גירוי עצבי של חוט השידרה הינו
אפשרות טיפול לשיכוך כאב כרוני
גירוי עצבי הינו אפשרות טיפול מועילה לשיכוך כאב עבור
מטופלים רבים ,הסובלים מכאב כרוני .עם זאת ,רק אתה
והרופא שלך תוכלו להחליט אם טיפול זה מתאים לך .אחד
היתרונות של טיפול בגירוי עצבי של חוט השידרה הוא
שאם הרופא יבחר לנכון ,תוכל לנסות טיפול זה באופן
זמני לפני שתושתל מערכת קבועה בגופך .הקפד לשוחח
עם הרופא על המידע הכלול בחוברת זו ,כמו גם על
הסיכונים ועל היתרונות של גירוי עצבי.

מטופלים שהושתל בגופם מערכת לגירוי
עצבי של חוט השידרה דיווחו על:


ירידה של  50אחוזים או יותר בכאב1.3-



צמצום השימוש בתרופות לשיכוך כאבים ,או ביטול
השימוש בתרופות מסוג זה.4



עלייה ברמת הפעילות ושיפור איכות החיים הכללית.4

ידוע כי טיפול בגירוי עצבי של חוט השידרה
מסוגל לשכך כאב הנובע מבעיות רפואיות
מסוימות

לפרטים נוספים:
מדוגר מכשור רפואי בע"מ
הסדנא  ,8ת.ד2566 .
רעננה 43000
טל09-7401457 :
info@medogar.co.il
www.medogar.co.il
המידע בחוברת זאת מופנה לנשים וגברים כאחד.
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גירוי עצבי של
חוט השידרה
לשיכוך כאב כרוני

גירוי עצבי של חוט השידרה -
אפשרות טיפול בכאב כרוני
אם אתה סובל כיום מכאב כרוני ,שמידת
ההצלחה של טיפולים אחרים בו הייתה מועטה,
ייתכן שגירוי עצבי של חוט השידרה יוכל לטפל
בכאב זה.

מהו גירוי עצבי של חוט השידרה?
גירוי עצבי (המכונה גם גירוי של חוט השדרה ,או  )SCSהנו
סוג של טיפול ,המשמש זה מעל  40שנים להקלה על כאב
כרוני ולשיפור איכות החיים .מערכות לגירוי עצבי משמשות
לטיפול בכאב כרוני בגב ,בצוואר ,בזרועות או ברגליים.

כיצד פועל הגירוי העצבי
של חוט השידרה?

כיצד אוכל לנסות טיפול בגירוי עיצבי
של חוט השידרה?

גירוי עצבי של חוט השידרה משבש את העברת אותות הכאב
למוח .בטיפול זה ,נעשה שימוש בקוצב המושתל בגופך
(הדומה לקוצב-לב) כדי להחליף את הכאב בתחושה שונה.
אנשים מסוימים מתארים תחושה זו כתחושה של עיסוי עדין
או ,במקרים מסוימים ,פשוט כהעדר כאב.

אם הרופא יחליט שאתה מועמד המתאים לטיפול בגירוי עצבי
של חוט השידרה ,סביר להניח שתעבור השתלה זמנית.
במהלך תקופת ההשתלה הזמנית ,תשתמש במערכת זמנית
כדי לברר אם הגירוי העצבי מתאים לטיפול בכאב שאתה סובל
ממנו או לא .אם השתלה הזמנית הצליחה ,תוכל לעבור
השתלה של מערכת קבועה.

1

אותות הכאב מתקדמים במעלה חוט השדרה אל
המוח.

2

הקוצב שולח פולסים אל האלקטרודה (חוט דק).

33

האלקטרודה מעבירה פולסים אלה לעצבים הממוקמים
לאורך חוט השדרה.

4

הפולסים חוסמים את אותות הכאב לפני שהאותות
מגיעים למוח.

5

תחושת הכאב מוחלפת בתחושה שונה.

רק רופא או מומחה לטיפול בכאב יוכלו לקבוע אם מטופל
מסוים הנו מועמד המתאים לטיפול בגירוי עצבי .ברוב
המקרים ,מועמד המתאים לטיפול בגירוי עצבי סובל מאחד
(או יותר) מהבאים:




כאב נוירופתי (מתבטא כתחושת שריפה ,כתחושת
עקצוץ או כהעדר תחושה).



ניתוח או אפשרויות טיפול אחרות (לדוגמה ,תרופות
לשיכוך כאב ,חסימות עצביות או פיזיותרפיה) ,סייעו אך
במעט או לא סייעו כלל להקלת הכאב.

כדי למקם מערכת לגירוי עצבי של חוט השידרה יש צורך בהליך
ניתוחי ,החושף מטופלים לסיכונים מסוימים .ייתכנו סיבוכים
שונים ,כגון זיהום ,נפיחות והתפתחות חבורה .סיכונים
נוספים (לדוגמה ,שינויים לא רצויים בגירוי) עלולים להופיע עם
הזמן .הקפד לשוחח עם הרופא על הסיכונים האפשריים
הכרוכים בטיפול בגירוי עצבי.

כיצד אוכל ללמוד עוד
על טיפול בגירוי עצבי?

מי עשוי להיות מועמד מתאים לטיפול
בגירוי עצבי של חוט השידרה?

כאב כרוני בגב ,בצוואר ,בזרועות או ברגליים ,שנמשך
מעל לצפוי.

מהם הסיכונים והסיבוכים
האפשריים הכרוכים
בטיפול בגירוי עצבי?

5

4

1

3
2

אם ברצונך לברר אם טיפול בגירוי עצבי עשוי לסייע לך,
עליך לשוחח עם רופא המתמחה בטיפול בכאב .רופאים
המתמחים בטיפול בכאב ,הם רופאים המתמחים באבחון,
בטיפול ובשיקום של אנשים הסובלים מכאב כרוני .לעתים
קרובות ,רופאים אלה עובדים כחלק מצוות הכולל אחיות,
פיזיותרפיסטים ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש.

