
אבחנה שלמה של כאב

ר אביבה אלעד  "ד

גישה אינטגרטיבית לכאב

מפת דרכים לרפואה שלמה בכאב: מתוך

'רפואה שלמה'מכון אופק להדרכת 



בדיקה גופנית כאב גב תחתון

בגישת הרפואה השלמה 

ר אביבה אלעד"ד

ועד החוג לכאב באיגוד רופאי המשפחה 

מכון אופק להדרכה ברפואה שלמה 
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רפואה שלמה–כללי בדיקה גופנית 

:בצעו בדיקה מרגיעה•

:הדגישו ממצאים תקינים בלשון חיובית•

"אני שומע את הלב פועם בקצב יציב ובצורה טובה"•

"אני רואה שאפשר להזיז את היד לכל הכוונים באופן נורמלי"•

"אין שום דבר יוצא דופן בבדיקה של מערכת העצבים"•

:המנעו מלשון שלילית•

"אני לא מוצא הגדלת כבד"•

"אני לא רואה דלקת באוזן"•

.המנעו משימוש במילים רפואיות ולא מובנות•



הצגת מקרה כאבי גב תחתון לתירגול

תוך כדי עבודה  . כ עובד כמחסנאי "בריא בד3+נ37גבר בן 
.הרגיש אתמול כאב חד בזמן הרמת משקל כבד בגב תחתון 

לאורך כל הרגל בצד הלטרלי של , הכאב מקרין לרגל שמאל
.הרגל 

?מה האלמנטים החשובים לחפש באנמנזה ( 1

? השאלות החשובות כדי לתאר את הכאב 5מה ( 2

?  מה האבחנה ומה סוג הכאב ( 3

?VAS9מה הטיפול לפי מעלית הכאב עם ( 4

?  ה רוצה לראותו שוב /מתי את( 5



האלמנטים החשובים לחפש 

באנמנזה
?בבית או בבית חולים? להחליט איפה מקומו של המטופל 

לשם כך לברר אם יש דגלים אדומים

:ח במידה וקיים "יש להפנות את המטופל  לבי

שבר  , סיכון לשיתוק, זיהום)חשד לבעיה המאיימת על חייו או מבשרת נכות .1

זאנטוג  ()איסכמיה ועוד, ארוע מוחי , מיפרצת: או בכאבים אחרים' וכו, פתולוגי

3)

.חסר נוירולוגי גס. 2

. י טיפול תרופתי "כאב בלתי נשלט ע. 3
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הכאב

:נוסיספטיבי

כאב מיוחס

נוירופטי

שינויים טרופיים ✓

היפואלגזיה✓

היפראלגזיה✓

אלודיניה✓

חוסר החזרים✓

ניוון שרירים✓

כוח גס✓
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שינויים טרופיים

:SKIN ROLLING TESTחוסר שיעור

בצקת  טרופית

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1nCUtHBfkZOiCM&tbnid=ExY7E0FgGGlwDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istop.org/signs.html&ei=DZ1wU7CYHYKXO96ZgYAB&psig=AFQjCNE8FHziTD2Tk02U3kx9EOsIxRIM-w&ust=1399975556884830
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1nCUtHBfkZOiCM&tbnid=tl9z9qe7UF0zTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istop.org/signs.html&ei=aJ1wU8z0MoLZOaqygagN&psig=AFQjCNE8FHziTD2Tk02U3kx9EOsIxRIM-w&ust=1399975556884830


מיקום והקרנה  

יש לשאול בצורה ברורה ומדוקדקת לגבי מיקום והקרנת הכאב על מנת •

:להחליט

כאב עם מרכיב נוירופטי= האם הכאב מתפזר על דרמטום רדיקולרי •

או

?  אם מדובר בכאב מקומי ללא קשר לדרמטום 



:במילים אחרות האם מדובר ב

.NON SPECIFIC LBP – MYOFASCIAL?1.

או

RADICULAR PAIN? משני לכליאת עצב . )2

((פיריפורמיס)על ידי שריר מכווץ 
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פיזור כאב ממקורות שונים

TRIGGER POINT OF 
PIRIFORMIS SYNDROME

TRIGGER 
POINT OF
GLUTEUS 
MINIMUS 

SYNDROME

SCIATIC
RADICULOPATHY

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J-TWpyKwBsjUOM&tbnid=_RszeTOCPAbA5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.webmanmed.com/bu/buf/mg/hip/14604013_files/14604013003.html&ei=u6JwU-u2K8bWOb74gaAO&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNG5Go-H6Do7kkuzJ0-henF4GSntRw&ust=1399976980194666


לבין  רדיקולאריכאבכדי להבדיל בין 

:שמקורו בפסיה או שרירכאב מיוחס 
וכן , נבצע בדיקה גופנית כולל בדיקת השרירים החשודים•

:בדיקת סימני גרוי לעצב הסכיאטי

•:1 .BOW STRING

•2 .SLR

•3 .LASEQUE

זה מכוון לכיוון  –אם תבחיני גרוי סכיאטי שליליים •

.מיופציאלי ונחפש נקודות הדק

:שתי אפשרויות -אם חיוביים •

יש לבדוק  –כליאה של העצב על ידי שריר הפיריפורמיס •



י אנמנזה ובדיקה"עפ: הדרך להבדיל

אם הכאב אינו בעל אופי נוירופטי ותבחיני גרוי סכיאטי  •

.ונחפש נקודות הדקמכוון לכיוון מיופציאלי זה –שליליים 

:יש שתי אפשרויות –אם תבחיני גרוי סכיאטי חיוביים •

יש לבדוק  –כליאה של העצב על ידי שריר הפיריפורמיס •

.את השריר ולטפל בו

או•

.מקור רדיקולארי כגון בלט דיסק על לחץ על השורש•



LIGAMENTS PAIN  PATTERNS



PAIN  PATTERNS



אבחנה וטיפול  

במידה והאבחנה לא ברורה יש לקדם במקביל גם את הטיפול וגם את  *

.הבירור 

?  ש מתני "מתי להחליט לבצע סיטי ע

במקרה שלנו לא היתה התוויה לבצוע הבדיקה אך המטופל מביא תשובה  

לפיה היה בסיטי בלט דיסק עם לחץ קל השק הטקלאי משמאל בגובה  

L4 –L5.

?מה תעשו? מה המשמעות

..בדיקות מיותרות ותוצאותיהן



התוויות להדמיה–דיון 

:התוויות להדמיה במקרי כאבי גב תחתון

.טראומהאחרי 1.

.חסר נוירולוגי משמעותיבנוכחות 2.

–אוסטאופורוטית או דלקתיתאו אונקולוגיתבחולה עם מחלת רקע 3.
.'שבר פתולוגי וכו, לחיפוש גרורה

לתסמונת במצב כרוני מתמשך שאינו מגיב לטיפול או בחשד 4.
.פצטארית

קיימת הצהרת עמדה של איגוד האורטופדים האמריקאי בנושא אי  •
יש גם מסמך דומה בקווי  ". פשוט"נחיצות הדמיה בכאב גב תחתון 

מומלץ להדפיס למטופלים ולדון עימם בנושא  –י "ההנחיה של הר
.אי בצוע הדמיה/בצוע
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סיכום משותף
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תודה
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