Acil ağrı tedavisi
Hastalar için bilgi
Sayın hasta,
Bu broşürle, bir ameliyat ya da muayene sırasında Kliniğimizde kaldığınız süre boyunca meydana gelebilecek ağrının, hızlı ve etkili bir şekilde nasıl rahatlatılabileceğini ve buna ne gibi katkılar verebileceğinizi size
bildirmek isteriz.

Ne elde etmek istiyoruz?
Her hasta farklı ağrı hisseder.
Acıya ve acıya duyarlılık cevabı, ağrı ve etkileri olan bireysel deneyimlere de bağlıdır.
Amacımız, ağrınızın tolere edilebilir olduğunu hissetmeniz (maksimum hafif) ve ağrı tedavisinden memnun
olmanızdır.

Ağrı uygun şekilde tedavi edilmezse ne olur?
Vücudunuz ağrılarınızı stres olarak yaşar.
Kaslarınız kramplanır, daha hızlı ve düz nefes almaya neden olabilir. Ayrıca öksürmekte zorlanabilirsiniz.
Tansiyon ve kalp atış hızınızı arttırır ve hareket etmenizi zorlaştırır. Özellikle kalp ameliyatından sonra dikkat
edilmelidir. Ayrıca, komplikasyon riski (Zatürree, Tromboz) veya kronik ağrı gelişimi artar.

Agrilarinizi nasil tedavi edebiliriz?
Doktorunuz hastahaneye yatış muayenesinde size gerektiği durumlar için bir ağrı kesici ilaç belirleyecektir.
Yatılı kaldığınız süre boyunca eğer ağrılarınız olursa, hemşirelerimiz bu ilacı size derhal verebilir. Bu sayede
ağrılarınız gecikmeden tedavi edilir.

Neden ilaç almak, dişlerinizi sıkmaktan daha iyidir?
Ağrılarınız iyi tedavi edilirse, daha iyi hareket edebilir, daha derin nefes alabilir, kolayca öksürebilir ve daha
iyi hareket edebilirsiniz. Daha hızlı iyileşebilir, yapılan işlemden sonra daha az komplikasyon riski ve rehabilitasyondan daha iyi yararlanabilirsiniz. Ek olarak, kronik ağrı gelişimi önlenir.

Kendiniz ne yapabilirsin?
Lütfen bizimle aşağıdaki durumlarda iletişime geçin:
• Ağrı olduğunda,
» size rahatsızlık veren veya
» Vücudunuzdaki ağrı dinlenme esnasında hafif ağrıdan fazla ise (>2) ve
» Hareket ettiğinizde veya vücudunuza yüklediğinizde az ağrıdan daha yüksek ise (>4)
• Düzgün nefes alamıyorsanız veya öksüremiyorsanız.
• Ağrılar yüzünden geceleri uyumakta zorlanıyorsanız.
• Ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız var ise.
• Ağrı tedavisinden memnun değilseniz.
• Mide bulantısı, kusma, kabızlık ve yoğun kaşıntı çekiyorsanız veya idrar yapmada sorun yaşıyorsanız.

Ağrılar ölçülebilir mi?
Ağrı, tansiyon veya kalp atış hızı gibi ölçülemez. Acı, yalnızca sizin güvenilir bir şekilde yargılayabileceğiniz
bir hisdir.
Sadece sorular aracılığıyla ağrılarınızın olup olmadığını öğrenebilir ve size doğru tedavi uygulayabiliriz.
Bu yüzden günde en az bir kez Hemşirelerimiz size dinlenirken ve hareket ederken veya vücudunuza yüklenirken ağrılarınızın ne derecede olduğunu soracaktır.
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3. Ağrılarınızı Servisimiz‘den isteyebileceğiniz bir ağrı derecesi cetveli ile bize anlatabilirsiniz.

Eğer ağrı kesiciler dikkatlice seçilirse, olumlu etki ağrıya bağlı stres yanıtından daha ağır basacaktır.
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Uzun süre güçlü (analjezik)ağrı kesici ilaç almak gerekiyorsa, uzun etkili, gecikmeli salımlı opioidler verilir.
Bu durumda, belli bir alışkanlık ortaya çıkabilir, ancak gerçek bir bağımlılık gelişimi beklenemez.
Hier aktuelle Schmerzstärke einstellen

Opioidlerin tedavisi ile hangi yan etkiler ortaya çıkabilir?
Opioid tedavisinin başlangıcında, hastalar genellikle yorgunluktan şikayet ederler. Opioidler gastrointestinal
sistemin kas yapısını frenlerler. Bu direşken bir kabızlığa yol açabilir. Bu yüzden profilaktik olarak hafif bir
müshil ilacı verilir. Miğde bulantısı ve çok nadir görülen kaşıntı, ilaçlarla iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Özellikle prostat büyümesi olan hastalarda idar 03.07.2015
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oluşabilir. Eğer yukardaki yan etkiler meydana gelirse lütfen
bizi derhal bilgilendirin. Taburcu olurken hâlâ opioid alıyorsanız (örneğin; trafikte) reaksiyonunuz gecikebilir.

Ağrı pompaları ile tedavi
Bazı ameliyatlardan sonra, hastalar bir ağrı kesici pompa ile tedavi edilirler. Hastalar bir el şalteri kullanarak
az miktarda hızlı etkili bir analjezik ağrı kesici talep edebilirler.
Diğer bir olasılık, bir sinir kateterinin yerleştirilmesidir. (Örnegin bacaktaki ağrılı yaralar veya ampütasyonlar için) veya lokal anestezikle doldurulmuş bir pompa, spinal kanalın çevresine bir peridural kateter ile
yerleştirilir. Bazı hastalar böyle bir kateter yerleştirildikten sonra tamamen ağrısızdır. Ameliyattan sonra size
bir ağrı kesici pompa planlanıyorsa, cerrahlarınız veya anestezistleriniz sizi ayriyeten bilgilendirecektir.
Bu bilgilerin yatılı kaldığınız süre boyunca, akut ağrı tedavinize başarılı bir şekilde katkıda bulunacağını umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen kliniğimizin personeline başvurmaktan çekinmeyin.
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