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הקדמה
כאבי ראש הם בין הגורמים השכיחים לפנייה לרופא. כאבי ראש 
כגון:  ראשוניים  ראש  כאבי  עיקריות:  קבוצות  לשתי  מסווגים 
 Tension type headaches -( כאבי ראש תעוקתיים ,)צילחה )מיגרנה
 )Trigeminal autonomic cephalalgias( וכאבי ראש מיקבציים )TTH
וכן לכאבי ראש משניים, כלומר, כאבים שהם משום כאב תסמיני 
למחלה אחרת, לעיתים מסכנת חיים. מטרת הטיפול בכאבי ראש 
משניים כרוכה בסילוק הגורם לכאב, בעוד שמטרת הטיפול בכאבי 
להפחתת  מונע  טיפול  קרי,  בכאב,  טיפול  היא  ראשוניים  ראש 
תדירות ההתקפים וטיפול לשיכוך כאב ושליטה בהתקף עצמו ]1[. 

צילחה וכאבי ראש תעוקתיים
שתי ההפרעות השכיחות ביותר והיותר מושפעות מן המצב הנפשי 

הן צילחה וכאבי ראש תעוקתיים: 
צילחה )Migraine( - מתבטאת בכאבי ראש בעוצמה בינונית 	 

עד קשה, הנמשכים בין ארבע שעות לשלושה ימים. הכאבים 
אופי  ובעלי  מהסובלים(  )ב–60%  חד–צדדיים  כלל  בדרך 
ובבחילות  לרעש  או  לאור  ברגישות  מלווים  כלל  בדרך  דופק, 
לפני  מקדימה  תחושה  יש  מהחולים  ב–15%-20%  והקאות. 
מהנשים  כ–18%  היא  השכיחות   .]2[  Aura הנקראת  ההתקף 
יש  המנגנון,  מבחינת  הכללית.  באוכלוסייה  מהגברים  וכ–6% 

המובילה  הטריגמינו–וסקולארית  המערכת  של  יתר  עוררות 
)Neurogenic inflammation( מלווה  נירוגנית  להתפתחות דלקת 
והפרשת  המנינגיאליים  הדם  כלי  של  )וזודילציה(  בהתרחבות 
נירטרנסמיטורים כגון: Substance P ו–CGRP. הפעלות חוזרות של 
ולשפעולה  לריגושה  גורמות  הטריגמינו–וסקולארית  המערכת 

עקב גירויים קלים יותר ככל שעולה תדירות ההתקפים ]3[. 
 	 - )Tension Type Headaches - TTH( תעוקתיים  ראש  כאבי 

הם  לשבוע.  שעה  חצי  בין  הנמשך  לוחץ  בכאב  מתאפיינים 
רקתיים  מצחיים,  צדדיים,  דו  בינונית,  עד  קלה  עוצמה  בעלי 
שכיחותם  לאור.  רגישות  וללא  בחילות  ללא  לרוב  ועורפיים. 
באוכלוסייה נעה בין 30%-80%, מתוכם 59% מדווחים כי כאבי 
הראש מפריעים לתפקודם היומיומי. בחלק מהעבודות שנחקרו 
הצוואר  הגולגולת,  בשרירי  מתח  תואר  המחלה,  מנגנוני  בהן 
מוגברת  תגובתיות  מרכזי.  ריגוש  תואר  ובחלקן  והכתפיים 
גורמת לעלייה במתח השרירים ומפחיתה את פעילות המערכת 
האנטי־נוסיספטיבית, כך שעם הזמן נוצר סף עצבי נמוך המוביל 
ליצירת כאבי ראש בתדירות שעלולה להתגבר בהתאם לאירועי 

חיים, למצבי דחק ולהתנהגות המטופל ]1[. 

היבטים פסיכו–רפואיים של כאבי ראש ראשוניים
הראש  מכאבי  חלק  בין  )קו–מורבידיות(  קיימת תחלואה–כפולה 
הראשוניים לבין הפרעות נפשיות שונות. 24.7% מחולי הצילחה 

היבטים פסיכו–רפואיים של כאבי ראש ראשוניים
רקע: כאבי ראש ראשוניים כגון כאבי ראש תעוקתיים )Tension type headaches( וצילחה 
)Migraine( הם שכיחים מאוד ויש בהם משום אתגר טיפולי משמעותי. תסמונות כאב אלו 
מערבות יחסי גומלין מורכבים בין תהליכים ביולוגיים ופסיכולוגיים של המטופל. במנגנון 
של "מעגל קסמים" פסיכו־ביולוגי עלולים כאבי ראש לגרום למצוקה בקרב מטופלים רבים 
ובכך לייצור מתח, חרדה וקטסטרופיזציה; כאשר בו־זמנית, הם מוחמרים על ידי אותם 

תהליכי דחק רגשיים וקוגניטיביים.
הצגת הבעיה: לתרופות יש יעילות מוגבלת בטיפול בכאבי ראש כרוניים. בנוסף, קיימות 
קבוצות באוכלוסייה עם הוריית נגד לחלק מהתרופות המקובלות, כגון נשים הרות, 
מטופלים הרגישים לתרופות מסוימות ומטופלים הנוטלים תרופות יתר על המידה. 
טיפולי גוף־נפש )Mind-body therapies( להפחתת מתח כגון, טיפולי ביו־פידבק והרפיה, 
כמו גם טיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, ננקטים כארבעה עשורים לטיפול בכאבי ראש 
ראשוניים. הוכחה יעילותם של טיפולים אלו בהפחתת תסמיני הכאב, ובשיפור איכות החיים 
ורמת התפקוד של המטופלים. השפעתם של טיפולים אלו נמשכת גם לאחר תום הטיפול, 
מאחר שמטופלים רוכשים כלים חדשים המאפשרים להם לשלוט בתגובות האוטונומיות של 
גופם ולומדים לשנות התנהגויות ומחשבות לא יעילות הקשורות לכאב. למרות המחקרים 
הרבים המצביעים על יעילותם של טיפולי גוף נפש ולמרות ההמלצות של קבוצות קונצנזוס 

שונות, קיים תת־שימוש בכלים אלו במערכת הרפואית.
דיון: כדי להתייחס לכך, יוצע דגם )מודל( לטיפול משולב ומדורג הפועל כיום במרפאה 
לנירולוגיה תפקודית במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה. שיטת הטיפול מציגה אלגוריתם 
טיפולי בעל שלושה שלבים ללימוד הרפיה עצמית באופן מהיר ויעיל. שיטה זו נועדה 
ליישום בתיאום עם הטיפול בתרופות כנגד כאבי ראש כרוניים, והרופא המטפל יכול 

ליישמה כחלק ממפגש רפואי סטנדרטי במסגרת אמבולטורית.  

כאבי ראש; היפנוזה; ביופידבק; הגישה הביו־פסיכו־סוציאלית; פסיכולוגיה רפואית.
.Headache; Hypnosis; Biofeedback; Bio-Psycho-Social Model; Medical Psychology
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מצב  מהפרעת  סובלים  תעוקתיים  ראש  כאבי  מחולי  ו–17.5% 
רוח, ביחס ל–6.7% מהאוכלוסייה הבריאה. 44.5% מחולי הצילחה 
סובלים מהפרעת חרדה,  כאבי ראש תעוקתיים  ו–30.9% מחולי 
חולי  של  הסיכוי  הבריאה.  מהאוכלוסייה  ל–15.5%  בהשוואה 
לאוכלוסייה  ביחס  כלשהי,  מפסיכופתולוגיה  לסבול  ראש  כאב 
הבריאה, גבוה פי שלושה בקרב הסובלים מצילחה )OR=3.1( ופי 
 .]4[  )OR=2.0( תעוקתיים  ראש  מכאבי  הסובלים  בקרב  שניים 
וסגנונות התמודדות נקשרו אף הם בכאבי  משתנים אישיותיים 
שונות  קבוצות  בין  שנעשתה  השוואה  מתוך  ראשוניים.  ראש 
של חולי כאב ראש נמצא, כי חולים הסובלים מצילחות ומכאבי 
ראש תעוקתיים מתמשכים וכרוניים סובלים יותר מכעס, מלחץ 

ומפסימיות מאשר חולי כאבי ראש אחרים ]6,5[. 
מאחר שמיתאם אינו מעיד על סיבתיות, נשאלת השאלה האם 
ההסבר לתחלואה–הכפולה )קו–מורבידיות( הוא שכאבי הראש 
גורמים לחרדה ולדיכאון או שמצבם הנפשי של החולים מהווה 
גורם דחק להופעת הכאב? ]7[. מקובל לטעון, שבכאבי ראש, בדומה 
 Dual( "לתסמונות סומאטיות אחרות, קיימת "אטיולוגיה כפולה
etiology(. דהיינו, יחסי הגומלין בין הגוף לנפש הם דו–כיווניים, 
וגורמים ביולוגיים ופסיכולוגיים משפיעים במשותף על עוצמת 
הכאב ]8[. לפי תיאוריית האטיולוגיה הכפולה, רגישות יתר של 
מערכת העצבים המרכזית לגירויים סנסוריים, כמו גם תגובתיות 
יתר של מערכת העצבים האוטונומית יוצרות מעגל קסמים פסיכו–
פיזיולוגי אשר, בשילוב עם דפוסי חשיבה והתנהגות לא יעילים, 
מתחזק ומשמר את הכאב ]9[ )תרשים 1(. לגישה זו גורמי ביסוס 
שונים שנרחיב עליהם בהתאם למודל המתאר יחסי הגומלין בין 
גוף לנפש שהצגנו במאמר קודם ]10[. מודל זה מציג את הקשר בין 
גוף לנפש כמעגל קסמים בעל שלושה מרכיבים עיקריים: )I( תגובת 
הדחק ועוררות סימפתטית; )II( מיקוד קשב בגוף ורגישות יתר 

לכאב; )III( דפוסי חשיבה והתנהגות לא יעילים )תרשים 1(.
תגובת הדחק ועוררות סימפתטית - נמצא כי גורמי הדחק 
המרכזיים להופעת צילחות וכאבי ראש תעוקתיים הם: מתח נפשי, 
דילוג על ארוחות, עייפות וחוסר שינה. המכנה המשותף למצבים 
אלו הוא הפעלת מערכת העצבים הסימפתטית, כאשר כאבי ראש 
תעוקתיים מתרחשים תוך כדי הפעלה סימפתטית בעוד מיגרנות 
64%-84% מהסובלים  ]11[. שיעור של  מתרחשות לאחריה 
מצילחות וכ–88% מהסובלים מכאבי ראש תעוקתיים מצביעים 
 על מתח כזרז מרכזי להחמרה בכאבי הראש שלהם ]13-11[. 
הסובלים מכאבי ראש תעוקתיים מבטאים רמות גבוהות יותר 
של כעס ויכולת נמוכה יותר לווסת את כעסיהם מאשר נבדקים 
בריאים ]7,6[. כמו כן, נמצא כי לסובלים מכאבי ראש תעוקתיים 
תגובה סימפתטית מוגברת בזמן ביצוע מטלה קוגניטיבית מעוררת 
דחק, כלומר שמנגנון ויסות המערכת האוטונומית של חולים אלו 

פחות יעיל מאשר בנבדקים בריאים ובסובלים מצילחה ]14[.
מיקוד קשב בגוף ורגישות יתר לכאב - מרכיב נוסף בהפיכתם 
של כאבי הראש לכרוניים קשור בשינויים במיקוד הקשב ובמידת 
הרגישות של מערכת העצבים לכאב. בזמן כאב, יש הפניית קשב 
לאזור שבו נחווה הכאב, מאחר שהכאב מעורר תחושות לחץ וחרדה. 
כך, אדם הסובל מכאבי ראש חוזרים עלול למקד את הקשב, בלי 
משים, במתח השרירים שנוצר בשרירי הגולגולת ובחגורת הכתפיים, 
ובתגובה לגרום להתגברות מתח השרירים ולכאב ראש ]15[. עם 
הזמן, מתפתחת רגישות יתר )Sensitization(, אשר גורמת לאותות 
)סיגנלים( עצביים מסוימים להתפרש ככואבים או כחזקים במיוחד 
 Gate-control theory( 8[. תהליך זה מובן היטב לאור תיאוריית השער[
of pain(, אשר מדגישה כי כל אות כאב עובר תהליך של פרשנות 
וויסות המושפע מתהליכים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים. כך, אות כאב 

המגיע למוח מהגוף עלול להיות מועצם כאשר הוא עובר ב'שער 
הכאב', בגלל חוויות סובייקטיביות של סכנה ופגיעות. גירוי תחושתי 
 ,)Bottom-Up Processes( יתפרש כמסוכן, הן בגלל אופיו ועוצמתו
 Top-Down( והן בגלל האמונות והרגשות של הפרט בנוגע אליו

Processes( ]17,16[. חוקרים מציעים 
כי ריגוש יתר הוא אחד המנגנונים 
הנירו–פיזיולוגיים המרכזיים אשר 
משפיעים על התפתחות תסמונות 

כאב כרוניות ]9[.
דפוסי חשיבה והתנהגות לא 
המוגברת  הרגישות   - יעילים 
לכאב והסבל שנגרם כתוצאה ממנו 
עלולים לייצור דפוסי קוגניציה, 
והתנהגות אשר מחמירים  רגש 
ומשמרים את מעגל הכאב. קיימים 

מספר דפוסים מרכזיים:
 Internal vs.( "מוקד שליטה"
External Locus of Control( - מונח 
העוסק בתפיסותיהם של אנשים 
ליכולתם להשפיע באופן  ביחס 
חיובי על חייהם ]18[. מוקד שליטה 
פנימי מתייחס למידה שבה בני 

אדם מאמינים כי המתרחש בחייהם הוא תוצאה של מעשיהם, 
בעוד מוקד שליטה חיצוני מתייחס למידה שבה הם מאמינים 
כי המתרחש בחייהם קשור בגורמים שאינם בשליטתם, כגון: 
 .)Chance( או מקריות )Powerful others( אחרים בעלי כוח וסמכות
מוקד שליטה בריאותי )Health Locus of Control - HLoC( נמצא 
כגורם מנבא להתנהגויות שונות בתחום הבריאות, כגון: היענות 

יש קשר של תחלואה–כפולה  ˆ
)קו–מורבידיות( בין כאבי ראש 

ראשוניים לבין הפרעות כגון 
 דיכאון וחרדה, אשר מעיד 
 על קשרי גומלין מורכבים 

בין גוף לנפש המחייבים 
התייחסות טיפולית מתאימה.

 טיפולי גוף–נפש נמצאו  ˆ
יעילים בטיפול בכאבי ראש 

כרוניים באותה מידה כמו 
טיפולים בתרופות ועם פחות 

השפעות לוואי.
יש תת–שימוש בטיפולי גוף נפש  ˆ

בסובלים מכאבי ראש כרוניים 
למרות יעילותם ולמרות 

העדפות המטופלים.

תרשים 1:
מעגל הקסמים הפסיכו–פיזיולוגי

המעגל הפסיכו–פיזיולוגי הגורם להנצחת  כאבי הראש והפיכתם לכרוניים )מבוסס על עזרא, ריגל, 
אוריון ובן חור, 2010(.
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 HLoC ,לטיפולים, ביצוע התנהגויות בריאות ועוד. בכאבי ראש
פנימי הוכח כמשפיע לטובה על: רמת תפקוד, שביעות רצון 
מהטיפול וביצוע התנהגויות בריאות, בעוד ש־HLoC חיצוני נמצא 

קשור לדיכאון ולנטילת יתר של משככי כאבים ]18[. 
קטסטרופיזציה )Catastrophization( - דפוס קוגניטיבי־אישיותי 
המוגדר כהתייחסות מוגזמת ושלילית לאירוע אמיתי או מצופה 
באופן מעורר דחק. בהקשר של כאב, המונח מתייחס לשלושה 
ממדים: )א( עיסוק בלתי פוסק בכאב )Rumination(; )ב( הגזמה 
במידת הנזק אשר עלול להיגרם מהכאב )Magnification(; ו–)ג( 
 )Helplessness( תחושת חוסר אונים בנוגע להתמודדות עם הכאב
]19[. מחקרים רבים מעידים על הקשר בין קטסטרופיזציה לכאב 
בכלל ולכאבי ראש בפרט. אנשים בעלי חשיבה קטסטרופאלית 
נוטים להעצים בהערכה ובתיאור של תסמיני כאב, חווים השפעה 
פחותה של משככי כאבים ובמקביל לכך, צורכים כמויות גדולות 
יותר של משככי כאבים ]21,20[. החשיבה הקטסטרופאלית 
כשלעצמה גורמת לירידה באיכות החיים ולירידה בתפקודם של 

הסובלים מכאבי ראש ]22[. 
התנהגויות חולי )Illness behaviors( - תהליכי חשיבה ורגש 
משפיעים גם על ההתנהגות. חולה בעל מוקד שליטה חיצוני 
עלול להאמין כי אין ביכולתו להפחית כאב בכוחות עצמו ועליו 
להיעזר בגורם חיצוני, כגון משככי כאבים. עבור אדם בעל נטייה 
לחשיבה קטסטרופלית, הפחד מהכאב עלול להשפיע על החלטתו 
ליטול משכך כאבים עוד לפני הופעת הכאב. אם הכאב יחלוף או 
לא יגיע, דפוס ההתנהגות יתחזק והוא ימשיך להרבות במשככי 
כאבים עד שייווצרו כאבי ראש משניים. מעגלים מעין אלו, כמו 
גם: ההימנעות מפעילות גופנית, ירידה בתפקודי החיים ועוד, 
מונעים פיתוח דרכי התמודדות בריאות, ועלולים לייצור תחושת 

חוסר אונים והחמרת הכאב ]23,15[.

טיפולי גוף–נפש לכאבי ראש ראשוניים
הפסיכו–פיזיולוגיים  למנגנונים  בנוגע  והולכת  הגדלה  ההבנה 
המשפיעים על הכאב והיעילות המוגבלת של הטיפולים בתרופות, 
הובילו לצמיחתן של גישות טיפוליות העוסקות במרכיבים הביו–

טיפולי   -  Mind-body therapies( הכאב  של  פסיכו–סוציאליים 
נפש  גוף,  שבין  בקשרים  מתמקדים  נפש  גוף  טיפולי  גוף–נפש(. 
והתנהגות, במטרה להשפיע על עוצמת התגובה הפיזיולוגית לגירויי 
דחק, מידת הקשב לתחושות גופניות, דפוסי חשיבה והתנהגות לא 

מועילים והידע של המטופלים בנוגע להפרעתם ]16[.
הוכחה יעילותם של רבים מטיפולים אלו בכאבי ראש ראשוניים 
ברמת מובהקות שאינה נופלת מהטיפולים בתרופות )טבלה 1( 
]24[. במטא-אנליזה שנבדקו בה 39 מחקרים שעסקו בטיפולי 
גוף נפש, כגון: הרפיות, ביופידבק תרמי וביופידבק EMG, ניהול 
 Cognitive Behavioral Therapy( מתחים וטיפול קוגניטיבי התנהגותי
CBT -( כנגד צילחות, הודגם שטיפולים אלו מפחיתים תסמיני 
צילחה בשיעור של 32%-49%. במטא־אנליזה נוספת שהשוותה 
בין טיפולים תרופתיים )25 מחקרים( לטיפולי הרפיה וביופידבק 
)34 מחקרים( בצילחה, הודגם, כי הטיפולים התרופתיים והלא־
תרופתיים יעילים באותה מידה. במטא־אנליזה שעסקה בכאבי 
ראש תעוקתיים )35 מחקרים( הודגם, כי טיפולי גוף נפש כגון 
הרפיות וביופידבק EMG, מפחיתים 37%-50% מתסמיני הכאב 
]25[. הנחיות ה–US Headache Consortium מעידות על ראיות 
ברמת Grade A לכך שטיפולים כגון CBT, ביופידבק ותרגילי הרפיה 
 B יעילים לטיפול בכאבי ראש ראשוניים. כמו כן, ראיות ברמת
Grade מעידות על כך שהשילוב בין טיפול תרופתי לטיפולי גוף–
נפש יעיל יותר מאשר הטיפול בכל אחד מהם בנפרד ]26[. יתר על 

כן, ההשפעה המיטיבה של טיפולים אלו נשמרת לאורך זמן. 

יעילות הטיפול תיאור הטיפולשיטת הטיפול
טיפול 

קוגניטיבי 
)CBT( התנהגותי

גישה מבוססת מחקר לטיפול פסיכולוגי ממוקד וקצר טווח אשר מדגישה את חשיבותם של תהליכי חשיבה 
והתנהגות ביצירת רגשות ותחושות גופניות כמו: כעס, חרדה, דיכאון או כאב. בטיפול זה ישנו מרכיב 

פסיכו–חינוכי )Psycho-education( אשר שואף להסביר למטופל את מהות בעיית הכאב שממנו סובל, מרכיב 
התנהגותי אשר מסייע בשינוי דפוסי התנהגות בעייתיים באמצעות תכנון, מתן תגמולים על התנהגות רצויה 

וחשיפה הדרגתית ומרכיב קוגניטיבי )Cognitive restructuring( בו מזהים ומשנים דפוסי חשיבה באמצעות 
דיונים המטילים ספק במחשבות לא–מציאותיות לא–מועילות ומעודדים חשיבה בריאה יותר ]24[.

Grade Aנ)27(

הרפיה ודמיון 
מודרך

תרגילי הרפיה נשימתיים מסייעים לאדם לשים לב למהירות, קצב ועוצמת נשימותיו. לרוב, משתמשים 
בתרגילים אלו בכדי להפחית את תגובת הגוף למצבי מתח וחרדה, מאחר והאטת קצב הנשימה מגבירה 
את פעילות המערכת הפארא–סימפתטית וגורמת לרגיעה. פעמים רבות משתמשים בתרגילי הנשימה 

ביחד עם טכניקות נוספות, כגון: הרפיית שרירים, אימון אוטוגני )autogenic training( או דמיון מודרך 
)guided imagery( בהם המטפל מעלה תמונות ודימויים מנטאליים נעימים ומרגיעים )30(.

Grade Aנ)27(

ביופידבק הינו כלי בו סמנים פיזיולוגיים כגון קצב לב, נשימה, מתח שרירים והולכה חשמלית של ביופידבק
העור נמדדים ומוצגים בחזרה למטופל על מסך. מדריכים את המטופל בטכניקות הרפיה ודמיון בכדי 

שילמד לשלוט במשתנים אלו, תוך כדי שהוא שומע או רואה את מידת הצלחתו. מחקרים מראים כי 
בצילחה עדיף ללמוד לשלוט על טמפרטורת הגוף, בעוד שבכאבי ראש תעוקתיים, מועיל יותר ללמוד 

להרגיע את מתח השרירים )30(.

Grade Aנ)27(

היפנוזה הינה כניסה למצב תודעתי בו המטופל ממקד את הקשב במהפנט ובגירויים המוצעים על היפנוזה
ידו. תרגילי היפנוזה מותנים במידת יכולתו של המטופל לנתק את חשיבתו ממנגנוני התפיסה הרגילים 

ולהתעמק בחוויה המוצעת לו על ידי המטפל. מטרות ההיפנוזה מגוונות וכוללות הפגת כאב, העצמת 
תחושת רוגע, חיזוק כוחות אגו, סיוע בהתמודדות עם תסכול ומצוקה ועוד ]30[.

Grade Aנ)27(

מדיטציה 
תודעתית 

 Mindfulness(
)Meditation

המדיטציה התודעתית הינה דיסציפלינה אשר מדגישה מתן תשומת לב לתהליכי חשיבה ורגש, 
מיקוד קשב והתייחסות להווה ולא לעבר או לעתיד, המדיטציה עברה הסבה לפרוטוקולים קליניים 

 Mindfulness Based Cognitive Therapy–ו )Mindfulness Based Stress Reduction )MBSR:פורמאליים, כגון 
)MBCT(, אשר מטרתם ללמד אנשים לבצע תרגילי מדיטציה בכוחות עצמם בכדי ללמוד למקד את 

הקשב בגירויים אחרים מלבד הכאב ]30[.

אין

טבלה 1:
טיפולי גוף–נפש בכאבי ראש ראשוניים ויעילותם
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במספר מחקרים עלה כי טיפולי גוף–נפש ממשיכים להשפיע 
לטובה על המטופלים עד שבע שנים לאחר סיום הטיפול, גם ללא 
קיומם של מפגשי תחזוקה. במחקרים נוספים הודגם, כי בעזרת 
חלוקתם של דפי הסבר וקלטות תרגול ניתן לצמצם את מספר 
המפגשים הטיפוליים עד לכדי 5-3 מפגשים מבלי לפגוע ביעילות 
הטיפול, כך שהטיפול הוא קצר טווח, ממוקד ויעיל. מפגשים 
אלו מתאימים במיוחד למטופלים אשר מעדיפים טיפולים לא 
תרופתיים, למטופלים המפתחים השפעות לוואי מרובות, אשר 
אינם מגיבים לטיפול בתרופות במידה מספקת או עם הוריית 
נגד אחרת לטיפול בתרופות, כגון: נשים בגיל הפוריות ובעיקר 
בזמן הריון, חולים המטופלים במספר רב של תרופות או הנוטלים 

כמויות מרובות של משככי כאבים ]27[.
למרות ההנחיות ועל אף היענות טובה של חולים לטיפולי 
גוף נפש ]28[, קיים תת שימוש בטיפולים אלו בעבודה הרפואית 
השוטפת. הסיבות לכך מגוונות וקשורות לחוסר היכרות עם 
ההוכחות המדעיות בנוגע ליעילות הטיפולים, לחוסר זמן במפגש 

הרפואי ולאי הכשרתם של רופאים בטיפולים אלו ]25[.

הגישה המדורגת לטיפול בכאבי ראש
לנוכח תת–השימוש בטיפולי גוף–נפש בהתמודדות עם כאבי ראש, 
ליישום  קלה  מעשית,  התערבות  לצורת  דוגמה  להציג  ברצוננו 
ומותאמת לעבודתם של רופאים במרפאות ראשוניות ובמרפאות 
זו  שיטה  מפגשים.  בשלושה  עצמית  הרפיה  לימוד   - מומחים 
חולים  על  ומועדפת  כיעילה  ונמצאה  קודם  במאמר  תוארה 
הסובלים מכאבי ראש ראשוניים ]28[;  שיטת 'שלושת השלבים'  
מלמדת את החולים לשלוט בתגובות האוטונומיות, להפחית את 
מתח השרירים ולהעלות את סף הכאב. כתוצאה מלימוד טכניקה 
זו, מקבל המטופל הבנה טובה יותר אודות יחסי הגומלין בין הגוף 
לנפש, ומצליח לעבור ממוקד שליטה חיצוני, כגון, תרופות, למוקד 
שליטה פנימי - ריפוי עצמי )Self-care( באמצעות תרגילי הרפיה.

תיאור השיטה - במפגש הראשון, אשר מתבצע לאחר אבחון 
)אינדוקציה( של  נעשית השראה  וקביעת תכנית טיפולית, 
טרנס היפנוטי בטכניקה של הרפיה הדרגתית וניתנות השאות 
)סוגסטיות( המתאימות לתלונות של המטופל )כגון: שליטה בכאב, 
תחושת זרימה וכדומה(. לקראת תהליך הדה–היפנוטיזציה ניתנות 
השאות בתר )פוסט(־היפנוטיות על כך שהחולה ידע להיכנס 
למצב זה גם בהמשך ולשלוט בתגובות הגופניות בצורה טובה 
יותר. טיפול זה נמשך כעשר דקות. המטופל מתבקש לתרגל את 
ההרפיה באופן עצמאי שלוש פעמים ביום כטיפול מונע, כדי לרכוש 
מיומנות להרפיה עצמית ולהתחיל להפחית את תדירות התסמינים. 
במפגש השני מתבצעת הקלטה של תרגיל הרפיה אשר תוכנה דומה 
להרפיה הראשונה. ניתנת לחולה הנחיה לתרגל את ההרפיה עם 
ההקלטה כטיפול מונע ובהמשך, כשיהיה מספיק מיומן, לתרגל גם 
ללא ההקלטה. במפגש השלישי, הנערך כשבועיים עד חודש לאחר 
המפגש השני, המטופל כבר בשל ללמוד לשלוט בהתקף הכאב 
ולא רק לתרגל את ההרפיה כאשר אינו סובל מכאבים. במפגש 
זה, מתרגל המטופל כניסה מהירה להרפיה היפנוטית. לאחר מכן, 
מתבקש החולה לשחזר את החוויה שחווה תחת עינו הצופייה של 
המטפל. בתום המפגש, מתבקש המטופל לתרגל כניסה עצמית 
למצב של הרפיה היפנוטית תוך שניות ספורות. המטופל מתבקש 
לתרגל הרפיות הן כטיפול מונע )כשאין כאבים( והן לשליטה 
)בזמן כאב(. תרגול ההרפיות מאפשר הפחתת מתח במהלך היום 
וכתוצאה מכך, הפחתה בתסמינים ושיפור בשליטה בהם. השילוב 
בין ההרפיות הקצרות לשליטה והפסקת כאב )טיפול אבורטיבי 

המקביל לנטילת משככי כאבים( לארוכות המשמשות כטיפול מונע 
)טיפול המקביל לנטילת תרופות מונעות באופן יומיומי( מגביר 
את ההשפעה ההדדית של שני סוגי ההרפיה, זאת בניגוד לנטילה 
מוגזמת של משככי כאבים העלולה לגרום להחמרה בכאב ולנטרל 

את השפעת הטיפול המונע התרופתי.
כאשר טיפול זה אינו מספיק, והרופא מתרשם מכך שיש מרכיב 
נפשי משמעותי, ניתן להפנות את המטופל לטיפול קצר טווח על 
ידי פסיכולוג רפואי המשלב שיטות טיפול התנהגותיות בטיפולים 
פסיכולוגיים קצרי טווח; פסיכולוגיה רפואית היא תת–התמחות 
בתוך מקצוע הפסיכולוגיה, המתמחה בקשרים שבין גוף לנפש 
ובמתן סיוע פסיכולוגי וטיפול התנהגותי לאנשים הלוקים בבעיות 

רפואיות, אשר באופן טבעי גורמות להם סבל ]29[. 

לסיכום
עם  והדוקים  הדדיים  גומלין  יחסי  יש  ראשוניים  ראש  לכאבי 
הטיפול  רבים.  מטופלים  בקרב  והתנהגותיים  נפשיים  היבטים 
הנפשי וההתנהגותי בכאבי ראש, יעיל ומתוקף מבחינה מחקרית. 
עצמם  את  יותר  טוב  להבין  למטופלים  מאפשר  הוא  לכך,  מעבר 
ולשלוט בכאב תוך חיזוק מוקד השליטה הפנימי והגברת המסוגלות 
ומתאפיינים  המטופלים  על  מקובלים  אלו  טיפולים  העצמית. 
בהיענות טיפולית טובה עם אפקט שנמשך גם מעבר לזמן הטיפול. 
למרות זאת, הטיפול הנפשי התנהגותי בכאבי ראש כמעט ואינו 
בא לידי ביטוי במרפאות הנוירולוגיות השונות. אנו מציעים מודל 
טיפולי רב תחומי המאפשר לטפל בסובלים מכאבי ראש כחלק מן 

הפעילות הרגילה של מרפאת חוץ נירולוגית בבית חולים. • 
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