פרופ' דבי רונן
אורטופד מנתח החלפות מפרקים

איך מפחיתים כאב לפני ואחרי ניתוח
מטופל/ת יקר/ה.
כידוע לך אנו משתמשים בשיטה ייחודית להפחתת הכאב ,השיטה מבוססת
על ניסיון אשר נצבר במרכזים מובילים מכל העולם בתחום החלפות
המפרקים.
השיטה מבוססת על שילוב של מספר קבוצות של תרופות והתחלת הטיפול
התרופתי טרם הניתוח .היתרון הוא הפחתת המינון היחסי של כל אחת
מהתרופות .הפחתת תופעות הלוואי וחסימה של יותר חיישני כאב.
הניתוח נעשה בטכניקות חדישות ובמיומנות רבה ,לשם הפחתת הנזק
הרקמתי ,קיצור משך ההחלמה והצלחה מקסימלית של הניתוח.
ניתוחי החלפת מפרק מלווים בכאב .אך לשם השגת תוצאה תפקודית טובה,
חשוב לשלוט בכאב ולהפחית אותו .כך תוכלו להתמיד בפיזיותרפיה ולחזור
לתפקוד מהר וטוב יותר.
השיטה כוללת טיפול לפני ניתוח ,במהלך האשפוז ולאחר השחרור.
מטרת החוברת היא להדריך אותך לגבי נטילת התרופות לפני הניתוח
ולאחריו .איך מפחיתים כאב לפני ואחרי ניתוח
בכל מקרה של שאלה ניתן לפנות אלינו  24שעות ביממה  7ימים בשבוע,
להתייעץ ולשאול ואנו נשמח לעזור ולתת לך את השירות הטוב ביותר

טיפול מובנה ומושכל -יפחית כאב וסיבוכים וישפר במהרה את
איכות החיים
יגביר את יעילות ובטיחות הטיפול.
יאפשר שיקום מהיר ונעים ,ללא סיבוכים.
יאפשר חזרה מהירה לאיכות חיים ולפעילות
08-9349841

153-89349841
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מטרות מפגש טרום ניתוח
ריכוז ומעבר על המידע הרפואי מרופא הקהילה )מחלות הרקע
והיסטוריית הכאב של המטופל( לשם התאמת הטיפול סביב הניתוח.
מידע לגבי הניתוח ,ולגבי תקופת השיקום וההחלמה
מעבר על טבלת מועדי נטילת התרופות )מידע מקצועי בכתב ,בע"פ
ובמדיה הדיגיטלית לגבי הטיפול בכאב .משך ההחלמה ,הטיפול בכאב
במהלך השיקום ושאלות נוספות(
קבלת מרשמים לתרופות טרם הניתוח.
החתמה על טופס הסכמה לביצוע ניתוח.

חשוב לזכור
יש חשיבות רבה לטיפול בכאב סביב הניתוח ,טרם הניתוח ,במהלכו
ואחריו.
יש להתאים את הטיפול לעוצמת הכאב.
הקפידו על קשר בין כל הגורמים המטפלים בכם :רופא המשפחה,
הצוות המנתח ,הפיזיותרפיסט וכד'.
כאב סביב הניתוח הוא תופעה נורמלית
מיד לאחר הניתוח מתחיל תהליך של בניית רקמות ,הקרוי דלקת ,משך
תהליך זה עשוי להיות מספר חודשים תהליך דלקתי מתבטא בכאב,
אודם ונפיחות .טיפול לקוי בכאב יגרום להפחתת תרגול ,הפחתת
תנועה ,פגיעה בשביעות הרצון ,שיקום איטי וחזרה איטית יותר לאיכות
חיים.
מטרתכם ומטרתנו היא להחזירכם לתנועה מלאה ואיכות חיים .טיפול
יעיל בכאב יקצר את משך השיקום וההחלמה.
08-9349841
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טיפול בכאב טרם הניתוח
טרם הניתוח ,במידה וקיים כאב ,מעריכים את עוצמתו.
הטיפול מותאם למידת הכאב ולרקע הרפואי.
תחילת הטיפול בכאב טרם הניתוח ,מטרתה לבלום הגעת גירוי כאב
למערכת העצבים המרכזית ,וכך להפחית את עוצמת הכאב גם לאחר
הניתוח.
מומלץ ליטול נוגד דלקת ,יום טרם הניתוח ,אלא אם יש הוריית נגד.

לא כואב

כאב חזק

איזון כאב לאחר הניתוח
לשם איזון כאב לאחר הניתוח ,יש צורך בהתאמת התרופות למצב הרפואי.
שילוב של מספר סוגי תרופות והמינון היומי ,תלויים בעוצמת הכאב האישית
שחווה המטופל לאחר הניתוח.
 .1תרופות אנטי-דלקתיות )סלקוקס ,אתופן(.
 .2תרופות שאינן נרקוטיות )אקמול ,אופטלגין(.
 .3תרופות נרקוטיות )משככי כאב חזקים( בכמות מוגבלת )כמו
פרקוסט(.
ישנה חשיבות להתאמה אישית של פרוטוקול הטיפול בכאב.
החלמה מניתוח החלפת מפרק יכולה להתקצר ולהיותפחות כואבת במידה
ומקפידים על נטילת משככי כאב לפי הפרוטוקול בזמנים ומינונים קבועים.
08-9349841
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טיפול בכאב בזמן הניתוח וההתאוששות
ההרדמה בניתוח  -לרב אזורית בתוספת חסמים עצביים .מפחית כאב אקוטי
לאחר הניתוח ומפחית שכיחות הופעת כאב כרוני.
בהתאוששות – מעריכים את עוצמת הכאב ,מטפלים במשככי כאב בהתאם
להמלצות ומעבירים אותם לצוות המחלקה.
במחלקה  -מבוצע אומדן כאב רציף והתאמת הטיפול בכאב בזמן האשפוז.
ומתחילים פיזיותרפיה מוקדמת לשם חזרה מהירה לפעילות.
הטיפול הביתי מבוסס על הפרוטוקול הטיפולי המתוכנן .מומלץ ליטול את
הטיפול התרופתי בהתאם למינונים ואופן הנטילה המצורפים.

ניהול הכאב ,בשיקום הביתי ,לאחר השחרור
הטיפול הביתי מבוסס על פרוטוקול טיפולי מתוכנן.
מומלץ ליטול את הטיפול התרופתי בהתאם למינונים ואופן הנטילה
המצורפים .שילוב בין קבוצות שונות של תרופות וטווחי פעולה שונים ,יעזור
לשלוט בכאב ולהתמקד בשיפור טווח התנועה של המפרק.
כשהכאב מתמתן מפחיתים שימוש בתרופות נרקוטיות ומנסים לשלוט בכאב
בעזרת נוגדי כאב בסיסיים יותר )אקמול ,אופטלגין וכו׳(.
מומלץ לעקוב אחר הנחיות המשך הטיפול והתאמתן האישית ,בהתייעצות
עם הצוות המטפל.
08-9349841
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סיכום שלבי הטיפול בכאב
.1הערכה טרום ניתוחית
•בירור התוויות נגד להרדמה.
•כאב כרוני.
•צפי כאב לאחר ניתוח.

 .2טיפול בכאב בחדר ניתוח
•נקבע בשיתוף בין המרדים ,הצוות
המנתח והמטופל.
•העדפה להרדמה אזורית וחסם עצבי.

 .3התאוששות ומחלקת אשפוז
•מעבר לטיפול פומי בכאב .
•תרופות בשחרור מושהה וטיפול
לכאב מתפרץ בשחרור מיידי.
•שילוב אופיואידים ונוגדי דלקת.

 .4שיקום ביתי
•התאמת הטיפול הביתי לפי הטיפול
במחלקה והפרוטוקול הטיפולי.
•התאמה אישית לרמת הכאב.
•שתיה ,תזונה נכונה וטיפול למניעת
עצירות וחומציות.
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153-89349841

אסותא רמת החייל ,הברזל  20ת"א

www.ronendebi.co.il
ronendo9@gmail.com

טבלת תרופות ,לטיפול בכאב ,בחודש הראשון

בשל הפחתת תנועה בשילוב הטיפול התרופתי ,תתכן עצירות .יש להקפיד
על שתיה ,תזונה נכונה וליטול תוסף למניעה ,לפי צורך.
נטילת  Rokacet plusבחצות ,רק במידת הצורך.
לפני פיזיותרפיה :להקדים את הטיפול/תוספת רוקסט פלוס/
אופטלגין/אקמול.
רק במידה ויש כאב חזק מומלץ ליטול תוספת של פרקוסט.
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טבלת מעקב
יומית ,לשבועיים
הקרובים.

נקודות לגבי הטיפול בכאב
הטבלה המצורפת מיועדת רק לחודש הראשון לאחר הניתוח.
בבסיסה :טיפול קבוע בתרופות שונות סביב השעון.
במידה ויש כאב למרות הטיפול הקבוע ,אפשר להוסיף פרקוסט אחד
בכל בלוק של טיפול .
אם הטיפול לא מספיק חזק אפשר לאחר התייעצות להחליף
 ROKACETבכדור  PERCOCETאו להוסיף כדור נוסף של נוגד
דלקת.
לאחר שבועיים של טיפול בהנחה שהכאב פחת משמעותית ,יש ליצור
קשר עם הצוות בהקשר להפחתת מינון התרופות.
למניעת עצירות ניתן ליטול  Benefiberאו לקסדין.
במידה ויש שלשול  -להפסיק נטילת לקסדין.
אם יש כתם דמי על החבישה יש לידע את הצוות ולאחר התייעצות-
להפסיק ליטול את מדלל הדם – קלקסן
לרשותכם ,טבלה למעקב ומילוי ,לשבועיים הראשונים.
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תאריכים חשובים

בהצלחה ,הצוות פה בשבילך,
לכל שאלה

