
 PCAשיכוך כאב בעזרת משאבת 

 

 

 יקרה! יולדת 
 .חשוב לנו כי במהלך הלידה תוכלי לשלוט בכאב

 בשיטה זו השליטה בכאב בידיים שלך.
 

 לחוש אפידוראלי?אמהו 
                                    , )חלל אפידוראלי( רהמעטפת חוט השדהגב ל, המוחדרת דרך זוהי תרופה לשיכוך כאב

 ומונעת כאב בפלג הגוף התחתון. 

 ? PCAמהי משאבת 
  כאב.משככות תרופות למעטפת חוט השדרה משאבה ממוחשבת שדרכה מזליפים 

 תרופה.התוספת של  את מקבלת, הייעודי על הלחצן בלחיצה

 תהליך החיבור למשאבה

 לחוש אפידוראלי.מר לך מתי השלב בו ניתן להתחיל אחים, המיילדת תאבהתאם לתנאים המתפת 

  והוא יחבר אותך  של התרופה מנה ראשוניתתוזלף על ידו האפידורלי, שהמרדים יחדיר את הצנתר לאחר
 . שאבהלמ

  המשאבהיולדת(. ומשתנה מיולדת לכעבור כרבע שעה תחושי הקלה משמעותית ברמת הכאב )אישי 
 המשכי.פן באוזליף תרופה ת

  לחוש באופן מיטביהאהמיילדת תעקוב אחר רמת הכאב עד שתוכח יעילות. 

 ללחוץ על הלחצן? יךמתי עלי
 מנה נוספת מעבר למינון ההמשכי אותו את מקבלת.זרים שיעל מנת לחצן העלייך ללחוץ על  זקהכאב מתח כאשר

 

 !בלבד ך הינו אישי ומיועד ל PCA-השימוש במכשיר ה
 שה צורך.יגלחוץ על הלחצן כאשר את מררשאית לרק את 

 
מסמן את ושמע צפצוף יחיד ולאחריו ניתן לראות על הלחצן אור ירוק המהבהב במהלך כדקה יבזמן הלחיצה י

 .המנה הנוספת לפתהז

 ?לחוש זהבאהאם יש סיכון בשימוש 

 כדי למנוע מצב של מינון יתר.ב ליףהזל היכולשהמשאבה המרדים מתכנת מראש את הכמות המרבית 
. פני הזלפת התרופהלעיתים את עלולה לחוש גרד או תחושת נימול ברגליים, תופעות אלו יחלפו עם הפסקת 

  .תחושותייךלדת ודווחי לה על ילמי

 ללחוץ? יךכמה פעמים עלי

שתזהה את ת מיילדה דעי אתאנא ימרגישה שיפור ברמת הכאב  ךמספר פעמים ואינ על הלחצןת לחצבמידה ו
  .מחדשהבעיה ובמקרה הצורך תדאג להתאמת המינון 

 ? הבזמן שאת מחוברת למשאבלרדת מהמיטה מותר האם 
 לרדת מהמיטה כלל. אין האפידוראלי הצנתר מרגע הכנסת 

 .ךיכולתנך וניתן לשנות תנוחה במיטה לפי רצו

 ? תהיי מחוברת למשאבהעד מתי 
לדת תוציא את יהמילמחלקה,  לידההמחדר המעבר ולפני  ,כאביםו אהלידה , כאשר אין יותר צירים בתום 
 .הצנתר

 הוצאת הצנתר אינה כרוכה בכאב כלל.

 כיצד מטפלים בכאב לאחר הלידה?
 יולדות בהתאם לעוצמתו. תבמחלקיינתן הטיפול 

 . וודא האם והיכן כואב לך ומהי עוצמת כאבךתפנה אליך בפרקי זמן קבועים ות האחות המטפלת בך
 הדיווח שלך על עוצמת הכאב מאפשר לנו לתת לך טיפול יעיל.  -מי לב שי

 רק את יודעת כמה כואב לך!   הכלי לאומדן הכאב הוא סרגל כאב:
 

 צוות חדר לידה

 מחלקת הרדמה

 יחידה לטיפול בכאבה

   עריכה: צילה כהן, אסתר פרידמן


