
מטופל/ת יקר/ה
דף מידע זה נועד לעזור לך להבין טוב יותר את גישתה של הדסה למניעה וטיפול בכאב.

מידע על כאב שלאחר ניתוח יינתן בדף הסבר נפרד.

בבית החולים מבוצעים הליכים אבחנתיים וטיפוליים שונים. חלקם אינם כרוכים בכאב  )כמו צילום או סיטי(, חלקם כרוכים באי נוחות 

או כאב קל )לדוגמא לקיחת דם מהוריד(, וחלקם כרוכים בכאב יותר משמעותי )כגון הכנסת נקז או ניתוח(.  ישנם מטופלים המאושפזים 

לבירור כאב חדש ואחרים מגיעים לאשפוז כשברקע בעיית כאב כרונית )כמו כאבי גב או פיברומיאלגיה( . לא תמיד ניתן למנוע לחלוטין 

כאב,  אך לצוות המטפל בהדסה יש מחויבות לנושא ונעשה את מירב המאמצים למנוע או להפחית כאב.

למה חשוב לטפל בכאב?
טיפול טוב בכאב מאפשר תחושת נוחות וביצוע פעילויות הדרושות להחלמה ולחזרה לתפקוד. כשכואב פחות, השינה טובה יותר, החרדה 

פוחתת וההתמודדות עם האשפוז קלה יותר.

כיצד נדע שכואב לך?
ניתן לדווח לצוות על עוצמת הכאב שלך באמצעות מספר בין 0-10  )0 לא כואב כלל, 10 כאב בלתי נסבל(, או בתיאור מילולי:  לא כואב 

בכלל, כאב קל ,כאב בינוני, כאב חזק או בלתי נסבל. בנוסף, ישאל אותך הצוות המטפל באופן יזום האם יש לך כאב וכמה הוא מפריע 

לתפקוד ולרווחה שלך.

כמה כללים שיעזרו לך לקבל טיפול טוב יותר בכאב שלך:
ספר/י לנו אם כואב לך: איפה כואב וכמה זה מפריע לתפקוד היום יומי שלך.. 1

חשוב לדווח על הכאב כשהוא מתחיל להפריע, אין צורך לחכות שיהיה חזק.. 2

לפני ביצוע הליך הכרוך בכאב, שאל/י את הצוות כיצד ניתן למנוע או להפחית את הכאב.. 3

זכותך לקבל טיפול, נעשה את מירב המאמצים להקל עליך. ספר/י לנו אם הטיפול עזר.. 4

במקרים של כאב חד קשה לאיזון, יכול הצוות המטפל לבקש ייעוץ מצוות השירות לטיפול בכאב.. 5

במקרים של כאב כרוני,  ניתן להזמין לאחר השחרור תור למרפאת הכאב של הדסה: 02-5844111.                    . 6

בעת השחרור: במידה ונדרש המשך טיפול תרופתי בכאב, וודא/י קבלת מרשם או המלצות כתובות  להמשך טיפול.. 7

בברכת רפואה שלמה, צוות המחלקה וצוות הטיפול בכאב
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מידע בנושא מניעה וטיפול בכאב

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי. 
כל הזכויות שמורות להדסה © אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה. 2019. 

ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט: www.hadassah.org.il באתר: "דפי מידע למטופל/ת".

|סרגל כאב | |шкала боли pain scale

סרגל כאב למטופל מתקשר מבוגר או ילד (10-0)

אין כאב בכלל
NO PAIN

СОВСЕМ НЕ БОЛИТ

כאב חלש
MILD

СЛАБАЯ БОЛЬ

כאב בינוני
MODERATE

НЕСИЛЬНАЯ БОЛЬ

כאב חזק
SEVERE

СИЛЬНАЯ БОЛЬ

כאב בלתי נסבל
EXCRUCIATING

НЕВЫНОСИМАЯ БОЛЬ
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