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 באשפוז פסיכיאטריניהול כאב 

 י  כלל .1

 .המטופלים, הפרעות פיזיולוגיות, נפשיות ופגיעה בנוחות ורווחת א סימפטום סובייקטיבי הגורם לסבלכאב הו

ל יטיפול יע בעת תכנון הטיפול בכאב יש לשתף את המטופל אודות הסבירות לכאב, סיבות ואפשרויות הטיפול.

 טיפול ורווחת המטופל. בכאב יסייע לאיכות 

קיימת רגישות יתר  ולהעריך את תחושת הכאב. מתקשים עקב מחלתם להביע במחלות נפש,מטופלים הלוקים 

מהצוות הרפואי ביצוע התערבות טיפולית הכוללת  מצב זה מצריךלכאב אקוטי ורגישות פחותה לכאב כרוני. 

: תנועת גוף ותנוחה, הבעת פנים םיפסיכוסוציאליו פיזיולוגיים התנהגותייםמדדים על פי הסתכלות ואומדן 

  .ועוד חוסר מוטיבציה ,בסימנים חיוניים, שינויים ומימיקה, השמעת קולות אנחות

    המטר .2

  .תהליך ניהול הכאב במטופליםלהגדיר את 

 מסמכים ישימים     .3

 .1996   -חוק זכויות החולה התשנ"ו .3.1

 .1991 -חוק טיפול בחולי נפש  התשנ"א .3.2

  .1992-לטיפול בחולי נפש התשנ"ב תקנות  .3.3

 "אומדן מניעה וטיפול בכאב על ידי אחות מוסמכת  155/19חוזר מנהל הסיעוד מס'  .3.4

 במערך האשפוז והקהילה .

     הגדרות .4

 במנוחה ובתנועה. נמצאמטופל  המתייחס למדידת עוצמת כאב כאשר אומדן ה –אומדן כאב 

 וסמכות   אחריות .5

 .לבריאות הנפש או מי מטעמו ראש האגף עדכון הנוהל הינו באחריות .5.1

 האחריות לביצוע אומדן כאב למטופלים היא של אחות מוסמכת.  .5.2

 הסמכות לביצוע אומדן כאב היא של אחות מוסמכת. .5.3

  היא של אחות מוסמכת. OTCהסמכות למתן תרופות  .5.4

   השיט .6

שעות  12 –ולא יאוחר מ  של המטופל עם האנמנזה הסיעודית בקבלתו אומדן כאב ראשוני חות תבצעהא .6.1

 מקבלתו. 

 , יבוצע אומדן כאב לפחות פעם אחת במשמרת. חים על עוצמת כאב  בינונית ומעלההמדוולמטופלים  .6.2

המקבלים תרופות לשיכוך כאב, יש לבצע אומדן כאב לפני ואחרי מתן התרופה, בהתאם   למטופלים .6.3

 1אחרי   POדקות, 30לבדוק אחרי  IV/IM :לפרמקודינמיקה של התרופה ודרך המתן של התרופה שניתנה

 שעה.

הגות, הופעת שינויים בהתנ לסימנים העשויים להצביע על כאב: שאינם מתקשרים יש לשים לב למטופלים .6.4

 . כמו גם לאספקטים פיזיים ופסיכוסוציאליים .ועוד שינויים בלחץ דם ודופקשקט פסיכומוטורי, בכי, -אי

ינויים שוקיימים  ממנו הערכה מילולית ברורה לגבי הכאבשלא ניתן לקבל מטופל בכל מקרה של  .6.5

מסודר ועקבי בהנחה שקיים כאב בהתאם  , יש ליזום טיפול נוגד כאבםייהתנהגותיים/פיזיים/פסיכוסוציאל

 . למחלה או לפגיעה

 האם יש/אין כאב. במידה והתשובה חיובית, יש לברר מאושפזים / מטופלים ע"י תשאול הנעש אומדן הכאב .6.6
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סרגל ( (Numerical scaleמספרים סרגל עוצמת הכאב באמצעות שימוש בסרגל כאב. לדוגמא,  את

 .וכדומה( איורים Category scale) וריותקטג

לאחר כל המטופל ( ומעלה, יש להמשיך לאמוד כאב אצל 10מתוך  4ב שבו נמדדה עוצמת כאב מבינוני )במצ

 טיפול ולפחות אחת למשמרת. 

 על האחות: .6.7

)בדיקות פולשניות  לגבי אומדן הכאב, סיבות ()בהסכמת המטופל את המטופל ומשפחתולהדריך  .6.7.1

 .וההתערבות הטיפולית (עודו , בעיות גופניות המלוות בכאבניתוחים

 להדריך את הצוות בנושא ביצוע אומדן כאב ושימוש בסרגלי מדידה . .6.7.2

פי פרוטוקולים -לתת טיפול לפי הוראת טיפול הרשומה בגיליון הרפואי / טיפול באופן יזום על .6.7.3

 O.T.Cמאושרים / עפ"י נוהל  

התערבות  /הטיפול התרופתי בכאב  ,ותכלול: ממצאי האומדן ברשומה הרפואיתעוצמת הכאב תתועד  .6.8

 גובות המטופל לטיפול.ות אחרת

 רישום ותיעוד .7

לרשום ולתעד את הנושאים שבתחום אחריותו וסמכותו בהתאם לדרישות חוק זכויות כל איש צוות מחויב 

  .החולה
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 (6)סעיף  עליהם מבוסס הנוהל אלמנטים מדידים

 ( COP.6)  ניהול בכאב JCI בהתאמה לנוהל 

     

 

 
 

 

 

 מכאב. לזיהוי מטופלים הסובליםבהתבסס על היקף השירותים הניתנים, בבית החולים קיימים תהליכים 

 הוא תוצאה צפויה של טיפולים, הליכים או בדיקות מתוכננים, המטופלים מדווחים עלכאשר הכאב 

 הסבירות לכאב ועל האפשרויות לניהול הכאב.

ניהול הכאב. ויעדי  מטופלים הסובלים מכאב מקבלים טיפול בהתאם להנחיות 

המתייחסים לקשר והדרכת ית החולים קיימים תהליכים בהתבסס על היקף השירותים הניתנים, בב

 בנושא ניהול הכאב.בני משפחותיהם ו המטופלים

.בהתבסס על היקף השירותים הניתנים, בבית החולים קיימים תהליכים להדרכת הצוות לגבי כאב 

   


