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SPRC, הנדירהמהתסמונת קקוןליאורה סובלתשניםשבעכבר
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לגזוראוהרגלאתלשטוףשרצתהפעםבכלכלליתהרדמהלעבורשנאלצהעד

לה,סייעולאתרופהאוטיפולשאףלאחרחודשים,שלושהלפניציפורניים.

הילדים",אתלחבקיכולהאני"סוף־סוף הרגל.אתלכרותהחליטה

מרחק,לשמור"בלי"רעות",החוליםבביתשיקוםבמהלךאומרת,היא
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לחוד־אחתחוליםבביתלהתאשפזתצטרךהיא
תחתהאלההפעולותאתבהשיבצעוכדישיים,
פחות.לאמזדעזעתהייתההיאמלאה,הרדמה

ומאופיינתבגפיים,טראומהאוחבלהבעקבותעה
השניםמסגרת(.)ראובעוצמתוחריגכרוניבכאב
שרקכזהמתמשך,לסיוטהפכובחייההאחרונות
להרגישלהאפשרמגופהאיברקטיעת
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הערה




מקרייתושמ?וגר?שה,(54)קק?ן,4102
כאחראיתדהעבשגרתיים:חייםניהלהנה,

של?שתאתדהלבדלה?גיבס?פרמרקטמשמרת
דהעב?הייתה"ז?.(?בת,21בת,31בן(אזדיהיל
התכ?הרבה,דתיעמשבמהלכהמא?מצתפיזית
"התחלתימספרת.היאדברים",?הרמתיפפתי
קשהליהיהימין,רגלבברךמכאביםלסב?ל

קרעשאבחןלא?רת?פהלכתידרג?ת.במלטפס
ד?ברשמ?הבהירנית?חעלהמליץה?אבמניסק?ס.
שאחרי?ה?סיףנפ?ץ,מא?פ?לשניזעירבנית?ח
מלאה".לפעיל?תאחז?רהחלמהדשיח?של?שה

סיב?כים.החל?הראש?ןהנית?חאחריכבראך
מ?גקק?ןנשארהההחלמהדשיח?של?שתבת?ם
באז?ררקמ?תשלדבק?י?תהיבגללבתנ?עהבלת
ח?של?שהכעב?רנ?סף.לנית?ח?נזקקההנית?ח
מכאביםלסב?להחלההיאנ?ספיםהחלמהדשי
?הכאבברךהיהשהנית?ח"מאחרבקרס?ל.עזים
שזהלשייךדע?לאבהתחלהבקרס?ל,הי?בים
שבא?פןגם"מהא?מרת.היאלשני",אחקש?ר
במשך.SPRCלתסמ?נתרבהדע?תמ?איןכללי
מג?רייבאז?רש?ניםלר?פאיםהלכתישנתיים
הייתיהתנפח.גםהקרס?להכאביםמלבבצפ?ן.
דיד?קרינ?ל?גאנ?אצלדםלכלימ?מחהאצל
אמר?כל?ם.לישאיןפסק?כ?לםס?כרת.לשל?ל
הרגלעלדרכתישלאבגללזההנראהשככל
ה?א?שהפתר?ןממ?שכת,תק?פההנית?חיםאחרי
פיזי?תרפיה".לעש?ת

המוחאתללמד
כברקק?ןהחריפ?.הכאביםחלף,שהזמןככל

לגר?בא?נעלייםלנע?למס?גלתהייתהלא
הרגלשלהתחת?ןבחלקקלמגעכלגרביים.
אחריבמקלחת.המיםזרםאפיל?עז,כאבגרם
א?תהשניתחלא?רת?פחזרהסבלשלשנתיים
"איךהארץ.במרכזלנ?יר?ל?גא?תההפנה?ה?א
לך'ישאמר:ה?אא?תי.אבחןה?אאלי?שהגעתי

ג?גל'".תעשי?אל SPRC

למה?
אלחץכת?במהאקראשאםדעה?א"כי
להאיןשלר?בכר?ניתבמחלהד?ברי?תר.ע?
להגיעאפשרבזמןא?תהמאזניםלא?אםמרפא,
שאחריכמ?בןשלי.המקרהכמ?קיצ?נייםלמצבים
?נלחצתי".גיגלתיכןאית?הפגישה

אמר?הואעודמה
בעקב?תמ?פיעהשהתסמ?נתהסביר"ה?א
ק?רהזהתמי?לאהגפיים,אחשלטרא?מה
חבלהבעקב?תגםאלאאצלי,כמ?נית?חבגלל
עצבהעצבים:במערכתקצרמעיןלהי??צריכ?ל
א?תיהפנהה?אהתח?שה.עצבעלמשתלטהכאב
שמטרת?שיק?םשללתהליךכאב,למרפאת
כ?אב".אינ?שהמגעהמ?חאתללמ

ציב?רית,תחב?רהבעזרתרקדהשהתנייקק?ן,
בארץ,ד?לח?ליםבביתכאבלמרפאתהגיעה
כמהעםשע?ת,לארבעקר?בשא?רכתנסיעה

קי??תההיאקביים.עלדהכשהיאא?ט?ב?סים,
אבס?ףוס?ףלהיששכבראחריעכשי?,שלפח?ת
נכ?נהאךהכאב.לשיכ?ךשלההמסעיתחילחנה,
קיבלהח?לים"בביתד.במי?חמצערתהפתעהלה
?התחילשליהרפ?איהתיקעלשעברר?פאא?תי

אתדבר.ש?םלךאיןמתאפרת.אתמתלבשת,את
גר?שה'".שאתבגלללבתש?מתמחפשת

מה?
במילה,מילהאמר,שה?אמהדי?קזה"כן.

למר?תנפ?ח.כ?ל?היהשלישהקרס?ללמר?ת
כתבגםה?אנ?יר?ל?ג.שלאבחנהדייבישהייתה
נפגעתיהסיכ?ם.במכתבהאלהדבריםאת
התיישבתישל?,דרמהחכשיצאתינשמתי.עמקי
הפסקתילאמשעהי?תר?במשךכיסא,על
לבכ?ת".

משם?המשכתאיך
שלי??השליהמשפחהלר?פאחזרתי"למחרת

אתהחזיקה?אלשמחתי,התק?פה.לא?רךא?תי
המאתר?אה'את?אמר,ר?פאא?ת?שלהמכתב
א?ת?מכניסלאאפיל?אניא?ת?.ק?רעאניכתב?
ערךה?אאחרת'.דרךנמשיךאנחנ?שלך.לתיק
בתלורע?תח?ליםלביתא?תי?הפנהביר?רים
יששב?שיק?מיח?ליםבביתד?ברשמ?הסביראביב

לרע?ת,כשפניתילתסמ?נת.גב?ההמא?דע?תמ?

המהכאביםלמר?תאבלדשיים.ח?שלשיק?מי
שהתאשפזתי".דשיםח?כמהלילקחט?רפים,
למה?

קטניםהי?דייןשעדיםילשל?שהליהי?"כי
א?תם.?לפרנסבהםלטפלצריכה?הייתייחסית

למר?תעב?רםלתפקשיכ?לתיכמהניסיתי
בס?פר.דתילעב?חזרתילאכברהזהבזמןהכאב.
רפ?אית,כמזכירהבשב?עפעמייםלעב?התחלתי
?לשלהסתתר?גםלשבתיכ?לתישבהדהעב
עשיתיכברקני?תש?לחן.מאח?ריהרגלעלמ?ר
קביים.עלכשאנילבשלהמשכתיאבלבאינטרנט,
שלי,הבןשלמשפטבעקב?תדבר,שלבס?פ?
בתהיהזהככה.להמשיךיכ?להלאשאניהבנתי
לרח?ץיכ?לתילאכברתק?פהבא?תה.8102חילת
הי?שליהאצבע?תציפ?רניים,לגז?רא?הרגלאת
אתלכס?תיכ?לתילאגםמזעזע.?נרא?שח?ר?ת
הייתיאחי?םיחפה.י?צאתהייתי?תמיהרגל
לאיזשה?,71בןאזשלי,הבןעםללכתאמ?רה
ככה?י?צאת'את?אמר,עלייהסתכלה?אמק?ם.
'אתהל?,אמרתיהאצבע?ת?'.אתמכסהלאאת

ככה'.י?צאתאנישתמייכ?לה,לאשאנידעי?
איתי.ללכתמתבייששה?אהרגשתירגעבא?ת?
לטפלחייבתאנידי.שאמרתי,השלבהיהזה
עב?רם".גםזהעב?רי,רקלאשזההבנתיבעצמי'.

האשפוז?במהלךטופלתאיך
אתללמהייתההשיק?םמטרת"כאמ?ר,

שמגעלהביןל?לתתהמק?ם:אתלנרמלהמ?ח
אחריםדבריםהמ?ןגםכללה?אאבלכאב.לאזה
ת?ךמקסימליתתפק?לרמתלהגיעאיךכמ?
שבהטיפ?ליתדירהישהח?ליםבביתכאב.די
כאב,דית?ךביתמשקלנהלאיךא?תיד?לימ
לינתנ?הכ?שרדרבחכביסה.?תלייתביש?לכ?לל
בביתהמשקל.?שי??יהשריריםלחיז?קתרגילים
לי??לנפש.גםדא?גשצריךהבנהגםישהח?לים
?מטפלתס?ציאליתדתע?בפסיכ?ל?גית,גםא?תי

ע?דשייםח?אחריעזר.מא?השיק?םבאמנ?ת.
יכ?לתיכבראבלהרגלעלדר?ךהצלחתילא
ליאישרהלאהח?ליםק?פתלצעריגרב.לגר?ב
דשייםח?אחריא?תי?שלחהבאשפ?זלהמשיך
ח?ליםביתהיהזהאחר.ח?ליםבביתלשיק?ם
ש?בס?ףבתסמ?נת.מתמחהשלארגילשיק?מי
?החמיר.הלך?המצבהטבה,כלבלימשםחררתי
כאבשלכאלהדרג?תמגיעההייתילפעמים
בח?סרנתקלתישםגםלמי?ן.מגיעהשהייתי
מכאב,צ?רחתהגעתיפעםלת?פעה.דע?תמ?
לה,אמרתינ?זלי.א?פטלגיןלינתנה?הר?פאה

SPRC'. ליישמים.כ?סלימביאה 'מבחינתי
ג?גל'.תעשי'לכילהאמרתיזה?'.'מהשאלההיא
מ?רפי?ם".עםאלייחזרהכברהיא?אז

העצביםאתלצרוב
התקשתהקק?ןהאחר?נ?תהשנתייםבמהלך
יצאה?בק?שילעב?יכלהלאהיאד.לתפקמא?

ישיבתנ?חתבסל?ןהעבירההליל?תאתמהבית.
ליש?ןיכ?לתי"לאח?ץ.כלפיפ?נהכשהרגלבה
דש".מחפעםכלא?תימעיריםהי?הכאביםרצ?ף,
הח?ליםבביתלהתאשפזנאלצהדשייםלח?אחת
?ג?זזיםרגלהאתר?חציםהי?שםהר?פא,אסף
מלאה.דמההרתחתציפ?רנייםלה

התחילהחוליםביתרופא

מיניכלאותילשאול

חייעלהיתרביןשאלות,

אמר:הואבסוףהאישיים.

נכה.נראיתלא'את

מתאפרת.מתלבשת,את

לבתשומתמחפשתאת

גרושה'שאתבגלל

קטניםילדיםשלושהליהיו

לטפלצריכהוהייתייחסית,

ניסיתיאותם.ולפרנסבהם

לתפקדשיכולתיכמהעד

הכאב.למרותעבורם

האשפוזאתדחיתילכן

עלייהסתכלשליכשהבן

אתככה?יוצאת'אתואמר,

האצבעות?',אתמכסהלא

מתבייששהואהבנתי

היהזהאיתי.ללכת

'די.שאמרתיהשלב

בעצמי'לטפלחייבתאני

הערה




הזמןרובהאחרונותהשניםבשלוש
התבר־למזליאבלחולים,בבתיהייתי
יותראופחותהםנפלאים.בילדיםכתי
טניסמשחקהגדולעצמם.אתגידלו
בצופים,הדריכההאמצעיתתחרותי,
הםמסגרת.איזושהילהםנתןשזהכך
עכשיו.אפילוהקטנה,בגידולעזרוגם
שיוכלכדיליומיותמהצבאיוצאהגדול
בשיקום".שאניבזמןאחותועםלהיות

מעלהרגלקטיעתשלאפשרותעל
שנתיים.לפנילראשונהשמעההברך
לשמועמוכנההייתהלאעודהיאאז
קיוויתי"עדייןהרדיקלי.הפתרוןעל
אומרת.היאלי",שיעזורטיפוללמצוא

אחדשמצאה.נדמההיהלרגע
העצביםשלצריבההציעהאורתופדים
ככהשגםהנחהמנקודת"יצאנוברגל.
וללכת.הרגלעללדרוךיכולהלאאני
משותקת.תהיההרגללקטוע,במקוםאז
אסבוללאגםאבלאותהלהזיזאוכללא
צריבהניתוחעברתיב־9102מכאבים.
יכולתינעלמו.הכאביםשבעקבותיו
נעל".סוף־סוףולנעולהרגלאתלרחוץ

יחסיתרע,לאפתרוןשזהנשמע
למצב.

פתרוןלאשזהמראשליהבהירואבל"נכון.
להתעורריוכלוהעצביםמסויםשבשלבקבוע,
שזההייתההתקווהמתי.יודעיםלארקשוב,
לאיכותאזכההזהובזמןשנתיים,לפחותייקח
בלבדחודשיםשלושהלצערי,אבלמסוימת.חיים
הכאביםלהתעורר.התחילההרגלהניתוח,אחרי
שלאנוסףצריבהניתוחעברתיבעוצמה.שבו
נרדמה".לאהרגלהצליח,

נורא.
מה־חלקזהלגמרי.התעוותהכברהרגל"אז

לשיאה.מגיעהכשהיאהתסמונתשלתסמינים
ועקומה".שחורהמנוונת,הייתההיא

והש־לחץבתאטיפוליםגםניסתהבהמשך
ולש־זרמיםלהעבירשמטרתובגב,קוצבתלת

והכאבסייעו,לאאלהשגםאחריהכאב.אתכך
הקטיעה.אופצייתשובעלתהנסבל,בלתיהיה
שעודיותר,מסוגלתלאשאנילרופאים"אמרתי
בעצמי.הרגלאתומורידהסכיןלוקחתאנירגע
אישורקיבלתימומחיםשלהתייעצותסבבאחרי
הניתוח".אתלעבור

הקטיעה?שלפניבלילההרגשתאיך
שהתקשתהשליאמאמלבדבהיי."הייתי

מאודהתרגשנווהילדיםאניזה,אתלקבלמאוד
בהתרגשותלבררהתחלנווכברהתהליך,לקראת
שישיםהיחידהפתרוןשזההרגשנופרוטזות.על
הכ־שבוהרגעאתהיטבזוכרתאנילסיוט.סוף
כךכלאותי.והרדימוהניתוחלחדראותיניסו
רגל".בלילקוםחיכיתירקשמחתי.

התעוררת?שבוהרגעהיהואיך

ליהפריעלאמאושרת."הייתי
שלהקודםהמראההגדם.אתלראות
האחרונותבשניםגרוע.יותרהיההרגל
שנו־הרגשתינפגע,שליהגוףדימויגם
לאכברהכאובההרגלמבטים.ביעצים
אליההתייחסתישלי,מהגוףחלקהייתה
גרמההיאכיאותהשנאתיו'זו'.כ'היא'
המורפיוםשהשפעתברגעכאב.רקלי
זהכאב,הרגשתיולאפסקההניתוחשל
יכו־סוף־סוףמבחינתי.מדהיםרגעהיה
שצריךכמושליהילדיםאתלחבקלתי
שמישהוחששבלימרחק,לשמורבלי
בטעות".ברגלליייגע

שאופיינייםפנטוםמכאביסבלתלא
לקטיעה?

הכא־אבלסובלת,עדייןואני"כן,
כשהייתהשהיולרמהמגיעיםלאבים
הולכתשלהםהתדירותגםרגל.לי
שחשוב".מהוזהופוחתת,

חוליםלביתקקוןחזרההניתוחאחרי
קטועישלשיקוםלתהליךהפעםרעות,
אתלהבריאלומדתאני"כרגערגל.
עדייןשהיאבזמןאומרתהיאהגדם",
לאהובאותו,ללטףבו,"לגעתבאשפוז.

ללמדוצריךכואבהזהשהצדזוכרהמוחאותו.
שה־כדיכואב,לאאבלקייםשהואמחדשאותו
תחזור".לאמחלה

לחזור?יכולההיארגע,
בעצ־מתמקדתהמחלהכיכן,הצער"למרבה
SPRCב־שמתמחיםהרופאיםלכןהמוח.של

שהיאמפחדתאניקטיעה.עלממליציםכךכללא
תחזור,היאאםגםאבלשלא.אגידלאתחזור,
היוםקודם.כמוחמורהבצורהאותהאעבורלא
הזדמנויות.חלוןישהזושלתסמונתיודעתאני
אותה.לאזןאפשרבה,לטפלמידמתחיליםאם
שבמשךוהעובדהאליההמודעותחוסרבגלל
החלוןאתפספסתילי,ישמהאבחנולאשנתיים
אחריםגםשליהסיפורשבזכותמקווהאניהזה.
לה".מודעיםיהיו

מלאלריפוילהביאיכולבזמןשניתןטיפול

שיקום,רופאמימין(,)בתצלוםליבשיץאנטוליד"ר
יוםלאשפוזבמחלקהכאבלשיכוךברפואהמומחה
מסביר:תל־אביב,רעות,השיקומיהחוליםבבית

xelpmoC lanoigeR של)קיצור SPRC "תסמונת
האזורית(המורכבתהכאבתסמונת niaP emordnyS

תסמונותשלרחבהלקבוצהששייךרפואימצבהיא
בגפייםמופיעההתסמונתעצבי.ממקורכרוניכאב
שגר־לפגיעהביחסבעוצמתוחריגבכאבומאופיינת
שבדרךמגירוייםנגרםשבחלקובכאבמדוברלו.מה

כןרוח.משבואפילועדיןמגעליטוף,כדוגמתכואביםאינםכלל
הפרעותוהזעה,מקומיחוםצבע,שינוייבצקת,תחושה,הפרעותיופיעו
תנועה(.ביוזמתוקושידיסטוניהרעד,)חולשה,תפקודיותמוטוריות
וב־בשריריםבעור,ניוונייםשינויםמתפתחיםהמתקדמיםבשלבים
הגף".שלעצמות

להופעתה?הסיבהמה
אךעצבי,אורקמתינזקניתוח,שבר,עקבלרובנגרמת"התסמונת

במהלךנפילהממגירה,מכהדוגמתבהרבהפחותהפגיעהלאחרגם
הפגיעהמהיזוכריםלאשאפילוכאלהישארון.בפינתהיתקלותמשחק,

לתופעה".שהובילההקלה
האזהרה?סימנימהם
פציעהאחריחודשיםשלושהעדכחודשייםמתפתחת"התסמונת

הפציעה,לסוגתואםשאינובכאבשינויישאםלבלשיםישטרייה.
אדומה,נורהלהדליקשאמורנסבלבלתיבכאבמדובראםועוצמתה,
שמשנהמתגברכאביתר,רגישותחולפים,שאינםמקומיוחוםנפיחות
אלהבמצביםבאיבר.ועקצוץצריבהשריפה,שלתחושותאופיו,את
עצבינזקדוגמתחריפיםמצביםלשלולכדירפואילבירורלפנותמומלץ
מהיר".לשיקוםלהגיעישתסמונת,להתפתחותחשששישברגעועוד.

שכיחותה?מה
מקריםל־02ביןבעולםמזוהיםשנהבכלנדירה.בתסמונת"מדובר

."05-07בגיליבנשיםיותרשכיחההיאאדם.בניאלף001לכלחדשים
הטיפול?דרכימהן
הרא־בשלביםנכונהטיפוליתוהתערבותקריטי,המוקדם"האבחון

שאינםמטופליםגםאךמהמקרים,בכ־%57מלאלריפוימביאהשונים
מדוברחייהם.אתולהמשיךהכאבעםלהתמודדלומדיםמחלימים
והמנטליים,התפקודייםההיבטיםלמכלולהמתייחסמקצועירבבטיפול
הכאב".למרותהאיברהפעלתאתלעודדבמטרהתרופתי,איזוןתוך

הפנטום"כאבי
הקטיעהאחרישל
לרמהמגיעיםלא
כשהייתהשהיו
רגל"לי

החולים
בית
צילום:

הערה



