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על הכותב

ליאור בן אלטא פיזיותרפיסט בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת באר שבע. ליאור 
מטפל באנשים במסגרת הקליניקה מעל לשמונה שנים. מגוון הבעיות שליאור מטפל 
בהן נעות מכאבי ברכיים, כאבי גב, פציעות ספורט ועד לכלל הבעיות האורתופדיות 
הקיימות. כחלק בלתי נפרד מעבודתו הוא משלב הכשרות נוספות כמו מדריך פילאטיס 

ומדריך חדר כושר על מנת לתת ערך מוסף לטיפול שהוא מעניק.

הקליניקה ממוקמת בעיר רחובות ומהווה בית חם לכל מי שמעוניין לשפר את חייו ואת 
איכות התפקוד היום יומי שלו. 

ליאור כותב מאמרים רבים בתחום, בעל דף פעיל בפייסבוק עם מגוון כתבות וסרטוני 
הדרכה ומשתדל להעביר מידע לכל מי שמעוניין ללמוד ולהתקדם.

הקדמה אישית: 

שמי ליאור בן אלטא, אני פיזיותרפיסט מעל שמונה שנים ופוגש בכל יום אנשים שסובלים מכאבי גב מסיבות שונות 
ומשונות. שמתי לעצמי מטרה לנסות ולעזור לכל מי שמגיע אלי לשפר את איכות החיים שלו ולהקל על כאבי הגב שלו 

לתמיד.

כ-80% מהאוכלוסייה תסבול בשלב זה או אחר מכאבי גב ולעיתים קרובות נשארים עם המון סימני שאלה. בנוסף, כאבי 
גב נמצאים במקום השני בתור הסיבה להגעה לרופא המשפחה. 

את המדריך הבא החלטתי לחבר בכדי לפזר מעט את מסך הערפל מסביב לבעיה הכל כך נפוצה.

אני מצרף את עשרת השאלות הנפוצות הנוגעות לכאבי הגב שלכם ואענה על כל אחת מהן. התשובות שצרפתי רשומות 
בשפה הפשוטה העניינית והברורה ביותר וזאת על מנת לא להשאיר שום סימני שאלה.

אני מקווה שאחרי שתקראו ותיישמו את המדריך, תרגישו יותר טוב, תתחילו לתפקד בצורה קלה יותר על מנת להמשיך 
קדימה.
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1. "נתפס" לי הגב - מה עלי לעשות?
חייבים להבדיל בין שלבי הטיפול. בשלב הראשוני בו יש קושי ניכר בתנועה, אתם "תקועים" ולא מסוגלים לנוע – המטרה היא להוריד כאב, ולנסות 
לנוע ככל שניתן. ניתן להשתמש בכל האמצעים שיש – החל מטיפול תרופתי ועד לפיזיותרפיה והדרכה לתנועה. בשלבים לאחר מכן המטרה היא 

להקטין את הסיכון לחזרה של הכאב. 

2. האם צריך לחמם או לקרר?
באופן עקרוני, ב- 48 השעות הראשונות ההמלצה היא לקרר את האזור הבעיתי. לאחר 48 שעות, ניתן לשים חימום או קירור – בהתאם להרגשתכם. 

אם נוח ומתאים לכם לקרר והדבר מקל על הכאבים, קררו. אם נוח ומתאים לכם לחמם את האזור, חממו. 

?CT ?MRI ?3. איזה צילום אני צריך לעשות? רנטגן
קודם כל ולפני הכל, אתם חייבים לפנות לרופא או לפיזיותרפיסט על מנת לבצע בדיקה מקיפה שתכלול תשאול ובדיקה גופנית. במרבית המקרים, 
אין צורך בשום צילום משום שניתן להגיע לאבחנה מדויקת גם על ידי תשאול ובדיקה. זכרו שבצילום רנטגן המידע שמתקבל הוא חלקי ולא בטוח 

שיקדם אתכם מבחינת הטיפול. 

4. איך אוכל להבדיל בין "סתם" כאב גב לבין פריצת דיסק?
בואו קודם כל נבהיר משהו – פריצת דיסק זהו מצב לא שכיח.

הדיסק ממוקם בין החוליות ומטרתו העיקרית היא לבלום זעזועים. מצב של פריצת דיסק הוא מצב בו המעטפת של הדיסק נפרצת והנוזל לוחץ על 
חוט השדרה. במרבית המקרים, מדובר על בלט דיסק – מצב בו המעטפת נשארת שלמה אך בולטת מעט כלפי תעלת חוט השדרה ויכולה ליצור לחץ.
איך בכל זאת נבדיל בין פריצת דיסק לבין שריר תפוס או בעיה אחרת? אחת מהדרכים היא לבדוק האם יש כאב המקרין לכיוון הרגל ובעיקר, האם 
יש כאב המקרין מתחת לברך. לעיתים, ישנו מצב בו אין שום כאב בגב וישנה רק הקרנה וכאב מתחת לברך – זהו מצב חמור יותר מכאב מקומי בגב. 

5. האם מסוכן להמשיך לעבוד לאחר התקף של כאבי גב?
לחלוטין לא. מחקרים הראו שככל שתמשיכו בשגרת חייכם מהר יותר, כך הסיכוי להחמרת המצב נמוך יותר. שגרת החיים תתרום להורדת הכאב 

ולתפקוד תקין.

6. שחייה זה הדבר היחידי שיכול לעזור לכאבי גב?
מדובר במיתוס. כל פעילות גופנית שתתבצע בצורה מבוקרת ותחזק את הגוף ושריר הליבה, תתרום להורדת הסיכון לכאבי גב. אין מחקר שמצא 
היא  גב. ההמלצה  לסובלים מכאבי  כל פעילות, תועיל  וכמעט  גופנית  נמצא שפעילות  באופן עקרוני,  גופנית.  פני פעילות  על  עדיפות של שחיה 

להתייעץ עם הרופא המטפל ועוד יותר טוב, עם הפיזיותרפיסט שיבצע בדיקה והערכה על מנת להתאים לכם את הפעילות המתאימה לכם.

7. אסור למי שסובל מכאבי גב להתכופף?
כחושבים על כך, המון מהפעילות היום יומית שלנו מצריכה להתכופף. אם זה בכדי להרים קניות או את הילד שלכם או להשתמש סליחה על הבוטות 
בשירותים. לכן, איסור להתכופף הוא איסור לא מציאותי. המטרה היא לחזק את השרירים, ללמד את עצמנו ואת הגוף איך להתכופף בצורה טובה 

ובטוחה ולהמשיך להתכופף ללא חשש. כל מחשבה של איסור תכניס את המערכת למצב של פחד וסטרס שידוע שגם משפיע על כאבי הגב.

8. האם פיזיותרפיה יכולה לעזור בכאבי גב?
מאוד! פיזיותרפיסט יוכל לאבחן את מקור הבעיה, לטפל בסימפטומים, לתת הנחיות מתאימות לתרגול, ובאופן כללי לתת תמיכה במהלך החזרה 
לתפקוד מלא. חשוב לזכור שההכשרה הארוכה והספציפית שעוברים הפיזיותרפיסטים היא מה שבסופו של דבר יעזור לכם להתקדם הלאה ולבצע 

את כל מה שאתם מתקשים לבצע כיום.

9. מה הסיכוי שכאב הגב יחזור שוב?
הסיכוי לכך תלוי בעיקר בכם. במהלך טיפולי הפיזיותרפיה תקבלו תרגילים לשיפור מצבכם. התרגילים יכללו תרגילי תנועתיות ותרגילי חיזוק. ככל 

שתקפידו לבצע אותם על בסיס קבוע, כך הסיכוי שתסבלו מכאבים אלו יקטן. 

10. מה עדיף? לשבת, לשכב או לעמוד כשאני סובל מכאבי גב?
לנוע. הדבר הכי חשוב והכי נכון לעשות במצבים כאלו זה לשמוע על תנועתיות של מפרקי הגוף. בישיבה יש לחץ על הדיסקים הבין חולייתיים 
ושכיבה נמצאה כדבר שמאריך את זמן ההחלמה בסופו של דבר. לכן, לנסות ולחזור לתפקוד במקביל לכאבים ולטיפול, זאת הדרך הטובה ביותר 

להתמודד עם כאבי גב. 
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בונוס קטן ממני...
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שלושה תרגילים שאתם יכולים לעשות היום בכדי להקל על כאבי הגב.

תרגיל ה"סופרמן":
עמדו בעמידת שש, נתקו רגל ויד נגדית, הישארו במצב זה כחמש שניות והחליפו יד ורגל. 

יש לבצע 5 חזרות לכל כיוון. מטרת התרגיל היא חיזוק שרירי הליבה. ניתן להעלות את מספר החזרות
במידת הצורך והיכולת.

תרגיל ה"חתול":
עמדו בעמידת שש קמרו את הגב והקשיתו אותו – בצעו כחמש חזרות לכל כיוון. שימו לב שהתנועה

מתחילה ומסתיימת באגן.

תרגיל הפלאנק:
מטרת התרגיל היא להחזיק במצב הפלאנק למשך כ-30 שניות. שימו לב שאגן לא צונח מטה ושאתם מסתכלים מטה ולא קדימה.

בצעו 5 חזרות מתרגיל זה.

הצהרה:
אין באמור להשתמע כפתרון מושלם לבעיות שהועלו כאן. האמור מובא כמתן עצות וטיפים להקלה וכל מקרה תלוי לגופו. 

אני ממליץ בחום לכל אחד שסובל מכאבי גב, לגשת לפיזיותרפיסט להיבדק ולקבל את התכנית המותאמת לו אישית.
חובה להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל נקיטת פעולה.

בהצלחה
ליאור בן אלטא, 

M.P.T  פיזיותרפיה ופציעות ספורט
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