Nowość w ofercie rawickiego szpitala!
Duża grupa pacjentów w Polsce i na świecie boryka się z przewlekłymi dolegliwościami
bólowymi. Szpital Powiatowy w Rawiczu chcąc poprawić komfort życia chorych, którym
towarzyszą przewlekłe zespoły bólowe, wprowadza do wachlarza swoich usług nowe
świadczenia. Jeśli Tobie lub komuś znajomemu towarzyszy ból przewlekły kręgosłupa i bóle
stawów, oporne na dotychczasowe terapie skorzystaj z naszej oferty. Wśród nowych
świadczeń medycznych w szpitalu znajdziesz TERMOLEZJĘ, a w tym także
NEUROMODULACJĘ.
Termolezja (termokoagulacja) to jedna z metod leczenia przewlekłego bólu.
Wykorzystywany jest w niej prąd o wysokiej częstotliwości, mający za zadanie wyłączenie
fragmentów nerwów przewodzących ból. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje się
blokadę diagnostyczną.
Zabieg jest w pełni bezpieczny, pod ścisłą kontrolą urządzeń RTG lub usg, chory nie zostaje
uśpiony. Zabiegi termolezji cechują się stosunkowo wysoką skutecznością.
Natomiast neuromodulacja to działanie na układ nerwowy odpowiednimi impulsami
elektrycznymi, którego celem jest modyfikacja czynnościowa struktur nerwowych.
Wskazaniami do zabiegów termolezji i neuromodulacji są m.in.:



















przewlekłe bóle kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych lub w zespole
przeciążenia stawów wyrostkowych
schorzenia przebiegające ze słabą reakcją na leczenie farmakologiczne,
rehabilitacyjne lub z przeciwwskazaniami do zabiegu operacyjnego
bóle w chorobie nowotworowej
neuralgia nerwu trójdzielnego
bóle stawowe.
KWALIFIKACJA DO ZABIEGU TERMOLEZJI
Pacjent, który cierpi z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych może skorzystać z
zabiegu termolezji. Wykonujemy je jako jedna z nielicznych placówek w Polsce.
Chory z chronicznym bólem powinien zgłosić się do lekarza, współpracującego w
zakresie realizacji procedury ze Szpitalem Powiatowym w Rawiczu.
Nasza placówka współdziała na tej płaszczyźnie z Gabinetami Lekarskimi „Zatorze” z
Leszna. W niedalekiej przyszłości podobną współpracę nawiążemy ze specjalistą
neurochirurgii z Wrocławia.
Pierwszy etap kwalifikacji związany jest z wizytą w gabinecie specjalisty, na której
pacjent pojawia się z aktualnymi wynikami badań. Lekarz ocenia Jego stan zdrowia i
podejmuje decyzję, co do rozpoczęcia procesu kwalifikacji do zabiegu termolezji.
W gabinecie specjalista dokonuje ostrzyknięcia diagnostycznego. Po zabiegu należy
oczekiwać krótkotrwałej ulgi w dolegliwościach bólowych.
W dalszej kolejności pacjent postępuje według wskazówek lekarza prowadzącego.
Jeżeli chory zostaje zakwalifikowany do zabiegu termolezji informację na temat
terminu przyjęcia do szpitala otrzyma od lekarza specjalisty.
We wskazanym dniu pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w
Rawiczu. Zostaje przyjęty na oddział chirurgiczny, gdzie przeprowadzana jest
procedura zabiegu termolezji (w ramach finansowania ze środków publicznych, czyli
NFZ).
Informacje na temat kwalifikacji do zabiegu termolezji można uzyskać pod numerami
telefonów 65 525 29 20, 65 520 28 74.

