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לא סופי

Common Chronic Pains

• Headache

• MSK pain: Low back pain, Knee/Hip 
osteoarthritis

• Cancer Pain

• Trigeminal Neuralgia

• Complex Regional Pain Syndrome

• Post Herpetic Neuralgia

• Diabetic Neuropathy

לא סופי

?  ?  מהו כאב מהו כאב 

לא נעימה על רקע , חוויה תחו שתית ורג שית סוביי קט יבית

פגיעה פיזית או פגיעה הנתפסת ככזו על ידי הסובל

IASP - 1986
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לא סופי

כאב חריףכאב חריף

   

.   כאב קצר טווח שנמשך עד מספר שבוע ות בלבד

פרוצד ור ות רפוא י ות ,    נגרם לעיתים על יד י חבלה

,דלקת חריפה, ז ו סטרהרפז : כגון,    ומצבים חריפ ים

.ספטית   של כיס המרה או דלקת פרק 

לא סופי

כאב כרוניכאב כרוני

    

    כאב הנמשך שישה חודש ים ברציפ ות או כאב 

: כגון, נגרם על ידי מג ו ון מצב ים אחרים. חוזר

כאב , כאב גב,  של הירךאוסטיא וארטר יט יס

כאב ראש או כאב על רקע פגיעה , פאנטום

כג ו ן (או  הפריפ רית /במערכת העצבים המרכז ית ו

)  סוכרת יתנ וי רו פט יה או טריגמ ינ לית נאורלג יה

לא סופי

חריף /כאב אקוטי

"גלאי נזק "– תפקיד ביולוגי �

 מופיע ונעלם– זמני �

 עוצמה הולכת ופוחתת�

אי שקט,  מלווה בחרדה�

 Renal Colic: דוגמא�

ממושך/כאב כרוני

 אין תפקיד ביולוגי�

.נמשך ז מן רב,  קבוע�

 עוצמת הכאב משתנה�

,שקט,  מלווה בדיכאון�

.   פעילות מועטה

OA: דוגמא�

סוגי הכאבסוגי הכאב
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לא סופי

נוירופתינוירופתיכאב כאב                       נוסיספטינוסיספטיכאב כאב               

נזק עצבי                               נזק לרקמה: הגורם לכאב

         נורמלילא       נורמלי              : תפקוד העצב

שורף  יור ה               חד,               עמום:תאור הכאב

) אלודיני ה(נפוצות         לרוב אי ן : תחוש ות לא רגילות

                       OA ,DNכאב אחרי ניתוח      ,                         חתך:דוגמאות

               

סוגי הכאבסוגי הכאב

לא סופי

 אומדן אומדן––כאב כרוני כאב כרוני 

 כאב תחושה ס ובייק טיבית �

אומדן כאב מתבסס בעיקרו על ,  אין מד כאב�

! דיווח החולה 

לא סופי
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לא סופי

לא סופי

  גישות כללית גישות כללית––כאב כרוני כאב כרוני   גישות כללית–כאב כרוני 

לא סופי

הפחתת כאב הפחתת כאב הפחתת כאב  שי פור תפקוד שי פור תפקוד 

שי פור באיכות חיים שי פור באיכות חיים שי פור באיכות חיים 

 מטרות הטיפול מטרות הטיפול––כאב כרוני כאב כרוני 
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לא סופי

טיפול מניעתי :  מחלה כרונית-כאב כרוני �

יש לטפל בכאב במקביל לבירור מקור הכאב �

 ממהלך אינטגרלייש להתייחס לכאב כחלק �

.המחלה ולטפל בו לאורך זמן בהתאם לנדרש

אומדן כאב בכל ביקור �

גישה לטיפול בכאב כרוניגישה לטיפול בכאב כרוני

לא סופי

Chronic pain, like diabetes, 

is a chronic illness and 

should be treated in a similar 

fashion.

לא סופי

Total Pain Anxiety

Anger

Depression

Physical
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לא סופי

 לטיפול בכאב לטיפול בכאב––עשרת הדיברות עשרת הדיברות 

:לדוגמא,  קבע סדר עדיפו י ות במטרות ה טיפ ו ל•

oהגברת שעות השינה ללא כאב.

oשיכ וך כאב במנוחה גם בזמן ער נות.

oשיכ וך כאב בעמידה א ו בזמ ן פע י לות .

הגדר עם המטופל את. שלב קשה יותר להשגה

. עוצמת הכאב הרצויה 

לא סופי :עקרונות הטיפול  התרופתי

 יש להעדיף מת ן תרופה דרך הפה א ו – דרך הפה•
בשי טה זו למט ו פל יש  . במידת האפשר, דרך העור

.שליט ה מלאה על איז ו ן הכאב

סב יב " יש לתת את התרופה – מסביב לשעון•
י " כל ומר לתת אותה בזמנים קבוע ים עפ, "השעו ן

 4למשל תרופה הפ וע לת ,  כך;משך פעי ל ות התרופה 
. שעות4יש לתת כל , שעות

 יש להתאים את עוצמת – י מעלית הכאב"עפ•
.התרופ ות המשככ ות לעוצמת הכ אב

 דאג למתן תרופה כתוס פת – כאבים מתפרצים•
.לטי פ ול הקב וע בזמ ן התגברות הכאב

לא סופי

) / 5-7(עוצמת כאב בינונית ) / 1-4(עוצמת כאב קלה 

)8-10(עוצמת כאב חזקה 

 נרשמות תרופ ות משככ ות כאבי :לעוצמת כאב קלה•

.אופ י ואיד י ותלא 

 נרשמות תרופ ות לא :לעוצמת כאב בינונית•

 חלשות או או פי וא יד י ו תתרופ ות , אופ יא וי די ות

. במ ינ ון נמ וךאופ י ואי דים

. אופ י וא יד י ות נרשמות תרופ ות :לעוצמת כאב חזקה•
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לא סופי

לא סופי

חרדה חרדה 

כאבכאב

חרדה חרדה 

חרדהחרדה

חרדהחרדה

חרדה חרדה 

כאבכאב

כאבכאב

כאבכאב

כאבכאב

חרדה חרדה 


