
 סיכום ההרצאה –  19.1.9 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 .נועה בן עמיד"ר של ה הרצאתשמענו את 

 

 .תחתון גב כאביבנושא: 

 

 ההרצאה:  תקצירלהלן 

כאבי גב תחתון היא בעיה נפוצה ביותר, הכרוכה בעלויות כלכליות גבוהות ביותר למערכת הבריאות. 

 –מכאבי גב תחתון מוגדרים כ"לא ספציפיים", זאת אומרת מקורם אינו סיבה אנטומית  90-95%

מן המקרים של כאבי גב תחתון הם עקב מחלה ספציפית )שבר, גידול, זיהום(.  1%פתולוגית. רק 

מן המקרים יש מעורבות נוירולוגית )כאב שורשי מקרין(. ומכאן, כאבי גב תחתון  5-10% –בכ

ב תחתון ניתן גמוגדרים כסימפטום ולא כמחלה, עם סיבות רבות. בין גורמי הסיכון להופעת כאבי 

כאב גב אקוטי עלול להיגרם מגורם  .הרמת משאות כבדים, עישון, השמנה, וסממני דיכאוןכיר להז

פיזיקלי )למשל, הרמת משא כבד( ו/או פסיכולוגי )מתח, עייפות(. בשל העבודה שבמרבית המצבים 

-אינם ספציפיים, אין מקום לדיאגנוזה. הטיפול המומלץ הוא משככי כאבים )בעיקר תרופות אנטי

פחות תרופות  –ות, כמו ארקוקסיה(, המשך פעילות ותנועה, וחימום המקום. בשלב הכרוני דלקתי

 נוגדות כאב, ויותר טיפול בדיכאון, הדרכה וחיזוק )לעודד את האדם להישאר פעיל ולעבוד(. 

שאלון סקירה שמטרתו לזהות גורמי סיכון  – STarTBack -בתחום זה כדאי להזכיר את שאלון ה 

היגדים )נקודה ניתנת על כל  9ולנבא את קבוצת הסיכון המתאימה למטופל. השאלון כולל ת לנכו

נמוך, בינוני וגבוה.  –תשובה חיובית(, ולפי הציון המתקבל מחלקים את המטופלים לקבוצות סיכון 

היגדים הנוגעים לנכות עצמה  4לכל קבוצה, יש טיפול מתאים אחר. בין השאלות בשאלון מופיעים 

 5ועוד הגב התפשט לרגל / הרגשתי כאב בכתף או בצוואר / הלכתי רק מרחקים קצרים"(,  )"כאב

כך קבוצת הסיכון גבוהה יותר. לקבוצת  –ככל שהציון יותר גבוה היגדים המתייחסים לפן הרגשי. 

הסיכון הנמוך מתאים ביותר מתן עצות וחיזוק, טיפול תרופתי, והימנעות מטיפול ומבדיקות עודפות. 

צת הסיכון הבינוני יתאים טיפול פיזיו' שמרני. ולקבוצת הסיכון הגבוה מומלץ טיפול פיזיו' לצד ולקב

 התערבות רגשית. בארץ מודל זה מיושם במספר מסגרות. 

 ETMI –לבסוף נסקר מודל התערבות קהילתי מבוקר שפותח על ידי ד"ר בן עמי בעבודת הד"ר שלה 

(an Enhanced Transtheoretical Model Intervention) המודל מערב עקרונות של שינוי .

התנהגות ומיומנויות תקשורת. המטרה היא להעביר למטופלים מסר לפיו הם יכולים להתמודד עם 

. מסרים ברורים 2. פעילות גופנית. 1המצב, ורצוי שיעשו פעילות גופנית לבחירתם. העקרונות הם: 

. מניעת פחד )באמצעות 3אב הגב שלך לאורך זמן"(. )"פעילות גופנית היא הדבר היחיד שיעזור לכ

כיפוף  –. גלויה עם מסרים ותרגילים )למשל, שמירה על טווח תנועה בגב 4חשיפה להליכה מהירה(. 

ויישור(. במסגרת מחקר, מטופלים בעלי כאבי גב תחתון הוקצו לקבוצת המחקר ולקבוצת ביקורת )של 

ועות, ונערך מעקב אורך אחרי המטופלים, בו נבדקו טיפול פיזיו'(. ההתערבות ארכה מספר שב

, עישון ועוד(. בשתי הקבוצות נקודת BMIמדדים שונים )תפקוד, כאב, איכות חיים, כושר גופני, 

ההתחלה הייתה דומה, אך בקבוצת המחקר היה שיפור משמעותי בכל המדדים לעומת קבוצת 

ת משמעותיים )פחות ביקורי רופא, פחות הביקורת. גם מן הפן הכלכלי, למודל החדש היו יתרונו

תרופות( לעומת הגישה המסורתית. ולבסוף, גם מן הפן הפסיכולוגי, המשתתפים בקבוצת המחקר 

דיווחו על הפחתה בסממני דיכאון, לחץ ומצוקה. בעיקר עבור אותם מטופלים השרויים במצוקה, 

וץ הרגשי. ממצאים אלו מדגישים את המודל המסורתי אינו יעיל. דווקא הם זקוקים לתוספת של הייע

    חשיבותן של מיומנויות התקשורת של המטפלים.  

 



 


