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התוויות התרופה כפי שאושרו ע"י משרד
הבריאות (אפריל )2015
 .1מניעת אירועים גרמיים (שברים פתולוגיים ,קרינה לעצם,
לחץ על חוט השדרה או ניתוח בעצם) במבוגרים עם גרורות
בעצמות ,כתוצאה מגידולים סולידיים.
 .2טיפול במבוגרים ומתבגרים עם  Giant Cell Tumorשל
העצם ,שאינה נתיחה או שניתוח עלול לסכן את החולה.
ההתוויות בסל הבריאות הממלכתי:
א .לטיפול בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי לעצמות.
ב .לטיפול בחולים עם גרורות בעצמות מגידולים
סולידיים (למעט חולים מסעיף א׳) הסובלים מפגיעה
בתפקוד הכלייתי ( eGFRקטן מ ,)30-שמונעת מהם לקבל
).Zoledronic acid (Zomera

רקע
עצמות השלד הם לרוב האיברים הראשוניים ואף היחידים
הנוטים להיפגע מגרורות ,בחולים עם גידולים סולידיים
בשלב מתקדם .שבעים אחוזים עד  80%מכלל החולים
בסרטן שד או ערמונית מתקדם ו 40%-30%-מכלל החולים
בסרטן ריאה וגידולים סולידיים אחרים מתקדמים ,יסבלו
מגרורות בעצמות .גרורות בעצמות גורמות לאירועים
גרמיים ) Skeletal related event (SREהכוללים שברים
פתולוגיים ,צורך בקרינה לעצם או ניתוח ולחץ על חוט
השדרה (.)spinal cord compression
רותי בוסני ,RN, MA ,אחות מרכזת ביחידה לגידולים של
מערכת השתן ,המרכז הרפואי רביןruthbusany@gmail.com .
טל גרנות ,RN , MA ,אחות מרכזת מרפאת שד ,המרכז
הרפואי רבין.
ד"ר ויקטוריה ניימן ,MD ,מחלקה אונקולוגית ורופאה בכירה
במרפאה לגידולים של מערכת השתן ,המרכז הרפואי רבין.

גרורות בעצמות מהוות גורם מנבא גרוע לחולה וגורמות
לתחלואה ,כאבים ופגיעה באיכות החיים .הן עלולות להוות
גורם מסכן חיים ,משני לעליה חדה ברמת הסידן בדם
(.)malignant hypercalcemia
ההתקדמות בטיפול האונקולוגי בשנים האחרונות ,הובילה
לעליה בתוחלת החיים בקרב חולים בסרטן בשלב מתקדם.
בפרק זמן זה ,חשופים חולים אלה לסיכון של אירועים
גרמיים (  .)SREלפיכך יש חשיבות בטיפול ארוך טווח
בגרורות בעצמות ,על מנת לדחות אירועים אלה ולשפר
את איכות חיי החולים .עיכוב או מניעה של  SREבחולים
עם גרורות בעצמות ,מהווה מדד למידת יעילות הטיפול
הממוקד בעצם.
הטיפול המקובל בגרורות בעצמות בשני העשורים
הקודמים ,כלל טיפול תוך ורידי בביספוספונטים
) Aredia (Pamidronateו.(Zoledronic Acid) Zomera-
למרות זאת  50%מהחולים עדיין סבלו מאירועים גרמיים.
תרופות מקבוצת הביספוספונטים עלולות לגרום לפגיעה
כלייתית ופגיעה בעצמות הלסת ,עד להופעת נגעים נמקיים
בלסת .Osteonecrosis of the Jaw (ONJ) -

מנגנון הפעולה
בעצמות השלד מתקיימים באופן טבעי ובמקביל שני
תהליכים ,של הרס ובניית עצם .תאים אוסטאובלסטים
(תאים בוני עצם) ותאים אוסטאוקלסטים (תאים הורסי
עצם) המצויים בעצם ,פועלים במקביל ליצירת עצם
וספיגתה .כמו כן ,מצויים בעצם חלבונים שונים כגון:
ראנקלRANKL ligand - Receptor Activator of Nuclear :
factor Kappa B

אוסטאופרוטגרין OPG :חלבון המווסת את פעילות התאים
האוסטאוקלסטים.
נוכחותה של גרורה בעצם (איור  )1גורמת להפרשה של
גורמי גדילה ( )growth factorsשונים כמו  TNF ,IL1ועוד.
חומרים אלה גורמים לביטוי יתר של חלבון ראנקל על פני
התאים האוסטאובלסטים .חלבון ראנקל נקשר לרצפטור
שלו ,ראנק ,שעל פני התאים האוסטאוקלאסטים ובכך גורם
לשפעול של התאים האוסטאוקלסטים וחוזר חלילה .מעגל
זה (שנקרא מעגל הרס העצם) מואץ ,ומופר שיווי המשקל
בין ספיגת העצם לבנייתה.
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 Denosumabהינו נוגדן חד שבטי ממקור אנושי ,בעל זיקה
גבוהה וייחודית לחלבון ראנקל Denosumab .מחקה את
פעילות האוסטאופרוטגרין ( )OPGונקשר לראנקל (איור ,)2
מונע את התקשרותו לראנק ומעכב את ההבשלה ,התפקוד
וההישרדות של התאים האוסטאוקלסטים ,ובכך מעכב את
ספיגת עצם ואת המשך מעגל הרס העצם (Rolfo et al.,
.)2014

יעילות התרופה

כמו גם את השימוש באופיואיד חזק ואת ההחמרה באיכות
החיים של חולים אלו (.)von Moos et al., 2013

אופן מתן ומינון

 Denosumabניתן בזריקה תת עורית ,במינון של  120מ"ג,
אחת ל 4-שבועות.
עם תחילת הטיפול ב Denosumab-מומלץ לתת תוסף של
סידן במינון  500מ"ג ביום וויטמין  Dבמינון  400יחב"ל ביום,
למעט חולים הסובלים מהיפרקלצמיה.
במטופלים עם היפוקלצמיה קיימת ,יש לתקנה לפני
התחלת הטיפול ב .Denosumab-בהיפוקלצמיה תוך כדי
טיפול ,יש לשקול העלאת מינון סידן ).(Body et al., 2015

תופעות לוואי

איור  :2פעילות  Denosumabבעיכוב ספיגת העצם
באנליזה של מעל  5,700חולים עם סרטן מתקדם מסוגים
שונים ,הוכח שטיפול ב Denosumab -הדגים יעילות על
פני טיפול ב Zoledronic acid -למניעה של  ,SREבקרב
חולים עם גרורות בעצמות (.)Lipton et al., 2012
טיפול ב Denosumab-דוחה בשמונה חודשים את הופעת
האירוע הגרמי הראשון ביחס ל ,Zoledronic acid -וכן
מראה עליונות במניעה של אירועים גרמיים ,כגון שברים
פתולוגיים ולחץ על חוט השדרה ( ;Henry et al., 2011
.)Fizazi et al., 2011; Stopeck et al., 2010
בחולי סרטן ריאות מסוגים שונים Denosumab ,הראה
חציון הישרדות כוללת (  )OSמשופר באופן משמעותי
בהשוואה ל Zoledronic acid -עם הבדל של  1.2חודשים
(חציון  KM=8.9חודשים לעומת  7.7חודשיםHR= 0.80; 95% ,
(Scagliotti et al., 2012) .)CI= .67-0.95, p= 0.01
 Denosumabדחה התחלה של כאב ברמה בינונית-גבוהה,
בקרב מטופלים עם גרורות בעצמות ב 6.5 -חודשים,
לעומת  4.7חודשים בטיפול ב ,zoledronic acid -וכן דחה
את ההתערבות הקלינית בטיפול בכאב באופן משמעותי,

)Osteonecrosis of the Jaw (ONJ

על פי דיווחי המחקרים נמק של עצם הלסת נצפה
בשכיחות של  .1.8%עלול להתרחש במטופלים המקבלים
את התרופה זמן ממושך .גורמי סיכון ל ONJ -כוללים:
פרוצדורה דנטלית חודרנית ,היגיינת פה ירודה ,מחלות
חניכיים קודמות ,מחלה מתקדמת ,זיהום ,גיל מבוגר,
טיפולים מקבילים ,כימותרפיה ,הקרנות לראש ולצוואר
ועישון.
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איור  :1מעגל הרס העצם בנוכחות גרורה בעצם

התופעות השכיחות ביותר שתועדו :היפופוספטמיה (,)32%
בחילה ( ,)31%עייפות ( ,)27%אנמיה ( ,)27%כאב גב (,)25%
חולשה ( ,)21%עצירות ( ,)21%קוצר נשימה ( ,)21%כאבי
מפרקים ( ,)20%שלשול ( ,)20%בצקת פריפרית ( ,)17%חום
(.)14%
היפוקלצמיה ( )10%עלולה להתרחש בכל תקופת זמן
במהלך הטיפול ,אך אופיינית בעיקר לתחילת הטיפול.
עם התחלת הטיפול ב Denosumab-יש לערוך ניטור של
רמות הסידן:
•לפני מתן המנה הראשונה.
•שבועיים לאחר מתן המנה הראשונה.
•אחת לחודש לאורך תקופת הטיפול.
ניטור נוסף של רמות הסידן נדרש ,אם קיים חשד לתסמינים
של היפוקלצמיה (עוויתות ,פרכוסים ושינויים במצב
המנטאלי) ,או במטופלים עם גורמי סיכון להיפוקלצמיה,
כגון מטופלים עם כשל כלייתי חמור ( creatinine
.)clearance <30
בקבוצות סיכון לחסר בוויטמין  ,Dמומלץ לבדוק רמת
ויטמין  Dולתקנו לפני התחלת הטיפול ב.Denosumab -
קבוצות סיכון לחסר בוויטמין  Dכוללות :קשישים ,חולים
המרותקים לבית ,אנשים כהי עור ,מבוגרים הלוקים
בהשמנה ,חולים במחלות כליה וכבד ,חולים הלוקים בתת-
ספיגה ,מטופלים הנוטלים סטרואידים ,תרופות נוגדות
כפיון ,חולים באוסטיאופורוזיס.

ממדף התרופות
Henry, D. H., Coasta, L., Goldwasser, F., Hirsh,
V., Hungaria, V., Prausova, J., . . . Yeh, H. (2011).
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metastases in patients with advanced cancer
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myeloma. Journal of Clinical Oncology, 1125-1132.
doi: 10.1200/JCO.2010.31.3304

 יש לבצע בדיקה שלDenosumab -לפני התחלת הטיפול ב
 יש להימנע.רופא פה ולסת ולסיים טיפולי שיניים דחופים
.Denosumab מטיפולי שיניים חודרניים בזמן קבלת
.חשוב להדריך את המטופל לגבי שמירה על היגיינת הפה
 לא מחייב התאמת מינון בחוליםDenosumab -הטיפול ב
.עם כשל כלייתי

Lipton, A. Fizazi, K. Stopeck, A. T. Henry, D. H. Brown,
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ejca.2012.08.002
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 יכולים לגרום לנכות ולתחלואה הכוללת כאביםSRE
 צורך, פגיעה בשליטה על סוגרים, פגיעה בניידות,עזים
.בהתערבויות וטיפולים נוספים וכן אשפוזים חוזרים
 הוכחה במחקרים כמאריכה את הזמן עדDenosumab
 ובכך משפרת את איכות החיים,להופעת אירוע גרמי ראשון
 יתרון נוסף הוא שהתרופה ניתנת במסגרת.של המטופל
 דבר החוסך מהמטופל הגעה,מרפאת האם של המטופל
 גורמת בסבירותDenosumab  עם זאת.לבית החולים
-גבוהה יותר לאירועים של היפוקלצמיה ביחס ל
 מהמטופלים12.4%- מחקרים מראים ש.Zoledronic acid
 סובלים מאירוע של היפוקלצמיה בדרגהDenosumab-ב
.Zoledronic acid- בקרב המטופלים ב5.3%  לעומת, ויותר2
 יש חשיבות רבה,מכיוון שהתרופה ניתנת במסגרת הקהילה
, הנוגע למצבו של המטופל,בשמירה על מעבר מידע רציף
אחות המרפאה/אחות הקהילה לבין רופא/בין רופא
 וזאת כדי לשמור על בטיחות במתן התרופה,האונקולוגית
.ולמנוע אירועים של היפוקלצמיה
GlaxoSmithKline האיורים באדיבות חברת
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מאפייני כאב מתפרץ

ד״ר ענת רומם

®FENTORA
שם מסחריFENTORA® :
מרכיב פעילFENTANYL CITRATE :
דרך פעולהOraVescent®technology :

רקע
כאב מתפרץ מוגדר כאירוע פתאומי של כאב חד אשר
מופיע בפתאומיות ,או כאב מתפרץ הקשור לפעולה צפויה,
או לחלופין כתגובה פתאומית לגורם בלתי נשלט ,וזאת
כאשר הטיפול בכאב אשר נרשם עבור המטופל כטיפול
קבוע ,נמצא תחת שליטה תרופתית אופטימלית.
טיפול קבוע במשככי כאב מוגדר כטיפול ממושך
באופיואידים אשר כולל :מתן מורפין פומי במינון של
 60מ"ג יומי (  ,)day/Oral Morphine 60 mgמדבקת
פנטניל  25מק"ג לשעה ( ,)Fentanyl Patch 25 mcg/hr
אוקסיקודון  30מ"ג יומי ()Oral Oxycodone 30 mg/day
או  8מ"ג הידרומורפין יומי במשך  7ימים ויותר ( Oral
.)Hydromorphone 8mg/day
השימוש במורפין מושהה ,שכיח כטיפול בכאב ממקור
סרטני .התחלת פעילות מורפין בשחרור מושהה הינה מעל
 40דקות ,זמן עד להשפעה מקסימלית המקלה על הכאב
הינה מעבר ל 60-דקות וזמן פעולה מרבי כולל הינו עד 6
שעות .מכאן ,שמאפיינים אלו אינם מאפשרים כיסוי טיפולי
בכאב מתפרץ.
ד"ר ענת רומם  ,RN, DNPמומחית קלינית בטיפול תומך,
היחידה לטיפול תומך ,מרכז רפואי שערי צדק.
מרצה במכון טל ,הפקולטה למדעי החיים
והבריאות  -בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ,ירושלים.
ayal1234@gmail.com

דרך מתן

) Fentora®/Effentora® (Fentanyl buccal tabletהינה
טבליה תסיסה של פנטניל ציטרט ,אשר נצמדת לריריות
הפה ,מעל החך האחורי ,בין החלק הפנימי העליון של הלחי
והחניכיים או מתחת ללשון ,ונשארת צמודה במקומה עד
סיום פעולתה בממוצע  14-25דקות .זמן ההתמוססות לא
קשור לזמן ההשפעה של התכשיר ,שמתחיל לעבוד לאחר
 5דקות בממוצע ,וכבר לאחר כ 10-דקות נוצרת הקלה
משמעותית בכאב.

דרך פעולה
האופיואידים השכיחים בטיפול בכאב כדוגמת מורפין
ונגזרותיו ,נקשרים לשלושה סוגי רצפטורים :מיו ,דלתא
וקפא .הרצפטורים הללו נמצאים במערכת העצבים
המרכזית ,ובמערכת העצבים הפריפרית Fentora .נקשרת
לרצפטור מיו ( )µבלבד.
 Fentoraכטבליה תסיסה של פנטניל ציטרט ,יוצרת שינוי
ברמות החומציות בתמיסה מימית .תחילה מפחיתה
התרופה את רמת החומציות בחלל הפה ,ובכך הופכת את
הפנטניל מתאים לספיגה ברוק .בשלב השני ,בעת שחרור
פחמן דו חמצני ברירית ,רמת החומצה עולה ומאפשרת
את ריכוז הפנטניל בחלל הפה וחדירות טובה יותר בריריות.
שימוש בטכנולוגיה חדשה זאת מהווה פתרון אופטימלי
לספיגה בריריות חלל הפה ומעבר מהיר לזרם הדם .יתרה
מכך ,ספיגת התרופה אינה מושפעת מתפקודי הכבד או
הכליה .מידת הספיגה של  Fentoraהינה Elsner et( 65%
.)al., 2011
 Fentoraלטיפול בכאב מתפרץ דורש טיטרציה ,אשר אינה
תלויה בטיפול משכך הכאב הקבוע הנרשם עבור המטופל.
 66%מהמטופלים ישיגו שליטה טובה בכאב.
יעילותה ובטיחות של  Fentoraנבדקו במחקר פאזה
שלישית ,לבדיקת סבילות אופיואידים במטופלים
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לאורך שנים מורפין נחשבה תרופת הבחירה לטיפול בכאב
מתפרץ ,במטופלים החולים במחלת הסרטן ,אולם ,זמן
השגת האפקט האנלגטי המיטבי של מורפין הינו ארוך
ולעיתים מושהה ,ואינו מתאים לניהול טיפול באירועים
פתאומיים וחדים של כאב מתפרץ ,Fentora .אשר אושרה
לטיפול בארה"ב ובאירופה ,מוכיחה יעילות רבה בהשפעה
מהירה ומיטבית בסוג כאב זה.
 Fentoraתינתן בהתוויה הבאה :טיפול בכאב מתפרץ,
במטופלים הסובלים ממחלה ממארת.
נמצאת במסגרת סל שרותי הבריאות הממלכתי ובתהליך
הכנסת התרופה בכל הקופות חולים.

כאב מתפרץ מאופיין כאירוע חד ,אשר מחמיר ומגיע
לשיאו בין  3עד  10דקות מתחילתו ונמשך עד  60דקות
בממוצע .כאב מתפרץ שכיח בסוגי ממאירות שונים,
ומדווח בקרב  20%עד  95%מהחולים .כאב מתפרץ ,מקורו
נוסיספטיבי (הנגרם כתוצאה מנזק לרקמה) ,עצבי או שילוב
בין נוסיספטיבי ועצבי יחדיו .הכאב ,מקורו מהגידול עצמו,
פיזור גרורתי ,טיפול כימי או קרינתי ומושפע מגורמים
פסיכולוגים וחברתיים ,המלווים את המחלה הממארת.
כאב מתפרץ מלווה בפגיעה באיכות חיי המטופל ,הכוללת
ירידה במוביליות ,פגיעה באיכות השינה ,הפרעות במצב
רוח ,חרדה ודיכאון ,עליה בדיווח על תופעות לוואי ,קושי
בשמירה על מסגרת עבודה ועל פעילויות חיים יומיומיות.

ממדף התרופות
הסובלים ממחלה ממארת .מתן מנה בודדת בטווח הנע בין
 100ug-800ugהביא לשינוי קליני ברמת הכאב המתפרץ,
בטווח של  15-60דקות ממתן התרופה .מתן טבליה
תסיסה נמצאה כבעלת רמת סבילות גבוהה לתופעות
הלוואי השכיחות ,בקרב החולים המקבלים אופיואידים
).(Smith, 2013
בקליניקה היומיומית ,טבליה תסיסה של פנטניל ציטרט
מאפשרת תגובה לכאב מתפרץ בזמן קצר .טבליה תסיסה
במתן פומי הינה דרך המתן המומלצת על ידי ארגון
הבריאות העולמי ודרך זו נוחה ובטוחה ,הן למטופל והן
למטפל ,שאיננה דורשת התערבות נוספת לאחר מתן
התרופה .מאידך ,במתן פנטניל בצורת  Actiqמתאפשרת
גמישות טיפולית והוצאתה מהפה מיד כאשר מושג אפקט
מספק בשליטה בכאב .דיווחים קליניים המתייחסים ל-
 Fentoraמדגישים ,כי צוותים המומחים לכאב דיווחו כי
טווח הזמן להקלה בכאב עבור מטופליהם הושג כעבור 15
דקות .במקביל לכך יש לציין ,כי המטופלים דווחו מילולית
על הקלה בכאב מתפרץ כעבור  5-10דקות מנטילת
התרופה .זמן זה מהיר יותר בהשוואה לתרופות שאינן
בהתוויה ובשימוש לטיפול בכאב מתפרץ ,כגון אוקסיקודון
או מורפין .הזמן להשגת הקלה בכאב בעת שימוש
ב Fentora -מהיר יותר מתרופות הדור הקודם .באשר
למרכיבי איכות חיים :שימוש ב Fentora -הוביל לשיפור של
 24%בתחושת מתח וחרדה 21% ,שיפור בתחושת עייפות,

 16%דווחו על הטבה בתחושת דיכאון ו 15% -דווחו על ירידה
בתחושת כעס ועוינות (.)Davis, 2011; Smith, 2013
במטופלים הסובלים מכאב כרוני :כאבי גב תחתון וכאב
עצבי ,הודגמה הקלה בכאב מתפרץ ,בשני מחקרים
מבוקרים אשר בוצעו בשנת  2007בקרב  220מטופלים
ונוטלים אופיואידים באופן קבוע ,שדווחה כעבור  10דקות,
באפקט השפעה שנמשך כשעתיים .לא דווח בעבודה זו על
מינון מומלץ ).(Farrar, et al., 2010; Smith, 2013
 Fentoraמציגה יתרונות נוספים Fentora .הינה טבליה
מסיסה ללא סוכר ואינה דורשת חיכוך ממושך עם רירית
חלל הפה Fentora .כטבליה מסיסה מהווה פתרון נכון עבור
מטופלים ,אשר חווים חולשה מתקדמת ,קושי בבליעה,
ופגיעה מערכתית ביכולת ספיגת תרופות נוגדות כאב.

אופן המתן ,מינון ותופעות לוואי

 Fentoraהינה טבליה מסיסה הניתנת במתן פומי לטיפול
בכאב מתפרץ.
יש להדריך את המטופל להניח את הטבליה בשלמותה
קרוב לשן הטוחנת ,בין החניכיים והלחי ,או לחלופין
לשים את הטבליה מתחת ללשון .אין לרסק או לבלוע את
התרופה.
היות שהטבליה נצמדת לריריות ,היא מהווה פתרון מותאם
למטופלים בעלי שיניים תותבות Fentora .ניתנת במינונים
הבאים100ug, 200ug, 400ug, 600ug, 800ug :

אינדיקציה

טיפול בכאב מתפרץ במטופלים אשר מקבלים אופיואידים וחולים במחלה ממארת
מעל גיל 18

דרך פעולה

 µרצפטור אגוניסט אופיואידי

מינון

ug 100-800
Fentora 200 ug = Actiq 400ug

דרך מתן

ריריות חלל הפה ,לחי ,אין לבלוע את התרופה

תדירות

בעת הצורך לכאב מתפרץ ,מתן מנה אחת בלבד ,במידת ולא מושגת הקלה מספקת יש
לתת מנה נוספת כעבור  30דקות (אין לעלות במינון)
יש לשמור על מרווח של  4שעות בין מנות ההצלה לאחר השגת הקלה בכאב מתפרץ.
מוות יכול להופיע משימוש תכוף בתרופה מעבר לנרשם.
אין לתת פנטורה למטופלים נאיבים לאופיואידים.

פרמקוקינטיקה -נבדק עבור מינון מקסימלי  800ugבנבדקים בריאים
עליה בפלסמה

1.6 ng/ml

זמן לעליה מקסימלית
בפלסמה

0.7 hr

זמן פינוי מהגוף

11.7 hr

תופעות לוואי ≤5%

בחילה ,סחרחורת ,כאב ראש ,עייפות ,הקאה ,תשישות ,עצירות וחולשה
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טיטרציה להשגת שליטה הינה עד  .400ugבמידה ולא
מושגת שליטה בכאב מתפרץ יש לעלות ב200ug -
בכל אירוע כאב חריף ,אך אין לעבור מינון של 800ug
).(Hans, 2013
אין לתת למטופל מספר מרשמים המכילים מינונים שונים
של .Fentora
במחקר לא רנדומלי נמצא היחס התרופתי הבא:
Methadon 12mg = Fentora 100ug
Oxycodone 7.5mg = Fentora 100ug

תופעות הלוואי :בחילות ( ,)22%סחרחורת ( ,)22%הקאות
( ,)11%תשישות ( ,)10%עצירות ( )8%וחולשה ( .)2%רב
תופעות הלוואי דווחו בדרגת חומרה קלה עד בינונית .יש
לציין ,כי אין קורלציה בין מינון התרופה ומהירות הספיגה
בריריות.
התווית נגד :מטופלים אשר מעולם לא קבלו אופיואידים.
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תודה

לאגודה למלחמה בסרטן

על הסיוע בהפצת העיתון ובקיום פעולותיה השונות של העמותה
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סיכום
עבורנו ,כאנשי מקצוע החשופים לסבל ולכאב באופן
יומיומי ,תרופה יעילה נוגדת כאב ,המאפשרת שליטה
מיידית בכאב מתפרץ ,מהווה כלי זמין לשיפור איכות
החיים ולמתן פסק זמן מחוויית החולי והכאבFentora .
מאפשרת שמירה על תחושת הנורמליות בחיי היומיום,
ויותר מכך ,שליטה אפקטיבית בכאב מעוררת במטופל את
חדוות החיים והצבת מטרות אישיות עתידיות.

מקורות

