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כאבי גב – הצרה המודרנית
כל מי שסובלת כאבי גב יודעת ,כי הכאב לא מסתיים רק בגב ,וכי הוא משליך על כל הגוף,
משפיע על התחושה הכללית והמנטאלית שלנו ,ולעיתים קרובות גם מונע אפשרות של
תפקוד תקין .תפקוד תקין החשוב לנו ,כאימהות ,כרעיות וכנשים בכלל  -הוא תפקוד במלוא
המרץ ,סביב השעון .כאבי גב הם תופעה נרחבת ומוכרת ביותר .ישנן סיבות רבות הגורמות
להופעת כאבי גב ובהן סוג העבודה והפעילות שאנו מבצעות.

גורמים וסיבות נפוצות להופעת כאבי גב
ישנן סיבות רבות להופעת כאבי גב בעידן בו אנו חיות :עבודה פיזית מאומצת מדי; היעדר
פעילות גופנית ,או ביצוע פעילות גופנית בלתי מבוקרת; ישיבה ממושכת מדי ,האופיינית
לעידן המחשבים; עישון; עודף משקל; הרמת משאות כבדים )אפילו נשיאה קבועה של תינוק
בצורה לא נכונה(; לחץ ,מתח ודיכאון; יציבה לא נכונה; חולשה בשרירי הבטן המשליכה על
הגב; תורשה ועוד.
הסיבות להופעת כאבי גב רבות ומגוונות ,ומהסיבה הזו כאבי גב הם נפוצים ביותר ומאפיינים
 80%מהאוכלוסיה .לא תמיד ידוע מהו הבדיוק הגורם להופעת כאבי גב ,בשל ריבוי הפעולות
והמעשים שלנו במהלך היום .נשים בהריון סובלות כאבי גב ,המאפיינים במיוחד את תקופת
ההריון ,ועוד לא הזכרנו כאבי גב שנגרמו בצורה ישירה מתהליך הלידה או מהזרקת
האפידורל.

כאבי גב הנובעים מסוג העבודה
רבות מאיתנו עובדות בסביבה ממוחשבת ,ומבלות זמן ארוך מחיינו בישיבה ממושכת ,תחת
עומס אדיר של עבודה ולחץ של זמן ,מבלי להכיר את הדרכים הנכונות ארגונומית לישיבה
ולהקלדה ,מבלי היכולת או המודעות לבצע הפסקות ,לאושש ולהרפות את השרירים ,ולרוב
מבלי הציוד הדרוש לכך )כסא בריא ,מיקום נכון של המחשב וכדומה.
כל הנסיבות הללו מהוות קרקע פורייה להופעת כאבי גב במקום העבודה ,הפוגעים הן בגב
שלנו והן בתפוקה שלנו כעובדות .הלחץ בו אנו נתונות משפיע על גופנו ,לעיתים מבלי
שנרגיש בכך ,ומכווץ את שרירינו .רובם של כאבי גב נוצרים בשל שרירים מכווצים ותפוסים.
הישיבה הממושכת ליד מחשב פוגעת ביכולת שלנו להניע את גופנו במלוא טווח התנועה
האפשרי ,וכתוצאה מכך עלולים השרירים שלנו להתקצר ולגרום להופעת כאבי גב בהמשך.
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כאבי גב הם לא גזירה משמיים
ישנן דרכים רבות לטפל בהופעת כאבי גב וגם למנוע אותם .המודעות ,כמו בכל תחום אחר
בחיינו ,היא חצי הדרך אל הפתרון .קראו והחליטו מה המתאימה לכן .אין סיבה שתמשיכו
לסבול כאבי גב!
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עמוד השדרה – הבסיס לכל גוף טוב
"עמוד השדרה" ,מושג שאנו משתמשות בו רבות במהלך חיינו ,אך האם אנו מכירות אותו באמת.
האם אנחנו מבינות מהו בעצם עמוד השדרה ולמה הוא כל כך חשוב לגוף שלנו?
עמוד השדרה ,למרות שהוא נקרא "עמוד" ,הרי במראהו נראה יותר דומה לסולם מלא בשלבים רבים.
אותם שלבים הינם למעשה  24חוליות ,אשר תחילתן בצוואר וסיומן במותן .בין חוליה לחוליה קיימים
מפרקים ,אשר באמצעותם אנו יכולים לכופף או למתוח את גבינו .כעת אנו מתחילים להבין ,מדוע
פגיעה ,ולו הקטנה ביותר ,אשר מתרחשת בתוך עמוד השדרה יכולה לשתק אדם לכל שארית חייו.

בולם הזעזועים האולטימטיבי
בכדי שהחוליות של עמוד השדרה לא יהיו פגיעות לחלוטין לכל מכה שהגב שלנו עלול לספוג ,בין
חוליה לחוליה ישנן טבעות סחוס ,ובתוכן חומר דמוי ג'לטין .חומר זה הינו כה חזק ,עד כי בכוחו של כל
סמ"ר באותו חומר ,לספוג מכה של עד מאות קילוגרמים!
עמוד השדרה ,כידוע ,איננו עומד בפני עצמו ,אלא מחובר לכלל
מערכות הגוף .על מנת שעמוד השדרה יתקשר עם כלל
המערכות בגוף ,בפרט העצבים ,המח ,הגפיים ובית החזה,
נמצא בתוכו חוט השדרה .פגיעה קטנה בחוט השדרה עלולה
לגרום לנזק כבד במיוחד לגוף.
החוליות שנמצאות בתוך עמוד השדרה מחולקות לשלושה
חלקים שונים :עמוד השדרה הצווארי ,אשר חוליותיו מחזיקות
את ראשנו .החלק השני הינו עמוד השדרה החזי ,אשר כשמו כן
הוא – מחובר לצלעות החזה שלנו .החלק השלישי הינו עמוד השדרה המותני ,ומדובר בחמש חוליות,
אשר לבסוף עליהן רובץ התפקיד העיקרי של החזקת כל פלג גופנו העליון.
אולם כאן לא תם מבנה עמוד השדרה ,אלא מדובר למעשה בחלקו העליון בלבד .חלקו התחתון של
עמוד השדרה מכיל בתוכו עוד שני חלקים:
החלק הראשון הוא העצה  -חמש חוליות מאוחות .את החלק השני רובנו מכירים בשם "עצם הזנב" -
כשמה כן היא ,עצם הזנב היא כנראה שריד קדום בתוך עמוד השדרה ,אשר כיום אין לו שימוש של
ממש ,אולם יש לציין ,כי למרות הכל ,הוא מחזיק עוד מספר מועט של שרירים.
קשתות – לא רק בקיסריה....
בנוסף למבנה שציינו עד כה ,עמוד השדרה מחולק גם על פי קשתות ,אשר השמות שלהן קשורים
באופן ישיר לחלוקת החוליות שציינו זה עתה .מדובר בארבע קשתות אשר ע"פ שמותיהן ניתן בהחלט
להבין לאילו חלקים הינן אחראיות :קשת צווארית ,קשת חזית ,קשת מתנית ,וקשת העצה.
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מדובר ,הלכה למעשה ,בקשתות שאנו רואים בגב שלנו גם ממבט חיצוני .לא בכדי עמוד השדרה
מחולק ע"פ קשתות ,משום שקשתות אלו בולמות זעזועים ,וגורמות לכך ,שכאשר קיים עומס על הגב,
הוא לא יתרכז על הקשתות והחוליות הרגישות אשר נמצאות תחתיהן.
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כאב גב אחד ,שיטות טיפול רבות
שיטות הטיפול בכאבי גב מתחלקות בין דרכים קונבנציונאליות לבין דרכים טבעיות .בעוד אל
הקטגוריה של דרכים טבעיות משתייכים רפלקסולוגיה ,שיאצו ,פילאטיס ועיסוי ,בדרכים הלא -טבעיות
נמצאים התרופות ,הכדורים ,הניתוחים וכדומה.
כל מי שסובלת מכאבי גב צריכה להכיר את כל שיטות הטיפול המוצעות ולהחליט מה השיטה
המתאימה לה ולגופה .לרוב ,מדובר על שיטות אשר מתאימות באופן ספציפי לאופי הבעיה ,וטיפול
שעובד עבור מישהי מסוימת ,יכול שלא להצליח במקרה של כאבי גב אחרים .גם העובדה שישנן
הרבה מאוד סיבות להופעתם של כאבי גב גוררת אחריה חוסר וודאות ,ובכל מקרה מומלץ להתייעץ
עם אנשי מקצוע לפני שבוחרים להתחיל טיפול מכל סוג.
הרפואה המערבית והקונבנציונאלית
מבחינת הרפואה הקונבנציונאלית ,ניתן לומר שרוב שיטות הטיפול קשורות לאבחון מוקדם .במידה
והמטופלת מבצעת  ,CTיכולים הרופאים לדעת אילו תרופות להתאים לה .הרפואה המערבית
מטפלת בכאבי גב באמצעות תרופות ,ובמקרים קשים באמצעות התערבות כירורגית .השאלה היא
האם זה באמת מה שאתן רוצות עבור גופכן?
"לתת גב" בדרכים טבעיות
אחת הדרכים המוכחות לטיפול בכאבי גב באמצעות רפואה אלטרנטיבית מתמקדת בעיסוי .תפקידו
של העיסוי הוא להרפות בצורה טבעית את השרירים ,ולחזק אותם לעתיד .עיסוי שנעשה בצורה
מקצועית יכול להעלים כאבי גב לאורך תקופה ארוכה ולמנוע מהם לחזור .בנוסף ,עיסוי לכאבי גב
מתמקד בשלב בו הם נמצאים .כאבי גב יכולים להופיע בשלבים שונים בחיים ,ולכן יש לבחור טיפול
שמתאים למצב.
שיטות טבעיות אחרות ,שמטפלות בהרבה סוגים של כאבי גב ,מתמקדות באנרגיה .בשיאצו ,טווינה
או דיקור למשל ,המטפל פועל על מנת לשפר את זרימת האנרגיה ממקומות אחרים בגוף אל האזור
בו מופיעים אותם כאבי גב .בניגוד לעיסוי או לרפלקסולוגיה ,לא מדובר על פעילות פיזית רגילה ,אלא
על העברת המיקוד של הגוף בין האזורים השונים.
בשנים האחרונות זכו השיטות הללו להכרה רפואית בבתי חולים בארה"ב ,ויעילותם עבור כאבי גב
מסוימים מוכחת מעל לכל ספק .שיטות טבעיות אחרות לטיפול בכאבי גב מתמקדות בשלב בו הכאב
הופך פחות קריטי ,אך הוא נמשך לאורך זמן .בפילאטיס שיקומי ,לדוגמא ,מתמקדים בחיזוק
השרירים המרכזיים ומניעת כאב חוזר .גם שיטת אלכסנדר משתייכת לקטגוריה של הדרכים
הטבעיות ,ומתמקדת בלימוד של המטופלת כיצד להימנע מכאבים בעתיד.
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כאב גב ויציבה – תעמדו על זה!
נשים רבות אשר סובלים מתופעה של כאב גב ,כלל אינן מודעות לסיבות שמהן הן עלולות לסבול
מכאב זה .כאב גב נגרם פעמים רבות מסיבה אחת פשוטה מאד – יציבה לא נכונה.
יש הנוטים לבטל את חשיבותה של יציבה נכונה והשפעתה על כאב גב ,בטענה כי יציבה נכונה היא
משהו שנלמד בגיל הילדות – ואם לא נלמד ,אז אין בכך עוד טעם ,ובטח שאין בכך השפעה על כאב
גב כזה או אחר.
אולם ,מדהים לגלות עד כמה יציבה נכונה ,אשר עובדים עליה באופן יומיומי – גורמת להפחתה
משמעותית של הרגשת כאב גב.
הסיבה לכך היא פשוטה – הגב שלנו הוא מקום רגיש ,ומידי יום ביומו נערכת "מלחמה" יומיומית של
הרצועות והשרירים אשר בגבינו כנגד העומסים השונים .כאב גב יכול להימנע ,אם נקפיד על יציבה
נכונה ,אשר תקל בצורה משמעותית על הגב שלנו ,ועל מלחמתו היומיומית.
נערכים לקרב העמידה
כיצד אנו נמנעות מבעיית כאב גב? כיצד בכלל ,ניתן לשמור על יציבה נכונה? לפניכן מספר טיפים
אשר יוכלו לעזור לכן.
ראשית ,בעת שאתן עומדות ,הקפידו לעמוד בצורה ישרה ככל הניתן ,אולם יש להקפיד על ברכיים,
שיהיו משוחררות ולא "נעולות" ומקובעות.
במקביל ,הקפידו על הכנסת ישבנכן והבטן כלפי פנימה ,אולם אל תפריזו עד לכדי שתרגישו אי נוחות.
מצאו את היציבה הטבעית ,שתגרום לכן להרגיש משוחררות וקלילות יותר .הקפידו להכניס גם את
סנטרכן פנימה.
בכדי להימנע מהתופעה האיומה של כאב גב ,חשוב כי תקפידו לתרגל עמידה נכונה ויציבה ככל
הניתן .רובנו נוטות ללכת בצורה כפופה יחסית ,נמהרת ,כלפי הראש ,כלפי חוץ ,הבטן משוכה החוצה,
ובוודאי שאיננו שמות לב למיקום הישבן .לכן נסו לבחון את עצמכן בזמנים שונים .רשמו לעצמכן אף
תזכורת של פעם בשעה ,שתזכיר לכם לבדוק את יציבתכן.
לבסוף ,היציבה תבוא לכם באופן טבעי.
ואיך יושבים?
ישיבה על כסא ,אף היא חלק מיציבה נכונה ,ומשפיעה רבות על היעלמות כאב גב .למעשה ,רוב היום
אנו יושבות ולא עומדות .הקפידו לשבת בצורה מאוזנת ככל הניתן .הגוף שלכן צריך להיות רפוי,
והכסא במצב לא גבוה או נמוך מידי.
רבות ,אגב ,נוטות לחשוב כי כאב גב יכול להעלם באמצעות כסא מתכוונן ומרופד ,אולם האמת היא,
שכסא נוקשה דווקא יכול לתרום יותר ליציבה ,משום שהוא יותר מותאם במבנהו לרוב ליציבה נכונה.
ניתן בהחלט להוסיף כרית אל מושב הכסא בכדי להקל את הישיבה.
אם תשמרו על הכללים הבסיסיים הללו ,צפויות לכם עמידה וישיבה הרבה יותר נוחות ,טבעיות,
ותוכלנה להיפרד לשלום מכל כאב גב שעלול להגיע.
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אין סיבה לסבול כאבי גב תחתון
אין אחת מאיתנו שלא סבלה אי פעם בחייה כאבי גב תחתון .כאבי גב תחתון הם נפוצים ביותר
ומופיעים במספר צורות ודרכים ,בצורה עמומה או חדה ,והם עלולים להקרין גם לרגליים ולישבן,
ולהתאפיין בשרירים נוקשים ובחוסר תנועתיות .הסיבות להופעת כאבי גב תחתון יכולות להיות
עצביות ,כאשר נוצר גירוי עצבי ,או שינוי במבנה התעלה ,או בשל התנהלות פיזית לקויה כמו חוסר
פעילות גופנית ,טראומה ,תאונה ,הרמת משא כבד וכן הלאה.
מאפיינים של כאבי גב תחתון
בניגוד לכאבי גב אחרים כאבי גב תחתון מורגשים החל מהאזור של החוליות המותניות התחתונות,
חוליות העצה ועצם העצה ,ועלולים להקרין כאב גם לישבן ו/או לרגליים .הגב התחתון ,בהיותו צומת
מרכזי של משקל הגוף ,אחראי על נשיאת עומס רב ,והוא מתאפיין בתנועתיות רבה ,ובשל כך גם
בפגיעות רבה .שרירי הגב התחתון עובדים קשה יותר ,כדי לפצות על תנועתיות היתר באזור ,מה
שעלול לגרום לעלייה בטונוס השריר ,ולפגוע באספקת הדם לאזור.
כאבי גב תחתון פוגעים כאמור בתנועתיות שלנו ,ובשל כך משליכים על כל התנהלויותנו .בתקופת
ההיריון ,אנחנו סובלות כאבי גב תחתון קשים במיוחד ,בעיקר נוכח הקושי לטפל בהם בצורה
הקונבנציונאלית .בזמן ההיריון
כאבי גב תחתון נוצרים עקב עלייה במשקל
וחוסר איזון בשלד ,ובשל העובדה כי הבטן
שלנו ,שעד ההיריון תמכה בגב ועזרה לייצב
אותנו ,יצאה מהמשחק .העצמות ועמוד
השדרה נאצלים להתמודד עם עומסים כבדים,
וכך נוצרים כאבי גב תחתון.
סוגי טיפול נגד כאבי גב תחתון
לפני שאתן רצות לקבל טיפול נגד כאבי גב תחתון ,חשוב מאוד לעבור אבחון נכון בידי איש מקצוע.
לצערנו הרב ,כאבי גב תחתון עלולים בקלות להפוך להיות כרוניים ,אם כי רוב רובם של כאבי גב
תחתון הם מחזוריים ,כלומר נוטים להיעלם ולצוץ לתקופות )בד"כ של שלושה חודשים( .מהסיבה הזו
כדאי ומומלץ לטפל בעצמנו ,לא רק נגד כאבי גב תחתון בזמן הופעתם ,אלא גם במניעתם ביתר
הזמן ,דרך מודעות למנח הגוף ,ובאמצעות הקפדה על מספר כללים חשובים ,יציבה נכונה ,והקפדה
על כללי עשה ואל תעשה.
מגוון הטיפולים האלטרנטיביים נגד כאבי גב תחתון הוא אדיר .גם הרפואה המערבית וגם הטבעית
מציעות דרכים שונות לטיפול בטכניקות שונות ובעזרת אביזרים משתנים ,כגון דיקור ,הידרותרפיה,
פיזיותרפיה ,אביזרים אורתופדיים וכן הלאה .כל אחת מאיתנו תמצא את הדרך שלה לטפל ולמנוע
כאבי גב תחתון  -העיקר שלא נסבול.
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על הקשר בין כאבי גב ובין תזונה
החכם ההוא ,שאמר ש"אנחנו מה שאנחנו אוכלים" ,ידע על מה הוא מדבר .כל דבר שאנחנו מכניסות
לפה הוא בעל השפעה ישירה על כלל מערכות הגוף והנפש שלנו ,ועל כן גם משפיע על היווצרות
כאבי גב וגם על אפשרות מניעתם .לפני הביס הבא...עצרו וקראו.
יש קשר בין כאבי גב ובין תזונה?
הסיבות להופעת כאבי גב הן רבות ומגוונות ,ולא תמיד ניתן לשים את האצבע בבירור ,ולקבוע מי
אחראי על הופעתם .מסתבר שאחת מהן היא התזונה ,המובילה לעודף משקל היא אחת הסיבות
להיווצרות בעיות בשלד כאבי גב ושאר תחלואים .עודף המשקל מביא לעומס רב על העצמות
והשרירים ,ועלול להחליש את גופנו ואף לגרום לנו כאבי גב מיותרים .בנוסף ,תזונה לקויה שבה
חסרים ויטמינים ומינראליים חשובים כמו סידן ,ויטמין  Cוזרחן ,עלולה גם היא לגרום להיחלשות
השלד.
כאבי גב הנגרמים כתוצאה מהזמן
בגיל מבוגר דרגות האלסטיות של השרירים והרצועות ,כמו גם חוזקם ,הולכים וקטנים .בנוסף ,ישנם
כאבי גב הנגרמים כתוצאה מגיל ומדלדול מאגרי הסידן בגוף ,האוסטאופורוזיס .למעשה תופעה זו
גורמת לפגיעה במאגר המינרלים הבונים את העצם ,והיא מוחמרת ככל שאנו מתבגרות .דלדול זה
עלול ליצור סדקים ושברים בחוליות ,שגורמים כאבי גב עזים ,ועלולים להביא אותנו לכדי חוסר תפקוד
כללי.
כאבי גב הנגרמים מעודף משקל
עמוד השדרה מתקשה לשאת את משקל גופנו משום שבמקור לא נועדנו מבחינה אבולוציונית ללכת
על שתיים .עמוד השדרה מתקשה עוד יותר לשאת את משקל הגוף של מי שסובלת מעודף משקל,
המפעיל לחץ קבוע על הדיסקים והחוליות ,וגורם להם לאבד את גמישותם ולהתבלות במהירות.
מהסיבה הזו כאבי גב בקרב הסובלות מעודף משקל הם נפוצים למדי .תזונה נכונה ומוקפדת תתרום
לא רק למניעת כאבי גב מלכתחילה ,אלא גם לטיפול.
תזונה בזמן כאבי גב
לפני שאתן פונות לטיפול כירורגי ולנטילת תרופות ,הביאו בחשבון את הדרך הטבעית יותר לשפר את
איכות חייכן ,ולהקל על כאבי גב שאתן חוות .רכיבים תזונתיים רבים עשויים להקל על מצב דלקתי,
למנוע את ירידת צפיפות מסת העצם ,להפחית כאבי גב ולתמוך ברקמות .הקפידו על ארוחות קטנות
וקלות לעיכול ,העשירות בסיבים תזונתיים ,פירות וירקות .שתו הרבה מים במהלך היום ,העדיפו
חלבונים על פני פחמימות ,שמכבידות על מערכות הגוף ,ובחרו מזונות העשירים בחומצות שומן
חיוניות ,כגון סלמון ,דג מקרל ,שקדים ,זרעי פשתה טחונים ואגוזי מלך .הימנעו ממאכלים עשירים
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בשומן רווי ובסוכר ,מקפאין ומאלכוהול ,משום שאלו ,לא רק מחריפים מצבי דלקת ,אלא גם תורמים
לעלייה במשקל.

באדיבות אתר מור קליניק מכון קוסמטיקה רפואית www.morclinic.com

עמוד 11

לתת לכן גב  /מור קליניק 12

כאבי גב והרפואה הסינית ,סיפור עם סוף טוב
הרפואה הסינית מציעה ,למי שסובלת כאבי גב ,מגוון טיפולים לשיכוך הכאב ,ובהם דיקור סיני ,כוסות
רוח ,טווינא ושימוש בצמחי מרפא ,המשלבים התייחסות כוללת אל כאבי גב ואל האדם כמכלול .שווה
לפתוח את הראש...
כאבי גב בראי הרפואה הסינית
הרפואה הסינית מתייחסת לגב שלנו כאל האזור הקשוח שמגונן על חלקים עדינים בגופנו .בנוסף,
הגב שלנו על פי הרפואה הסינית הוא מרחב של ערוצי אנרגיה חיוניים במיוחד )מרידיאנים( .הגב
התחתון משויך לכליות ,שהן מקור האנרגיה הבסיסית בחיינו )ין -יאנג( .במקרה זה ,הופעת כאבי גב
למעשה מזהירה אותנו מהידלדלות האנרגיות שלנו.
הופעה של כאבי גב מנותחת בראי הרפואה הסינית לא בצורה מקומית אלא כללית ,וישנו ניסיון
להבין ,אילו תהליכים עוברים על האישה שסובלת כאבי גב ,ואיך ניתן להביאה להחלמה.
על פי הרפואה הסינית לא ניתן להפריד את הגורם לכאבים מהמכלול ,וישנם קשרים בין הגוף והנפש,
בין רקמה ובין פעולה .בראייה הסינית כאבי גב הם רק רמז לשיבושים פנימיים בחייו של אדם ,ויש
לפתור אותם ראשית.
כאבי גב עלולים להיווצר כתוצאה מניהול לא נכון של אורח חיים מתיש ,מחבלה ,מחשיפה מוגברת
לטמפרטורות נמוכות ,ממצב של התגוננות מתמשכת מפני לחצים ופחדים ועוד.
דרכי טיפול ברפואה הסינית
הרפואה הסינית מציעה מספר דרכי טיפול ,ויש לבצע התאמה בין השיטה ובין המטופלת.
טווינא ,שיאצו  -אלו טיפולים יעילים נגד כאבי גב ,המתבצעים באמצעות מגע צמוד בין המטפל
והמטופלת .העיסוי מתבצע בטכניקה ממוקדת על המרידיאנים לאורך הגוף ,ומשלב מתיחות ,הנעה
של מפרקים ורוטציה על תנועות ,שמטרתן היא הגדלת טווח התנועה והזרמת דם אל הגב ,מה
שמפחית כאבי גב ומחזק אותו.
דיקור -הדיקור היא פעילות שמעודדת הפרשת חומרים נוגדי כאב ודלקת המצויים בגופנו .פעולת
הדיקור מתמקדת במרידיאנים ,שעוברים באזור הגב ,או שיש להם קשר ישיר אל הכליות .הדיקור
מחזק את הגב ואת הכליות ,ולא רק מפחית כאבי גב מהמטופלת.
כוסות רוח  -זהו כלי טיפולי יעיל למדי נגד כאבי גב עזים ,שנגרמו מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות או
ממתח נפשי.
מוקסה  -זהו הליך של חימום האזור הכואב ,התורם בפיזור גודש ומחזק אותו.
צמחי מרפא  -ישנן אינסוף פורמולות המותאמות באופן אישי לאישה ,וניתנות דרך הפה ,דרך
פלסטרים ורטיות או דרך שמן לעיסוי .צמחי המרפא מקלים על כאבי גב ומעודדים את זרימת הדם.
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חשוב לדעת
כדאי לבחור מטפל מקצועי ברפואה סינית ,שידע לאבחן נכון כאבי גב וסיבות להופעתם ,ויוכל לבצע
התאמה מלאה ומדויקת בינך ובין הטיפול .לעיתים ,ניתן לשלב שיטות שונות לטיפול נגד כאבי גב,
ומהסיבה הזו חשוב שתכירי את שיטות הטיפול השונות.
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כוסות רוח – לאו דווקא למת...
כיום ,רבים נרתעים כאשר הם נתקלים בשיטת הטיפול של כוסות רוח .המראה של האזורים בעור,
אשר נלחצים תחת כוסות רוח ,נראה לאנשים רבים כואב יותר מאשר יעיל.
האמת היא ,שאם נחקור את ההיסטוריה של כוסות רוח ,נגלה שעד לא מזמן נעשה בהם שימוש רב –
ויעיל .יעילותן של כוסות רוח הוכחה כבר ע"י הרמב"ם ,והשיטה נלמדה בבתי ספר לרפואה עד
לאמצע המאה ה.20
קרנן של כוסות רוח ירד עקב גילוי האנטיביוטיקה כמשככת כאבים ,אולם כיום ישנו עניין מחודש ,הולך
וגובר ,בנוגע לשיטות טיפול באמצעות כוסות רוח ,ובפרט ידועה יעילותן כאשר מדובר בטיפול בכאבי
גב .מדוע ,אם כך ,השיטה חזרה להיות פופולארית?
לשחרר את הכאב
עקרון הפעולה של כוסות רוח בנוי על כך ,שהן מעוצבות כמו צנצנות קטנות ומאד מעוגלות ,אשר
עיצובן הייחודי גורם לכך שניתן להניחן בקלות על גוף המטופל.
פעם ,נעזרו באש על מנת ליצור וואקום בחלל הכוס .אולם כיום משתמשים במשאבות מודרניות כדי
ליצור את הוואקום .הוואקום שנוצר בתוך כוסות רוח גורם לשטף דם פנימי באזור המטופל .ע"פ
הרפואה הסינית ,שטפי הדם גורמים לשחרור זרימת הדם לאחר מכן ,ועל כן גם לשחרור הכאב
באזור הנגוע.
בפרט ,יש לציין את יעילות הטיפול של כוסות רוח למי שסובל מכאבי גב .הסיבה לכך היא שעל הגב
ניתן להניח מספר רב של כוסות רוח ,ואם הן מונחות לאורך עמוד השדרה ,ניתן כך טיפול יעיל מאד
לכלל הגב ,העליון והתחתון.
הרפואה הסינית מאמינה ,כי הטיפול באמצעות כוסות רוח ,בכוחו לשחרר כאבים רבים בגוף .הסיבה
לכך ,היא משום שהטיפול באמצעות כוסות רוח אכן כשמו כן הוא – היה מיועד במקור לטיפול בכאבים
שנוצרו עקב רוח חזקה .חישבו על לילה ,שבו השארתם בטעות את המזגן פתוח – ולמחרת קמתם
עם גב וצוואר תפוסים .למקרים כאלה בדיוק הומצאה שיטת כוסות רוח .כיום הורחבה השיטה לכלל
הכאבים ,לאו דווקא מקור ,משום ששטפי הדם יוצרים "סדר חדש" בגוף ,ונותנים לכאב פתח "לצאת
מהגוף" לחלוף.
תופעות לוואי? לא רציני
ישנן מעט תופעות לוואי ,אשר עלולות לצוץ בעקבות הטיפול של כוסות רוח .אחת מהן היא כמובן
הופעת שטפי הדם .לרוב הם נעלמים אחרי זמן מקסימאלי של כשבוע .כמובן שאם הדבר נמשך יש
להתייעץ עם המטפל שלכם .ככלל ,הטיפול של כוסות רוח מצריך תשומת לב מיוחדת מאנשים ,אשר
ידועים כבעלי עור רגיש .לכאלו עלולות להופיע שלפוחיות קטנות ,אשר אמנם נעלמות ,אך וודאי שאינן
נעימות .חשוב ללכת אל מטפל ,שנחשב כמומחה בשיטת טיפול זו ,זאת משום שיצירת וואקום חזק
מידי ,או הזזת הכוסות יתר על המידה ,עלולים לגרום לתופעות לוואי אשר אינן נעימות.
אם תלכו אל מטפל מוסמך בשיטת כוסות רוח – מובטחת לכן מנוחה ,הקלה ,וחיים נעימים!
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איך לבחור מטפל טוב נגד כאבי

גב ?

בחירה של מטפל טוב נגד כאבי גב עשויה להיות אחת ההחלטות החשובות שנקבל במהלך חיינו.
היצע המטפלים הוא עצום ,טכניקות הריפוי הן רבות ומגוונות ,ולא קשה להתבלבל בין האופציות
הרבות .אז איך תבחרי את המטפל הטוב ביותר עבורך?
מדוע תהליך הבחירה הוא מורכב?
על פניו נדמה ,כי כל טיפול בידי איש מקצוע נגד כאבי גב מתאים לכל אחת .אך לא כך הוא .בדיוק כפי
שחלק מאיתנו מגיבות היטב לתרופות וחלק מאיתנו לא ,כך גם כאבי גב דורשים מאיתנו התאמה של
הטיפול אל האישה .רובנו נוטות לפנות לטיפול נגד כאבי גב ,רק ברגע שהם מפציעים ,ולא דואגות
למנוע אותם במהלך כל השנה .טיפול נכון נגד כאבי גב הוא טיפול שכולל מחשבה על כלל חיינו
ומנהגינו ,ודואג לספק עבורנו פתרונות מניעתיים ולא רק שיקומיים .תהליך החיפוש אחר המטפל
הנכון ואחר שיטת הטיפול הטובה מתוך מצוקת כאבי גב עלול להיות נחפז ונמהר מדי בשל כך .עליכן
לשאול את עצמכן ,האם שיטת הטיפול נגד כאבי גב שאתן חוות נראית לכן מתאימה.
איך תבחרו מטפל נכון נגד כאבי גב?
בדקו האם הטיפול הוא שיקומי או גם מניעתי .נסו לחוש האם המטפל קשוב אליכן ,והאם הוא יסודי
מספיק לברר פרטים על דרך חייכן ,כמות הפעילות הגופנית שאתן מבצעות ,אופי העבודה שלכן,
ההיסטוריה הרפואית שלכן ועוד .מטפל טוב ינסה להתחקות אחר הסיבות להופעת כאבי גב ,ולהבין
האם הן נעוצות באורח חייכן ,וייתן לכם כלים למנוע כאבי גב בעתיד .בקשו לקבל פרטים על כלל
הטיפול הנקודתי בזמן כאבי גב
והמניעתי בשאר הזמן .חשבו,
האם הטיפול דורש מכן השקעת
זמן ואנרגיה רבה מדי ,ומתנגש
בחייכן בצורה משמעותית  -אף
אחת לא תתמיד בטיפול שיוצר
בחייה קונפליקט .מצד שני ,זכרו
כי כל טיפול נגד כאבי גב יחייב
אתכן להשקיע זמן וכוח מסוימים.

נקודות אדומות
כל מטפל ,שיקפוץ למסקנות בצורה נמהרת מדי ,ומבלי לבדוק ולתחקר אתכן ,צריך להדליק אצלכן
נורה אדומה .כל טיפול טוב נגד כאבי גב מתחיל באבחון יסודי ומעמיק.
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בנוסף ,במידה וכלי הטיפול שניתנים לכן נגד כאבי גב הם תלותיים לחלוטין ,קשה יהיה לכן לשלבם
באורח חייכן .לדוגמא ,מטפל במסאז' ,שמציע לכן להגיע באופן קבוע אחת לתקופה ,או אביזר המקל
על כאבי גב ,אך כזה שלא ניתן לניידו ,וכן הלאה.
כדאי לבחור מטפל בעל שם טוב נגד כאבי גב שיהיה לא רק מניעתי אלא גם שיקומי ,זמין ,מתאים
להעדפותיכן ,וכזה שלוקח בחשבון את אורח חייכן ואיכות חייכן גם יחד.
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שומרים על הגב
כאבים פיזיים בשרירי הגוף יכולים להופיע בכל שלב בחיים .זו הסיבה שדרך עיסוי לכאבי גב ניתן
להקל באופן משמעותי על הכאבים באזור האחורי ,ולשפר את רמת החיים באורח פלא .למרות
שישנם הרבה מאוד דרכים להקל על כאבי גב ,עיסוי הוא הדרך הטובה והמוכחת ביותר .ניתן כמובן
לשלב עיסוי לכאבי גב יחד עם רכישת מיטה אורטופדית או שינוי אורח החיים ,כך שכאבי הגב לא
יופיעו לעיתים קרובות ,אך אם ברצונכן בפעולה אקטיבית ,אשר תוקפת ישירות את הבעיה – עיסוי
לכאבי גב הוא הפתרון האידיאלי.

ההבדל בין עיסוי לכאבי גב לבין עיסויים אחרים
בניגוד לשיטות עיסוי אחרות ,עיסוי לכאבי גב ניתן על ידי איש מקצוע ,אשר מכיר את ההבדלים בין
אזור הגב ועמוד השדרה לאזורים אחרים .תפקידו של עיסוי לכאבי גב הוא אמנם להקל עליכן את
הכאבים ,אך גם לשמור שהכאבים לא יחזרו בעתיד .נשים רבות חוות למשל כאבי גב בתקופת
ההיריון ולאחריו ,בלי שום קשר לגיל או למאמץ גופני .באמצעות עיסוי לכאבי גב ,שנעשה בצורה
איכותית ,ניתן למנוע את הכאבים הללו לאורך זמן .למעשה ,אם דואגים לבצע עיסוי לכאבי גב באופן
עקבי ,ניתן להיפטר לחלוטין מן הכאבים.

אומרים "לא" לתרופות
מי מאיתנו לא מכירה את המצב הבלתי נסבל של כאבים שחוזרים על עצמם ,מיד לאחר שמשככי
הכאבים מתפוגגים? עיסוי לכאבי גב הוא הפתרון הטבעי והמצליח ביותר ,ללא סיכון איברים אחרים.
עם זאת ,חשוב לזכור שמדובר על איזור רגיש מאוד .עיסוי לכאבי גב ,שמופקד בידיים לא מקצועיות,
יכול לגרום יותר נזק מתועלת .הדרך הנכונה לבצע עיסוי לכאבי גב נלמדת באופן מפורט במקומות
המיועדים לכך ,ולא כדאי לתת לחובבנים לנסות את מזלם על הגב שלנו – תרתי משמע.

הדרך הבריאה
אם אתן משתייכות לקבוצת האוכלוסייה ,אשר מעדיפה לטפל בגוף בצורה הבריאה והטבעית ביותר,
עיסוי לכאבי גב הוא הדרך המתאימה עבורכן .בנוסף ,יש לזכור ,כי מחיר של עיסוי לכאבי גב אינו
עולה על מחירים של עיסויים אחרים .הנקודה החשובה ביותר היא להתאים את סוג העיסוי לכאב
אותו אתן חשות ,ולכן לפני שמתחילים בטיפול ,כדאי להתייעץ עם מעסים מומחים ,להתרשם
מהדרכים השונות ,ורק לאחר מכן להחליט על העדיפה לנו.
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עיסוי לגב בשילוב רפלקסולוגיה ושיאצו
היתרון הגדול של עיסוי לגב על ידי רפואה טבעית הוא חוסר השימוש באמצעים חיצוניים .בניגוד
לנטילת תרופות או כדורים ,כאבי גב שמטופלים בשיטות כמו רפלקסולוגיה או שיאצו אינם פוגעות
בחלקים אחרים בגוף ,ויכולים רק להועיל .קבלת עיסוי לגב מרפלקסולוגית ,למשל ,מבטיח תוצאות
מוכחות בצורה כמעט מיידית .אם נוסיף לעובדה הזו ידע בשיאצו ושימוש בדרכים שונות ,כמו אבנים
חמות ושמנים רפואיים ,נגיע למסקנה כי מדובר על שילוב מנצח להקלה על כאב .על מנת להבין מדוע
מדובר על דרך יעילה ובטוחה יותר מדרכים אחרות ,כדאי קודם כל לבדוק במה מדובר.
מה הקשר בין עיסוי לגב לרפלקסולוגיה?
רפלקסולוגיה היא למעשה שיטת טיפול המתמקדת בכפות הרגליים ,על מנת לאבחן בעיות שונות
בגוף האדם .מכיוון שהנושא של כאבי גב קשור באופן ישיר לרגליים וליציבת הגוף ,עיסוי לגב ממעסה,
שהיא גם רפלקסולוגית ,הפך בשנים האחרונות לדרך הטיפול המועדפת ביותר על נשים רבות.
עם זאת ,יש להבחין בין רפלקסולוגיה לעיסוי רגיל :בעוד עיסוי רגיל לכאבי גב מתמקד בשיכוך הכאב
והרגעת השרירים ,עיסוי לגב משלב אלמנטים מתחום הרפלקסולוגיה ,ופועל על מנת למנוע כאבי גב
לאורך זמן ארוך .בנוסף ,רפלקסולוגיה מתמקדת בשחרור של חסימות אנרגיה .זו הסיבה ששילוב של
רפלקסולוגיה עם שיאצו מבטיח שיפור כאבי גב באופן ניכר.
פוגעים בנקודה הכואבת
שיאצו היא למעשה שיטת דיקור שמקורה בסין .שיאצו מתמקדת בלחיצות באצבעות על נקודות שונות
בגוף ,כשגם כאן המטרה היא לשחרר את האנרגיה למקומות בהם היא חסרה .עיסוי לגב וטיפולי
שיאצו הוכחו במחקרים רבים כיעילים יותר מפיזיותרפיה ,ובשנים האחרונות אף קיבלו תוקף
ממוסדות רפואיים בכל העולם .נשים ,שסבלו כאבי גב לאורך זמן וטופלו בשיאצו ,יודעות לספר כי
מעבר להקלה הפיזית ,הן חשו גם הקלות נפשיות ומנטאליות ,אשר השפיעו על כל אורח חייהן.
עיסוי לגב מהידיים הנכונות
טיפול כמו עיסוי לגב ,אשר משלב את השיאצו והרפלקסולוגיה יחד עם אבנים חמות ושמנים רפואיים,
מבטיח למטופלת הנאה והקלה מיידיים .בעוד השמנים הרפואיים מקלים על אותו עיסוי לגב ,והופכים
אותו לא רק ליעיל אלא גם לנעים ,פועלים השיאצו והרפלקסולוגיה לטובת שחרור האנרגיה אל האזור
בו ממוקדים כאבי פרקים ,כאבי גב או שרירים אחרים .עיסוי לגב ממטפלת שהתמקצעה בכל אחד
מהתחומים הללו בנפרד ,ולאחר מכן למדה כיצד לשלב אותם יחד ,מבטיח יעילות ותוצאות שיחזיקו
מעמד לאורך זמן ארוך.
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לפעמים עיסוי לגב הוא רק ההתחלה
אנשים רבים טועים לחשוב שדי במסאז' או עיסוי לגב ,על מנת לטפל בבעיות רפואיות .השנים
האחרונות ואימוץ הרפואה הטבעית אל חיק הרפואה הקונבנציונאלית הובילו למסקנה ,ששילוב
שיטות ודרכים אלטרנטיביות עבור כאבי גב הם הפתרונות היחידים אשר משיגים תוצאות לאורך זמן.
אם ניקח בחשבון שעד היום לא הצליחו הרופאים לשים את האצבע על הגורם לכאבי גב ,ובטח לא על
דרך הטיפול המוכחת ביותר ,נבין שהרפואה הטבעית והעתיקה הבינה כבר לפני שנים את מה
שאנחנו מסיקים כיום :על מנת לטפל בכאבים בדרך הטובה ביותר ,יש לבצע עיסוי לגב ולשלב אותו
יחד עם שיטות אחרות.
באילו שיטות משתמשים?
כל מי שלומד רפלקסולוגיה יודע כי ההתמקדות בכף
הרגל על מנת לשחרר אנרגיות בחלקים אחרים בגוף
יכולה שלא להספיק .המטרה של עיסוי לגב היא
לכסות את כל הנקודות הבעייתיות ולתקוף את הכאבים
מכל הכיוונים .אם הרפלקסולוגיה לבדה אינה
מספיקה ,ניתן לגבות עיסוי לגב גם על ידי שיאצו.
בעזרת התמקדות ולחיצות על נקודות שונות בגוף
משתחררות חסימות האנרגיה ופותחות את המעבר
לטיפול בריא ויעיל .עיסוי לגב מידי מטפלת שלמדה
את רזי המקצוע אינו משאיר מקום לספקות.
פוחדות מכאב? הגעתן למקום הנכון
הרבה נשים חוששות לנסות עיסוי לגב בגלל פחד מכאב .בניגוד למה שנהוג לחשוב ,עיסוי לגב אינו
מחייב שימוש בכוח או אגרסיביות כמו סוגים מסוימים של מסאז'ים .עיסוי לגב ,שנעשה בצורה
הנכונה ,יכול כמעט שלא להיות מורגש .אך אם בכל זאת חלקכן חוששות מעיסוי שכזה ,הגיעה
הפתרון המושלם עבורכן :אבנים חמות ושמנים רפואיים .שימוש בכלים הללו מבטיח שאותו עיסוי לגב
ישאיר על המטופלת רושם של טיפול ספא לכל דבר ,בנוסף לתועלת בדמות מלחמה בכאבים.
האבנים החמות מרגיעות את האזור ,ומשרות תחושה נעימה ונינוחה ,בעוד השמנים הרפואיים
פועלים כלפי פנים להגברת זרימת הדם וחימום האזור .בנוסף ,אותם שמנים בדיוק מביאים לכך,
שהטיפול בדמות עיסוי לגב כמעט ואינו מורגש.
השילוב היעיל
אם מוסיפים למשוואה הזו גם ידע ברפלקסולוגיה ולחיצות שיאצו מקצועיות ,מובטח למטופלת עולם
שכולו טוב .אם עד היום התנסיתם רק בטיפולים כואבים ,תרופות או כדורים ,הגיעה הרפואה
הטבעית וערבבה לחלוטין את הקלפים .עם כל האהבה של נשים אל טיפולי ספא ,האפשרות לשלב
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עיסוי לגב יחד עם טיפול בשמנים ושחרור האנרגיות הטבעיות של הגוף ,הפך את המלחמה בכאבי גב
לכזו שלעיתים יכול להיות גם נעים לנהל....
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כאבי גב ,האקדמיה והמחקר
למרות שישנה בעייתיות רבה בנושא של מחקר כאבי גב ,ניתן למצוא מכל רחבי העולם מסקנות
רפואיות ואקדמאיות על התחום הכל כך רגיש הזה .ראשית ,יש להבהיר כי הבעיה בנושא כמו כאבי
גב ,קשורה לאופן המדידה וניתוח הנתונים .משום שמדובר על בעיה אישית מאוד קשה ליצור מבחן
אובייקטיבי ,אשר יכסה את כל מושאי המחקר.
בנוסף ,הנבדקים והחוקרים עומדים מול בעייתיות בזמן העומד לרשותם :בהרבה מאוד מקרים כאבי
גב מופיעים רק בתקופות מסוימות או שהם מופיעים ואחר כך נעלמים .לכן ,הרפואה המודרנית מנסה
כל הזמן ללמוד עוד על התחום של כאבים בכלל או כאבי גב בפרט ,ולמצוא את הפתרונות היעילים
לכך ביותר .בנוסף ,פנו החוקרים לבדוק את הסיבות המרכזיות להופעתם של כאבי גב .הם מצאו
שניתן לחלק את הכאבים לשלוש קטגוריות :כאבים שמתעוררים אחרי גיל מסוים ,כאבים מכאניים או
פריצת דיסק.
מעשנים סובלים יותר?
אחד המחקרים המפתיעים בתחום של כאבי גב מצא ,כי מעשנים נוטים לסבול בצורה קיצונית יותר,
מאשר כאלו שאינם מעשנים .משום שהחוקרים לא מצאו קשר פיזי ישיר בין העישון לאותם כאבים,
הם מחזיקים בדעה ,כי כאלו שמעשנים נוטים להשכיח את כאביהם באמצעות סיגריות .כך או כך,
הטיפול בסוג כזה של כאבי גב דומה לכל טיפול אחר במידה והוא נעשה בצורה מקצועית.
לא כל פעילות ספורטיבית
מחקר אחר בתחום של כאבי גב מדבר על הקשר בינם לבין פעילות גופנית לא תקינה .בניגוד גמור
למה שרוב האנשים חושבים ,לא כל פעילות ספורטיבית מקלה על כאבי גב או מחזקת את השרירים.
ישנם הרבה מאוד סוגים של פעילויות ,אשר גורמות ליותר נזק מתועלת .עבור נשים אשר מעוניינות
להקל על כאבי גב אחרי היריון ,למשל ,צריך להתאים פעילות ספציפית ,וכך גם לגבי נשים שסובלות
מכאבי גב בגילאים מבוגרים .המחקר התמקד בכך ,שבעוד פעילות אחת יכולה לשפר פלאים את
המצב ,פעילות אחרת יכולה להחמיר אותה .המסקנה אליה הגיעו החוקרים ,היא שיש להתייעץ עם
אנשי מקצוע לפני תחילת הפעילות.
הקשר בין מתח נפשי אל כאבי גב
מחקר מעניין אחר ,אשר נערך באירופה ,מצא קשר בין בעיות מנטאליות לבעיות פיזיות ובמיוחד כאבי
גב .על פי המחקר ,דיכאון או חוסר חשק לתפקד יכולים לעורר בטווח הארוך גם כאבי גב .מתח נפשי
או התרגשות למשל ,כמו לפני אירועים גדולים ,יכולים להשפיע באופן ישיר על כאבי גב.
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טיפול בבעיות גב – סוף דבר
בין אם קראתן את כל הספר ,ובין אם לאו ,דבר אחד בטוח – כאבי גב הם בעיה שכל אחד מאיתנו
נתקל בה מתישהו במהלך חייו ,ומחפש פתרונים למכאוב .שיטות הטיפול הקונבנציונאליות מציעות כן
תרופות כימיות וניתוחים לטיפול בבעיות הגב .אנחנו כאן כדי לצייר לכן את התמונה המלאה ,וכדי
לומר לכן ,שיש דרכים אחרות להתגבר על בעיות גב ואף למנוע אותן מבעוד מועד .עולם הרפואה
האלטרנטיבי עשיר בטיפולים ופתרונות בריאים ומועילים הרבה יותר מטיפולים קונבנציונאליים .חשוב
ביותר למצוא את המטפל הנכון עבורכן ,מטפל מקצועי ומוסמך.
לתת לכן גב במכון מור קליניק – אתן מזומנות ליצור קשר לקביעת פגישת ייעוץ לצורך טיפול
בבעיות וכאבי גב ולצורך מתן טיפול מונע לתופעות השונות.

...................................
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