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לכאבהגדרות

 ,סנסורית ,רגשית ,נעימהלא ,סובייקטיביתהתנסות❖

אואמיתירקמותהרסשלבמושגיםומתוארתהקשורה

(הכאבלחקרלאומיתהביןהאגודה) .פוטנציאלי

מחמתגופניסבל ,בצערהכרוך ,קשהגופנימיחוש❖

(1991 ,שושןאבןמילון) .מחלהאופצע ,מכה

גופנומגיבשעליהן ,הבסיסיותמהתחושותאחת❖

אנציקלופדיה) .הגוףשלהגנהתגובת .מיידיתבתגובה

(האדםלהתנהגות

קייםואשרמתארבושמתנסהשהאדםמההואכאב❖

(McCaffery, 1989) .עליומדווחשהואבזמן



לכאברגישותעלהמשפיעיםגורמים
Twycross & Lack, 1983
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הכאבעלעובדותמספר

–כעלמשפיע• .הבוגרתמהאוכלוסיה 30%

–לגורםמהווה• .רפואילייעוץהפניותמכלל 80%

.הסרטןמחולי 70%אצלעיקריתסמיןמהווה•

.מינימלילרקמההנזקכאשרגםלהופיעיכול•

.דיפוזיאונודד ,מקרין ,ממוקםלהיותיכול•

.מהחולים 90%אצלהכאבעלביעילותלהקלניתן•

.נשלטבלתימכאבסובליםעדייןמהחולים 75%•

סוגילכלמזורלמצואמתקשותעדייןהכאבמרפאותגם•

.הכאבים



.כאביםעלותלונותנוכחותעקבמאובחנותמהמחלות 90%★

המלווהמתחלואהסובליםאמריקאיםמיליון 65-לקרוב★

 .בכאב

–לשנהב"בארהבכאביםהטיפולעלות★ .דולרביליון 120

:מטופלשאינוכאב★

ופגיעהבעבודהבתפוקהירידה ,בתפקודלפגיעהגורם★

מהוויםתחתוןגבכאבי :לדוגמא .החייםבאיכותמשמעותית

.הצטננותלאחר ,מהעבודהלהיעדרותשניגורם

 .וכלכליותחברתיות ,משפחתיותלבעיותלהובילעלול★

ובעולםבארץהכאבבעיית



לכאבהגורמים

:ממחלההנגרםכאב•
–ברקמהפגיעהאוהרס•

פתולוגישבר ,אוסטיאופורוזיס

סוכרתיתנוירופטיה•

סרטניגידולהתפשטות•

:מטיפולהנגרםכאב•
כימותרפיה ,הקרנות ,ניתוחים•

מסימפטומיםהנובעכאב•
:אחרים

חמצןחוסר ,שריריםכאבי•

שלשול /עצירות•

מיגרנה ,ראשכאבי•

עוויתיכאב•

וכיביםלחץפצעי ,זיהומים•



הכאבמקורות
:גרמיכאב❖

 ,לעצמותגרורות :לדוגמא .שלד-שרירממקורנגרם❖
.אוסטיאופורוזיס

מחמיר ,למישושרגיש ,דיפוזילא ,קבוע ,ממוקדכאב❖
 .בפעילות

."פוצע" ,חודר ,דוקר :במיליםמאופיין❖

:ויסצראליכאב❖
 .מעיחסימת :לדוגמא ,פנימייםאבריםממעורבותנובע❖

.עוויתי ,חד ,ממוקד

 .לוחץ ,פועם ,עמום :במיליםמאופיין❖

:עצביכאב❖
.מרכזיתאופריפריתעצביםלמערכתמנזקנובע❖

 .מוקרןבאזורלהופיעעלולאך ,הלחץבאזורממוקםכ"בד❖

."חשמל" ,צורב ,שורף ,חד :במיליםמאופיין❖



כאבדפוסי
:חריף-אקוטיכאב•

העצביםמערכתשלמוגברתפעילות ,מוגבללזמן•
.האוטונומית

לאפיזודהנחשבתחוזרתהופעהכל ,(מיגרנה)לחזוריכול•
.נפרדת

:לסירוגיןכאב•
.רציףלאכאב•
.וקצרמיידיהשפעהטווחבעלתתרופה :הטיפול•

:כרוניכאב•
האוטונומיתהעצבים 'מע .מחמיר .חולףאינו .קבועכאב•

 .הסתגלה
טווחבעלותתרופות .למניעה "השעוןסביב" :הטיפול•

.מתמשךהשפעה
:מתפרץכאב•

המקבליםחוליםאצללהופיעיכול ,צפוילא ,ספונטניכאב•
.כרוניכאבלשיכוךתרופתיטיפול



הכאבשלפיזיולוגיה-פתו

:העצביםמערכות•

ומוחהגולגולתמוחאתכוללת-המרכזיתהעצביםמערכת•

.השדרה

שיוצאיםהעצביםאתכוללת-הפריפריתהעצביםמערכת•

 .המרכזיתהעצביםלמערכתונכנסים

מורכבת .בשינהגם ,עצמאיבאופןפועלת-האוטונומיתהמערכת•

:מנוגדיםכוחותמשני

.לערנותמשפיעה-הסימפטטיתהמערכת•

.לרגיעהמשפיעה-סימפטטית-הפרההמערכת•



הכאבשלפיזיולוגיה-פתו

מהגוףגירוייםמעבירההתחושתיתהעצביםמערכת•
 .למוח

חוקיםפיעלונסגריםשנפתחים "שערים"בגוףקיימים•
מנתעלמהגירוייםחלקולעצורלסנןותפקידםקבועים

.במידעהמוחאתלהציףלא

באזור ,האחוריתבקרןהשדרהלמוחנכנסיםהעצבסיבי•
-לטינוזה'גסובסטנסהשנקרא מווסת- "השעראזור"

 .למוחומגיעיםלכאבהקשורים ,וגירוייםמידע
:ידיעלמווסתותופתיחתוהשערסגירת•

השדרתיתהמערכת•
.העליונההמוחיתהמערכת•



מאוגדות ,עצבתאישלעצביותשלוחות-עצבסיבי•

 .בקבוצות

העצבלתאבידודחומר-במיאליןעטופים (עבים)  Aסיבי•

.הגירוישליותרמהירמעברמאפשר

 :קבוצות-לתתמתחלקים  Aסיבי•

 .מוטורייםסיבים-וגמאביתא ,אלפא•

.סנסורייםסיבים-דלתא•

.האוטונומיתלמערכתשייכים- Bסיבי•

והגירוייםהמידעהעברתמיאליןחסרי (דקים) Cסיבי•

.יותראיטית



השדרתיתהמערכת

:מגיעיםהשערלאזור

אתסוגריםמיאליןמצופי ,דלתא Aסיבי•
.השער

מאזוריםהמגיע ,חלשכאבעלמידעמעבירים•
.(חוםאושפשוף ,העורעללחץ)בגוףשטחיים

.השעראתפותחיםמיאליןחסרי ,Cסיבי•
מאיבריםהמגיע ,חזקכאבעלמידעמעבירים•

.פנימיים



השער       Cסיביעלפועל      (מכה)לכאבחזקגירוי•
 .לכאבשדרמקבלהמוחנפתח

 .נסגרהשערדלתא Aסיביגירויהאזורעיסוי•

המוחנעצר Cסיבידרךשהגיעהמכאיבהגירוימעבר•
.לכאבהשדראתלקבלמפסיק

:פתוחנשארהשערהשערבאזורפגיעה•

למוחיגיעלכאבגירויכלנמוךיהיההכאבסף•
.חזקככאבויתפרש

התלויים ,יחסייםמושגיםהםוסגירתוהשערפתיחת•
.והדקיםהעביםהסיביםשלפעולתםבאיזון



וטמפרטורהלכאבתלמית-הספינוהמסילה

:מסילות–העצבדרכי

.(למוחמהפריפריה)עולהמסלול-תחושתיתמסילה•

.(לפריפריהמהמוח)יורדמסלול-מוטוריתמסילה•

מגיעות ,בגוףימיןמצדתחושותמצטלבותהמסילות•

.ולהיפךבמוחשמאללצד

מעבירה .לכאבהתחושתיתהמסילה-תלמית-ספינומסילה•

 ,השדרהמוחדרך ,הפגיעהמאזורהכאבתחושתאת

.לתלמוס



הכאבמעבר

יונישחרורתאיםפירוק       (מכוויה)לרקמהנזקאולחץ•

קצותגירויוברדיקיניןפרוסטגלנדיןוהפרשתאשלגן

לחוטחשמליזרםבאמצעותמועברבפריפריההעצבים

סובסטנסה"הואזורהאחוריתהקרןדרך ,השדרה

 ."לטינוזה'ג

-הספינובמסילהעולהנעצרלאהגירויפתוחהשער•

הפריפריהביןבינייםתחנת-לתלמוסמגיעתלמית

 :שבקורטקסהתחושתייםולאזוריםהעליוןלמוח

.הרגשי–הלימביהאזור•

.החושבהחלק-הפרונטליהאזור•



היורדתהמסילה

לגוףמהמוחתשדורותמעבירה .המוחבגזעמרכזה

 .ולפריפריה

דרךנוירוטרנסמיטוריםבאמצעותעוברהגירוי•

    :מסילות

.לנוראדרנליןומסילהלסרוטוניןמסילה•

אנדורפיןהפרשתעצבלתאימגיעהגירוי•

 .הכאבתשדורותאתמעכבת         (אנקפלין)

יותרגבוהההאנדורפיןשהפרשתככל•

הגירויבמעבריותרחזקעיכוביהיה•

ייסגרהשער•

.למוחהכאבתשדורתתתעכב•



כאבאומדן

לחולהלהאמין➢

כאביועלעמוהדיוןאתלהתחיל➢

הכאבדרגתשלאומדןלבצע➢

כאבשלאנמנזהלבצע➢

החולהשלנפשימצבלבדוק➢

גופניתבדיקהלבצע➢

בירורלבצע➢

מיוחדותבשיטותלהשתמש➢

הטיפולתוצאותאחרימעקבלבצע➢



כאבאומדן

כאבלהעריךכדיסובייקטיביתהכאבתחושת•

.סובייקטיבייםבמדדיםלהשתמשחשובבמדויק

.החולהי"עתתבצע–ביותרהמדויקתהכאבהערכת•

 : VAS (Visual Analogue Scale)–כאבסרגל•

-0)הכאבעוצמתאתהחולהיתארבאמצעותו•

10).

קרוביואו/והחולהי"עהכאבשלמילוליתיאור•

טיפולומתןלכאבהגורמיםבאבחוןלסייעיכול

.בהתאם

מנתעל ,שוטףבאופןהאומדןעללחזורחשוב•

בהתאםולשנותושנבחרהטיפוליעילותאתלהעריך

.לצורך



הכאבסרגל



כאבלאומדןשיטות

PAIN:

- Placeמיקום

- Amountכמות

-שילובים Interaction

Neutralizers-משככים

:הכאבאופי•

.עוצמה ,תדירות ,משך ,מיקום•

:חייםאיכות•

.רוח-מצב ,תפקוד ,מנוחה ,שינה•

:והשפעתוקודםטיפול•

תופעות ,יעילות ,מתןדרך ,מינון•

 .לוואי





:האמיתיהאתגר▪
.נכוןאומדןלבצע▪

 ,מדויקתמדידההמאפשרבסולםלהיעזר▪
.שניתןככל

קשייעקב ,קשהלהיותיכולהאומדן▪
.תקשורת

פניםהבעות ,בהתנהגותלהתחשביש▪
.אחריםוורבלייםלאוסימנים

הולםטיפולהמונעיםהמחסומיםהבנת▪

.מכאביםהקלהלהשגתתסייע ,בכאב



וכרונייםחריפיםבכאביםטיפולשיטות

ותכניתאומדןולבצעבכאביםהטיפולאמצעיאודותמידעלספק➢

.השלביםבכלהמטופלשיתוףתוךטיפול

סחרחורת ,טשטוש ,עצירותכמולוואיתופעותבחשבוןלקחת➢

.ובחילה

 :POתרופותנטילתמלבדנוספותשיטותבחשבוןלקחת➢

 ,עצביבלוק➢

לתרופותקבועהלהזרקהאינפיוזר/מזרק-אפידורליתאנלגזיה➢

אנלגטיות

➢PCA.

המתאימות ,תרופתיותלאנוספותשיטותתכלולהטיפולתכנית➢

דמיון ,מדיטציה ,הרפיה :בינונייםעדקליםלכאביםבעיקר

.'וכוכירופרקטיקה ,רפלקסולוגיה ,דיקור ,עיסוי ,מודרך



היסטורירקע

כברידוע (Papaver Somniferous)הפרגצמח✓

שיכוך :תכונותיובזכות ,מרפאכצמחשניםאלפי

השריית ,הרגעה ,אופוריה–טובההרגשה ,כאב

ועצירתשיעולדיכוי ,(hypnosis, narcosis)שינה

.שלשול

צמיגהלתערובתניתן (מיץ–ביוונית)אופיוםהשם✓

.הפריחהלאחרשנוצרההלקטמחיתוךשהופקה

פפברין ,קודאיןגםאבלמורפיןבעיקרמכילאופיום✓

.ועוד

תמיסתונוצרהבכוהלאופיוםהמיסו 17-הבמאה✓

tinctura opiiהמטרותבכללטיפולנפוצהשהיתה

.למעלהשהוזכרו



לראשונההופק (ביותרהפעילהחומר)מורפין❖

 1806בשנתמהתערובת

השינהאל-היפנוסשלבנו ,מורפיאוסש"ענקרא❖

.החלומותעלמופקדשהיה ,היווניתבמיתולוגיה

נקראים ,למורפיןדומההשפעהבעליחומרים ,מאז❖

.נרקוטייםאואופיאטים

הפןאתחשפה ,19-ההמאהבאמצעהמזרקהמצאת❖

סבילותבעיקר :להיגרםשעלולהנזק-השלילי

 .והתמכרות

:לשנייםנחלקבאופיאטיםהשימוש❖

גםאך ,חזקכאבלשיכוךבעיקר–תרפויטישימוש❖

ובשלשולבשיעול ,חריפהריאותבבצקתלטיפול

.(מוח-דםמחסוםעובראינו ,אימודיום)

.ממכריםקשיםכסמים–מזיקשימוש❖



-ב• שנקראחומראייסבשםחוקרגילה 1975
:אנדורפין

אשר ,במוחהבקרהבמרכזיהמופרשנוירוטרנסמיטר•
סגירתידיעלהכאבלדיכויוגורם ,לכאבגירוילאזורמגיע

.(למורפיןבפעולתודומה)השער

:סרוטונין–נוסףנוירוטרנסמיטר•
.טבעיכאביםלמשכךנחשב ,האנדורפיןכמו•

:(Elatrol)דיכאוןנוגדיטריציקליים-אנטיתכשירים•
 .לדםהסרוטוניןהפרשתאתמווסתים•
.הכאבתחושתלהקלתמשפיעים•



המשתתפים ,אנדוגניםחומריםבודדוהחוקרים★

.אנדורפינים :לכאבוהתגובההתחושהבתהליכי

 ,(מורפין)וסינתטיים (אנדורפין)אנדוגניםאופיאטים★

במוח (אופיואידיםרצפטורים)קולטניםעלמשפיעים

.לגירויהתגובהולדיכויהכאבתחושתלשיכוך

י∀עמופעליםה ,האופיואידיים (רצפטורים)לקולטנים★
:רצפטורים-תתמספר  ,המורפין

←μגםוכנראהδ − שיכוך ,אופוריהלהרגשתאחראים
.להתמכרותופוטנציאלנשימהדיכוי ,במוחכאב

השדרהבחוטכאבלשיכוךאחראי κרצפטור−תת←
.ולסדציה

ולהשפעותדיספוריהלתחושתאחראי σרצפטור−תת←
.בהתמכרותאובכאבקשורותשאינןנוספות



אגוניסטיםבקבוצתמצויותתכונותיו★

 ,אוקסיקודון ,קודאין ,מורפין:אופיאטים

.פנטניל ,מטאדון

פעילותם–טהוריםאגוניסטיםנקראים★

ללא ,במינוןשעוליםככלעולההאנלגטית

אחראגוניסטפעילותמבטלתואינה ,גגאפקט

 .זמניתבוהניתן

 ,ביעילותמשוניהנובעיםהבדליםקיימים★

שמכתיביםוהם ,קינטיקה-ובפרמקובפוטנטיות

:פיעלהתרופתיהטיפולבחירתאת

האנלגטיתההשפעהמידת★

הפעולהמשך★

המתןדרך★

הלוואיתופעות★

.הקבוצהשלטיפוס-אב-המורפין



 .גגאפקטאיןלאופיאטים➢

מרובהקלההושגהשבעזרתוזההואהאופטימאליהמינון➢

.לוואיבתופעותשליטהעם ,הכאבים

 :בזהירותאופיאטיםשלהנכוןלמינוןלהגיעיש ,בקשישים➢

יותרנמוךלמינוןשיזדקקוויתכןיותראיטיהתרופהפירוק

להשגת ,המנותביןיותרארוכיםזמןלמרווחיאו/ו

.הרצויהההשפעה



הקשורותלוואיתופעות

באופיאטיםלטיפול
-סבילות Tolerance:
 ,התרופהמינוןלהעלאתדרישה-הגוףהתרגלות➢

 .אנלגטיאפקטאותולהשיגמ"ע

.מעבדהבחיותשקיימתוהוכחנחקרההתופעה➢

להעלאתהדרישה ,מכאבהסובליםאדםבבני➢
.המחלהבהתקדמותלרובקשורההמינון

–פיזיתתלות Physical Dependence:
.פרמקולוגיתפיזיולוגיתתופעה❖

לגרוםעלולההטיפולשלפתאומיתהפסקה❖
.גופניותגמילהלתופעות

במינוןהדרגתיתהפחתהי"עזותופעהלמנועניתן❖
.מוחלטתלהפסקהעדהתרופה



אתלהשיגכדיהתרופהלהשגתכפייתיתהתנהגות•

 .(האופוריהתחושת)שלההפסיכולוגיותההשפעות

וטיפוללמניעהאופיאטיםהצורכיםבחוליםנדיר•

 ,לאינסוליןמכוריםאינםסוכרתשחוליכפי)בכאב

 .(לדיגיטאליםמכוריםאינםלבוחולי

אופיאטיםשקבלומאושפזים 12,000שכללבמחקר•

בחולים)התמכרותמקרי 4רקנמצאו ,גבוהבמינון

 .(לנרקוטיקהקודמתהתמכרותשלהיסטוריהללא

–התמכרותדמוי :Pseudo-Addiction
 ,מכאביםהסובלהחולהשלונשניתחוזרתדרישה•

.כאבמשככותלתרופות

או/ותרופהסוג :"טיפול-תת"במהתנסותונובעת•

.הכאבועוצמתמשך ,לתדירותהתאימושלא ,מינון

–פסיכולוגיתתלות :Addiction



בכאבהתרופתיהטיפולעקרונות
-העולמיהבריאותארגוןהנחיותלפי WHO

•POאולIM, SC, IV. By the mouth

By the clock .כאבמשככותתרופותשלסדירמתן–לשעוןמסביב•

For the individual .אישיתהתייחסות•

 By the .האומדןי"עפהכאבלעוצמתוהמינוןהטיפולהתאמת•
ladder

.ובפעילותבמנוחה ,בשינההכאבהקלת–ריאליותמטרותהצבת•

.ומשפחתוהחולהבידישליטההשארת•

.הטיפולהשפעתלמידתחוזרתוהערכהאומדן•

By a multi-disciplinary team .מקצועי-רבצוותעםעבודה•



עלהכאבסולם

-הפי WHO



האנלגטיהסולם

-הי"עפ WHO

אופיאטיותלאאנלגטיותתרופות

מתגבראוממשיךכאב

1

מתגבראוממשיךכאב

(נמוךבמינוןחזקיםאו)חלשיםאופיאטים2

 +אופיאטיותלאאנלגטיותתרופות +
Adjuvants

הכאבשיכוך-המטרה

אופיאטיותלאאנלגטיותתרופות +חזקיםאופיאטים

+ Adjuvants 
3



קלכאב– 1שלב :בכאבתרופתיטיפול

:אופיאטיותלאתרופות Paracetamol, Dipyrone, Tramadex

–סטרואידיותלאדלקתיותאנטיתרופות :NSAID

.('וכדוויאוקס ,וולטרן ,נקסין)ונגזרותיואספירין

:יתרונות

.הכאבבאזור ,בפריפריהפועלות•

.כאבשמשרים ,פרוסטגלנדיניםסינתזתמעכבות•

.ההכרהרמתעלמשפיעותאינן•

.פיזיתלתלותאולסבילותגורמותאינן•

.חוםלהורדתמשפיעות•

:חסרונות

.( Ceiling effect)תקרהאפקטבעלות•

.והדםהעיכולבמערכתלוואילתופעותלגרוםעלולות•

   (אקמול)בכבדהפיךבלתילנזקלגרוםעלולותגבוהבמינון•
.(NSAID)ובכליה



בינוניכאב– 2שלב :בכאבתרופתיטיפול

תרופותבשילוב ,נמוךבמינוןחזקיםאו ,חלשיםאופיאטים
1משלב

Codeine:
• Codeine Phosphate (20mg)
• CodAcamol 
(Codeine 15mg+Paracetamol 325mg)

Propoxyphene:
– Algolysin 
(Propoxyphene 20mg+Paracetamol 250mg)
– Algolysin Forte 
(Propoxyphene 40mg+Paracetamol 500mg)



 :בכאבתרופתיטיפולהמשך

בינוניכאב– 2שלב

Oxycodone:

– Percocet 5 (Oxycodone 5mg+Paracetamol 325mg)

– Percodan (Oxycodone 4.5mg+Aspirin 325mg)

– Oxycontin (Oxycodone 10mg, 20mg)

– Oxycod syrup (2.5cc = 5mg)
Morphine:

– MIR (Morphine Immediate Release 15mg)

– MCR (Morphine Controlled Release 1omg)
Fentanyl:

– Durogesic 

(Transdermal Fentanyl 12mcg/hr=2.1mg) 



חזקכאב– 3שלב :בכאבתרופתיטיפול

1+2משלבתרופותעםבשילוב ,גבוהבמינוןחזקיםאופיאטים

Oxycodone:

• Oxycontin (Oxycodone 20mg,40mg,80mg)

• Oxycod syrup (2.5cc = 5mg)

Morphine:

• MIR (Morphine Immediate Release 15mg,30mg)

• MCR (Morphine Controlled Release 30mg,100mg,200mg)

• MSP (Morphine Suppository 5mg,20mg)

Fentanyl:

• Durogesic (Transdermal Fentanyl 25mcg/hr=4.2mg,

• 50mcg/hr,75mcg/hr,100mcg/hr)

Methadone:

• Syrup שונהבמיהוללהכיןניתן הכאביםלעצמתבהתאם , -



Morphine Oral to Fentanyl 

Skin Patch Conversion

Fentanyl patch 

mcg/hr

Oral Morphine, 

mg/24h

2525-75    

5076-120

75121-160

100161-210

125211-250

150251-300



בכאבתרופתילטיפולמנחיםקווים

Agency for Health Care Policy and Research

WHO בכאבלטיפולמנחיםקוויםקבעו לבדומה , -

:הכאבעצמתפיעל

 NSAIDSאו/וטרמדקסאופטלגין ,אקמול–קללכאב•

 ,אוקסיקודון ,קודאין)נמוךבמינוןאופיאטים-בינונילכאב•

.הראשוןמהשלבתרופות + (פנטנילאומורפין

אומורפין ,אוקסיקודוןשלמתאימיםמינונים-חזקלכאב•

.הראשוןמהשלבתרופות +פנטניל

אופיאטיםשליותרנמוךמינוןמאפשרהתרופתיהשילוב•

.לוואיתופעותופחות



לאופיאטיםלוואיתופעות

:הטיפולבתחילתשכיחות

  Nauseaבחילות➢

Vomitingהקאות➢

Drowsinessנמנום➢

Unsteadinessיציבותחוסר➢

Delirium, Confusionבלבול➢

:הטיפולבמהלך

Constipationעצירות➢

  Nauseaבחילות➢

Vomitingהקאות➢

:נמוכהבשכיחות
.התכווצויות ,הזיות ,עקצוץ ,הזעה ,בפהיובש

:נדירות

.פסיכולוגיתתלות ,נשימהדיכוי ,שתןאצירת



-נלוותתרופות Adjuvants

(משולבטיפול)

כאבמשככתמשלימהתרופה*

אבלכאבלשכוךאינהשלהשההתוויהתרופה*

מסויימיםבמצביםאנלגטיתכמשפיעהידועה

שליליותלוואיתופעותכנגדמשלימותתרופות*

כאבמשככישל

(דקסקורט ,פרדניזון)סטרואידים•

(טגרטול ,קלונקס)התכווצויותנוגדי•

 ,פרוזק ,אלטרול)דיכאוןנוגדי•

(פאבוקסיל



בכאביםלטיפולמשלימותשיטות

כימותרפיה ,הקרנות•

ניקור ,אפידורל ,עצביבלוק)חודרניותפעולות•

('וכדופלוירלי/בטני

חיצוני/פנימיקיבוע•

היפנוזה ,הדמיה ,הרפיה•

 ,דיקור ,רפלקסולוגיה "רייקי" ,מגע ,טיפוליעיסוי•

שיאצו

סיפור ,ציור ,תנועה ,מוזיקה :באומנותתרפיה•

מדיטציה•

תפילה•



עצירות

:לטיפולהקשוריםגורמים
אופיאטים ,אנלגטיטיפול•

 ,דיכאון ,בחילותנוגדי•

.אלרגיה ,עווית

ברזלתכשירי•

(וינקריסטין)כימותרפיה•

קשרללאגורמים

:למחלה
ספיקה-אי ,פיסורה ,טחורים•

פעילות-תת)אנדוקרינית

 .(התריסבלוטת

הקשוריםגורמים

:למחלה
השדרהמעמודלחץ•

באגן/בבטןמפושטגידול•

תאיתדלת–בתזונהשינוי•

קלצמיה-היפו/היפר•

היפוקלמיה•

מועטהשתיה•

בלבול ,דיכאון•

פעילותחוסר ,חולשה•



בעצירותהטיפול

מרובהשתיה•

וסיביםתאיתרבתכלכלה•

בתכשיריםמלווהיהיהאופיאטיםובמיוחדאנלגטיטיפול☸

עצירותלמניעת

 + (אבילאק)מחליק/מרכךתכשיר :שלשילובמומלץ•

(לקסטיב)פריסטלטיקהמגרהתכשיר

לשלילת)רקטליתבדיקה ,תוצאותללאיומייםלאחר•

.וחוקניםנרות (צואהאבני



ואפקטיבייעילטיפולבמתןמחסומים

.הבריאותומערכתהחולים ,הבריאותלעובדיקשורים❖

הכאבעלמלדברנמנעים ,הקשישיםובעיקרהחולים❖
במחלהיטפלשהרופאומעדיפים

ונמנעיםובטיפוליםבמחלהמתמקדיםהרופאים❖
.בסימפטומיםלטפל (ומיומנותידעחסרים)

.זמןדורשכאבאומדן❖

 :בכאבמטיפוללהימנעותנוספותסיבות❖
(סרטןחולי 270שכללמחקר)

-מהתמכרותחשש❖ יותרחוששיםקשישיםחולים .55%
.צעיריםמאשרמהתמכרות

-בכאבםמתענייניםלאשהרופאיםחושביםהחולים❖ 37%.

-מעצירותחשש❖ 85%.



באופיאטיםיעיללשימושמחסומים

בכאביםלטיפול

והמטופליםהמטפליםמצד

:ואמונותגישות

חלקהואהכאב" ,לסבולהחוליםעלנגזר•

הנרקוטיקהשמירת ,מהתמכרותחשש ,"מהמחלה

."האמיתיכאב"ל

:קליניתומיומנותידעחוסר•

הצורךלפיטיפול ,מתאיםלאמינון ,אומדןחוסר•

הסברחוסר ,לוואימתופעותחשש ,למניעהולא

 .ולמשפחהלחולהותמיכה

בירוקרטיה•

מדינהחוקי•



אופיואידיםלרישוםחדשחוק

תקרהמנתשלביטול✓

הצורךלפיתרופותרישוםשלאישור✓

ימים 10-למוגבלתקנימרשם✓

לחודשמרשםמתמשךלכאב✓



אופיואידיתכשירעבורמרשםלרישוםהנחיות

הרוקחיםתקנותפיעל

 .ימים 10הינםיחידבמרשםהצריכהימימספר✓

במידה ,יום 31-לעדהצריכהימילהגדלתאפשרותקיימת✓

הסיבהאתויצייןידובכתבבמרשםכךעליורהורופא

 ,למיטהמרותק ,אונקולוגיחולה :לדוגמא .הכמותלהגדלת

.אחראובמילואיםמשפחהבן ,מהמרפאההמטופלמרחק

.15 ,13סעיפים 1.2.10המסוכניםהסמיםתקנות✓

.רישומומיוםחודשייםמרשםתוקף✓



סיכום

-מיותרלאזןניתן✓ מהכאבים 90%

מוצלחכאבלשיכוךמחסומיםקיימים✓

חיוניכסימןכאבלהכנסת WHOשליוזמה✓

להקלומוסריתמקצועיתמחויבהמטפלהצוות✓

החולהשלכאביועל


