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 רפואת שריר ושלד - אסטרטגיות 
לקראת התייעצות שריר–שלד מועילה

סיימון וולפסון
המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, הפקולטה לרפואה רפפורט, הטכניון, חיפה

הפרעות שריר–שלד גורמות לפגיעה <
יותר  רחבה בתפקוד בשיעור הגבוה 
מכל הפרעה שהיא בכל מערכת אחרת בגוף 
סקר שנערכה  בעבודת  לדוגמה,  כך,   .]5[
בשריר–שלד  הפרעות  כי  נמצא  בקנדה, 
גורמות ל–40% מהמצבים הכרוניים, ל–54% 
מהפגיעה ארוכת הטווח בתפקוד, ול–24% 
מהימים שבהם קיימת הגבלה בפעילות ]6[. 
רוב  ארבע בעיות עיקריות מרכיבות את 
הנטל של מחלות במערכת השריר–שלד: 
מאוסטיאוארתריטיס  מפרקים   דלקת 
)Osteoarthritis(, דלקת מפרקים שגרונתית 
)Rheumatoid arthritis(, בריחת סידן ושברים 
 Osteoporosis and associated( המתלווים לכך
fractures(, וכמובן הסיבה השכיחה מכולם - 
 .)Chronic low back pain( כאבי גב תחתון
מתוך הבעיות המוזכרות לעיל, הבעייתית 
והשנויה במחלוקת ביותר היא קבוצת החולים 
הסובלים מכאבי גב תחתון )כג"ת( כרוניים. 
הנתונים מראים, כי 10%-15% מתוך קבוצה 
זו סובלים מכג"ת על רקע סיבה סגולית, ואילו 
85%-90% סובלים מכג"ת בלתי סגולי ]7[. 
כג"ת כרוני הוא הגורם השכיח ביותר במדינות 

המערב להיעדרות מהעבודה ]8[. 
האם חולים הסובלים מהפרעות וכאבים 
במערכת מ"ס מטופלים כהלכה? זוהי שאלה 
מורכבת. בשנת 2004 פורסמו תוצאות סקר 
אשר נערך במסגרת העשור לעצם ושרירים, 

על ידי 'קבוצת הפעילות לדלקת מפרקים' 
)Arthritis Activity Group( ]9[. רואיינו 5803 
חולים הסובלים מכאב שריר–שלד ו–1,480 
רופאים ראשוניים משמונה מדינות באירופה. 
לתפיסתם של הרופאים, החולים מטופלים 
היטב. כל החולים מקבלים טיפול כלשהו, 
90% ויותר מן הרופאים מנסים לשפר את 
איכות חייהם של החולים, וכל הרופאים 
מודעים לסיכונים שבטיפול בתרופות נוגדות 
 .)NSAIDs( דלקת שלא על בסיס סטרואידים
לעומת זאת, 27% מן החולים כלל אינם פונים 
לעזרה רפואית, ואלה שכן פונים ממתינים 
חודשים עד שנים כדי להיבדק על ידי רופא. 
פחות מ–55% מקבלים טיפול תרופתי לכאבים 
שלהם, התקשורת בין החולים לבין הרופאים 
ירודה, וחלקם סובלים מטעויות יסוד בהבנת 
40% מן  כי  מחלתם. במחקר אחר נמצא, 
החולים הסובלים מכאב כרוני אינם מרוצים 
מהטיפול שניתן להם ]10[. נתונים אלו דומים 
לנתונים שעלו מסקר גדול שנערך באירופה 
ובישראל על כאב כרוני ]11[. על מנת להבין 
את הנטל העצום שכאב כרוני, ובמיוחד כאב 
שריר–שריר, גובה מהאוכלוסייה בישראל, 
מומלץ להתעמק בסקר האירופאי. שבעה–

האוכלוסייה  מכלל   )17%( אחוזים  עשר 
הבוגרת בישראל סובלים מכאב כרוני, למעלה 
ממחציתם מכאב במערכת השריר–שלד. הגיל 
הממוצע של הסובלים מכאב זה הוא 45 שנים, 

61% מהם נשים, ומשך הכאב הממוצע הוא 
כ–6.3 שנים. הגב התחתון הוא האזור השכיח 
ביותר לכאב - כ–50%, ואילו כאבי מפרקים 
אחראים ל–30% מכלל הכאבים הכרוניים 
ביותר  השכיחות  הסיבות   .)1 )תרשים 
לכאבים הן דלקות מפרקים וספונדילוזיס של 
עמוד השדרה )תרשים 2(. עוצמת כאב של 8 
 Visual Analogue( VAS–או מעלה מתוך 10 ב
Scale( נמדדת ב–50% מן החולים עם כאב 
כרוני בישראל, ו–30% מתלוננים כי אינם 
יכולים עוד לשאת יותר את הכאב. נגרמת 
פגיעה חמורה בתפקוד היומיומי, ונגרמת 
פגיעה בפריון העבודה; בישראל, מדווח על 
היעדרות של 18 ימי עבודה מדי שנה בחולים 
הסובלים מכאב כרוני. בחישוב קל נמצא, כי 
העלות למדינה בשל אובדן ימי עבודה על רקע 
כאב כרוני עומדת על כ–1.15 מיליארד שקל 
בשנה )טבלה 1(. על פי תוצאות הסקר, כ–70% 
מן החולים מטופלים על ידי רופא המשפחה, 
27% על ידי מומחה לכירורגיה אורתופדית 
ו–9% על ידי מומחה לראומטולוגיה. כ–2% 
נמצאים במעקב של מומחה לרפואת כאב, 
אך בישראל כ–42% נבדקו על ידי מומחה 
לכאב. בתשובה לשאלה "האם לדעתך הכאב 
שלך מטופל ונמצא בשליטה?" ענו 40% מן 

הסובלים מכאב כרוני בישראל בשלילה. 
מה נעשה בעשור האחרון כדי לשפר את 
המצב ומה עוד ניתן לעשות? על פי המטרות 
שהוצגו לעיל במבצע לעשור לעצם ושריר, 
נראה כי יש בהחלט מקום להעלאת מודעות 
לבעיות והפרעות במערכת השריר–שלד. כך, 
לדוגמה, נערכה בסקוטלנד עבודת מחקר על 
ידי Waddell וחב' ]12[, שתוצאותיה פורסמו 
לפני שלוש שנים. נערך מבצע מולטימדיה 
בתמיכת אתר אינטרנט, דפי מידע לחולים 
וכו'(,  אחיות  )רופאים  המטפל  ולצוות 
וסיקור עתונות נרחב. נצפה שינוי משמעותי 
המבצע,  מתחילת  כחודש  סטטיסטית 
באמונות החולים באשר לצורך לנוח במיטה 
)מ–55% עד 30%( לעומת הצורך להישאר פעיל 
)עלייה מ–40% עד 60%(. בכל הקווים המנחים 
לטיפול בבעיות כרוניות במערכת השריר–שלד, 
מודגשת החשיבות של פעילות גופנית על פני 
הימנעות מפעילות, ונכונות הדבר מודגשת 

מילות מפתח: 
מחלות שריר־שלד; 
 נטל המחלה; 
חינוך; כאב כרוני. 

Key words:  
Musculoskeletal; 
Disease burden; 
Education; 
Disability;  
Chronic pain.

'נטל המחלה' )Disease burden( של הפרעות וכאבים במערכת השריר־שלד עצום 
בממדיו. כפי שסקרו משוב ו־טבנקין באופן מדויק במאמרם המתפרסם בגיליון 
הנוכחי של 'הרפואה', כאב שריר־שלד כרוני מופיע באחד מכל ארבעה אנשים 
במדינות המפותחות ]1[. העלות הישירה של טיפול בכאב כרוני על רקע מחלות 
שריר־שלד מתגמדת לעומת העלויות הבלתי ישירות, המתבטאות באובדן ימי 
עבודה, בפרישה מוקדמת מעבודה, בקצבות מחלה ובאבטחת הכנסה ]2[. חשיבות 
נטל המחלה הודגשה על ידי ארגון הבריאות העולמי, כאשר בינואר 2000 הוכרז 
העשור לעצם ומפרק ]3[. בינואר אותה שנה נפגשו בג'נבה, שוויצריה, נציגים שהגיעו 
מיותר משמונים מדינות בעולם לרגל השקת פעילויות העשור, אשר כוונו להשיג את 
המטרות הבאות: 1( להעלות מודעות לנטל הגדל של הפרעות שריר־שלד על החברה; 
2( לקדם תוכניות למניעת הפרעות שריר–שלד, ולהעצים את החולים באמצעות 
מבצעי הכשרה וחינוך; 3( לקדם את המחקר במניעה, אבחון וטיפול של הפרעות 

שריר־שלד; 4( לשפר את האבחון והטיפול בהפרעות שריר־שלד ]4[. 
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במאמרי  כגון  עדות  מבוססות  בסקירות 
.]13[ )Cochrane collaboration( קוקריין

והטיפול של הפרעות  קידום האבחון 
במערכת המ"ס מהווה אתגר לא רק למערכת 
ההחלטות  למקבלי  גם  אלא  הרפואית, 
הבריאות.  וקובעי המדיניות של מערכת 
אבחון וטיפול מושתתים על ידע ומשאבים; 
בשניהם אמורה לטפל המערכת המחנכת 
הן ברמת בתי הספר לרפואה והן בלימודי 
המשך, גם בהתמחויות וגם לאחר סיום פרק 
ההתמחות של הרופא המטפל. לכך התייחסו 
משוב ו–טבנקין במאמרם המתפרסם בגיליון 
זה של 'הרפואה'. יש להקצות שעות הוראה 
התמודדות  ללימוד  לרפואה,  ספר  בבתי 
בהפרעות במערכת השריר–שלד ]14[. בנוסף, 
חיוני להקצות שעות הוראה גם בתוכניות 
ורופאים  המשפחה  רופאי  של  התמחות 
מקצועיים העובדים בקהילה, כמו אורתופדים, 
ריאומטולוגים ונוירולוגים. המנתח–האורתופד 
בישראל מקבל הכשרה המכוונת לתחום 
הכירורגיה, אך חלק גדול מבוגרי התמחות 
באורתופדיה עוברים לעבוד עם סיום פרק 
בתפקיד  הקהילה  במסגרת  ההתמחות, 
מרפאתי ולא כירורגי. עבור אלו, הכשרה בלתי 

מספקת בפקולטה לרפואה, יחד עם הכשרה 
בהתמחות המכוונת בעיקר למתן פתרונות 
כירורגיים, גוררות ליקוי בתחום הטיפול 
השמרני. עבור רופאים אלו ניתן להקצות 
הוראה והכשרה בתחום רפואת השריר–שלד 
השמרנית. תחום רפואת השריר–שלד )יש 
המכנים זאת רפואה אורתופדית להבדיל 
מכירורגיה אורתופדית(, זוכה להתייחסות הן 
בישראל בדמות החברה הישראלית לרפואת 
שריר–שלד www.ismm.org.il )חברה מקצועית 
בחסות הר"י( והן בעולם, על ידי הפדרציה 
הבינלאומית לרפואה ידנית ורפואת שריר–

שלד )www.fimm-online.com(. ארגונים אלו 
מקדמים את ההוראה וההכשרה של רופאים 
המעונינים לטפל בחולים הסובלים מכאבים 
עדיין  אין  במערכת השריר–שלד. אומנם 
תוכניות הכשרה אחידות בכל המדינות, אך 
נעשית עבודה רבה לשם הכנת סילבוס מוסכם 
לדיפלומה בסיסית ברפואת שריר–שלד. יש 
למצוא משאבים לשם העמקת ההכשרה 
הן ברמת הפקולטות לרפואה, הן בהכשרת 
מתמחים בתחומי המשפחה ובאורתופדיה, 
והן בהכשרות שלאחר ההתמחות לרופאים 

המעוניינים בכך. 

בכדי  מעמיקות  בהכשרות  יש  האם 
לשנות דפוסי התנהגות של רופאים מטפלים 
ולהעלות באופן מהותי את רמת השירות 
הרפואי? תשובה לשאלה זו ניתנה במאמר 
שהתפרסם אודות הכשרה המתקיימת פעם 
בשבוע, במשך שנה, של תשעה רופאי משפחה 
במרפאה אורתופדית של בית חולים ]15[. 
נמצא לאחר שנה, כי הרופאים שיפרו באופן 
מהותי את יכולתם לנהל את הטיפול בחולים 

הסובלים מבעיות מערכת השריר–שלד.
רק  לא  משאבים  להקצות  כדאי  האם 
להוראה אלא גם ליישום הנלמד באופן מעשי? 
יישום תלוי בידע ולא פחות מכך בזמן ובמקום 
המוקדשים לטיפול ביומו העמוס של הרופא. 
בישראל, הזמן המוקצה לחולה אצל רופא 
המשפחה מועט )15-10 דקות לערך(, ואילו 
אצל רופא מקצועי כגון אורתופד הזמן המוקדש 
מצומצם אף יותר )10-6 דקות(. ברור כי בהיקף 
זמן כה מוגבל לא מתאפשר לרופא לבצע עבודה 
קלינית נאותה, והפתרון הקל והמהיר ביותר 
הוא "בדיקת דימות, מרשם והפניה". חשיבות 
הזמן להתייעצות של החולה אצל הרופא באה 
לידי ביטוי בעבודה מרתקת שפורסמה בשני 
חלקים בשנים 2003 ו–2005. החוקרים ערכו 
השוואה בין התייעצות רפואית בלבד לבין 
טיפול משולב המורכב מהתייעצות רפואית, 
לחיזוק  ותרגילים  בגב  טיפול מניפולטיבי 
שרירי הליבה. השוואה זו נערכה בקבוצה של 
200 חולים עם כג"ת כרוני ]17,16[. כעבור 
שנה נמצא, כי בחולים שעברו טיפול משולב 
חלה הפחתה בכאבים ובאי תפקוד הקשור 
לעבודה, לעומת מטופלים שקיבלו התייעצות 
בלבד. כעבור שנתיים, הפחתת הכאב בקרב 
נבדקים שעברו את הטיפול המשולב הייתה 
רק מעט טובה יותר מאשר בקרב אלו שקיבלו 
ייעוץ בלבד. נראה, כי ההתייחסות הרצינית 
וההתייעצות היו הגורמים המכריעים בשיפור 
מצב החולים בטווח הארוך. תוצאות אלו 
עומדות בקנה אחד עם תוצאות סקר שנערך 
בנורבגיה; בסקר נבדק מה כלול ב"התייעצות 
 .]18[ )The good back consultation( "גב טובה
 )1 החולים הדגישו את החשיבות שבמתן: 
הסבר טוב במהלך הבדיקה ; 2( מידע ברור 
3(דיון בעניינים  אודות הסיבות לכאבים; 
פסיכולוגיים; ו–4( דיון באשר למה ניתן לעשות. 
מעל לכל הדגישו החולים, כי "ייעוץ גב טוב" 
הוא כזה שבו החולה מרגיש התייחסות רצינית 
לתלונותיו. מן הראוי להזכיר, כי השם 'דוקטור' 
Docere, ומשמעו  מקורו בלטינית מהשורש 

ללמד ולחנך. 

לסיכום
של  והרמה  האיכות  את  לשפר  ברצוננו  אם 
הסובלים  לחולים  הניתן  הרפואי  הטיפול 

תרשים 1:
הסיבות השכיחות ביותר לכאב כרוני

תרשים 2:
אזורי הכאב השכיחים ביותר בגוף
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השריר  במערכת  בעיקר  כרוניים,  מכאבים 
וקובעי  מחנכים  כרופאים,  עלינו  והשלד, 
יהא  העדיפויות.  סדרי  את  לשנות  מדיניות, 

עלינו להקדיש יותר זמן ללימוד הנושא במהלך 
להכשרות  לדאוג  לרפואה,  הסטודנט  לימודי 
התמחותם,  במהלך  לרופאים  מתקדמות 

ברפואה  אם  ובין  ראשונית  ברפואה  אם  בין 
ולדאוג להכשרות  כגון אורתופדיה,  מוגדרת, 
גם לאחר סיום פרק ההתמחות. כל זה חיוני, 
גם  משאבים  הפניית  ללא  מספיק  אינו  אך 
הזמן  דהיינו  הרופא,  של  העבודה  לתנאי 
שריר–שלד  התייעצות  לשם  לרשותו  העומד 

ראויה, וכמובן התגמול הנאות על כך. • 

מחבר מכותב: סיימון וולפסון
המכון לרפואת כאב

הקריה הרפואת לבריאות האדם, רמב"ם
ת.ד. 9602, חיפה 31096

טלפון: 04-8542234
פקס: 04-8543505

s_vulfsons@rambam.health.gov.il :דוא"ל

טבלה 1:
עלות כספית לשנה בישראל בשל היעדרות מהעבודה על רקע כאבים בשריר�שלד

כח עבודה אזרחי עיקרי )גיל 54-25(14: 940,000
)A( 160,000 = 17% :13סובלים מכאב כרוני

שכר ממוצע במשק )יולי 2010(15 = 8,600
)B( 400 ש"ח ליום = )שכר יומי )על פי 21.5 ימי עבודה בחודש

)C( 18 = 13העדרות מעבודה בשנה לסובלים מכאב כרוני

עלות למדינה בשל אובדן ימי עבודה על רקע כאב כרוני A*B*Cנ= 160,000*400*18 = 1.15 מילארד שקל
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