
אבחנה שלמה של כאב

ר אביבה אלעד  "ד

גישה אינטגרטיבית לכאב

מפת דרכים לרפואה שלמה בכאב: מתוך

'רפואה שלמה'מכון אופק להדרכת 



כאב וסבל

?האם מישהו באולם מכיר כאב כרוני שאינו כרוך בסבל•

.שיקום•

האם מישהו מכיר סבל מנותק מהקשרים רגשיים  •

?וסביבתיים

.שיקום גם הוא•



נשווה את אותה אבחנה ביולוגית אצל  

:מטופלים שונים
מגיעות לשיקום אחרי שבר באגן בעקבות דריסה  45שתי מטופלות בנות 

.במעבר חציה" פגע וברח"בתאונת 

בת להורים  , אם לשלושה ילדים גדולים, נשואה למנהל בנק, מורה–האחת 

.המתגוררים בסמיכות ואחותה בקשר קרוב

בודדה ללא  , ישנה-עולה חדשה, עובדת נקיון בחברת כוח אדם-השניה  

.תמיכה

בדגשים שיקומיים זהים, ברור שאין מדובר במחלה זהה

או 

.בפרוגנוזה זהה



כיצד תנסחו דגשים  ?, מה ההבדלים

?שיקומיים שונים



סמנטיקה  

לרוב קיימים ביניהם  , כאב וסבל הם חוויות סובייקטיביות•

.קשרי גומלין

בעוד שכאב הוא חוויה חושית•

סבל הוא חוויה קיומית•

אבל כאשר , וייתכן סבל ללא כאב, כאב יכול לגרום לסבל•

.זה האחרון מוריד את סף הכאב, הכאב גורם לסבל

.אין טיפול שלם לכאב מבלי להתייחס לסבל הקשור אליו•



?מהן ההשלכות המעשיות של ההצהרה הזו

.  כאב כרוני אינו פשוט•

מדובר בחוויה אישית  , יותר מכל תסמין אחר•

זו מושפעת לא רק מחיישנים  . אינטגרטיבית

.נוסספטיביים ומסלולים שדרתיים

אישיות  , אלא בראש ובראשונה מושפעת מרגשות•

כל אלו הן תוצאות של העיבוד  . ונסיון אישי קודם

.קורטקס-המושפע מציר ההיפוקמפוס, המרכזי



נשאלות השאלות

אבל , מדובר בעובדה מוכרת ומבוססת ראיות–?מה•

?  מהם יישומיה המעשיים

נבחן כיצד יכולה התפישה הזו לקדם גישה  –?למה•

?המכוונת ביעילות לפיתרונות אפשריים

באיזה אופן  יכול רופא כאב לשנות את  –?איך •

?  משקפיו הרגילים למשקפי תלת מימד 

?מה יוצא לי מזה, אני–לי"אמ•



נתחיל בקיים

,  אנמנזת כאב: רופא כאב מצוייד בכלי תישאול סדורים•
תיק  , מעלית הכאב, דגלים צהובים, אורות אדומים

מיומנויות בדיקה גופנית וטכניקות  , תרופות מלא
.טיפול שונות

כל עוד אנו שבויים  , למרות המשאבים המרובים•
בגישה הדיכוטומית המסורתית של או גופני או נפשי  

...צהובאו דגל אדוםאור •

.הטיפול שלנו פחות יעיל•



:כזה–היינו רוצים דגל פשוט 

.אפשר לכוון מחט ספינאלית ישירות למרכז ולפתור את הבעיה, ברורה" פשוטה"בעיה 



?אבל מה עם  דגל כזה



?או כזה



,לפי הגישה המערכתית

סיבה ותוצאה: לא עוד

אלא הבנה שמכלול גורמים נמצאים  

.בקשרים הדדיים ביניהם

הבנה נבונה של המערכת תאפשר  

התערבויות בנקודות שונות שתשפענה  

על המיכלול



בחיים לא הכל פשוט

.כל מטופל מניף דגל אישי•

נוח , אמנם בשלבי ההכשרה שלנו ולצורך לימוד•
.להשתמש במודלים סכמטיים סדורים

כולנו , אבל בשלב המומחיות והעבודה במרפאה•
.מפעילים את יכולת התיכלול שלנו

ולצורך האינטגרציה הזו משמשת אותנו נאמנה הגישה  •
.סוציאלית–פסיכו –הביו -הכוללנית  



גוף

נפש

סביבה

https://www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/stress-and-health-psychology-17/models-for-positive-change-86/the-biopsychosocial-model-326-12861/images/biopsychosocial-model-of-health-and-illness/


,לפי הגישה המערכתית

סיבה ותוצאה: לא עוד

אלא הבנה שמכלול גורמים נמצאים  

.בקשרים הדדיים ביניהם

הבנה נבונה של המערכת תאפשר  

התערבויות בנקודות שונות שתשפענה  

על המיכלול



.ס.פ.שלנו היא גישה ב" מה"ה, אם כך

?"למה"כעת ה •

נוצר מיפגש  , עקרונית כאשר עובדים בגישה כוללנית•

ייחודי למטופל המכוון אותנו ביעילות ומהירות יחסית  

.למוקד המזמין שינוי

מכוונת וממוקדת היא  , התערבות טיפולית כוללנית•

.יעילה במיוחד



"  איך"כעת ל 

?מהם האמצעים המשמשים אותנו
מהאמצעים המשמשים אותנו הם יצירת תקשורת  חלק•

.המעוררת אמון חזק, משמעותית ואמפטית בתחילת המיפגש

כולל היבטים , של היבטים שונים של התלונהבו זמניבירור •
.רגשיים ומשפחתיים

...שימוש במסר מרגיע בזמן בדיקה גופנית ועוד•

כל אלו הם גם כלי אבחנה וגם טיפול•



התיחקור המערכתי הרחב

לפני ההתמקדות בהיבטים  , בתחילת המיפגש•
.הסומטיים

מהווה חלק מהיכרות עם עולמו ושפתו של  •
.המטופל

מאפשר להרחיב זווית ראיה לגבי ההקשר  •
.הכוללני של הבעיה מבלי לעורר התנגדות

.טבעי ואמפטי , מתנהל באופן זורם•

מאפשר לקבל מושג על החלקים הבריאים  •
.ולהפעילם בהמשך הטיפול



התיחקור המערכתי הרחב

לפני ההתמקדות בהיבטים  , בתחילת המיפגש•
.הסומטיים

מהווה חלק מהיכרות עם עולמו ושפתו של  •
.המטופל

מאפשר להרחיב זווית ראיה לגבי ההקשר  •
.הכוללני של הבעיה מבלי לעורר התנגדות

.טבעי ואמפטי , מתנהל באופן זורם•

מאפשר לקבל מושג על החלקים הבריאים  •
.ולהפעילם בהמשך הטיפול



(ס.פ.ב)האבחנה השלמה 

או הביולוגי כוללת את מרכיבי הבעיה ובראשם את החלק •

.הסיבה שבעטיה פנה המטופל

כך שברור שקיימת השפעה הדדית מעגלימנוסחת באופן •

.למרכיביה

לא סטטי כך שניתן לחשוב יחד  ודינמימנוסחת באופן •

.במושגים של שינוי

.לקחת חלק בניסוחמזמינה את הפונה •



?איך

המסמל את הדרך  מעגליהאבחנה מנוסחת באופן -עגליתמ•

.שבה מרכיבי הבעיה מנציחים את המשך התהליך

הניסוח פותח חשיבה על שינוי–דינמית•

הסכמה  הניסוח מוצע למטופל על מנת להשיג -מוסכמת•
.לאבחנה

ההסכמה פותחת את הדרך לטיפול שלם  

..סוציאליים–פסיכו –בהיבטים     בהיבטים הביו 



להתחיל מהביו

לטבול בפסיכו

להבין את הסוציו

לחזור אל הביו

ולקבל משוב

ס"אבחנה בפ



וכאב הגב. ת .ב

,ממוצא אשכנזי,נשוי ואב לשלושה, 61גבר בן ,  בני•

.מטופל באישה נכה, רואה חשבון•

אחד מהתקפי  "מגיע למרפאה כפוף וכאוב כשהוא סובל מ•

אלו חוזרים ומופיעים אחת למספר חודשים  , "הגב שלו

,  מוסקול ופזיוטראפיה, ומגיבים למנות גדולות של סלקוקס

.בעבר נעזר בדיקור סיני להקלה על ההתקפים

.פרט לכך בריא, יתר לחץ דם מאוזן תרופתית:ברקע•



לאיזו אבחנה ביו רפואית מכוונת אותנו  

?האנמנזה שקיבלנו

.ללא אורות אדומים, כאב גב תחתון חריף על כרוני•

התקפים חוזרים•

בעל אופי מיופציאלי•

אורות אדומים"ללא •

.ולדיקור יבש NSAID-מגיב ל•

האם הוא  ? האם זה כל מה שנוכל ללמוד מאנמנזה של בני•

?תמיד אותו מטופל



בבדיקה גופנית

הגבלה משמעותית בתנועה  , אנטלגיה ימינה , גב אסימטרי•

,  יותר משמאל, קדימה ולצדדים 

,  אין רגישות מעל זיזי חוליות•

,יש כיווץ שרירים פאראורטברלי מרשים

לאסק , אין חסר נוירולוגי , אין עדות לגרוי סכיאטי 

.שלילי

, באבחנה של תסמונת גרוי מיופציאלי מבוצע דיקור יבש •

.מופקת תגובה צפויה והקלה חלקית של הכאב



..כעבור ארבעה ימים

,  הטיפול הקל עליו מאוד, כאוב ומודאג, בני מופיע שוב 

אמש לאחר , הכאבים חלפו והצליח לישון באותו לילה

נתפס לו הגב  ", שהרים את אשתו שנפלה בעת הליכה

.והוא כואב עוד יותר מקודם" 

"זה משהו רציני"בני חושש שאולי 

זאת אף לאחר שהבדיקה מעלה ממצאים דומים לאלו 

.   בביקור הקודם



היבטים מערכתיים לכאב של בני

סובלת מהחמרה בפוסט  , אשתו , מסתבר כי איילת•
עושה מאמץ  , מצב שממנו סובלת מזה שנים, פוליו

עילאי להמשיך ולהתנייד באמצעות רולטור על אף  
.קשיים ונפילות

תומך בה במעברים ביום , בני עומס את המכשירים•
ואחת למספר ימים מוצא  , לוקח לפסיוטרפיה , ובלילה

.את עצמו נאלץ להרים אותה מהרצפה לאחר נפילות

"צריך לשרת את שניהם"הוא מדגיש שהגב שלו •



?ממה בני סובל



.סוציאלית–פסיכו –ביו -נסו לנסח אבחנה כוללנית



.פסיכו סוציאלית -ניסוח אפשרי לאבחנה ביו

כאבי גב תחתון חוזרים על רקע גרוי מיו  

השרוי בעומס גופני  , 61אצל גבר בן , פציאלי

ורגשי ובחסך שינה על רקע מחלה כרונית  

מגבילה של אישתו  

.וחרד שמא לא יוכל לעמוד במעמסה



?מה נאמר לבני



אפשרויות

ואני לוקחת בחשבון גם , לאחר ששמעתי ובדקתי..."•

, את הצילומים והבדיקות וההיכרות הממושכת איתך 

...נראה לי שהעומס על הגב שלך גדול מאוד

לא פלא שהגב כואב כשסוחבים עליו :  "... אמפטיה•

...כל כך הרבה

או•

,,,חשוב  לשמור על הגב של שניכם•

•



משא ומתן טיפולי

האמירה הכוללנית האמפטית שהותירה מקום פתוח  •

מתבססת קודם כל , להשתלבות של בני אחרי ההיגד

בהמשך על הידוע לי בהיבט הפסיכו  , על בסיס ביו

.סוציאלי

הדבר איפשר לבני לפרוק חשש מפני אובדן יכולת  •

הציף את הקונפליקט בינו לבין אישתו  , להתמודד

בהיבט של שימוש בכסא גלגלים ובקבלת עזרה  

.סיכמנו שאישתו תצטרף למיפגש הבא, מבחוץ



במיפגש המשותף

שוחחנו באופן ממושך על " הצטרפות"לאחר שלב ה•

על , הקושי והסיכון בנפילותיה החוזרות של איילת

כאבי הגב והקושי של בני ואיילתהסכימה להשתמש  

כמו כן  , בעזרים שהוצעו לה וחלקם כבר היה בבית

כדי להקל את  , הציעה ביוזמתה להעסיק עובדת זרה

"מעל גבו של בני"העומס 



מאז ועד היום

.איילת נופלת פחות, למשפחה נוספה עובדת זרה •

קיבל , בני החל להתאמן בתרגילים לחיזוק שרירי אגן•

(.התפנה לו זמן)טיפול פזיוטראפי 

בני עדיין מפתח התקפי כאבי גב אך הם נדירים  •

.וקצרים בהרבה



:תוכנית טיפולית מערכתית

.תרופות, פזיוטראפיה , דיקור-בכאב החריף טיפול •

לגורם  מערכתי וחיפוש מענה משפחתיתהתערבות •

.המחמיר את הכאב

"איוורור"ולאפשר הרגשיתהתייחסות למצוקה •

כך גם  , לעובדת זרה" שרביט"הקלה בעומס והעברת ה•

:התפנה זמן ל

.שיטת אלכסנדר/המלצה על תרגילי גב קבועים ייצוב •



ההסכמה על האבחנה

לאחר ניסוח האבחנה שאל את הפונה האם נראית לו •
והאם הוא או משפחתו חשבו על אפשרות  , האבחנה

בדוק אותה עם , אם אכן קיימת אפשרות נוספת. נוספת
.  הפונה

קיים בירור  , אם יש קושי להגיע להסכמה על האבחנה•
עם המטופל לגבי הפעולה הנדרשת על מנת להתקדם 

.לקראת הסכמה



לסיכום

מונצח על ידי גורמים  , כאב כרוני שאינו מגיב לטיפול•
.שונים הקשורים להקשרו

את אותם הגורמים ניתן לזהות מוקדם ולמנוע  •
.של כאב עמיד לטיפול" התקבעות"

להפיכת הכאב  " גורמי סיכון", גם מראש, ניתן לזהות •
.לכרוני ועמיד ורצוי לטפל בהם מוקדם ככל האפשר

כך חשובה  , ככל שבעיית כאב מורכבת וכרונית יותר•
.ההתייחסות הכוללנית



:וגם

, או –לא או " וגם"גישה של •

מרכיב משקפי  "הנקוטה על ידי רופא מיומן ה•

" .תלת מימד

יכולה להוביל לפתרון מספק ויעיל ולמנוע •

.תקיעות

.ניתנת ללימוד•



2בני 
מצליח למרות  , עובד קשה בהייטק–ספר לי על היום יום שלך 

.נהנה מהעבודה, יושב הרבה שעות, שכולם מסביב צעירים

...או תאר לי יממה שלך מהתחלה ועד הסוף

19:00ות עד /עובד בישיבה, נוסע שעה וחצי לעבודה,קם בחמש

הולך לישון  , יוצא לרוץ כל ערב כשעה, 21:00-מגיעה הביתה ב, 

בחצות 

מתכנן חצי –התחלתי לרוץ ?מה עוד קרה בשנה האחרונה

.מרתון

.משלים לפעמים בשבת, מעט מדי, כמו בול עץ–? איך השינה

?איך הכאב משפיע

מנסה להתעלם עד שלא  –? ה עושה כשכואב לך/מה את

. יכול יותר



סוציאלית  –פסיכו –ביו -נסו לנסח אבחנה כוללנית

.2לבני 



3בני 

ספר לי על היום יום שלך

...תאר לי יממה שלך מהתחלה ועד הסוף או

20פיטרו אותי אחרי –? מה עוד קרה בשנה האחרונה

.לחוץ מאוד בבית, שנה כמנופאי ואני לא מוצא עבודה

ישן עד , מתקשה להירדם בגלל דאגות–? איך השינה

.כך כבר מאז הפיטורין, ואז אין שינה4:00 -

אני  , אין לי חיים כשהכאב משתלט–? איך הכאב משפיע

חושש שלא אוכל לחזור למעגל העבודה ולא יודע מה  

...יהיה

לוקח תרופת שינה –? ה עושה כשכואב לך/מה את

.מטמטמת אותי והולך לישון"ש



סוציאלית  –פסיכו –ביו -נסו לנסח אבחנה כוללנית

.3לבני 



כעת ברור למה חשוב לקבל תמונה  

?1-2-3שלמה ולהבדיל בין בני 

?האם תהיינה לכך השלכות טיפוליות מידיות•

?איזה–אם כן •

איזה השלכות טיפוליות מעמיקות יותר יש למידע  •

?שאספנו

?ועוד אורות אדומים? מבחינת הבירור•

?סוג ההתערבות? מבחינת הטיפול•

?מבחינת מניעת הפיכת המצב לכרוני•
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45


