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  נטע קובלסקי

מטפלת בעזרת בעלי חיים וביחד עם דלית 
שמואלי ושי קסל,  מנהלות את עמותת 

"גוונים של סגול" לקידום זכויות חולי 
פיברומיאלגיה, מתמודדות עם כאבים 
מגיל צעיר ומאובחנות בפיברומיאלגיה 

 ונוירופתיה מגילאים שונים.

 פיברומיאלגיה: עוצרים את הגלגל

אז מהי פיברומיאלגיה? איך אנחנו, 
 -פיברומיאלגיה חווים אותה? ,החולים
, במוח ועיבודו הכאב בהולכת שיבוש

לכאב כרוני רב בכל אברי מחלה הגורמת 
בעיות עיכול ועוד  ן, חרדה, דיכאו הגוף,

גשית רהגורמים למצוקה  שלל סימפטומים
  ופיזית אצל הסובלים ממנה.  

-נתאר את ההתמודדות היוםבהרצאה 
נשבור כמה מיתוסים לגבי יומית ו

לעיתים . כך למשל, עדיין פיברומיאלגיה
" עצלנים"החולים נתפסים כ"דרמטיים", 

 או "היפים". 

שרירים, כאבי  קישיוןההתמודדות עם 
בטן, הרגשת שריפה, נימול ודקירות 
בכפות הידיים והרגליים הן רק חלק 

-שיכולים להופיע באופן יוםמהתסמינים 
שעות ביממה. כתוצאה, היכולת  24יומי, 

, אישות, משפחה ועבודה לנהל חיי חברה
רבים מאיתנו סובלים מתופעות מוגבלת. 

מכדורי המרשם  כתוצאהלוואי קשות 
יכאון , בדכאבטיפול בם לנו לשניתני

 .חרדהבו

זה אנו כאן להשמיע שאפשר עם כל אך 
אפשר לחיות טוב עם  .גם אחרת

פיברומיאלגיה ומחלות כאב אחרות. חשוב 
וגופני,  ריגשי -לחשוב על טיפול כוללני

המותאם לכל חולה, עם היבטים של 
גם  -תזונה וטיפול בכאב )ובמידת הצורך

קנביס לשימוש רפואי(. כך, נוכל להגיע 
לתוצאות ולשינויים משמעותיים אצל חולי 

 פיברומיאלגיה. 

 

 יעקב עזרא ד"ר 
מומחה בנוירולוגיה ומורשה להיפנוזה 

רפואית, בוגר ביה"ס לרפואה של הטכניון. 
תו הצבאי פיקד על המרפאה בשירו

הנוירולוגית בצריפין והיה יועץ קצין רפואה 
עבד כרופא בכיר  ראשי לנוירולוגיה.

במחלקה לנוירולוגיה ובמרפאת כאב 
בבי"ח "הדסה" עין כרם, כיום מנהל את 
המרפאה לנוירולוגיה תפקודית ומשמש 
כסגן מנהל המחלקה הנוירולוגית בי"ח 

 "סורוקה".
 

סיכוסומטי: יחסי על הספקטרום הפ
 נפש בהפרעות השונות -גוף

 מודל ארבעת האשכולות

כאבים כרוניים מהווים שיעור נכבד מבוא: 
מן הסיבות לפניות לרופאים. לכאב 

מרכיבים נפשיים וגופניים כאחד. למרות 
סוציאלי -פסיכו-העובדה שהמודל הביו

הינו המודל המקובל ברפואה המודרנית, 
חולים ישנו קושי בהתמודדות עם 

הסובלים מהפרעות פסיכוסומטיות כך 
שרופאים מתקשים להתמודד עם 

המרכיבים הפסיכוסוציאליים של המחלה 
ופסיכולוגים מתקשים להתמודד עם 
המרכיבים הגופניים של הסבל. אנו 
מציעים מודל בן ארבעה אשכולות 

המאפשר התמודדות טובה יותר עם 
המרכיבים הגופניים והנפשיים של 

פסיכוסומטיות, תוך התייחסות ההפרעות ה
ליחסי הגומלין הספציפיים בין גוף לנפש 

בכל אחד מן האשכולות. נעזר בכאבי 
 ראש להדגמת האשכולות הללו. 

 ארבעת האשכולות

הפרעות אורגניות כגון סרטן,  .1
איסכמיה או דימום: עלולות לגרום 

למטופל לסבול מדיכאון וחרדה. 
כאבי ראש שנובעים  –לדוגמא 
עכבישי, מקורם  -תת מדימום

אורגאני אך החולה עלול לפתח 
חרדה ודיכאון כתגובה לאירוע 

 הטראומטי.
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מחלות אורגניות המוחמרות במצבי  .2
מתח: המחלה האורגנית עצמה, 
תופיע בתדירות גבוהה יותר או 

בעוצמה חזקה יותר בגלל מתח. 
בקבוצה זו ניתן להכליל מחלות 
 -אוטואימוניות ודלקתיות. לדוגמה

בי ראש מיגרנוטיים נובעים כא
מתהליך שנקרא דלקת נוירוגנית, 

הנטייה היא גנטית והתפרצות 
הכאב יכולה לנבוע מטריגרים 

שונים, כולל מתח. במצבים אלו 
הנטיה הגופנית והמתח הנפשי 

 גורמים להופעה של התקף גופני. 
 

תסמונות סף נמוך: קבוצה רחבה  .3
של הפרעות שבהן אין פגיעה 

רעה עצמה אינה אורגנית. ההפ
נובעת מהפרעה דלקתית, גידולית 

או איסכמית, אלא מירידה של 
הסף התחושתי והתגובתי כאחד. 

בהפרעות אלו, המטופל סובל 
מרגישות ותגובתיות גבוהות 

הכוללת עוררות יתר, דופק מהיר, 
מתח שרירים וכד'. יחסי הגומלין 
בין גוף לנפש הינם מנגנון  מעגל 

וצמת יתר קסמים. המטופל חש בע
את התגובה ושהוא עצמו הגיב 

וחוזר חלילה. יש קשר לפעילות 
יתר של המערכת הלימבית 

שמתפתחת פעמים רבות לאחר 
 טראומה או מצבי דחק אקססיביים. 

 
הפרעות קונברסיביות: קונפליקט  .4

נפשי שבא לידי ביטוי בהפרעה 
גופנית. במצבים אלו לסימפטום יש 

 תפקיד. 

ול הראשון, באשכהגישה הטיפולית: 
הטיפול העיקרי יהיה במחלה האורגנית. 

תפקידו של הטיפול הפסיכולוגי יהיה 
לעזור למטופל להתמודד עם המחלה. 

באשכול השני, הטיפול העיקרי יהיה 
במחלה הגופנית והטיפול הנפשי יהיה 
בעיקר לימוד טכניקות להפגת מתח. 

באשכול השלישי הטיפול יתמקד 
רת תנועה, בהפחתת משככי כאבים, הגב

  SNRIתרופות מעלות סף כטריציקלים או 
וטיפולים התנהגותיים המוכוונים להפרעה 

הספציפית. באשכול הרביעי, נתמקד 
בטיפול בעל מאפיינים דינמיים כאשר 

 תתלווה אליו פיזיותרפיה במידת הצורך. 

מודל ארבעת האשכולות לסיכום: 
מאפשר התאמת הטיפול למנגנון 

לה, תקשורת טובה הפסיכופיזי של המח
בין מטפלי הגוף למטפלי הנפש ותיאום 

 הגישה הטיפולית בין כל המטפלים. 

 

  ד"ר אורי גנור
פסיכיאטר מומחה, ופסיכותרפיסט בגישה 

פסיכואנליטית ואינטגרטיבית. בוגר 
התוכנית לפסיכותרפיה )אוניברסיטת 

ת"א(, והכשרות שונות בתחום הבודהיזם 
ר סבא, והקשיבות. עובד במרפאת כפ

בי"ח "שלוותה". מקים היחידה לטיפול 
-נפש במרפאה, ומנחה-בהפרעות גוף

שותף של קבוצה המשלבת טיפול 
בתנועה וקשיבות. עוסק במחקר 

פסיכותרפיה, ובעבר בהדמיה מוחית של 
 עיבוד רגשות. 

בין הימנעות להתקשרות: התנהגות, 
מנטליזציה ויחסי אובייקט בהפרעות 

 נפש-גוף

-המקובלות להפרעות גוףמהן ההגדרות 
נפש? האם הכאבים המופיעים בהן הם 

תופעה נפשית או גופנית? אינדיבידואלית 
נפש -או בינאישית? מה טיב היחסים גוף

בהפרעות שונות? ומה הקשר בין מערכת 
ההתקשרות למערכת הכאב? בשיחה 

נסקור בקצרה התייחסויות לכך ממספר 
, דיסציפלינות )פסיכואנליטית, התנהגותית
מחקרית ומוחית(, ונבחן כיצד הן יכולות 

להתחבר למודל קוהרנטי משוער. עיקריו 
הם: אבחנה ובירור דואליסטים הם אמנם 

פרגמטי, אולם חובה -הכרח רפואי
להשלימם עם גישה אחדותית יותר; 
ייצוגים נפשיים בכלל ורגשיים בפרט 

נוצרים בהתבסס על תוכן גופני 
(embodied cognitionבתהלי ,) ך
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; תהליך זה תלוי התפתחותית מנטליזציהה
בהתקשרות ההורית, וקשור הדוקות 

( stressלוויסות רגשי ולעיבוד כאב; עקה )
נפשית וגופנית מגבירה כאבים ומפחיתה 

( vicious cyclesקסמים )-מנטליזציה; מעגלי
התנהגותיים שבבסיסם הימנעות 

מתחושות קשות גורמים לעקה כרונית 
נים; תסמינים ולהתמצקות התסמי

סומטיים יכולים להיווצר הן במנגנון 
סימבולי בו המנטליזציה יחסית שמורה 
)קונברסיה(, והן בשל חסרי מנטליזציה 
מדרגות וסוגים שונים; מנטליזציה היא 

תהליך מתמשך ויכולה להיפגע מסיבות 
היסטוריות ועכשוויות, כתכונה מתמשכת 

(trait( וכמצב זמני )state פגיעה ;)
טליזציה יכולה לפגוע לא רק בתמלול במנ

(, אלא alexithymia/anomiaהרגשות )
 affective‘באפשרות לייצוג פנימי וחווייתן )

agnosia’) ניתן לסווג מודעות רגשית על ;
(, levels of emotional awarenessפי רמות )

החל ממודעות לתחושות גופניות, דרך 
חוויה מודעת של רגש בסיסי, ועד 

מופשטת של רגשות מורכבים.  לתפיסה
לבסוף, נדון במשמעויות של המודל 

המתואר לטיפול, ולאינטגרציות הנדרשות 
בו: בין עבודה התנהגותית לעבודה על 

יחסים; בין עבודה דרך הגוף ודרך מילים; 
ובין אחזקה ומירורינג, הכלה ו'רברי' 

(reverie פסיכודינאמיים מסורתיים, לבין )
וגוף במודלים רגש -עבודה ממוקדת

פסיכותרפויטיים עכשוויים. לפיהם, מטרת 
הטיפול בדיבור כאן לרוב אינה 'להפוך 
את הגופני למילולי', או לחשוף תכנים 

 מנגנון הייצוגמודחקים. אלא, לחזק את 
מלאה יותר,  חוויה רגשיתעצמו ולאפשר 

באמצעות זיהוי וחיבור חוזרים ונשנים של 
הטיפול,  'שברים ברציפות התודעה' בחדר

או 'קצרים בתקשורת' המופיעים מרגע 
לרגע בין חוויות גופניות, רגשיות ומילוליות 

 במרחב האישי והבינאישי.  

 
 

 

 

 ד"ר דניאלה עמיטל 

סגנית מנהל מרכז רפואי באר יעקב/ נס 
ציונה, אחראית על איכות, ניהול סיכונים  

 ובטיחות המטופלים. 

 כאב נפשי –פיברומיאלגיה 

כאבים כרוניים מוכרים באופן אישי לחלק 
רחב מהציבור הבוגר. מחקרים שונים 

מצביעים על כך שכחמישית מהאוכלוסייה 
הבוגרת לוקה בכאב כרוני וטורדני. 

הגורמים השכיחים המובילים לכך הם 
כאבי גב תחתון וכאבים שמקורם משינויים 

ניווניים במפרקים. הכאבים 
שונה.  בפיברומיאלגיה הם בעלי אופי

בחולים אלה הכאב מפושט ועמום לעתים 
צורב. לתסמונת הכאב נלווים לרוב 

ליקויים בשינה, מעי רגיז, שלפוחית רגישה 
תשישות ולעתים קרובות הפרעות חרדה 

 ודיכאון.

אין זה תמיד פשוט לדעת מה הופיע קודם, 
דיכאון או כאב אולם ללא ספק מצבים 

 אלה גורמים להחמרה הדדית. 

אנו נתקלים ברקע טראומטי לא אחת 
בחולים הלוקים בפיברומיאלגיה, אשר 

הקדימו את התפתחות הסתמנות 
הכאבים, דוגמת תיאור של טראומה 

נפשית וגופנית בקרב חולים אלה דוגמה 
תאונות דרכים, ניתוחים, מחלות, ניצול 

 מיני וכד'.

יש מכנה משותף רחב לתסמונת הבתר 
שה חבלתית ולפיברומיאלגיה ולעתים ק

להפריד בין השניים. הם חולקים סיבות 
אטיולוגיות, הסתמנות גופנית ותגובה 

 לטיפולים אפשריים.

גם כיום אנו חסרים בטיפולים יעילים 
לתסמונת זו ואנו עדים לכך שרק מיעוט 

החולים מגיבים לטיפולים השונים 
 המאושרים על ידי רשויות הבריאות.
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 ד"ר אלון רשף

מנהל המערך הפסיכיאטרי , פסיכיאטר
. מנהל יחידת גוף נפש "העמק"בבי"ח 

פסיכותרפיה  –במערך. תחומי ענין מיוחד 
דינמית, טיפול אינטגרטיבי. מתרגל 

 מדיטציית ויפסנה וטאי צ'י.

נפש במסגרת -מעשה ללא הלכה: גוף
 הציבורית

למרות העובדה שרוב המטופלים נוטים 
טים לבוא עם גופם לחדר הטיפולים, אנו נו

נותנים מקום  ,לעיתים ,להתעלם ממנו. או
המוח.  –לחלק אחד בלבד מהגוף 

בהרצאה אתייחס בקצרה לאופנים 
השונים של הפיצול בין הגוף לנפש בשדה 

הקליני שלנו. אדון בשאלת הפיצול מול 
אפשרות של אינטגרציה כשאלה פתוחה. 

חס להיבט מערכתי ארגוני יבנוסף, אתי
סיכיאטריה של טיפול מכליל גוף בפ

ופסיכותרפיה תוך שימוש בדוגמאות 
מהנעשה במערך הפסיכיאטרי  -מהשטח 

 ."העמק"בבי"ח 

 

  אנדרס קוניצ'זקי

פסיכולוג קליני ורפואי בכיר. מנהל המרכז 
לפסיכולוגיה רפואית ת.ל.מ. , מנהל 

נפש" -אקדמי של "היחידה ללימודי גוף
במכון מפרשים, המכללה האקדמית תל 

 אביב יפו. 

גוף נפש בתהליכי פסיכותרפיה 
 פסיכוסומטיים בילדים

הפרעות פסיכומטיות בקרב ילדים 
ומתבגרים עלולות לפגוע בלימודים 
ובתפקוד החברתי, ולגרום למצוקה 

פסיכולוגית רבה. בשל מיעוט במחקרים 
בילדים, נהוג להחיל את הקריטריונים של 

הפרעות במבוגרים גם על ילדים, ללא 
ההתפתחותיות. התאמתם לסוגיות 

ההפרעות הפסיכוסומטיות השכיחות 
ביותר בילדים הן כאבי ראש שמקורם 

(, RAP( ,כאבי בטן נשנים )TTHבמתח )

הפרעת סומאטיזציה והמרה )התקפים 
אפילפטיים מדומים וצליעה פסיכוגנית(. 
ניתן להבין מנגנונים פסיכוסומאטיים על 

רצף הנע בין המרה לתופעה 
ההמרה מבוסס על  פסיכוסומטית. מנגנון

עקרון של "תחליפיות" אשר במהלכה 
תוכן נפשי מודחק , מוחלף באיבר גופני. 

תופעות פסיכוסומטיות לעומת זאת 
מבוססות על מנגנון אסוציאטיבי אשר 

במהלכו איבר גופני נקשר לאפקט שלילי 
ונוצר סימפטום גופני. מבחינה 

פסיכותרפויטית מקרים של המרה מגיבים 
פסיכואנליטית  לפסיכותרפיה

אקספלורטיבית בעוד טיפול קוגניטיבי 
התנהגותי יהיה יעיל יותר לתופעת המרה. 
דרך אנליזה של סימפטום אלרגי בנערה 

מתבגרת ניתן יהיה לבחון כיצד מנגנון 
ההמרה מגיב להתערבויות מכוונות 

קונפליקט ומשמעות. תסמונת הקאות 
( ישמש להדגמה של טיפול CVSחזרתיות )

יבי התנהגותי בשילוב ביופידבק קוגניט
 בתופעה פסיכוסומטית.

 

 מר רן שורר 
פסיכולוג שיקומי, נוירופסיכולוג. פסיכולוג 

אחראי במרפאת פיברומיאלגיה, מכון 
ראומטולוגי, ב"יח "איכילוב". מנחה 

קבוצות בנושא כאב כרוני. נוירופסיכולוג 
במרפאת זיכרון, בי"ח "אסף הרופא". 

של קלינאי/חוקר,  בעבודתו משלב עמדה
להרחיב את אמצעי הטיפול  במטרה

  שעומדים לרשותנו.
  

CBT  :ומיינדפולנס לכאב כרוניA 
winning hand 

מהווה את אחד  הפיברומיאלגיה תסמונת
המפגשים המאתגרים כיום בהבנת 

מוח. פיברומיאלגיה -נפש-מעגלים גוף
 כרוני כאב של לאב־טיפוס כיום נחשבת
מערכת העצבים. מרכזי של  ממקור

 תסמינים תסמונת זו מתאפיינת בקשת
רחבה הרלוונטית לטיפול פסיכולוגי 

 שינה, עייפות הפרעות קוגניטיבי בראשם
ומצב רוח  וזיכרון ריכוז הפרעות כרונית,
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אחת מהשיטות המומלצות לטיפול  .ירוד
(, עם CBTהיא טיפול קוגניטיבי התנהגותי )

 דגש על טיפול קבוצתי. 
  

בהרצאה נבנה את קווי המתאר 
בקרב אנשים  CBTהמתאימים לטיפול 

מתמודדים עם פיברומיאלגיה וכאב כרוני 
תוך כדי מתן דגש על שילוב בין גישות 
טיפול שונות ובמוקדי עבודה עיקריים. 

ההרצאה תלווה בהתנסויות בעבודה 
אישית וקבוצתית עם פיברומיאלגיה 

 והתמודדות עם הכאב הכרוני במוקדים
, מיינדפולנס, איתגור PACINGהבאים: 

 מחשבות ושיפור השינה.
נדון ביחד בשיקולים בהתאמה של טיפול 

קוגניטיבי עם האדם המתמודד עם 
 פיברומיאלגיה.

  
 

 ד"ר גיל שויד

רופא בשירותי בריאות כללית, מייסד 
 .וויד מערכות-דוקטורס

טיפול בקנאביס רפואי ככלי לאיזון 
 הגוף והנפש

בצמח הקנאביס כטיפול חדשני השימוש 
למגוון רחב של מחלות הולך ומקבל 

לגיטימציה רחבה בארץ ובעולם. המדע 
הרפואי בתחום זה התפתח במהלך 
העשורים האחרונים אך הוא עודנו 

בתחילת דרכו. האתגר במחקר ובטיפול 
הרפואי בקנאביס נובע מכך שבניגוד 

לתרופת מדף המורכבת לרוב ממרכיב 
דד, הקנאביס הוא צמח כימי פעיל בו

שמורכב ממאות חומרים פעילים שונים 
ומשתנים. בכדי להבין את האתגרים בדרך 

למימוש הפוטנציאל הטמון בטיפול 
הרפואי בקנאביס בעת הזו, יש להתייחס 

להשפעתו המרכזית של הקנאביס על 
 איזון הגוף והנפש.

 

 

 ד"ר אילן טל

פסיכיאטר,  מנהל את המרכז הרב 
לטיפול י הגדול בארץ מקצועי הפרט

הממוקם בתל אמבולטורי בבריאות הנפש, 
אביב ובחיפה.  במרכז ניתנים טיפולים 

גישות טיפול עם מגוון התמחויות ופרטניים 
שונות לטיפול במצבי משבר,  חרדה,  

קשיים רגשיים,  דיכאון,  הפרעות אכילה, 
שימושים והתמכרויות ועוד.  כמו כן 

 ל יום. פועלת במרכז יחידה לטיפו

 
 משככי כאב: בין טיפול לשימוש לרעה

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה 
בשימושים בכלל ובשימוש במשככי כאב 
בפרט.  לא כל שימוש מוביל להתמכרות, 

אך משהשתנו ההגדרות של ספקטרום 
שהרי פעמים רבות  dsm 5 -השימוש ב

 נעשה שימוש לרעה גם בתרופות מרשם. 

שימוש לרעה מתאפיין בשימוש שלא 
לצורך הראשוני של החומר.  למשל,  

נטילת משכך כאב או גראס לשיפור מצב 
הרוח והרגעה,  ולא לשיכוך כאב. שימוש 

שכזה מעלה את מינון ותדירות השימוש 
החומר.  התמכרות היא מצב בו השימוש 

ואז הוא רב מהצפוי,   -קובע את ההתנהגות
ד ובפער בין מלווה בשינויי תפקו

לשימוש סביר ולא מזיק לבין  -המשאלה
 קושי לשלוט במינון עד נזק.  -ההתנהגות

התמכרות היא מחלה של ממש המצריכה 
טיפול ייעודי.  הטיפול משתמש בכלים 

מוטיבציונים כדי לעזור למכור להתייחס 
לשינויים שחלו בו,  וכולל טיפול משפחתי 

שכן לרוב התמכרות נחשבת למחלה 
 תית. משפח

טיפול בהתמכרות דורש גם התייחסות 
לאפשרות שהמטפל עצמו יהפוך למשתף 

שכיח לראות  -פעולה של ההתמכרות
מטופלים בקהילה המגיעים לטיפול 

פסיכותרפי לא ייעודי מתוך אמונה כי הוא 
יקטין את השימוש,  את למעשה הטיפול 
המתייחס לאספקטים הרגשיים בלבד,  

 ואינו מקטין אותו.


