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מחלה  ניוונית 



 
מחלה  דלק תית 



 
על רקע ש ל פגיעה או טראומה  ק ודמת 

נמק  אווסק ולרי

על רקע מו לד  או מטבולי





 
)2000(עלויות ישירות 

OA ביקורי רופאים רא שוניים בקהילה עקב 3.02 -  

OA אי שפוזים עקב 114,628 -  



 
)1999-2000(עלויות עקיפות 

 מלי ון ימי עבודה36 או בדן -   

ג   "ש בת ל" מ ליאר ד לי3,127 או בדן של -   



. הארתריטיס הכי שכיחה•
הרס ושחיקה של הסחוס על . הסחוס המפרקי מחלה של•

. רקע ניווני





 

 מרואיינים46,394סקר טלפוני באירופה וישראל שכלל  



 

 דיווחו על  כא ב כרוני19% 



 

 ה כ אב היה קשה 34%ב 



 

 ה כ אב היה קבוע 46%ב 



 

 ה חודשים האחרונים6 ביקורים אצל הר ופא ב 2-9  דיווחו על 60%



 

  דיווחו על טיפול לא יעיל בכאב 40%
                                                            

Breivik H et al. Eur J Pain 2005, Available online 10 August 2005





 

 18-65 ח ולים בגילאי 25,916סקר של איגוד ה בריאות העולמי כל ל 
 מדינות14-ממרפאות לרפואה ראשונית בק הילה  מ



 

,  עם  תנודות הקשורות למין21.5%שכיחות כאב כרוני ממוצעת של 
אמונה ועוד ,גזע ,גיל

 
מפרקים, ראש,גב -אזורי כאב שכיחים

חולים עם  כא ב כרוני סבלו יותר
 )p<0.001( מאוכ לוסיית ביקורת 4 חרדות ודי כאון ע ד פי -    
שכיחות כפולה  של בעיות בעבודה -    

Gureje
 

O et al. JAMA 1998;280:147-151.



 משתתפים3605בשאלון מדוור בסקוטלנד בו השתתפו 

50.4%דיווחו על כאב כרוני 

 מסיבת התלונות1/3כאבי גב תחתון וארטריטיס היו כ 

  נצפתה עליה משמעותי בשכיחות הכאב עם עליה בגיל )p<0.0001(

 דרוג כאב קשה יותר נצפה עם העליה בגיל)p<0.001 ( 
 

                                                                                 
Elliott AM et al. Lancet 1999;354:1248-1252.



 מחלה  של  הגיל המבוגר

 מה א נשים תופיע מחל ה ניוונית 80% אצל  ,75לקר א ת גיל 
במפר ק 

מחלה ניוונית משנית לטראומה

 מחלקה ניוונית ע ל רקע מלפורמציות וחלוקת עומ ס ים לא
שוויונית במפרק







קולגן סי בי חלבון )70 -80 (%מים: הרכבTYPE II 
סוכרים , )מתיחהחזק ונוקשה בעומס (

אחראים  ליכולת הסחוס להתנגד (פרוטאוגליקנים 
 מהמשק ל 20 -40% -ל עומס דחיסה ולגמישותו 

 10%  מהמ שקל הכלל י או 2%:כונדרוציטים , )היבש
. ממ ש קל יבש

עצב או לימפטית, רקמה לל א אספקת דם
 קרח ע ל קרח–משט ח חלק עם חיכוך נמוך מאוד .
 גמישות עם נוקשות מה שע וזר לפזר ולהקטין

. עומ ס ים על  העצם מתחת לסחוס



















מקורות הכא ב מקורות הכא ב 
OSTEOARTHRITISOSTEOARTHRITIS-- ב ב

CapsuleCapsule
התנפחות הקפסולה •

חוסר יציבות

Muscles/ligamentsMuscles/ligaments
 ספסם 

SynoviumSynovium
 ד לקת

BoneBone
לח ץ תוך לשדי
שבר סובכונדר לי 

OsteophytesOsteophytes
תגובה פריוסטלית  
לחץ על ה ע צב 

Adapted from the lecture of Prof. Rubinov

 

,Hadassa

 

, OA Join Forum 2001





מורה בפנסיה)  נכ דים7  (3+נ

עובדת בהתנדבות בעזרה ל קשיש ים

י שינויי הרגלי חיים ודיזוטיא זיד "ד מ או זן היטב ע"ידוע על יל

קומדי ן עקב פרפור פרוזדורים כרו ני.



 
BMI 31



 
נוהגת לל כ ת עם בעלה מידי ערב אך ב חודש האח רון 

.במיוחד ברך ימין, הפסיקה ל ל כת  עקב כ אבי  ברכיים



המשךהמשך    ––מ  פנינה  מ  פנינה  . . הה
--------------------------------------------------------------------------------------------------

היא שמה  לב לתחושה של  נוקשות בבר כיים



 
 דקו ת מה תחל ת פעילות  א חרי ישיבה 15הנוקשות נמש כ ת  כ 

או ש כ יבה



 
הכ אב  בברכיים מוחמ ר בהליכה  ובמיוחד בירידת מדרגות 



 
 א ק מול  ביום א שר  מ קלי ם חלקית על ה כ אב 2-3נוטלת  כ 



ב ב די קה ב ב די קה 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
genu

 
varum קל

בהנעת הבר כיים קרפיטציות

הגבלה בכיפוף וביישור



 
רגישות ל מישוש לצידי הפטלה המ דיאלי ת והלטרלית 



 
של  שתי  הברכ יים) לל א  עדות לנוזל( נפיחות גרמית 



צילום ברך אשר בוצע בע מידהצילום ברך אשר בוצע בע מידה
מתלוננת על כאב במנוחה מתלוננת על כאב במנוחה ' ' הגב הגב 

ובמאמץ אך במיוחד  כאשר ובמאמץ אך במיוחד  כאשר 
מתחילה דריכ ה בבוקר או כאשר מתחילה דריכ ה בבוקר או כאשר 
עוברת ממצב נטול נשיאת משקל עוברת ממצב נטול נשיאת משקל 

..למצב עמידה למצב עמידה 



J Am Acad Orthop Surg, 2009 

Osteoarhritis Cartilage 2008



National Institute for Health 
and Clinical Excellence

Osteoarthritis:
National clinical 

guidelines for care and 
management in adults

www.nice.org.uk/cg059

מציג
הערות מצגת
NOTES FOR PRESENTERS:

Key points to raise:
This figure is ‘Figure 2 Targeting treatment: a summary of the treatments recommended in sections 1.2 to 1.5’ and is taken from the NICE guideline.

Starting at the centre and working outward, the treatments are arranged in the order in which they should be considered for people with osteoarthritis, given that individual needs, risk factors and preferences will modulate this approach. 

Additional information:
In accordance with the recommendations in the guideline, there are three core treatments that should be considered for every person with osteoarthritis – these are given in the central circle. Some of these may not be relevant, depending on the person. 

Where further treatment is required, consideration should be given to the second ring, which contains relatively safe pharmaceutical options. Again, these should be considered in light of the person’s individual needs and preferences. 

A third outer circle gives adjunctive treatments. These treatments all meet at least one of the following criteria: less well-proven efficacy, less symptom relief or increased risk to the patient. The outer circle is further divided into four groups: pharmaceutical options, self-management techniques, surgery and other non-pharmaceutical treatments. 

This figure gives an overview of when to use particular treatments. In the next six slides we will present the key priorities for implementation taken from the NICE guideline, which are highlighted in the quick reference 



Education, advice, Education, advice, 
information accessinformation access

Strengthening exerciseStrengthening exercise

Aerobic fitness trainingAerobic fitness training

Weight loss if Weight loss if 
overweight/obeseoverweight/obese

paracetamolparacetamol Topical Topical 
NSAIDsNSAIDs

Joint Joint 
arthroplastyarthroplasty

AssistiveAssistive

devicesdevices

Local heatLocal heat

and coldand cold

Manual Manual 
therapy therapy 

(manipulation (manipulation 
and stretching)and stretching)

TENSTENS

ShockShock--

 
absorbingabsorbing

shoes or shoes or 
insolesinsoles

SupportsSupports

and bracesand braces

IntraIntra--articulararticular

corticosteroidcorticosteroid

injectionsinjections

Oral Oral NSAIDsNSAIDs

 

including including 
COXCOX--2 inhibitors2 inhibitorsopioidsopioids

capsaicincapsaicin

NICE NICE --  OA Guideline 2008OA Guideline 2008

מציג
הערות מצגת
בהנחיות ה- NICE   שהתפרסמו בפברואר- 2008 מומלץ על פרצטמול כטיפול העיקרי במינון הנדרש ( 4 גר' ליום).

כשפרצטמול או אנסייד טופיקליים אינם מספקים יש לשקול תוספת של אופיואידים . יש לקחת בחשבון תועלת מול סיכון במיוחד בטיפול בקשישים .

וזה המקום של בוטרנס  אופיואיד חזק במינונים נמוכים .




ליב ת הטיפו לליב ת הטיפו ל



הפח ת ת הפח ת ת 
הכאב הכאב 

והנ וקש ו ת והנ וקש ו ת 

החזרת החזרת 

התפ קו דהתפ קו ד

שיפ ור אי כ ו ת החי י ם שיפ ור אי כ ו ת החי י ם 







 
)תרגילי בית,חימום,פיזיותרא פיה(שמ רני 



 
)על בסיס גלוקוז א מין וכונדרואיטין(תוספי מ זון 



 
ב"וכיוצ,נורופן, קספו,א תופן,א רקוק סיה)  NSAID’S( תרופות 



 
 שינוי מ כ אנ י של הדריכה 

הזר ק ות ש ל קור טיזון או הז רקות  של  כ רבולת תר נגול

אר תר וסקופיה



 
החלפת מפ רק 



פ תרונותפ תרונות



APOS



אוס ט אוארטר יטיס 
לא רק שח יקת ס ח וס 



מציג
הערות מצגת
עד כה הבטנו תמיד על המפרק כאל עצם וסחוס  ( צילום רנטגן) וכך גם הגישה הטיפולית.

אנו יודעים שאין קורלציה בין החומרה לכאב ולקושי התפקודי.
לא פעם אתם נתקלים במטופלים שבצילום המפרק נראה קלגרין 1 2 אף בכאב והפגיעה בתפקוד הינם קשים לעומת חולים ששחיקת הסחוס בצילום נראית משמעותית מאוד אך לא מדווחים על כאב ...
מכאן שישנם עוד גורמים שמשפיעים על הכאב והתפקוד . היום ידוע כי גורמים אלו הם גורמים ביומכאניים
בדקות הקרובות ננסה להבין את הגורמים הללו ואיך טיפול אפוס מטפל בהם.
 
מאז ומתמיד היה ברור שהמפרק הוא יותר מסך מרכיביו. תפקוד המפרק מושפע לא רק מתקינות מרכיבי המפרק או מעובי רקמת הסחוס אלא גם מיכולות שלהם לתקשר ותפקד נכון ומתואם. 

פעילות תקינה של המפרק ומידת יציבותו מושפעים מכל מרכיבי המפרק:
בנוסף לסחוס המפרק בנוי מרצועות וממינסקוס – שהינם מיצבים  סטטיים בעלי יכולת אלסטיות מוגבלת ביותר.
המיצבים הדינמיים השרירים והגידים
הפעילות של מרכיבים אלו מושפעת מסנסורים מוטריים המפוזרים במפרק.
שליטה עיצבית שרירית תקינה מבטיחה פעילות מסונכרנת ומדוייקת של כל מרכיבי המפרק.
שליטה נוירו-מוסקולרית נחקרת היום בצורה אינטנסיבית. אנו יודעים שהשליטה העצבית שרירית הינה חלק אינטגרלי מייצוב המפרק ( היא זו המייצבת את המפרק בשגרה היומיומית ובטח שנצפה שהיא זאת שתעשה זאת ותפצה ותייצב את המפרק כאשר המפרק הינו פגוע\חולה




מיצבים סטטיםמיצבים סטטים
עצמו תעצמו ת••
סחוסיםסחוסים••
מניסקיםמניסקים••
קופסיתקופסית••
רצועותרצועות••
מייצבים דינמייםמייצבים דינמיים

שריריםשרירים••
גידיםגידים••

מציג
הערות מצגת
 מאז ומתמיד היה ברור שהמפרק הוא יותר מסך מרכיביו. תפקוד המפרק מושפע לא רק מתקינות מרכיבי המפרק או מעובי רקמת הסחוס אלא גם מיכולות שלהם לתקשר ותפקד נכון ומתואם. 

פעילות תקינה של המפרק ומידת יציבותו מושפעים מכל מרכיבי המפרק:
בנוסף לסחוס המפרק בנוי מרצועות וממינסקוס – שהינם מיצבים  סטטיים בעלי יכולת אלסטיות מוגבלת ביותר.
המיצבים הדינמיים השרירים והגידים
הפעילות של מרכיבים אלו מושפעת מסנסורים מוטריים המפוזרים במפרק.



 נפגמת הש ליטה ה עצ בית שרירית נפגמת הש ליטה ה עצ בית שריריתOAOAב ב 

Neuromuscular impairment Neuromuscular impairment 
in patient with OA compared in patient with OA compared 
to healthyto healthy
HinmanHinman RS et al, Delayed onset of quadriceps activity RS et al, Delayed onset of quadriceps activity 
and altered knee joint kinematics during stair stepping and altered knee joint kinematics during stair stepping 
in individuals with knee osteoarthritis. Arch Phys Med in individuals with knee osteoarthritis. Arch Phys Med 
RehabilRehabil. 2002 Aug;83(8):1080. 2002 Aug;83(8):1080--6 6 



  מופ עים חולשה ודלדול שרירים   מופ עים חולשה ודלדול שרירים ––  OAOAב ב 

עוד לפ ני הופעת הכ אבעוד לפ ני הופעת הכ אב

Quadriceps weakness may be present in patients Quadriceps weakness may be present in patients 
who have osteoarthritis (Radiographic) but do not who have osteoarthritis (Radiographic) but do not 
have knee pain or muscle atrophyhave knee pain or muscle atrophy

SlemendaSlemenda C et al. Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee. C et al. Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee. 
Ann Intern Med. 1997 Jul  15;127(2):97Ann Intern Med. 1997 Jul  15;127(2):97--104104..



 קיים קשר ישיר בין חולשת שרירים  קיים קשר ישיר בין חולשת שרירים 

OAOAלדרגת החומר ה  של  ה  לדרגת החומר ה  של  ה  

Correlation between OA grade and Quadriceps 
weakness

Yamada H, Koshino T, Sakai N, Saito T.  Hip adductor 
muscle strength in patients  with varus deforme. 
knee.Clin Orthop Relat Res. 2001 May;(386):179-85. 



כיווץ יתר של  ה שרירים ה מ דיאלים- OA ב 
Higher Quad/Ham co-activation in patients with OA

Hortobagyi T et al.  Altered hamstring-quadriceps muscle balance 
in patients with knee osteoarthritis.Clin Biomech. 2005 
Jan;20(1):97-104 

Greater Medial co-activation in OA Patients

Lewek MD et al.  Knee stabilization in patients with medial 
compartment knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2005 
Sep;52(9):2845-53.



 מייצ בים סטטיים

 מייצ בים דינמיים

שרירית -שליטה עצבית

Shakoor N et al, A biomechanical approach to musculoskeletal 
disease. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2004 Apr;18(2):173-86.



“Exercise should be a core treatment for 
people with osteoarthritis, irrespective of age, 

comorbidity, pain severity or disability. “

NICE guidelines NICE guidelines 
(National Institute for Health and Clinical Excellence) (National Institute for Health and Clinical Excellence) 
London, February 2008London, February 2008

מציג
הערות מצגת
הדרך היעלה ביותר לשקם את תפקוד המפרק היא תרגול
בכל ההנחיות לטיפול ב OA בעולם התרגול מהווה את המרכיב המרכזי של הטיפול.



,  הפחתת  כ אב על ידי הפחתת ע ומסים מה א זור הפגוע במפר ק

)COP) Center of pressure -על ידי הסטת ה

מציג
הערות מצגת
הטכנולוגיה פורצת הדרך שפותחה באפוס יחד עם המתודולוגיה הטיפולית מאפשרים ליישם את שני העקרונות הללו של הסטת עומסים ואימון השליטה העצבית שרירית יחדיו באופן המותאם אישית  לכל מטופל. 
.כיצד?
הפחתת כאב מתקבלת מהשינוי ב COP שינוי זה מושג  מהסטה של יחידות ביו מכאניות המצויות בסוליית מערכת ההליכה. הסטה זו מפחיתה את העומסים שפועלים באזור הכאוב של המפרק 
היתרון הגדול של מערכת ההליכה של אפוס הוא שניתן להתאים את המערכת במדויק בהתאם לצרכי המטופל:
הטכנולוגיה בנויה כך שהיא מאפשרת מיקום ה- COP בנפרד לעקב ולכף הרגל. כך שבכל שלב משלבי הדריכה ניתן להשפיע על הכוחות החוזרים למפרקים.
בנוסף לזה ציר היחידות הוא אקצנטרי- הדבר מאפשר אלפי אפשרויות מיקום והתאמה של היחידות. הודות ליכולת לשנות את מיקום היחידות באופן רב כיווני (Multi dierctional) . קדימה-אחורה, לטרלית-מדיאלית בסיבובים, כך שניתן לדייק במילימטרים ולהתאים ספציפית לצרכי המטופל.

לדוגמא:
חולים עם OA של הברך, (באיזה מדור במפרק עיקר הכאב? לשאול את הקהל)  לרוב מדיאלי
אם כך, כיצד נפחית את העומס מהצד המדיאלי ? נסיט אותו הרחק מהמקום הכאוב.
כיצד נעשה זאת? על ידי הסטת ה COP לטרלית כך שהכוחות הפועלים על הברך יוסטו לטרלית. את ה COP נשנה על ידי שינוי מיקום היחידות הביו מכאניות. (להדגים על הגוף או על מודל של ברך)
הסטה כזו מפחיתה את העומס בצד המדיאלי ומטופלים רבים חשים כבר מידה מסוימת של הפחתה בכאב.

ועכשיו, אחרי ש"הבאנו" את המטופל למנח הכי פחות כאוב עבורו ואחרי שהפחתנו את ה- pain inhibition (עיכוב כיווץ שרירים כתוצאה מכאב) ניתן להתחיל לתרגל. (כידוע, אדם כאוב מתקשה בתרגול והשרירים "מעוכבים" ולא פועלים בתיאום)

ומהמקום הזה, הפחות כאוב, מתחיל תהליך שיקום המפרק ושיפור התפקוד על ידי אימון השליטה העצבית שרירית: (איך אנחנו עושים את זה?)


דוגמא נוספת:
אדם המתלונן על כאבי גב תחתון.לרב, עיקר הכאב הוא באזור האמצעי בגב התחתון, בגלל כיווץ שרירים הגנתי, שגרם לשרירים להתכווץ במטרה "להגן" על מפרקי החוליות מפני חוסר יציבות "סגמנטלי" (של מפרקי החוליות)
ניתן להקל על הכאב על ידי הסטה מדיאלית של נקודות הדריכה ובכך להקטין את המנוף של השרירים המניעים הנמצאים ב"כיווץ הגנתי" Bracing/protective muscle spasm)) ולעודד את השרירים המייצבים לעבוד. מה שמקל מיד על הכאב.








הל יכה על היחידות הקמורות במערכת ההליכה של  אפוס     

ובכך ) Perturbation(עדי נה " הפרעה"מאפשרת תנועה תחת 

 Neuromuscular(מאמנת את השל יטה העצבית שרירית 

Control(

מציג
הערות מצגת
אימון המערכת העיצבית שרירית מתבצע בהליכה על היחידות הביו מכאניות הקמורות המחוללות "הפרעה"- פרטורבציה, שכאמור, הוכחה כבר בעבר במחקרים רבים, כמאמנת ומשפרת את השליטה העצבית שרירית- Neuromuscular control סביב המפרקים. (על ידי פטרייה, טרמפולינה, כריות Pita pillow ועוד)

אחד היתרונות המשמעותיים בטיפול אפוס הוא אפשרות לשלוט ברמת הפרטורבציה בדיוק בהתאם לצרכי המטופל, 
איך אנחנו משיגים זאת? על ידי מגוון רחב של יחידות ביומכאניות!


Fitzgerald GK, Childs JD, Ridge TM, Irrgang JJ. Agility and perturbation training for a physically active individual with knee osteoarthritis. Phys Ther. 2002 Apr;82(4):372-82.




מציג
הערות מצגת
היחידות הביו מכאניות, PERTUPODS , קימות במגוון רחב של דרגות קמירות,  גמישות, קטרים (קוטר רחב או צר) וגבהים. ישנן יחידות המאפשרות תוספת משקל וכאילו המיועדות להוספת גובה.  
בחירת היחידות ומיקומן תהייה בהתאמה מדויקת לצרכי המטופל ויכולותיו לרמת האיתגור שלו בהתאם להתקדמותו בטיפול. 
לדוגמא- מטופלת בת שבעים הסובלת מ OA של הברך, תתחיל את הטיפול עם היחידות השטוחות ביותר ללא תוספת משקל ואילו לשחקן כדורסל תותאמנה יחידות קמורות ובעלות משקל המאפשרות רמת איתגור גבוהה יותר..
אם נסכם – הטכנולוגיה ומתודולוגיית הטיפול שפותחו באפוס מאפשרים  פתרון המותאם לאופי הבעיה, המבנה הפיזיקאלי של האדם, לתכונות פיזיולוגיות (כמו  גמישות יתר) ליכולת תפקודית, לרמת האיתגור הדרושה בטיפול ולקצב ההתקדמות בטיפול. 
התוצאה היא שילוב של מאפיינים טיפוליים הייחודיים לאפוס המבטיחים שעור הצלחה גבוהים בהפחתת כאב ושיפור תפקוד
המאפיינים היסודיים הם:






 מסביב למפרק חיזוק שרירים 

 ADDUCTORS - וHAMSTRINGS, ארבע ראשיבעיקר : לגבי הברך

מיישרים ואדוקטורים, מכופפים, אבדוקטורים: לגבי הירך

לעתים רחוקות קירור / חימום מקומי 

מניפולציות יד ניות ע דינות 

PATELLAR TAPING

ריפוי בעיסוק 

ותתרגילים לה ג ד לת טווח תנועה  עד גבול ה כאב כ די לה קטין את הקונטרקטור



 תרופות נגד כאבים-ACETAMINOPHEN 
 תרופות נגד דלקת)NSAID .( עיכוב ש ל

פקטורים גורמי דלקת כמו פרוסטגלנדינים 
תופעות לוואי כולל די מומים . ולוקוטריאנים

 מקרי מוות 16500ב "בארה(בדרכי העיכול 
(*).בשנה 

  מעכביCOX II אחוז נמוך - החד שים 
. ש ל דימום בדרכי העיכול

 ART 50 . מעכבINTERLEUKIN 1
 זריקות תוך מפרקיות קורטיזון למפרק או

.בסמוך למפרק

(*) SINGH G: recent considerations in non steroidal antiinflammatory
drug gastropathy. Am J Med 1998.





 
מה ה פקטורים הא מורים לעמוד ל נגד עינינו בבחירת הטיפול 

?התרופתי לחולה



 
בטיחות 



 
יעילות 

נוחות

מחיר





 

Meta Analysis מק רי דמם בדר כי העיכול ה עליונות 1457 של 
 איש מצא כי10000לעומת קבוצת ביקורת של 

4.7 מגביר את הסיכון לדמם פי NSAIDs   שימוש ב 



 

:גורמי הסיכון לדמם  שנמצאו הם 

oמחלת כיב קודמת
oמין זכר
oעליה בגיל
oשימוש באנטיקואגולנטים וסטרואידים
oעישון

 Rodriguez LAG et al. Lancet 1994;343:769-772



סקירה של מחק רים שונים Randomized controlled studies,



 

Cohort studies ,Case controlled   בשימוש ב  ה ק שוריםNSAIDsמצא  כי 

  ע ליה בשימוש מתמיד מעל חודשיים מגביר את הסיכון לדמם
באופן משמ עותי

 לפתח כיב אנדוסקופי5 ל 1סיכון ש ל 
 לפתח כיב סימפטומטי70 ל 1סיכון ש ל 
 לד מם מדרכי העיכול 150 ל 1סיכון ש ל 
 ל תמותה מדמם מדרכי העיכול 1220 ל 1סיכון ש ל 

 Tramer

 

MR et al. Pain 2000;85:169-182

 

.                                               
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 לדמם מדרכי העיכול התח תונות וסיכון של פי 2.6מחקר פרוספקטיבי הראה סיכון של פי 
 לדמם מסעיפים במעי3.4

 א חוזי התמותה מדמם בדרכי העי כול ג בוהים יותר בח ולים נוטליNSAIDאו אספירין/ ו

Entire country population NSAID/aspirin users
.

. Lanas

 

A et al. Am J Gastroenterol 2005;100:1685-1693.

Observational study conducted in the Spanish National Health Service
Mortality rate attributed to NSAID/aspirin-associated GI complications

מציג
הערות מצגת
40. Lanas A, Perez-Aisa MA, Feu F et al. A nationwide study of mortality associated with hospital admission due to severe gastrointestinal events and those associated with nonsteroidal antiinflammatory drug use. Am J Gastroenterol 2005;100:1685-1693.

The study was based on the number of deaths in two different data sets from 2001. Study 1 was carried out in 26 general hospitals serving around 8 million people. Study 2 used a database from 197 general hospitals, representative of the 269 hospitals in the Spanish National Health System. Information regarding GI complications and deaths was obtained throughout the Minimum Basic Data Set (CIE-9-MC) provided by participating hospitals. Deaths attributed to NSAID/aspirin use were estimated from prospective data collected from study 1.

The incidence of hospital admission due to major GI events of the entire (upper and lower) gastrointestinal tract was 121.9 events/100,000 persons/year, but those related to the upper GI tract were six times more frequent. 

The overall % of deaths in hospital as a result of serious GI events was 5.62% (study 2). The % of deaths as a result of serious upper and lower GI events were 5.7 % and 5.3% respectively (study 1). 
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 הבטיחו ת הגסטרואינטסטינלית של הCoxibs הוכחה ב ע בודות שונות 
 הלא סלקטיבייםNSAIDs -לעומת ה

GI = gastrointestinal; PUB = perforation, symptomatic ulcer, bleeds; mITT

 

= modified intention-to-treat; CI = confidence interval; HR = hazard ratio
Adapted from Cannon CP et al. Lancet. 2006; in press.
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מציג
הערות מצגת
In an analysis of the cumulative incidence of upper gastrointestinal (GI) perforation, ulcer, and bleeds among the modified intention-to-treat population, the rate of confirmed upper GI clinical events among patients given etoricoxib was significantly lower (0.67 events per 100 patient-years [95% confidence interval {CI}: 0.57, 0.77]) than that among those given diclofenac (0.97 events per 100 patient-years [95% CI: 0.85, 1.10]; hazard ratio, 0.69 [95% CI: 0.57, 0.83]) (P<0.001).1,2 
The greater upper GI safety demonstrated by etoricoxib was primarily the result of a markedly lower rate of gastric ulcers and fewer duodenal ulcers and gastric or duodenal perforations.1



ההפרעות הכ ליתיות זהות  בשתי הקבוצות ויכולות  ל כלול

עליות בערכי  קר אטינין בסרום

אי ספ יקת  כ ליות חריפה

היפונתר מיה

היפרקל מי ה

עליות ז מניות בער כי לחץ הדם

בצקות חולפות בגפיים תחת ונות
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מציג
הערות מצגת
In the MEDAL study, etoricoxib 60 and 90 mg and diclofenac 150 mg demonstrated similar efficacy in the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis, as measured by the Patient Global Assessment of Disease Status score.1,2 



נוחותנוחות
 מבח י נה פ יזיול וג י ת  מבח י נה פ יזיול וג י ת   מתן ת כש יר ח ד יומ י  בעל זמן מח צ י ת חי י ם  ארוך נו ח יו תר לחולה וי עיל  מתן ת כש יר ח ד יומ י  בעל זמן מח צ י ת חי י ם  ארוך נו ח יו תר לחולה וי עיל



האם  הצ גת עלות מול תועלת מטה את הכף  אצל החולה  בהק שר למחיר ?

האם  חולה הבטוח בטיפול אותו הוא מקבל ישלם מחיר גבוה יותר עבורו ?



 

הצ גת מחיר הטיפול ה כולל לה ח לטת החולה  



 

 לעומת מתן טיפול PPI לא סלקטיבים בשילוב NSAIDsמתן טיפול ב(

?  ) Coxibs -   ב

האם יש משמעות למחיר ?



CoxibsNSAIDsלא סלקטיבים 
+++  +++יעילות

בטיחות 
קרדיוואסקול רית

++

/+-/+-בטיחות כליתית
בטיחות 

גסטרואינטסטינלית
 )PPIרק בשימוש עם + (+++

כ  מתן ח ד " בדר+++(נוחות שימוש
)יומי

כ  מתן מספר פעמים " בדר++ (
)ביום

בטיחות בשימוש עם 
אספירין
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 Winslow's Soothing SyrupWinslow's Soothing Syrup
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Act on central and peripheral -, -, and 

-opioid
 

receptors



 
Inhibit the transmission of nociceptive

 
input 

from the periphery to the spinal cord



 
Activate descending inhibitory pathways 

that modulate transmission in the spinal cord



 
Alter limbic system activity

Duggan et al. Duggan et al. PharmacolPharmacol Rev.Rev. 1983;35:2191983;35:219--281; Stein. 281; Stein. N N EnglEngl J Med.J Med. 1995;332:16851995;332:1685--1690; 1690; 
Benedetti. In: Benedetti. In: Advances in Pain Research and Therapy. Advances in Pain Research and Therapy. VolVol

 

22. . 1979;311979;31--44.44.





 
CodeineCodeine



 
PropoxyphenePropoxyphene



 
BuprenorphineBuprenorphine



 
TramadolTramadol



 
OxycodoneOxycodone



 
MorphineMorphine



 
FentanylFentanyl

Opioids
 

for Mild Pain

Opioids
 

for Severe Pain





 
CodeineCodeine    --אינו מומלץ לכאב כרוני אינו מומלץ לכאב כרוני 



 
PropoxyphenePropoxyphene

oo  יעילות דומה לאספירין או אקמוליעילות דומה לאספירין או אקמול
ooמטבוליט פעיל מטבוליט פעיל ::NorpropoxypheneNorpropoxyphene
oo סחרחורתסחרחורת//ישנוניות ישנוניות
oo הפרעות קצבהפרעות קצב/ / בצקת ריאות בצקת ריאות

יש  להימנע משמוש בתרופה זו יש  להימנע משמוש בתרופה זו 
!!אסורה לשימוש בקשישים אסורה לשימוש בקשישים   ––ב  ובאנגליה ב  ובאנגליה ''בארהבארה

Am. Family Physician – March 2005:
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אופיואיד חזק במינון נמוך מאדאופיואיד חזק במינון נמוך מאד

 אגוניסט חלקי לרצפטור אגוניסט חלקי לרצפטורµµ--

התוויה עיקריתהתוויה עיקרית::

חזק ממוש ך עקב  מחלות שלד  ופרקיםחזק ממוש ך עקב  מחלות שלד  ופרקים--כאב בינוניכאב בינוני::

לא אופיואידיות לא אופיואידיות –– שאינו מגיב לתרופות  שאינו מגיב לתרופות --            

NSAIDSNSAIDS  --או במטופלים עם הוראת נגד לשימוש ב או במטופלים עם הוראת נגד לשימוש ב // ו ו--              

  
Clinical Interventions in Aging, 2008

מציג
הערות מצגת
בימים אלה ההנחיות לטיפול ב- NSAIDs כמשכך כאבים  הן לשימוש לתקופות קצרות בלבד  עקב עדויות לסיכוי מוגבר לתופעות לוואי קרדיווסקולאריות ו –  G.I. כמו כן , יש אוכלוסיה משמעותית של חולים הנמצאת בקבוצת סיכון שאסור לה ליטול תרופות מקבוצת ה- NSAIDs ולו לתקופות קצרות .

בנוסף , רשויות הבריאות באנגליה הוציאו את הדקסטרופרופוקסיפן משימוש מטעמי   בטיחות.
בוטרנס הוא הפתרון לאותם חולים הסובלים מכאבים ממושכים כגון כאבי שלד , מפרקים ועוד  ושאינם מגיבים לטיפול אנלגטי שאינו אופיואידי או לחלופין לאותם מטופלים שאסור להם ליטול NSAIDs  .
בוטרנס מיועד לרישום על ידי רופאי משפחה ומומחים כאחד . 





A A lowlow
 dose dose strongstrong

 opioidopioid
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moderate to severe moderate to severe OA painOA pain

נוגדי כאב  ל א   נוגדי כאב  ל א   
אופיואידיםאופיואידים

אופיואידים  אופיואידים  
לטיפול   ב כאב   לטיפול   ב כאב   

חזקחזק
אופיואידים  אופיואידים  
ל כאב  בינוני ל כאב  בינוני 
עד ח זקעד ח זק

מציג
הערות מצגת
זה המקום לבוטרנס  אופיואיד חזק במינונים נמוכים 



מדב ק ה אח ת לש בעה ימיםמדב ק ה אח ת לש בעה ימים
55 , ,1010 , ,2020שש//גג'' מק מק
אין צורך בהתאמת מינון לקשיש יםאין צורך בהתאמת מינון לקשיש ים
אין צורך בשינוי מינון  בנוכחות הפרעה בתפקודי כליהאין צורך בשינוי מינון  בנוכחות הפרעה בתפקודי כליה
פרופיל תופעות לוואי נוח יותרפרופיל תופעות לוואי נוח יותר
ניסיון רב באירופהניסיון רב באירופה

Dahan
 

A, et al. Br J Anaesth
 

2005, 94:825-34.

מציג
הערות מצגת
Favorable tolerability profile:
   Ceiling to respiratory depression
   Lower dependence liability than full mu agonists
Highly lipophilic, semi-synthetic opioid analgesic
Low molecular weight
Reduced dosing frequency offers convenience
Unaffected by oral dosing variables

Avoids wide fluctuations in plasma levels

Stable plasma levels over a prolonged period




High analgesic potency

Good skin penetration

Long duration of action









Ref:
Caplan RA, et al. Adv Pain Res Ther 1990: 14: 233-40.





13.8%

5.4%

26.0%

9.6%
11.7%

2.3%

17.9%

10.3%

15.8%

7.3%

Constipation Nausea Vomiting Dizzines Somnolence

BuTrans Placebo

מציג
הערות מצגת
תופעות הלוואי של בוטרנס הן אלו המאפיינות את האופיואידים כקבוצה ואינן מסכנות חיים . לרוב הן בעלות עוצמה קלה עד בינונית בלבד , בשכיחות נמוכה ורובן חולפות עם הזמן .
( תופעות הלוואי של אופיואידים במתן דרך הפה הן בשכיחות של כ- 30% +/- ).

הסיבות ליתרון משמעותי זה של שכיחות נמוכה הן ככל הנראה : 
בשל היותו מדבקה 
מינונים נמוכים 
אגוניסט חלקי . 

חשוב לדעת  לבוטרנס פרופיל בטיחות גבוה . ללא פגיעה GI  או קרדיווסקולארית . 
 תופעת לוואי מקומית הנפוצה במתן טרנסדרמאלי היא גרד או אדמומיות במקום ההדבקה ושכיחותה כ- 15%.

בימים אלה ההנחיות לטיפול ב- NSAIDs כמשכך כאבים  הן לשימוש לתקופות קצרות בלבד  עקב עדויות לסיכוי מוגבר של תופעות לוואי קרדיווסקולאריות ו –  G.I. כמו כן , יש אוכלוסיה משמעותית של חולים הנמצאת בקבוצת סיכון שאסור לה ליטול תרופות מקבוצת ה- NSAIDs ולו לתקופות קצרות .
בנוסף , רשויות הבריאות באנגליה הוציאו את הדקסטרופרופוקסיפן משימוש מטעמי   בטיחות.
בוטרנס הוא הפתרון לאותם חולים הסובלים מכאבים ממושכים כגון כאבי שלד , מפרקים ועוד  ושאינם מגיבים לטיפול אנלגטי שאינו אופיואידי או לחלופין לאותם מטופלים שאסור להם ליטול NSAIDs  .
בוטרנס מיועד לרישום על ידי רופאי משפחה ומומחים כאחד ומצריך מרשם נרקוטי. 
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מציג
הערות מצגת
לפני שנענה על תשובה זו, מעניין לדעת שבוטרנס לא רק משכך כאב אלא מוביל להשגת המטרות הנוספות בטיפול בכאב    שיפור באיכות החיים  . אלו הן תוצאות מחקר המצביעות על כך שבוטרנס ישפר את איכות החיים של המטופלים . תוצאות המחקר הראו שהייתה ירידה משמעותית בהתערבות הכאב בתפקוד החולים . אם בשינה , בפעילות הכללית ...

** תמצית תאור המחקר : 

מטרת המחקר : לבחון את יעילות ובטיחות בוטרנס מול בופרנורפין במתן תת לשוני . 

החולים: 238 חולים הסובלים מכאבים כרוניים בינוניים עד חזקים הנובעים מאוסטאוארתריטיס של הברך או הירך . 

שיטת המחקר : רנדומאלי , כפול סמיות ו- double dummy  , בו קבוצה אחת (n= 118 ) קיבלה מדבקות בוטרנס במינון של 5 מק"ג/שעה והקבוצה המקבילה (n=120) קיבלה בופרנורפין  תת לשוני כל 6-8 שעות . שתי הקבוצות נכנסו לתקופת טיטרציה של 21 יום, בהם עלו במינון התרופה עד להשגת שיכוך כאב אופטימאלי . אלו שהתאזנו והתייצבו נכנסו לתקופת הערכה נוספת של 28 ימים. 

מדדים ליעילות   :
1. משתנה היעילות העיקרי היה עוצמת הכאב שנבדק על פי סולם BS-11  ( כאשר 0 מסמל חוסר כאב ו- 10 את הכאב הגרוע ביתר שניתן לדמיין) .  
2. BPI (Brief Pain Inventory)  
3. WOMAC osteoarthritis index
4. מידת השימוש במנות הצלה , חומרת הכאבים המתפרצים , איכות השינה 

מדדים לבטיחות    :
דיווח הנבדקים על תופעות 





 
תוספי מזון לחיזוק והגנה על המטריקס ש ל  הסחוס 



 
)   CHONDROITIN  &  GLUCOSAMINE(

גולוקוזמין מע ל ה את המטבוליזם של  הכונדרוציטים.


 
אפקט ). DEGRADATIVE(כונדרואיטין מעכב אנזימים מפרקים 

.הכונדרואיטין חשוב לקישור בין סיבי קולגן. מגן על הס חוס
ביחד פעולה סינרגיסטית .
לא ידוע על  טוקסיות כל שהיא


 
.ג כונדרואיטין" מ1200,  גרם של  גלוקוזמין1מינון 





 GREEN LIPPED מצדפה –ליפרינול 
MUSSEL

מסוג מכילה חומצות שומן
OMEGA 3 .

השינוי ביחס חומצות השומן בגוף
מהווה את אחת הסיבות המרכזיות 
ל עלי ה בשכיחות מחלות מפרקים 



סביב מפר ק יות



 
תוך מפר ק יות 

)בהחר פה(אפקט  אנלגטי ק צ ר מוע ד  :   ס טרואידים       

אפקט  אנלגטי א רוך יותר   ) ברך  (ח ומצה  הי אלו רונית          

ח ומרים  נו ספ ים           



 
נדרשת מיומנות והקפדה על סטריליות 

הזרקותהזרקות

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://fc02.deviantart.com/fs11/i/2006/239/2/b/Syringe_by_jimmyxlost.jpg&imgrefurl=http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp%3Fblog%3D433633%26blogcode%3D7924857&usg=__kFJeGPrt0SSAJYq-nSBcYaj86bM=&h=279&w=400&sz=26&hl=iw&start=2&tbnid=KLPSItAmK6AAFM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%259D%26gbv%3D2%26hl%3Diw


Observation: 

There is a decrease of viscosity
 

of 

synovial
 

fluid
 

in OA
 

and lower 

molecular weight as compared to 

healthy knee



 ?אנ א לגזיהא מפטיב-פרהלביצועהשיטות מה 

   NSAID ,  COX2כ מו ניתוחובזמןלפניתרופותשל מתן 

 ,מקו מייםהרדמה בחומריחתךשלהסננה

עיצבייםחסמים

 )ספינל ,אפידורל(א ק סיליתהרדמ ה

)ליריקה, גבהפנטין(נוירופטיות -תרופות  אנטי



איתם      להמ שיךלחולהלהמ ליץישאופיואידיותתרופות   לגבי
מתס מונות לה ימנעמנתע ל זאת  .הניתוחבוקרכוללכרגיל
.מאיזוןויציאהגמילה
 ?בוטרנסהפנטניל מדבקתלגבי   מה
אתונוריד במידה וגםמ אחר .ל המ שיךמומלץאיתה   גם

.ש עות  24במשך חומר פעיל ש ל מתןעדין יש ,המד בקה
מאחרהנתוחבזמןה מדבקהאתלה סיר   הכירורג מבקש 
 ?החוסרע ל נפצהכיצד ,המנותחונמצאת באזור

חומר פעיל ש ל ספיגהתמשי ךעדין ה מדבקהש ל ההסרה   מרגע 
בקצבתמשיךואזש עות 12למ ש ךהרגילבקצבמהעו רלדם
יכולהבעירויהמתןהתחלת כןע ל  .ש ע ות 12כל עוד פוחת

המדבקהאתניתן להחזירל חילופיןאוש עות  12בלהדח ות
.הניתוח או להע ביר מקוםלאחר







 
Patient participation



 
Individualization of dose



 
Given as needed, immediately



 
Safety features



 
Programmable, allow staff to set parameters



 
Save time and money



?איזה תרופות מהוות התווית נגד לבי צוע חס ם נוירואקסיאלי 

,הפרין, קלק סן, קומדין

 יכולים להשפיע על הס כנה ליצירת המטומה Antiplatletתרופות ממשפח ת ה 
Ticlopidinבקבו צה נכללים . אפידורלית (Ticlidil)  יום 14 שאותו יש להפסיק ל 

Clopidogrel, לפני ביצו ע החס ם (Plavix)שאותו יש להפסיק כש בוע לפני .

.  לא נחש בים  כסיכוןNSAID  COX 2 Inhibitorתרופות מסוג 


 

Segmental analgesia


 
Reduction of side effects


 

Patient controlled epidural analgesia [P.C.E.A.]


 
Multimodal analgesia





 

יתרון מבחינת הרד מה נק ודתית לאזור הפגוע ללא פגיעה ביכולת ההליכה  
. והתנועה

יתרון בכך שיש פחות סיכון לדמם בחולים המטופלים בנוג די קרישה.



 

ניתן לבצע ח סמים לפלק סוס הברכיאלי ברמות השונות לניתוחי כתף זרוע 
.וכף יד



 

. אם כי יעילותם חלקית בלבד3/1ניתן לבצע ח סמים לרגל וברך כ מו 





סיבוכי הרדמה 

פקקת ורידים בגפיים התחתונות

זיהום

כישלון הניתוח מבחינת המשת ל 



?האורטופדיה ה מודרנית לאן



TransductionTransduction

Transmission Transmission 

ModulationModulation

PerceptionPerception

Emotion



Average population:
(feel generally healthy) 2-27%

15-30%

40-90%

Müller

 

Schwefe

 

G. Pain Europe Nov 2008
Überall & Müller-Schwefe, EFIC 2006 Istanbul, Turkey

Handbook of opioid bowel syndrome. Yuan CS [Ed], 2005 

Chronic pain patients:
(treatment, but without opioids)

Chronic pain patients:
(treatment with opioids)



I can‘t when 
someone is 

looking!

than to continue to 
suffer from 
ineffectively 

controlled opioid- 
induced 

gastrointestinal 
symptoms!

Sometimes pain 
patients prefer 

to stop the 
intake of opioid 

medications 

PROBE 1 survey: 33% patients reported that they missed, PROBE 1 survey: 33% patients reported that they missed, 
decreased or stopped using opioids for better bowel movementdecreased or stopped using opioids for better bowel movement





 
דור חדש ש ל תרו פות אופיואידיות 



 
)נלוקסון/אוקסיק ונטין(בישרא ל מ אושר  הטרגין 

לחולים עם , לק שישים, מ אוש ר בסל הבריאות  לחולי סרטן

ולחולים שנכ ש לו בטיפול , עצירות ידועה לפני תחילת טיפול

.י תרופות  אח רות"בעצירות מ מ קור אופ יואידי ע



TARGINTARGIN--   שיל וב  של אופ יוא י ד אגוניסט שיל וב  של אופ יוא י ד אגוניסט
        ואנטגוני ס ט לאופ יוא י דים        ואנטגוני ס ט לאופ יוא י דים

Riley et al. Curr

 

Med Res

 

Opin

 

2008;24:175-92
De Schepper

 

et al. Neurogastroenterol

 

Motil

 

2004;16:383-94

אוקסיקודון
אופיואיד יעיל
 בשיכוך כאב  

נלוקסון
אנטגוניסט 
לאופיואיד 

שני החומרים הפעילים בשחרור  
ממושך 

שני החומרים הפעילים בשחרור  
ממושך 

מציג
הערות מצגת
מהו טרגין?
טרגין- שילוב מחוכם של אופיואיד אגוניסט יחד עם אנטגוניסט לאופיואידים.
אוקסיקודון ונלוקסון, שניהם בשחרור ממושך ל- 12 שעות.

איפה נמצאת המהפכה? 
המהפכה נמצאת במנגנון הפעולה הגאוני!
כשאנחנו מבינים איך טרגין עובד, אנחנו מבינים מדוע הוא עובד!!

References
1. Kalso E. J Pain Symptom Manage 2005; 29(5 Suppl): S47–56
2. Riley J et al. Curr Med Res Op 2008; 24:175-92
3. Panchal SJ, Int J Clin Pract 2007;61:1181-87
4. International Programme on Chemical Structure http://www.inchem.org/documents/antidote/antidote/ant01.htm#SubSectionNumber:2.9.1 [Accessed April 2008]
4. De Schepper HU et al. Neurogastroenterol Motil 2004; 16: 383–94


http://opioids.com/oxymorphone/structure.html
http://opioids.com/naltrexone/structure.html


Oxycodone Naloxone

Meissner

 

W et al. Eur

 

J Pain 2009;13:56-64
Reimer K et al. Pharmacology 2009;83:10-7

Diagram adapted from: Kurz A et al. Drugs 2003;63:649–71

Intestinal 
wall

Intestine

Opioid receptors

מציג
הערות מצגת
טרגין, המכיל שילוב מחוכם של אוקסיקודון ונלוקסון מגיע למעיים.
שני החומרים נספגים בדם דרך תאי האפיתל של המעיים.
ניתן לראות שהנלוקסון נקשר באופן מקומי באפיניות גבוהה יותר לרצפטורים שבדופן המעי, ובכך מונע מהאוקסיקודון להקשר לאותם רצפטורים ולגרום לעצירות.
בצורה כזו- טרגין מונע את העצירות כבר מההתחלה!




Oxycodone

Naloxone

Reimer K et al. Pharmacology 2009;83:10-7UK/OXN-09012

מציג
הערות מצגת
But what is happening to Oxycodone and Naloxone after passing the bowel wall
Now comes our key player -  the liver

Let’s first look on Oxycodon. It moves in the liver but it’s not eliminated. It passes the liver and becomes effective. The result efficient pain relieve.
So far so clear. But now Naloxone. It also moves to the liver but here it will be nearly completely metabolised. Naloxone is disappearing. No antagonistic effect on Oxycondone with regard to pain relieve. Naloxone is only effective in the bowel area.

And this is the other fascinating idea behind STRONG AGAINST PAIN   FAIR TO THE BODY




  שו מ ר  על  פ עיל ות מעיים תקינ ה–ט ר גין  

BFI≤30 = פעי ל ו ת  מע י ים תק ינה

Data on file

Data on file. Study code OXN3001S

מציג
הערות מצגת

טרגין הפחית את תופעות ה- OIBD ביחס לאוקסיקונטין ושמר על פעילות המעיים התקינה גם לאורך זמן. (BFI≤30= פעילות מעיים תקינה).





 
קיימות מ ס פר שיטות לטפל בכ אב  ולשפר א ת  טווחי התנועה 

והניידות



 
אין הצדקה  לרוץ לטיפול  כרורגי וניתן היום למ זער  א ת הצורך 

בטיפולים קיצוניים

ז מינות ,   החלפת מפ רק-במידה וקיים צורך בכ רורגיה גדולה

אי כות ם ושיפור הטכנולוגיות להש תלה  מבטיחים תוצאות  , השת לים
טובות

אין בושה ל קבל  חוות דעת נוספת  !



ל יבת  
טי פ ול 

עק רו נ ות הגישה  הטי פו ל יתעק רו נ ות הגישה  הטי פו ל ית



תרגול עצמי 

הליכה יומית למרחקים ק צרים 

בריכת שחייה

הליכה במי ם 

שחיית ג ב או חתירה

תרגילים ב בריכ ת שחיה

הרופא הטוב ביותר ע בורך 
ה \הוא את



ת ודה בעד 
ההקשבה


	מספר שקופית 1
	מספר שקופית 2
	מספר שקופית 3
	מספר שקופית 4
	מספר שקופית 5
	מספר שקופית 6
	מספר שקופית 7
	מספר שקופית 8
	מספר שקופית 9
	מספר שקופית 10
	מספר שקופית 11
	מספר שקופית 12
	מספר שקופית 13
	מספר שקופית 14
	מספר שקופית 15
	מספר שקופית 16
	מספר שקופית 17
	מספר שקופית 18
	מספר שקופית 19
	מספר שקופית 20
	מספר שקופית 21
	מספר שקופית 22
	ה.מ פנינה – המשך�-------------------------------------------------
	בבדיקה�----------------------------------------------------
	מספר שקופית 25
	מספר שקופית 26
	מספר שקופית 27
	מספר שקופית 28
	מספר שקופית 29
	מספר שקופית 30
	מספר שקופית 31
	מספר שקופית 32
	מספר שקופית 33
	מספר שקופית 34
	מספר שקופית 35
	מספר שקופית 36
	מספר שקופית 37
	מספר שקופית 38
	מספר שקופית 39
	מספר שקופית 40
	מספר שקופית 41
	מספר שקופית 42
	מספר שקופית 43
	מספר שקופית 44
	מספר שקופית 45
	מספר שקופית 46
	מספר שקופית 47
	מספר שקופית 48
	מספר שקופית 49
	מספר שקופית 50
	מספר שקופית 51
	מספר שקופית 52
	מספר שקופית 53
	מספר שקופית 54
	מספר שקופית 55
	מספר שקופית 56
	מספר שקופית 57
	מספר שקופית 58
	מספר שקופית 59
	מספר שקופית 60
	מספר שקופית 61
	מספר שקופית 62
	מספר שקופית 63
	מספר שקופית 64
	מספר שקופית 65
	מספר שקופית 66
	מספר שקופית 67
	מספר שקופית 68
	מספר שקופית 69
	מספר שקופית 70
	מספר שקופית 71
	מספר שקופית 72
	מספר שקופית 73
	מספר שקופית 74
	מספר שקופית 75
	מספר שקופית 76
	מספר שקופית 77
	מספר שקופית 78
	מספר שקופית 79
	מספר שקופית 80
	מספר שקופית 81
	מספר שקופית 82
	מספר שקופית 83
	מספר שקופית 84
	מספר שקופית 85
	מספר שקופית 86
	מספר שקופית 87
	TARGIN- שילוב של אופיואיד אגוניסט �        ואנטגוניסט לאופיואידים
	מספר שקופית 89
	מספר שקופית 90
	מספר שקופית 91
	מספר שקופית 92
	מספר שקופית 93
	מספר שקופית 94
	מספר שקופית 95

