
אנמנזה שלמה של כאב

ר אביבה אלעד  "ד

גישה אינטגרטיבית לכאב

מפת דרכים לרפואה שלמה בכאב: מתוך

'רפואה שלמה'מכון אופק להדרכת 



:כשמטפלים בכאב חייבים לזכור

.קיימים יחסי גומלין הדוקים בין כאב לסבל•

.ישנם מצבים של כאב חזק המלווה בסבל מינימלי ולהיפך•

:לכן•

בבואנו לטפל בכאב ולצמצם סבל אנחנו חייבים•

להבין את המרכיבים המעורבים•

!בחוויית המטופל•



גירוי כאב

המערכת 
הסומטוסנסורית

המערכת 
הלימבית

המערכת 
הקוגניטיבית

אי

אוי אויואי ואי

עוצמה

מיקום
סוג

חרדה

פחד

ייאוש
דיכאון

איום
צפיות



כאב הגב של בני

.מטופל של רופא אחר במרפאה, 61גבר בן  ,  בני•

אחד "כפוף וכאוב כשהוא סובל מ" באופן דחוף"מגיע •

אלו חוזרים ומופיעים אחת למספר  , "מהתקפי הגב שלו

מוסקול , חודשים ומגיבים למנות גדולות של סלקוקס

.בעבר נעזר בדיקור סיני להקלה על ההתקפים, ופזיוטראפיה

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



ממממ. ע.מ.א.ראשי התיבות מ

(מהמם בהכי הרבה שגיאות כתיב)

:עוזרים לנו להבין את התמונה לגבי•

חד וממוקד או עמום וכללי /ברור–מטושטש /ברור –יקוםמ•

.D.D–יכוון ל .יכוון למשל לויסצרלי או מיופציאלי-בבטן 

באיבחון ובהתאמת  , אופי הכאב עוזר בהבנת המנגנון–ופיא•

(.למשל מיפציאלי מול נוירופטי)הטיפול

.יכוון אותנו להבדיל בין כאב אקוטי לכרוני–שךמ•

.תכוון אותנו לסוג הטיפול המתבקש–וצמה ע•

..י"וקל עמ, י"וחמר עמ, נגנוןמ, קריןמ-X4מ•



ע.אמ.עוד על חשיבות המ

סוג הבדיקה הגופנית  , נותן כיוון לאבחנה מבדלת-מיקום•

.המתבקשת והבירור המתחייב

מכוון אותנו להבין את סוג הכאב ולאיהשלמת איבחון  –אופי •

.סוג הכאב תהיה השלכה על סוג הטיפול

כאמור מדובר  –יכוון להבחין בין כאב אקוטי לכרוני –משך•

.עוד נדון בהם–בשני מישורים שונים לגמרי 

.מכתיבה את עוצמת ההתערבות הטיפולית–עוצמת הכאב •



'סרגל הכאב'את עוצמת הכאב חשוב להעריך בעזרת 

עוצמת הכאב  

10–עד 0–בסולם מ 

אין כאב  = 0

כאב בלתי נסבל= 10

ל•



חשוב גם לברר על טיפולים קודמים 

המידע על טיפולים שהועילו או לא נותן לנו כיוון הן •

,לגבי המנגנון ולגבי כיוונים שכדאי לנסות

:אבל גם•

(כדי לא לחזור לכך)מה נכשל •

למשל נטילה קבועה של ) מה מסכן את המטופל •

NSAIDS).

....והפתעות•



ממממ. ע.מ.א.ראשי התיבות מ

(מהמם בהכי הרבה שגיאות כתיב)

:עוזרים לנו להבין את התמונה לגבי בני•

.יותר משמאל, גב מותני–יקוםמ•

".תופס" "מושך", לוחץ מאוד–ופיא•

אבל הכאב בחזק , מרגיש את הגב כל הזמן–שךמ•

.החל אמש

.9/10–וצמה ע•

-4Xמ: וגם•

..י"וקל עמ, י"וחמר עמ, נגנוןמ, קריןמ•



מה חשוב להבין כבר בהתחלה  

?לגבי הכאב

האם מדובר  –מידת הדחיפות בבירור –קודם כל •

?באורות אדומים

לעומת•

.כאב ממקור מיופציאלי או שפיר אחר•

:כמו כן•

–? האם חריף או כרוני•

.כיוון שהגישה תהיה שונה•



אורות אדומים
.3-ג.ו.ט.נ.א.ז"נזכור •

.זיהומי–ז •

(?שבר.)אוסטאופורוטי–א •

(או נוירופטיCNSממקור של .)נוירולוגי–נ •

.טראומה–ט •

וסקולארי-ו•

.גריאטריה, גרורה, גידול-(  3)–ג •

גידול  , ת בקשישים מחייב לשלול גרורה"למשל כג)•

.(ושבר אוסטאופורוטי



..י"מוקל ע, י"מוחמר ע, מנגנון, מקרין= Xמ

זה קורה בפעם  , "נתפס"התכופף להרים משהו והגב –מנגנון•

(אנחנו בקיץ)השלישית השנה 

.אולי קצת לעכוז, לא–מקרין•

"לא יכול לזוז", מעברים, סיבוב במיטה, על ידי תנועה–מוחמר •

בפעם  , זריקות וולטארן, ג"מ90ארקוקסיה -מוקל על ידי  •

.הקודמת דיקור יבש הקל מיידית



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



?מה דעתכם

?אלו שאלות נוספות כדאי לברר



הבנת הרקע

"אדם לאדם"–הצטרפות 

ותיחקור מערכתי

?ת שלפני/מי המטופל•

.רפואי של הפונה, אישיותי, מה אני יודעת על הרקע האישי•

מחלות רקע•

.תרופות קבועות•

.רגישויות•



בין הגורמים שישפיעו על הפיכת כאב  

לכרוני
סוציאליים יש השפעה גדולה בתהליך הפיכת  -להיבטים פסיכו•

דגלים "ברפואת כאב נוהגים לכנותם . כאב חריף לכרוני

".צהובים

אם נזכור את השיקופיות על מנגנון הכאב נבין שהכאב הכרוני •

כ "העיבוד המוחי של סה-הוא תוצאה של שלב המודולציה

.הגירויים

:לכן חשוב לברר עם המטופל•

?לגבי הכאבמרגישמה ? לגבי הכאבחושב מה •

?הכאבהתנהגותאיך ? עם הכאבהתיפקודאיך •



:עוד חשוב לברר עם המטופל

לאור סבלו , מהו המצב הפסיכוסוציאלי בו שרוי המטופל. 1•

? הפחדים המלווים אותו בשל הכאב /מהן האמונות. 2•

מה שקיבל עד כה ומידת פתיחות  –לטיפול " גישתו"מהי . 3•

?להצעות שלנו

..(והמלצות" עדין"שיקוף )? האם בדיכאון . 4•

מהי עמדת המטפל העיקרי למצב  ? האם מקבל תמיכה ראויה . 5•

? ולהצעות הטיפוליות 

(התאמות)? סוג עבודה במצבו /האם מתאים להמשך עבודה. 6•



דיון-ה .ת.ר.מ

אני חושב שהכאב הזה לא  : "למשל ההבדל בין–חשבותמ•

"זה משהו זמני:"לבין" יעזוב אותי אף פעם

"?אולי זה גידול במוח כמו לשכן שלי: "או •

... "הכאב מדכא אותי אין לי חיים"–גשות ר•

..."אני כועסת על :" או, "מפחיד אותי להפוך לנכה"•

או  .. הפסקתי לבשל..." ה לעבוד ככה/אני לא יכול"–יפקודת•

".לצאת לפגישות משפחתיות

או  "... למרות הכאב אני רצה חצי מרתון" -תנהגות כאב ה•

"הפסקתי הליכות בגלל הכאב בירך"





-התיחקור המערכתי והאנמנזה השלמה 

כמשפך

נשתמש קודם כל בשאלות של תיחקור מערכתי ורק בהמשך  •

.נכוון שאלות המכוונות לביו

נשתמש בחלק מארגז הכלים המערכתי ונתקדם לפי הרמזים •

.שייתן המטופל

בהיבטים מערכתיים וחוזר חלילה על " ביו" נשלב היבטים •

.מנת לקבל ולתת תמונה שלמה



...ילדים...עבודה...בית...קשה לי לתפקד: כשהוא יגיד

: אנו נבקש

ספר לי על היום יום שלך

תאר לי יממה שלך מהתחלה ועד  

...הסוף

:וגם

?מה עוד קרה

?איך השינה

?איך הכאב משפיע

?ה עושה כשכואב לך/מה את



1בני 

אני רוב היום עסוק  –ספר לי על היום יום שלך 

,  היא רתוקה לכסא גלגלים עקב פוסט פוליו, באישתי

בלילה  , אני צריך להעביר אותה מהמיטה לכסא וחזרה

לשירותים ובעיקר לבלות איתה כמה שיותר כדי שלא 

.תרגיש נכה

...תאר לי יממה שלך מהתחלה ועד הסוף

:וגם

בזמן האחרון יותר קשה לי ואני לא –? מה עוד קרה

.מספיק להתאמן ולשמור על עצמי

קם עם אישתי פעמיים בלילה לשירותים–? איך השינה

...חייב עזרה, קשה לעזור לה–? איך הכאב משפיע

לוקח תרופות וזריקות–? ה עושה כשכואב לך/מה את



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



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





למה חשוב לקבל תמונה שלמה ולהבדיל  

?1-2-3בין 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•



מעגל הכאב והסבל חשוב בשל השלכותיו

הגבלה, חרדה•

והתנהגות המנעותית•

"אני נכה"מחשבות על השלכות ומשמעויות ההגבלה •

הורדת סף כאב והחמרת הכאב והסבל  •

משמעות// כאב 



ראיה כוללנית של כאב

:מתיחסת להיבטים הבאים•

.תיפקודי, משפחתי, רגשי, אישי-הרקע המערכתי•

החולי והמגבלה אל המטופל הזה , משמעות הכאב •

.בעיתוי הנוכחי

.משמעות הכאב בחיי האדם•



:עוד שאלות הבהרה כוללניות

?איך הכאב משפיע ומושפע מהמצב הרגשי •

?ממה המטופל חושש•

?מה מסמל הכאב עבור המטופל•

?מהן המיגבלות שגורם הכאב ומה השעתן ומשמעותן•

?ממה עוד הוא סובל•

?מקורות התמיכה שלו? מי שותפיו לסבל•



:האנמנזה תכוון אותנו להחליט

(מעלית הכאב)? להמליץ" עוצמת טיפול"על איזו 1.

:  בהתאם לתיאור)? האם לטפל סביב השעון או לסירוגין2.

.(או מופיע ופוחתקבועכאב 

האם לבחור טיפול מומלץ למוקד הכאב או לאזור 3.

.אם נשללו אנמנסטית דגלים אדומים–? המוקרן

.להמלצה טיפוליתסוג כאב שיוך בין אבחנת 4.

חובה  –קישור בין עוצמת וסוג כאב להמלצה טיפולית 5.

!



חשוב להבדיל בין כאב אקוטי לכרוני

מנגנונים ומידת , מדובר בהבדל משמעותי בגורמים•

.המורכבות

כאב כרוני הופך לתסמונת שחשוב להבין•

וגם•

למנוע•



כעת להבדלה בין כאב אקוטי לכרוני

הפעלת מערכת  –כאב חריף הוא בדרך כלל איתות על בעיה •

.אזעקה על ידי גורם שצריך לטפל בו

:לעומת•

כאב כרוני שהוא כבר מחלה בפני עצמה ונובע מפגיעה  •

.במערכת האזעקה עם או בלי גורם רקע

חשוב להבדיל ולטפל ביעילות ומהירות בכאב חריף על מנת  •

.למנוע את הפיכתו לכאב כרוני



מתמשך/כאב כרוניכאב אקוטי

"גלאי נזק"–תפקיד ביולוגי 

ונעלםמופיע–זמני▪

ופוחתתהולכתעוצמה▪

שקטאי,בחרדהמלווה▪

סימפטום

אין תפקיד ביולוגי

רבזמןנמשך,קבוע▪

משתנההכאבעוצמת▪

בידוד , מלווה בדיכאון▪

חברתי והימנעות מפעילות

מחלה



:  סיכום

"(ביו)"אנמנזת כאב בסיסית 

.ושימוש באמפטיה" אדם לאדם"תבוא תמיד לאחר יצירת קשר 

:כוללת שלושה מרכיבים בסיסיים

–ע  ממממ.מ. א.מ. 1
(מוקרן, מוקל, מחמיר? מה קרה).עוצמה–משך -אופי -מיקום   

–3-ג.ו.ט.נ.א.ז:אורות אדומים. 2

גידול–טראומה -וסקולארי –נוירולוגיה –איסכמיה –זיהום 

ה.ת.ר.מ: היבטים מערכתיים. 3

.התיחסות הסביבה/התנהגות כאב–תיפקוד –רגש -מחשבה 



-נזכור כי ההצטרפות

gaining rapport-Joining

תקשורת אמפטית והקשר שיווצר עם המטופלים  מהווה  

,  ציר מרכזי ביכולתינו להשפיע על כאב

חשוב  

להשתמש בקשר  

.כחלק מהטיפול



הדגמה



?כיצד ננסח בנוחות ונזכיר לעצמנו

.לרשום רשימת סיבות–פרוטוקול במחשב •

.סמנים אנמנסטיים וסמנים בבדיקה•

.בדיקות והדמיות מתבקשות לפי אנמנזה ובדיקה•

.טיפולים•

.אחר כך נרכיב תבנית אנמנזה•

.תבנית בדיקה גופנית•



ת לדוגמא"תבנית אנמנזה כג

בלי  /עם-בעוצמה–בעל אופי -כאב גב תחתון מזה•

.בלי חום/עם , הקרנה

,  ללא מחלות רקע דלקתיות, הופיע לאחר תנועה חדה•

או  , ללא סיפור חבלתי,זיהומיות אונקולוגיות ידועות

ללא חום או תסמינים נוירולוגיים . אוסטאופורוזיס

.מלווים




