
پمپ  کنترل  درد



یکی از مهمترین دغدغه های بیماران در مورد 
اعمال جراحی درد بعد از عمل اســت. واضح است 
که هر چه عمل درد بیشــتری داشــته باشد دوره 

نقاهت آن سخت تر و طوالنی تر می شود. 
همین موضوع باعث شــده کــه متخصصان 
بیهوشــی هر روز در تالش باشند تا راههای مؤثری 
بــرای کاهش درد ارائه دهنــد و یکی از روش های 

جدید استفاده از پمپ ضد درد است. 
داروهای مسکن در گذشته معموال به صورت 
خوراکی یا تزریقی برای بیماران تجویز می شــدند 
اما این کار دو اشــکال داشــت؛ اول اینکه تعیین 
دوز مورد نیاز برای هر بیمار مشــکل بود و مسئله 
دوم مدت زمان فاصلــه بین مصرف این داروها بود 
یعنی یک دارو به بیمار داده می شد و در فاصله چند 
ساعت بعد وقتی درد بیمار شروع می شد دوز بعدی 

تزریق می شد.  

امروزه بیماران ضمن مشورت با پزشک معالج 
و متخصص بیهوشی در صورت عالقه با تکمیل فرم 
رضایــت تمایل خود را برای اســتفاده از پمپ ضد 

درد اعالم می نمایند.
)Patient-controlled Analgesia( یا PCA 

 روشــی اســت برای کنترل درد بیمــار از طریق 
استفاده از یک پمپ تزریق پرتابل )قابل حمل( که 
این پمپ دارای یک دکمه )دکمه بلوس( اســت و 
این دکمه در اختیار بیمار می باشد. این پمپ عالوه 
بر این که می تواند به طور پیوسته و تدریجی دارو را 
تزریق کند ایــن قابلیت را دارد که موقعی که بیمار 
احســاس درد جدیدی پیدا کرد آن دکمه را فشار 
دهد و پمپ یک دوز )مقدار( اضافه از پیش تعیین 

شده توسط پزشک را به بیمار تزریق کند. 
در ضمن این دکمه یــک زمان قفل دارد که قابل 
تنظیم است. روی زمان هایی مثل 15 و 30 و 60 دقیقه. 
بدین معنی که اگر زمان قفل دکمه 15 دقیقه باشــد 
وقتی که بیمار دکمه را فشار می دهد تا 15 دقیقه بعد، 
دکمه عمل نمی کند. این زمان قفل  برای جلوگیری از 

Overdose شدن دارو طراحی شده است. 
پمــپ درد معمــوال بــه ورید بیمــار وصل 
اســت. بدین ترتیب بیمــار درد خــود را تحت 
کنترل دارد بدون اینکه نیــاز به مراقبت خاص 



پرســتاری داشته باشــد. حدود 15 سال است که 
در بیمارستان های سراســر دنیا از این روش برای 

کنترل درد بیماران استفاده می شود. 

چرا PCA از روش هــای دیگر درمان 
درد بهتر است: 

چون بالفاصله داروی ضد درد در اختیار بیمار 
است، با شروع احساس درد از آن استفاده می کند و 
سریعا اثر کرده و درد خود را سرکوب می کند و دیگر 

نیازی به تزریق های مکرر آمپول نمی باشد.
ضمنا عــوارض داروهای کنتــرل درد اعم از 

مخدر و سایر داروها با این روش کمتر است. 
بدین ترتیــب بیماری که خوب دردش کنترل 
شده باشد، سریعتر راه افتاده، از بستر بیماری بلند 
می شــود و زمان بستری شــدن آن در بیمارستان 

کوتاه تر می شود. 

 :PCA موارد کاربرد
PCA برای درمان دردهای متوسط تا شدید 
بــه کار می رود. به طــور کلی کنتــرل درد، قبل از 
شروع درد بیمار راحت تر از کنترل آن بعد از شروع 
درد اســت. بدین لحاظ اگر بالفاصلــه بعد از عمل 
جراحی PCA برای بیمار گذاشــته شــود بسیار 

موثرتر خواهد بود. امروزه در جوامع پیشرفته برای 
کنترل دردهای بعد از عمل توصیه به اســتفاده از 
پمپ های تزریق PCA به صورت وریدی یا همراه 

با کانترهای اپیدورال می باشد. 

آیا PCA عوارض دارد؟ 
عوارض شامل حساسیت های دارویی است که 
در این مورد پزشــک قبل از این که بخواهد دارویی 
برای بیمار تجویز کند شــرح حال و بررســی های 
الزم را انجام می دهد تا احتمال این حساســیت ها 
را به حداقل برســاند. ضمنا بــا تنظیم دقیق مقدار 
داروی الزم خطرات ناشــی از تزریق ناکافی یا زیاد 
دارو به حداقل رسانده می شــود. ضمنا مانند سایر 
تجهیزات پزشــکی بــه منظور ایمنــی و عملکرد 
صحیح دستگاه ها باید از کیفیت و تاییدیه های فنی 

معتبرآنها اطمینان حاصل کرد. 
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