה, בתחושה

.סימן ראשון לגידול פרונטלי-אנאוסמיה

לחשוד  -איבוד הכרה בארוע זה או אחר לפניו.4
.באנוריזמה או בארוע דימום שאחרי חבלה

(.בהעדר סיבה אחרת לחום. )חום גבוה. 5

  .



המשך-"אורות אדומים"

.או ללא הפוגה/כאב במיקום קבוע ו.6•

.עול או פעילותשי,החמרה של הכאב בעת וולסלווה .7•

(גולגלתי-חשוד לעליה בלחץ תוך)כאב המעיר משינה .8•

?  משני לסוכרת)מלווה בפוליאוריאה או פולידיפסיה .9•
PSEUDO TUMOR? היפראוסמולריות CEREBRI?

.חשוד כמשני–50כאב שהחל לראשונה מעל גיל .10•

כאב הראש הגרוע ביותר שהיה לי  : . "אמירה כמו. 11•

.."בחיים



אבל שווה שקף לקריאה בלבד, נדיר

או תסמונת  /כאב ראש עם מרכיב צוארי ו.11•
חשד לדיסקציה  -(מיוזיס ופטוזיס: )הורנר–ש "ע

.מצב חרום-של הקרוטיס



סיכום ביניים–הגישה לכאבי ראש 

שלנו ושל  –כזכור נקודת ההתחלה תלויית מרחב •
ניקח בחשבון את מידת הדחיפות של הפניה  –החולה 

.מול היכולת שלנו להענות לה

להשתמש  , חשוב לשמוע את הסיפור ללא הפרעה•
.במספר שאלות מבדילות כדי לברר רקע לבעיה דחופה

טוב שתתבצע  –הרחבת הבירור של כאבי ראש כרוניים •
אנו יכולים  , במספר מפגשים אצל רופא מטפל 

בהרגעה ובכלים היפנוטיים כדי  , להשתמש במירשם 
.להקל על המטופל עד אז



כלים שימושיים להערכת כאבי ראש

–יומן כאבי ראש •

, עוצמה, הקשר , עיתוי , ייתן מידע על אופי•

.תגובה לטיפול

היומן מעצים את המטופל והופך אותו לשותף •

.בתהליך האיבחון והטיפול

.מייעל את האפשרות לאבחן נכון וחוסך הדמיות•

מכוון אותנו במי כדאי להשקיע מאמץ ואת מי •
.להפנות לבירור במסגרת אחרת



עזרי מחשב מומלצים לרופא  

כדאי להשתמש בתבנית תשאול ממוחשבת •

.למילוי אחרי האנמנזה 

,  נאזין לסיפור מבלי להפריע, במהלך המיפגש •

.נשאל את השאלות המתבקשות העולות בו

נעלה את התבנית ונרשום תוך  -כשנגיע לרישום•

,  זה משקף לו מה קלטנו, שיתוף המטופל

מאפשר לו לתקן ולהבהיר בזמן אמת 

ומאפשר לנו להשלים שאלות חשובות שייתכן  •
.ונשכחו



עיתוי והיקף הבדיקה הגופנית

עיתוי והרחבת הבדיקה הגופנית הם נגזרת של •

.הסיפור

הבדיקה חייבת  -אם יש באנמנזה אורות אדומים•

.להתקיים מיידית

במקרה שהסיפור מכוון בבירור למיגרנה או  •

אפשר להסתפק בבדיקה בסיסית  , מתח 

, מקוצרת ולזמן למיפגש ארוך עם יומן כאב 
.להשלים את הבדיקה באותו שלב



הבדיקה הגופנית

תיתן  , בצירוף אנמנזה טובה שיטתיתבדיקה גופנית •

.כיוון כללי לאבחנה

:זו כוללת•

, הכרה, דיבור, הסתכלות והתרשמות מהליכה . 1•

.לשון גוף, סבל

או תת , ד כגורם לכאבי ראש"יל–מדדים חיוניים . 2•

או למשל השילוב של לחץ דם  )ד תנוחתי בהתייבשות"ל
יכוון לבירור עליה בלחץ תוך  –גבוה ודופק נמוך 

(.גולגלתי



:בדיקת הראש והצואר  המתבקשת

האם  ? האם קשיון עורף–טווחי תנועת צואר •

האם כאב מופק בסוף  ? טורטיקוליס או טריזמוס

?טווח תנועה ומכוון לגרוי מיופציאלי

SCLלחץ על נקודות הדק בטרפציוס ו•

–באיזור הפריטלי –נקודות על שם ארנולד •

.C2קודקודי מכוונות  לנוירלגיה של 

.TMJ–בדיקת מיפרקי הלסת •

סינוסים•



בהמשך הבדיקה הנוירולוגית  

הזדמנות גם להתרשם  )–עצבי גולגולת •

(.מאישונים ועין אדומה בחשד לגלאוקומה

.כוח גס•

.תחושה•

.החזרים•

.מבחנים צרבלאריים•

(?בבינסקי)החזר פלאנטרי •



בבדיקה גופנית" אורות אדומים"

.חום גבוה, ישנוניות, הפרעות הכרה.1•

קשיון עורף או סימנים מנינגיאליים או .2•

.טורטיקוליס

.טריזמוס וחום..3•

.תלונות המחשידות לתסמינים נוירולוגיים.4•

.ד ודופק איטי"יל. 5•



עזרי מחשב בנושא בדיקה גופנית

בדומה לאנמנזה גם בנוגע לבדיקה כדאי להכין  •

.תבנית במחשב ולמלאה אחרי הבדיקה

חוסך זמן יקר בשל , שימוש בתבנית כזו •
.מורכבותה של הבדיקה המלאה



כאבי ראש שכיחים ומוזנחים

:השכיח ביותר בקיץ בארץ

התייבשות/ חוסר שתייה 

:האבחנה הטיפולית

(לפחות12)ספירת כוסות שתייה 



כאבי ראש של עומס והרגלים לקויים

.תנוחה קבועה הגורמת לגרוי מיופציאלי•

.צפוף או לא מאוורר, עבודה במרחב חשוך•

.הפרעות ראיה לא מתוקנות•

בעיות שיניים לא מטופלות הגורמות לבעיות •

.במיפרק הלסת

שימוש יתר בסומטוטריפטנים אצל חולי מיגרנה•



גישה טיפולית לכאבי ראש  

: ראשוניים במרפאה 

, יומן הכאב יכוון אותנו להכיר את אופי הכאב •

,  מידת ההפרעה התיפקודית, מישכו, עוצמתו 

מידע מפתיע שלא ... תכיפות ההתקפים וגם

.חשבנו עליו קודם

ייתכנו גם  , כ "בחיים יש תערובת בד: חשוב •

.סיבות מעורבות

גם מיגרנה מחמירה מבחינת תכיפות ועוצמה  •
.בתגובה למתח וחוסר מנוחה



לאחר קבלת תוצאות יומן כאב של  
לפי המצב–שבועיים או חודש 

ה/היא למד/ת  ונבדוק מה הוא/נשב עם המטופל•

עצם התהליך נותן לאנשים -ממילוי היומן•

.הזדמנות להבין ולתקן תהליכים

לפי עיתוי  –נוכל להציע טיפול מכוון להתקף •

נוכל להשתמש בתרופות  -אם בערב)ועוצמה 

(.העלולות להפריע ביום

אם מדובר בהתקפי מיגרנה תכופים מעל  •

פעמיים בשבוע ומשך ארוך יש מקום לשקול 
.טיפול מונע



TENSION HEADACHE

.כאב הראש הראשוני הנפוץ ביותר

של המטפל  אם לא מטופל " כאב ראש"הופך גם ל

נכון

!!!מחייב גישה מערכתית

בשיחה עם המטופל מתבהרים הגורמים  

מכאן מתחיל הדיון לגבי  , המחמירים
.ההתמודדות עימם



:כלים וטיפולים לא תרופתיים

,  תנוחה קבועה, " ניטרולם"איתור גורמי רקע ו•

.חוסר איוורור, העדר הפסקות

ניהול  "הגברת פעילות גופנית קבועה ומודעות ל•

.תרגילים לצואר, הרפיות מעת לעת " עקה

.הרפיה ודמיון מודרך •

.פיד בק-הפניה לביו•

טיפול קוגניטיבי התנהגותי או טיפול פסיכולוגי  •
.אחר המתבקש מהסיפור



טיפולים לא תרופתיים ועוד שותפים  

.פזיוטראפיה–" הדק"שיחרור נקודות •

.עיסוי רפואי •

.היפנוזה•

.דיקור סיני או טיפול משלים אחר•

(מתאימים גם לטיפול במיגרנה )•

.מעקב שלנו אחרי ההתקדמות -ותמיד תמיד•



:טיפולים תרופתיים אפשריים

.ניתן להשתמש במוסקול בזמן התקפים•

מרפי שרירים כגון בנזודיאזפינים בהתקפים  •

.חמורים אם הם מופיעם לעתים נדירות

:אם איתרנו תסמונת חרדתית או דכאונית ברקע•

•SSRIרצוי  , ישפרו מאוד את מצב המטופל

במצבים כאלו ללוות את הטיפול התרופתי גם  

על מנת )בפעילות גופנית ובטיפול פסיכולוגי 
(.שהמטופל יוכל להפסיק בעתיד טיפול תרופתי



תרופות במיגרנה מן הקל אל הכבד

אפשר –וקצר " פשוט"בהתקף מיגרנה •

אדויל  , אקסידול ,רוקאסט, אקמול: להשתמש ב

.בהתאם לנוכחות בחילה, עם או בלי פראמין 

מחמירה בלחץ ומשתפרת  , אם קורית בערב •

.אפשר לשלב בנזודיאזפין להתקף-בשינה

!!להמנע מגלולות : חשוב לזכור •

מיגרנה עם אאורה היא פרה דיספוזיציה  •
–בגיל מבוגר -לארועים מוחיים וסקולאריים

להתייחס לכך



עוד על טיפולים במיגרנה

רלרט  , ריזאלט, אימיטרקס: הסומאטוטריפטנים •

.זומיג, 

•NNT לפי מחקרים אינו שונה מאוד  )3-4בין

!(,,,?מהתרופות האחרות

ניתן לשלבם בחולים הסובלים ממיגרנות קשות •

.שאינן מגיבות לטיפולי קו ראשון

.להזהר בחולים איסכמיים•

לזכור ששימוש יתר בסומטוטריפטנים עלול •
.לגרום התקף ממושך ועמיד של כאבי ראש



טיפול מונע במיגרנה 

לשפר  )חשוב לאתר גורמים מחמירים ולנטרלם •

(.פעילות גופנית והרפיה, שתיה

אם ההתקפים תכופים ניתן להתאים טיפול מונע  •

:ב

.דראלין במינון הולך ועולה•

להזהר בהשמנת )לפי ייעוץ נוירולוגי –דפאלפט •

(יתר

רצוי ייעוץ  -(במקרים עמידים)טופאמקס •
.נוירולוגי



כאבי ראש ספציפיים אחרים

,  הגישה לכאבי ראש ספציפיים כגון המיקרניה•

ב תידון בהרצאות  "כאבי ראש בצבר וכיוצ
.ייעודיות


