
 
 
 
 

 יחידה לשיכוך כאבה    
 הדסה הר הצופים     

ן אי© רפואי. כל הזכויות שמורות להדסה  המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי

הדסה. החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים  בכתב מאת לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור

 למטופל/ת". באתר: "דפי מידע www.hadassah.org.ilניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט:   2020.כאחד

 

 הנחיית שיקוף / אולטראסאונדפולשנית ב הביצוע פעוללאחר מטופל  הדרכת
 

 מטופל יקר,
המלצות להמשך  ערכנו עבורך דף מידע זה,ב. טיפול פולשני נגד כאביםאחר ל מבית החולים הנך משתחרר
 מעקב וטיפול.

 
 הנחיות לאחר הטיפול:

 נדרשת השגחה של כחצי שעה עד שעה 
  מהמיטה תהיה בליווי הצוות הרפואי בלבדראשונה ירידה 
 על פי הנחיית הצוות  הרפואי  -ניתן לאכול ולשתות 
 ניתן להיעזר במשככי כאב בהתאם להנחיית  ,לאחר ההזרקה תתכן תחושת כאב באזור ההזרקה

 הרופא
 מומלץ להימנע מפעילות פיזית מאומצת(. למחרת הטיפול ניתן לחזור  מומלצת מנוחה ביום הטיפול(

 לפעילות שגרתית
  שעות לאחר הטיפול 8נהיגה אסורה 
  בהתאם להנחיות הרופא -המשך טיפול תרופתי / חידוש הטיפול 
 עלולים לעלות באופן זמני. יש או הסוכר רמות ערכי לחץ הדם  - תבחולים עם יתר לחץ דם ו/או סוכר

 ימים שלאחר הטיפול 3 –מעקב תכוף אחר ערכי לחץ הדם והסוכר ב  לבצע
 4 שעות לאחר הטיפול ניתן להסיר את החבישה מאזור ההזרקה ולהתקלח 
  תתבקש לעקוב ולתעד את השפעת הטיפול על ימים,  7-10הקלה בכאב הינה הדרגתית וצפויה תוך

 תחושת הכאב ועוצמתו, בהתאם להנחיית הצוות
 

 לאחר הטיפול: אפשריות עות לוואי תופ
 רגישות מקומית במקום החדרת המחט, החולפת תוך זמן קצר 
 נימול וחולשה זמנית באזור המוזרק או בגפה הקרובה לאזור הזריקה 
 שינוי בערכי לחץ הדם, ברמות הסוכר, השומנים כשבוע לאחר הטיפול 
 חולשה, סחרחורת ועייפות 

 מופיעות, הן זמניות וחולפות לרוב ללא טיפול.חשוב לציין כי תופעות אלו, במידה והן 
 

 מעקב וטיפול:המשך 

 תוזמן לביקורת במרפאה או להזרקה נוספת בהתאם להחלטת הרופא המטפל.

 
    יש לפנות לגורם רפואי במקרים הבאים:

  מעלות צלזיוס 38חום גוף מעל 
 הופעת  צמרמורות 
 הפרשה מאזור ההזרקה 
 כאב עז שאינו זהה לכאב המוכר 
 באיבר הקרוב להזרקה ו/או חולשה מתקדמת ירידה מתקדמת בתחושה 
  לא מאוזנים עם הטיפולוערכי סוכר רמות לחץ דם 
 )כאבי ראש חזקים ואי שליטה על סוגרים )לאחר הזרקה אפידוראלית 
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 הדסה הר הצופים – היחידה לשיכוך כאבצוות  בברכת בריאות איתנה,
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