تۆ و دەرمانی
بێهۆشکارەکەت

مەبەست لەم نامیلکەیە فەراهەمکردنی زانیاریە بەمەبەستی ئامادەکردنی تۆ بۆ پرۆسەی
سڕکردنی پزیشکی .ئەم نامیلکەیە لەالیەن پزیشکانی پسپۆڕ لە بواری بێهۆشکردن نوسراوە
کە بە هاوبەشی کارییان لەگەڵ نەخۆش و نوێنەری نەخۆشەکان کردووە هەروەها
.یارمەتیدەر دەبێت بۆ دۆزینەوەی زانیاری زیاتر کە دەکرێت بەسوود بێت

بێهۆشکردنی"سڕکردن" پزیشکی چیە؟
سڕکردن هەستکردن بە ناڕەحەتی و ئازار دەوەستێنێت .لە ڕێگای جیاوازەوە دەرمانی بێهۆشكەر "سڕکەر"دەدرێت بە نەخۆش،
.مەرج نیە هەمووکات دەرمانەکان نەخۆش بێ ئاگا بکات
 :بێهۆشکردنی"سڕکردنی" پزیشکی چەند جۆرێک لە خۆ دەگرێت ٫بە گوێرەی ئەو شێوازەی ئەدرێ بە نەخۆش
سڕکردنی بەشەکی لە ڕێگەی ئامپوڵەوە دەکرێتە بەشێکی بچووکی جەستە و سڕی دەکات .نەخۆش لە دۆخی بەئاگایی
.دەمێنێتەوە ،بەاڵم هەست بە هیچ جۆرە ئازارێک ناکات
بێهۆشکردنی ناوچەیی ،بێهۆشکردن لە ڕێگەی دڕکە پەتک :لە ڕێگەی ئامپولەوە دەکرێتە دڕکە پەتک و بەشێکی زیاتر و
قوڵتر لە جەستە سڕ دەکات .نەخۆش لە دۆخی بەئاگایی دەمێنێتەوە یاخود تۆزێک خاودەبێتەوە ،بەاڵم هەست بە هیچ جۆرە
.ئازارێک ناکات .لە هەندێک جۆری نەشتەرگەریدا دەکرێت نەخۆش هەست بە پەستان بکات
بێهۆشکردنی گشتی نەخۆش دەخاتە دۆخی بێئاگاییەکی کۆنتڕۆڵکراو کە دەتوانرێت پێچەوانە بکرێتەوە .هەندێک جۆری
.نەشتەرگەری تەنها لە ڕێگای بێهۆشکردنی گشتیەوە ئەنجام دەدرێت .نەخۆش بێئاگایەو هەست بە هیچ ناکات
دەرمانە هێورکەرەوەکان هەستێکی ئارامبەخش"وەکو خەو" دەبەخشن و زۆرجار لەکاتی بێهۆشكردنی بەشەکی یاخود
بێهۆشكردنی ناوچەیی لە ڕێگەی دڕکەپەتکەوە بەکار دێن .کاریگەری دەرمانە هێورکەرەوەکان دەکرێت قورس بن یان
سوک .دەکرێت هەموو شتێکی بیرکەوێتەوە ،یان هەندێک شت یاخوود هیچی بیرنەکەوێتەوە لە پاش وەرگرتنی دەرمانی
.هێورکەرەوە
بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە دەرمانە هێورکەرەوەکان تکایە سەرنجی نامیلکەکەمان بدە بە ناونیشانی (ڕاڤەکردنی دەرمانە
: rcoa.ac.uk/patientinfo/sedationهێورکەرەوەکان) لە

"پزیشکە بێهۆشکارەکان"پزیشکی بەنج

:پزیشکە بێهۆشکارەکان کۆلێجی پزیشکیان تەواو کردوە و دەتوانن ئەم کردارانە ئەنجام بدەن
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■دەستنیشانکردنی جۆرێک یاخود چەند جۆرێک لە دەرمانی بێهۆشکردن کە گونجاوە بۆ نەشتەرگەریەکەت .ئەگەر
نەخۆش هەلبژاردنی دەرمانەکەی خۆی لەبەردەست بێت ،پزیشکە بێهۆشكارەکان یارمەتیت دەدەن لە هەڵبژاردنی
گونجاوترین دەرمان.
■مەترسیەکانی سڕکردن لەگەڵ تۆ باس دەکەن
■دانانی پالنێک بۆ کۆنتڕۆلکردنی بێهۆشكردن و ئازارەکانی پاش تەواو بوونی نەشتەرگەریەکە.
■بە درێژایی نەشتەرگەریەکەت ،پزیشکانی بێهۆشكار بەرپرسن لە پێدانی دەرمانی بێهۆشکردن و لە سەالمەتی نەخۆش.
دەتوانیت چاوپێکەوتن لەگەڵ دەستەی پزیشکانی بێهۆشکاری ئەنجام بدەیت کە پسپۆڕێ شارەزان لە بوارەکەی خۆیان.
:دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی ڕۆڵەکەییان و تیمی بێهۆشکاری وەربگریت لە پێگەی
rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

نۆڕینگەی پشکنینەکانی پێش نەشتەرگەری
)نۆڕینگەی پێشپشکنین(

ئەگەر پێشوەخت پالنی نەشتەرگەریت بۆ دانراوە ،دەکرێت چەند هەفتەیەک یاخوود چەند
ڕۆژێک پێش نەشتەرگەریەکەت بانگهێشت بکرێیت بۆ نۆڕینگەی ئەنجامدانی پشکنینی پێش
نەشتەرگەری .لە حاڵەتی نەشتەرگەری بچووک ،دەکرێت پەرستارێک پەیوەندی تەلەفۆنیت
.لەگەڵ ئەنجام بدات و لە بری پشکنین ،هەندێک پرسیارت لێ بکات
:تكایە ئەم پێداویستیانە لەگەڵ خۆت بهێنە
■ڕەچەتەی پزیشکی یاخوود هەر دەرمانێکی تر کە بەکاری دێنیت (بە مەرجێک لە ناو پاکەتەکەی بێت).
■هەر زانیارییەک دەربارەی هەر پشکنینێکی پزیشکی یاخوود دەرمانێکی تر کە لە نەخۆشخانەی دیکە وەرت گرتووە.
■زانیاری سەبارەت بەو کێشانەی"کێشەی تەندروستی" کە دەکرێت خۆت یاخوود خانەوادەکەت لەگەڵ دەرمانی
بێهۆشکردن هەتانبێت.
■هەر پێوانێکی فشاری خوێن کە لەم دواییە کردبت.
باشترە پەستانی خوێن الی دکتۆرەکەت بگریت"دکتۆری گشتی" کاتێک ئەتنێرێ بۆ نەشتەرگەری بەم جۆرە ،ئەگەر
بەرزەفشاری خوێنت هەبێت ،دەتوانرێت پێش نەشتەرگەری بە دەرمان ئاسایی بکرێتەوە .باشتر وایە هەموو پێوانەیەکی
پەستانی خوێن کە پێشتر کردووتە بیهێنیت بۆ ئەوەی بزانرێ کە ئاییە پێویستیت بە دەرمان هەیە بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی
پەستانی خوێن
:کاری پەرستارەکان لە نۆڕینگەکان بریتی دەبێت لە
■وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە چاالکیەکانت و هەر کێشەیەکی جەستەیی یاخود دەروونی
■وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە هەستەوەریت(حەساسیەت" یاخود کاردانەوەکانت بەرامبەر دەرمان (تکایە زانیاری تەواو
لەگەڵ خۆت بهێنە).
■دروستکردنی لیستێک بۆ ئەو دەرمانانەی کە بەکاری دێنیت ،لە نێویاندا هەر دەرمانێکی دژە ئازار کە بە شێوەیەکی
بەردەوام بەکاری دێنیت.
■پرسیارت لێدەکەن کە ئایا جگەرە ئەکێشی ،ئەلکهول یاخود ماددەی بێهۆشكەر بەکار دێنیت یاخوود نەخێر.
■پێوانەی کێشی جەستەت و بااڵت دەکەن
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■ئەنجام دانی پشکنین بۆ فشاری خوێن و چاودێری لێدانەکانی دڵ و ئاستی ئۆکسجین.
■ئەگەر پێویست بکات ،پەرستارەکان گوێ لە دڵ و سنگت ئەگرن "بە سەماحە"
■ڕێکخستن بۆ هەر پشکنینێکی خوێن بە پێی پێویستی.
■پێوانەکردنی هێڵکاری دڵ لە ڕێیی ECG
■

وەرگرتنی سواب لە پێست و لووت بۆ پشکنین بۆ هەر جۆرە هەوکردنێک

■ڕێنماییت دەکەن بۆ وەرگرتنی دەرمانی گونجاو بۆ ڕۆژی نەشتەرگەرییەکەت .لەهەمان کاتدا ،پێشنیاری دەرمانی دژە
ئازاری گونجاو دەکەن لە کاتی چاک بوونەوەت لە ماڵەوە .
■زانیاری سەبارەت بە گواستنەوەی خوێن فەراهەم دەکەن ئەگەر هەستیان کرد لەوانەیە پێویستیت بە گواستنەوەی
خوێن هەیە.
لە  NHSهەتا پێویست نەبێت پرۆسەی گواستنەوەی خوێن بۆ نەخۆش ناکرێت .دەتوانیت زانیاری وەربگریت لە پێگەی
nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion
ئەگەر خوازیاریت زانیاری زیاترت هەبێت ،تکایە نامیلکەکەمان بە ناونیشانی (ڕاڤەکردنی بێهۆشکردنی پزیشکی) بخوێنەرەوە
: rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-explainedلە پێگەی

قۆناغی پێش هاتن بۆ نەخۆشخانە

زۆر ڕێنمایی هەیە دەتوانیت پەیڕەویان بکەیت بەمەبەستی ئامادەسازی بۆ نەشتەرگەری و
ماوەی چاکبوونەوەی پاش نەشتەرگەری
■واز هێنان لە جگەرە کێشان چەند هەفتەیەک پێش نەشتەرگەری دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی کێشەکانی هەناسەدان
لە کاتی وەرگرتنی دەرمانی بێهۆشکردنی پزیشکی و پاش ئەنجامدانی نەشتەرگەری.
■ئەگەر کێشت زۆرە ،ئەوا کەم کردنەوەی کێش لە زۆر کێشەی تەندروستی
دەتپارێزێت لە کاتی وەرگرتنی دەرمانی بێهۆشکردنی پزیشکی و پاش ئەنجامدانی نەشتەرگەری .هەروەها پرۆسەی
نەشتەرگەری ئاسانتر دەکات
■ئەگەر کێشەت لە ددانەکانت هەیە ئەوا چارەسەریان بکە ،ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی پاراستنی ددانەکانت لە کاتی
وەرگرتنی دەرمانی بێهۆشكردنی پزیشكی.
■ئەگەر کێشەی تەندرووستی دریژخایەنی وەک شەکرە ،هەناسە تووندی ،هەوکردنی بۆڕیچکەکانی هەناسە ،کێشەی
ڕژێنی پەریزادە ،ئازاری درێژ خایەن و کێشەی دڵت هەیە و هەست دەکەین بە باش کۆنتڕؤل نەکراوە ،ئەوا ڕاوێژ بە
پزیشکەکەت بکە بەمەبەستی چارەسەرکردنیان.
■هەروەها ئەوەش گرینگە کە ڕەچاوی بارودۆخی دەرونی پەیوەندیدار بکەی وەک دڵەڕاوکێ و خەمۆکی کە هەر یەک
لەمانە کاریگەریان بەسەر نەشتەرگەری و چاکبوونەوە دەبێ.
■زیادکردنی چاالکیەکانت چەند هەفتەیەک بەر لە نەشتەرگەری فرمانەکانی دڵ و خۆپارێزی چاکتر دەکات .توێژینەوەکان
دەریانخستووە کە ئەوە کاریگەری گەورەی دەبێ بۆ زوو چاکبوونەوە دوای نەشتەرگەری.
■باشترە کە زوو پالن دابنێی بۆ چاکبوونەوە لە ماڵەوە دوای ئەوە و ھاوڕێکانت و خێـزانەکەت بزانن کە چۆن بە باشترین
شێوە دەتوانن یارمەتیت بدەن .بیر لەو خواردنانە بکەوە کە دەبێ دوای نەشتەرگەری بیانخۆی و بزانی کە پێویستت بە چ
گۆڕانکاریەک دەبێ بۆ ئەوەی چاکبوونەوەکەت ئاسانتر بێ.
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■ئەگەر بۆ نەشتەرگەریەکەت سڕکەری گشتی بەکارهێنرا و هەر هەمان رۆژ چوویتەوە ماڵەوە ئەوا دەبێ کەسێکی
پێگەیشتووت لەگەڵ بێ بۆ ئەوەی بە ئۆتۆمبێل یان تەکسی بتگەیێنێتەوە ماڵەوە ئاگای لێت بێ بە الیەنی کەم بۆ
ماوەی  ٢٤کاتژمێر .زانیاری زیاتر بۆ ئەو کەسانەی
کە چاودێری کەسێک دەکەن کە تازە سڕکەری گشتی وەرگرتووە یاخود دەرمانی هێورکەرەوەی وەرگرتووە ،لەم
وێبساییتە دەستدەکەوێ:
rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
■گرینکە کە بزانی بە چ شێوەیەک دەتوانی بە ئارامی بمێنیەوە و بحەوێیتەوە لەڕۆژی نەشتەرگەریەکەت چونکە
لەوانەییە پێویست بکات چاوەڕێ ببێ پێش چوونت بۆ نەشتەرگەری .گۆڤار و مەتەڵ و گوێ گرتن لە لە میوزیک لە ڕێی
هێدفۆنەکەتەوە یارمەتیدەر دەبن بۆت.
زانیاری پێویست دەخەنە بەردەست بۆ ئەوەی لەبارتر و باشتر خۆت ئامادە  Fitter Better Soonerسەرچاوەکانمان لە
:بکەی بۆ نەشتەرگەریەکەت .بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ماڵپەڕەکەمان بکە بە ناونیشانی
rcoa.ac.uk/fitterbettersooner

لە رۆژی نەشتەرگەریەکەت

نەخۆشخانەکەت دەبێ ڕونکردنەوەی ڕوونت پێ بدەن لە بارەی خواردن و خواردنەوە .ئەم
رونکردنەوانە گرینگن .لە کاتێک کە سڕکەری گشتیت بۆ بەکار هاتووە ،ئەگەر خواردن
یان شلەمەنی لە گەدەت دا هەبێ ئەوا لەوانەیە بگەڕێتەوە بۆ ناو قورگ وسیەکانت و
.مەترسی بخاتە سەر ژیانت
ئەگەر تۆ شەکرەت هەیە ئەوا پێویستە نەخۆشخانەکەت ئاگەدار کەیەوە لێی بۆ ئەوەی ڕێنماییت بکەن کە چ کاتێک لە
.خواردن و خواردنەوە بوەستی وە چۆن دەرمانەکانت بخۆی یان بیوەستێنی و بۆ ڕۆژی نەشتەرگەری چی بکەی
ئەگەر تۆ جگەرە کێشی ئەوا پێویستە ڕۆژی نەشتەرگەریەکەت بە هیچ شێوەیەک جگەرە نەکێشی چونکە ڕێژەی
.ئۆکسجین لە خوێن کەم دەکاتەوە .تەنانەت نابێ جگەرەی ئەلیکترۆنیش بکێشی
ئەگەر هەر جۆرە دەرمانێک وەردەگری ،پێویستە پێشوەخت تیمی هەڵسەنگاندنی نەخۆشخانە ئاگەدار کەیەوە بۆ ئەوەی
ڕێنموویت بکەن کە چۆن لە ڕۆژی نەشتەرگەری دەرمانەکانت وەرگری .ڕێگەت پێ دەدرێ کە دەرمانەکانت بە قومێک ئاو
.بخۆیتەوە
ئەگەر تۆ هەر جۆرە دەرمانێکی خوێن شل کردنەوە بەکار دێنی وەک دەرمانی وافەرن یان کۆپێدەگڕێڵ یان ڕیڤڕۆکزبین،
دەبێ سەرەتا قسە لەگەڵ ڕاوێژکارەکەت یان تیمی هەڵسەنگاندنی ئامادەکاریەکانت بکەی بۆ ئەوەی پێت بڵێن کە ئایا دەبێ
دەرمانەکانت ڕاگری یان کەی  .ئەوان چاودێری مەترسی خوێن بەربوونت و ڕاگرتنی چارەسەت دەکەن و پالنت بۆ دادەنێن .پێش
.نەشتەرگەریەکە ،پەرستارەکەت ڕێنمانی تەواوت پێ دەدات
.ئەگەر هەستت بە باشی نەکرد ئەوا لە ڕێگا پەیوەندی بە هۆڵی نەشتەرگەری نەخۆشخانەکەت بکە بۆ ڕێنمایی کردنت
تکایە بەر لە هاتنت بۆ نەخۆشخانە ،بۆیە و جێڵ الببە .بۆ ئەوەی لە کاتی دانانی ئامێری پێوانی ئۆکسجین لە پەنجەت،
.ئامێرەکە بتوانێ بە تەواوی کارەکی خۆی بکات لە کاتێک بێ هۆش کراوی

.بینینی بێهۆشکارەکەت
دکتۆری بێهۆشکاریەکەت پێش نەشتەرگەریەکەت ئەتبینێ  .ئەم بینینە لە وانەیە لە نۆڕینگەی هەڵسەنگاندنی پێش
نەشتەرگەری بێت یاخود لە ڕۆژی نەشتەرگەریەکەت بێت .ئەوان جۆری سڕکەرەکەت و سود و مەترسیەکانی تاو و توێ
.دەکەن وە هەروەها ویستەکانی تۆ
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ئەوان بڕیار دەدەن کە چ جۆرە سڕکەرێک بۆ تۆ باشترینە .هەموو جۆرە سڕکەرێک بۆ هەموو جۆرە نەشتەرگەریەک
.گونجاو نیە
:کاتێک جۆرە سڕکەرێکت بۆ هەڵدەبژێرن ئەوا لەسەر چەند بنەمایێک دەبێ
■جۆری نەشتەرگەریەکەت و کێشەی تەندروستیەکەت.
■ئەو مەترسیانەی لەسەرتە
■هەڵبژاردەی خۆت و هۆکارەکانـ یان
■پشتگیری کردن و ئەزموونی دکتۆری سڕکەرەکە.
■کەل و پەل و ستاف و سەرچاوەکان لە نەخۆشخانەکە.

.ئەو پرسیارانەی کە لەوانەیە بتەوێ لە دکتۆری سڕکەر یان پەرستارەکەت بکەی
ئەگەر هەر پررسیارێکت هەیە دەربارەی سڕ کردنەکەت ئەوا بیانوسە وەک ئەم نموونانەی خوارەوە .ئەگەر ویستت قسە
لەگەڵ دکتۆری سڕکەرەکەت بکەی ئەوا ڕۆژی بەر لە نەشتەرگەری پەیوەندی بە تیمی هەڵسەنگاندی ئامادەکەریت بکە
.بۆ ئەوەی پەیوەندەیت لە گەڵ ئەو بۆ ڕێکبخەن بە تەلەفۆن یان بتوانی چاوت پێی بکەوێت لە نۆڕینگەکەی

.ئامادەبوون بۆ نەشتەرگەریەکەت
پەرستارەکەت جلی تایبەت بە نەخٶشخانەت دەداتێ و پێت دەڵێ کە دەتوانی چ جۆرە جلێکی ژێرەوە بپۆشی .عادەتەن
دەبێ گۆرەوی الستیکی بەکار بێنی بۆ کەم کردنەوەی مەترسی مەیینی خوێن لە قاچ دا .پەرستارەکەت پێناسی خۆت لە
.مەچەکت یان لە پاژنەت دەبەستێ و لە هەندێک نەخۆشخانە جۆری هەستیاریەکەشت (حەساسیەت)دەنووسن ئەگەر هەتبێ
دەرمانی پێشوەخت دەرمانێکە کە بەر لە نەشتەرگەری پێت دەدرێ .خۆئامادەکردنی پێشوەختەلە ڕوی تەندروستیەوە بۆ
.نەشتەرگەری یارمەتیدەردەبێ بۆ کەم کردنەوەی ئازارت و کەم کردنەوەی ترشی گەدە یان ئارامیت پێ دەبەخشێ
پەرستارێک پشکنینی سکپڕی لەسەر نمونەیەکی میز ئەنجام دەدات ئەگەر لە تەمەنی منداڵبووندا بی .ئەمە رێوشوێنی
.ستانداردە
دەبێت خشڵ و/یان ھەر جوانکارییەک کە پێستی کونکردبێت "گوارە بۆ نموونە"لێبکەیەوە .ئەگەر نەتتوانی لێی بکەیەوە،
پەرستارەکان دەتوانن دایپۆشن بە سمغ تا ڕێگە بگرن لە زیان پێکەوتن بە شوێنەکە یان بە پێست .ئەڵقەی ھاوسەرگیری
.عادەتەن دەکرێت لە دەست بکرێت

کاتێک بانگ دەکرێی بۆ نەشتەرگەریەکەت
■ئەندامێکی ستاف لەگەڵ دەڕوات بۆ ھۆڵەکە.
■تۆ عادەتەن دەتوانی چاویلکە ،بیستۆک و ددانی دەستکرد بەکاربھێنی تا ئەوکاتەی دەچییە ژووری سڕکردن.
تۆدەشکرێ بتوانی کە لەبەر یان بکەی ئەگەر تۆ ئەنجامنەدەی سڕکردنی گشتی.
■ئەگەر تۆ سڕکردنی بەشەکی یان ناوچەییت بۆ دەکرێت ،دەکرێت ئامێری ئەلیکتڕۆنی خۆت ھەڵگری  ،و بە بیستۆک
گوێ بگری لە مۆسیقا (پێشتر ڕاوێژ بە پەرستارەکەت بکە).
■تۆ دەکرێ بچیە ھۆڵەکە ،ئەندامێکی ستافەکەت لەگەڵ بێت ،یان دەکرێ بە کورسی پێچدار بڕۆی یان لەسەر تەختی
خەوتن یان عارەبانە .ئەگەر تۆ بەپێ دەڕۆی ،تۆ دەتوانی لەبەر بکەی سەدریەی خۆت لەگەڵ نەعلەکانت.
پشکنینی ڕۆتینی ئەنجام دەدرێت ھەر کە گەیشتیە بەشی نەشتەرگەری ،پێش دەستپێکردنی سڕکردن .تۆپرسیارت لێدەکرێت
لەبارەی ناو و بەرواری لەدایکبوون و جۆری نەشتەرگەری و ئەوەی کە تۆ لەسەر الی ڕاست دەبی یان چەپ (ئەگەر پێویست
بوو) ،ودواجار کەی بوو شتێک خوارد یان خواردەوە و ئاخۆ ھیچ ھەستیارییەکت ھەیە .ئەم پشکنینانە ڕۆتینین لە ھەموو
.نەخۆشخانەکان
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دەستپێکردنی سڕکردن
سڕکردنەکەت دەکرێت لە ژووری سڕکردن یان لە ھۆڵی نەشتەرگەری دەست پێبکات .دکتۆری سڕکەرەکەت لەگەڵ
یاریدەدەرێکی ڕاھێنراو کاردەکات .دکتۆری سڕکەرەکە یان یاریدەدەرەکەی بەستەرەکان بە ئامێرەکانەوە پەیوەست
.دەکات تا لێدانی دڵ و پەستانی خوێن و ئاستەکانی ئۆکسجین بپێوێت ،لەگەڵ بەستی ھەر ئامرازێکی تر کە پێویست بکات
کانوالیەک ،بۆڕیەکی پالستیکی بچووک دەخرێتە ناو خوێن هێنەرێکت بە دەرزی ،بەکاردێت بۆ دەست کردن بە زۆربەی
سڕکردنەکان لە گەوراندا ،لەناویشیاندا سڕکردنی بەشەکی .ئنجا ھەموو دەرمانەکان دەکرێ بە بەکارھێنانی کانوال بکرێنە
.خوێنھێنەرەکانتەوە .ئەگەر نیگەرانی ھەر شتێک بوون لەبارەی ئەمە ،تکایە قسە لەگەڵ دکتۆری سڕکەرەکەت بکە

.سڕکردنی بەشەکی و ناوچەیی

:ئەگەر سڕکردنی بەشەکی یان ناوچەییت ھەیێت
■کتۆری سڕکەرەکەت داوات لێدەکات کە جووڵە نەکەی کاتێک دەرزیەکانت لێد دەدرێت .تۆ لەوانە تێبینی ھەستێکی
گەرمی مێروولەکردن بکەی ھەرکە سڕکردنەکە دەست پێدەکات بە کاریگەر بوون
■نەشتەرگەریەکەت تەنھا ئەوکاتە دەست پێدەکات کاتێک تۆ و سڕکەرەکەت دڵنیان کە شوێنەکە بێھەستبووە
■تۆ ھۆشیار و ئاگاداری دەوروبەرت دەبی ،مەگەر خەوھێنەر بەکار بێنیت .شاشەێک ناھێڵێت نەشتەرگەریەکە ببینی
مەگەر خۆت بتەوێت
■بۆ سڕکردنی ناوچەیی ،ئەندامێکی تیمی سڕکردن ھەمیشە لە نزیک تۆیەو دەتوانی قسەیان لەگەڵ بکەی ھەرکاتێک
ویستت.

سڕکەرە گشتیەکان

:دوو ڕێگا ھەیە بۆ دەستپێکردنی سڕکردنی گشتی
■دەرمانی سڕکردن لەوانەیە لەڕێگەی کانوالوە لە خوێنھەر بدرێت .ئەمە بەگشتی بەکاردێت بۆ گەوران و کۆنتڕۆڵکراوترە
■دەتوانی گازەکانی سڕکردن و ئۆکسجین ھەڵمژی لەڕێگەی دەمامکەوە ،کە دەتوانی بیبەستی ئەگەر پێت باش بوو.
دوای ئەوەی بێھۆش بووی سڕکەرەکەت کانوالیەک بەکاردەھێنێت.

ژووری چاکبوونەوە

دوای نەشتەرگەری ،تۆ عادەتەن بۆ ژووری چاکبوونەوە دەبردرێیت .ستافی
چاکبوونەوە دڵنیا دەبنەوە کە تۆ ئەوەندەی بکرێ ئاسودەی و ھەر دەرمانێکی
ترت پێدەدەن ئەگەر پێویستت بێت .کاتێک زانیان بەسەالمەتی چاک بوویتەوە
.لە سڕکردنەکەت و قەرەوێڵەی بەردەست ھەیە ،تۆ دەبردرێیەوە بۆ قاوشەکە

ئازارشکێنی دوای نەشتەرگەری
جۆر و بڕی ئازارشکێن کە پێتدەدرێت بەندە بەو نەشتەرگەریەی ھەتە و ئاستی
ئازاری دوای نەشتەرگەری .ھەندێک کەس ئازارشکێنی زیاتریان لەچاو کەسانی
.تر پێویستە
بەگشتی ،ھەندێک پلەی ئازار یان نائاسوودەیی دەبێت پێشبینی بکرێت لەکاتی
چاکبوونەوەتدا .ئازارشکێنی بەھێزتر دەکرێ زۆر باش بن بۆ نەمانی ئازار،
بەاڵم زیانی الوەکیان ھەیە ،وەک هەڵنجدان ،قەبزی ،و ئاڵودە بوون لە کاتی
.بەکارهێنان بۆ ماوەی درێژ
هەندێکجار ،ئازار نیشانەی ئاگادارکردنەوەیە کە ھەموو شتێک زۆر باش نییە،
بۆیەش ھەمیشە دەبێت ھەواڵ بە پەرستارەکانت بدەی یان دوای ڕێنمایی و
.یارمەتی بکەی
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eئایا دەبێت
سڕکردنی گشتییم
بۆ بکرێت؟
eهیچ هەڵب
ژاردەیەکم هەیە؟
eچ جۆرە
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ەی؟
eمەترس
سڕ ییەکانی ئەم جۆرە
کەرە چین؟
eئایا هیچ
مەترسی تایبەتیم
لەسەرە؟
eچ
جۆرە دەرمانێکی
ئازار
شکێنم پێویستە؟
eدواتر هەس
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:ئەمانە ھەندێک ڕێگان بۆ پێدانی ئازارشکێن
■حەب یان شلە بۆ قوتدان  -ئەمانە بۆ ھەموو جۆرە ئازارێک بەکار دێن .ئەوان بەشێوەی نموونەیی بەالیەنی کەمەوە نیو
کاتژمێر دەخایەنن تا کاریگەریان دەبێت .تۆ پێویستە کە توانای خواردن و خواردنەوەت ھەبێت و ھەست بە نەخۆشی
نەکەی بەرامبەر ئەم دەرمانانە تا کاریگەریان ھەبێت
■دەرزیەکان  -ئەمانە دەکرێت لەڕێگای خوێنھێنەر بن (لەڕێگای کانوالکەت بۆناو خوێنھێنەر بۆ کاریگەری خێراتر) یان
لە ڕێگای ماسولکەوە بن (بەناو ماسولکەی الق یان سمتت بە بەکارھێنانی دەرزی ،نزیکەی  ٢٠خولەک دەخایەنێت تا
کاریگەری ھەبێت)
■شاف -ئەمانە دەنکی مۆمین دەخرێنە ناو کۆمتەوە (دەرچەی پشتەوە) .دەنکە حەبەکە دەتوێتەوە و دەرمانەکە دەچێتە
ناو جەستەوە .ئەوانە سوودیان دەبێت ئەگەر تۆ نەتتوانی قووتیان بدەی یان ئەگەر تۆ لەوانەبێ بڕشێیەوە
■ئازارشکێنی لەالیەن نەخۆش کۆنتڕۆڵکراو ئامێرێکەکاتێک دوگمەێکی هەیە ،کاتێک دوگمەکە دادەگری بڕێکی
بچوک لە ئازارشکێن دەکاتە ناو کانیوالکەتەوە .بۆ حاڵەتێک پرۆگرامکراوە کە تۆ نەتوانیت دەرمانەکە بە بەبڕێکی
زیاد لە سنوور بە خۆت بدەیت .ئامێری ئازارشکێنی لە الیەن نەخۆش کۆنتڕۆڵکراو وادەکات کە تۆ کۆنترۆڵی ئازارەکەت
بکەیت
■سڕکردنی بەشەکی و ناوچەیی  -ئەم جۆرە لە سڕکردن دەشێت زۆر سودبەخش بێت بۆ کەمکردنەوەی ئازار لە پاش
نەشتەرگەری دەشێت وردەکاریی زیاتر لە نامیلکەکەماندا بدۆزرێتەوە .کەمکردنەوەی ئازاری دوای نەشتەرگەری کە لە
وێبسایتەکەماندا بەردەستەrcoa.ac.uk/patientinfo/leaflets-video-resources :

ئازارشکێن دوای جێهێشتنی نەخۆشخانە
هەرچەندە ،رەنگە هەندێک حەب و دەرمانی ئازاشکێنت پێبدرێت کە نەخۆشخانەت جێهێشت ،هاوکات ،شتێکی باشە ئەگەر
هەندێکیش لەو ئازارشکێنانە بکڕی کە پێویستیان بە ڕەچەتەی دکتۆر نیە بکڕیت تا لە ماڵەوە هەتبێت .ئەگەر لە دوای
دوو هەفتە لە جێهێشتنی نەخۆشخانە ،تۆ هێشتا پێویستت بە دەرمانی ئازارشکێن هەبوو ،ئەوا دەبێت راوێژ بە پزیشکەکەت
.بکەیت
تۆ رەنگە بگەڕێیتەوە ماڵەوە و ئازارشکێنی جۆری مۆرفینت بدەنێ لەدوای نەشتەرگەرییەکە گرنگە دوای باشبوون و بە
زووی بەکارهێنانی ئازارشکێنەکان کەمبکەیتەوە و دواتریش وازیان لێبهێنیت چونکە بەکارهێنانی بەردەوام دەکرێت ببێتە
.هۆی زیانی گەورە

مەترسی و سڕکردن

هێڵکارییەکانی ئەم بەشە ئەو روودا و مەترسییانە نیشاندەدات کە نەخۆشێکی سەرو  ١٨ساڵ بە کێشێکی ئاساییەوە
دەکرێت لە سڕکردنی گشتیدا روبەڕوی ببێتەوە بۆ نەشتەرگەرییەکی ڕۆتینی (رەنگە نەشتەرگەرییە تایبەتییەکان مەترسی
).جیاوازیان لێبکەوێتەوە
مادەسڕکەرەکانی ئێستا زۆر سەالمەتن هەندێک زیانی باو هەیە بە هۆی دەرمانی سڕکەر یان ئەو کەل و پەالنەی بەکاردێن
کە عادەتەن مەترسی زۆر جددی نین و زۆر نامێننەوە .مەترسییەکان زۆرن و بەپێی کەسەکان و پرۆسەکە و بەکارهێنانی
.تەکنیکی سڕکردنەکە دەگۆڕێن
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دکتۆری سڕکردنەکە گفتوگۆی باسی ئەو زیانانەت لەگەڵدا دەکات کە پێیوایە گرنگن بەالتەوە .هەندێک مەترسی
بچوکیش هەن کە دکتۆری سڕکردنەکە بۆت باس ناکات ،مەگەر لە حاڵەتێکی زۆر مەترسیداردا بیت .ئەمانە لە نامیلکەی
.رێنماییەکاندا نیشان نەدراون

زۆر باو :بەڕێژەیی زیاتر لە  ١بۆ ١٠
لەناو خێزانەکەتدا باوە

لەرزین

لەدەستدانی یادەوەری
بەشێوەیەکی کاتیی (بە زۆر
لەناو ئەو کەسانەدایە کە
)تەمەنیان سەرو  ٦٠سااڵنن

شینبوونەوە

نەخۆشیی

*تینوێتیی

قورگ ئێشە

باو  -لەنێوان  ١لە  ١٠و ١لە ١٠٠
ھاوتای کەسێکە لەسەر شەقام
ئازار لە شوێنی دەرزیلێدان

برینی بچوکی لێو و زمان

ناباو  -لەنێوان بەڕێژەی  ١لە  ١٠٠و  ١لە ١٠٠٠
کە هاوتای یەک کەسە لە گوندێکدا
برینی بچوکی دەماریی

دەگمەن -لەنێوان  ١لە  ١٠٠٠و ١لە ١٠٠٠٠
ھاوتای کەسێکە لە شارۆچکەیەکی بچووک
بە رێژەی  ١بۆ ١٠٠٠
زیانی هەمیشەیی بۆ
دەمار هەیە

بە رێژەی  ١بۆ ٢٨٠٠
زیانی بۆ چاو هەیە
(ڕووشانی چا

بە رێژەی  ١بۆ ٤٥٠٠
زیانی بۆ ددان هەیە

بەڕێژەی  ١بۆ ١٠٠٠٠
دەبێتە هۆی
حەساسیەت ئەنافیالکس کە بریتیە
لە حەساسیەتێکی زۆر
توند بۆ دەرمانێک

زۆر دەگمەن  -بەڕێژەی  ١لە١٠٠٠٠بۆ  ١بۆ ١٠٠٠٠٠یان زیاتر
کە هاوتای یەک کەسە لە شارێکی گەورە
هەموومان ئەو مەترسییانەمان لە ژیانی ئاساییماندا هەیە ،وەکو رووداوی هاتوچۆکان ،کە بەراستی مەترسیدارترن لەو
.مەترسییانەی خوارەوە
بەڕێژەی  ١بۆ ١٠٠٠٠٠
لەدەستدانی توانای بینین

بەڕێژەی  ١بۆ ٢٠٠٠٠
بە ئاگادێنەوە لەکاتی سڕبوونیاندا

بەڕێژەی  ١بۆ ١٠٠٠٠٠
گیانلەدەستدانی راستەوخۆ
بەهۆێ ئەنجامی سڕکردنەوە

 Br J Anaesth 2016 (https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124).یەکەمین پرۆژەی توێژینەوەی سڕکردنی نیشتیمانی خێرا*

ئەگەر دەتەوێ زانیاری زیاتر سەبارەت بە وردەکارییەکانی ئەو ڕووداوانە یان ئەو مەترسیانە بخوێنیتەوە تکایە سەرنجی
: rcoa.ac.uk/patientinfo/sedationنامیلکەکەمان بدە بە ناونیشانی (ڕاڤەکردنی دەرمانە هێورکەرەوەکان) لە
.دەشێت هێڵکارییەکەی سەرەوە وەکو کاردێکی سەربەخۆ لە رێگەی ئەو لینکەکەی خوارەوە دابگیرێت
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سڕکەرەکە پزیشکییەکەرمت
ھەموو ھەوڵی ئێمە ئەوەیە زانیارییەكانی ناو ئەم بروشورە بێ ھەڵە و نوێ بن ،بەاڵم ناتوانین دڵنیایی لەم بارەیەوە بدەین.
ئێمە پێشبینی ئەوە ناکەین ئەم زانیارییە گشتیانە واڵمدەرەوەی ھەموو پرسیارێكتان بن و ھەڵگری ھەموو ئەو شتانەی بۆ
ئێوە گرینگن .باشتر وایە بڕیارەكانتان و ھەر جۆرە نیگەرانییەكتان بە تیمی پزیشكیی خۆتان ڕابگەیەنن و ئەم بروشورە
وەك ڕێنوێنێك بەكار بێنن .ئەم بروشورە باشترە وەك تاكە سەرچاوەی ئامۆژگاری لەبەر چاو نەگیرێت .نابێت بۆ مەبەستی
.تیجاری و پیشەیی بەكار بھێنرێت .بۆ ئاشکراکردنی تەواوەتی ،تكایە كرتەیەك لێرە بكەن
هەموو وەرگێڕانەکان لەالیەن گرووپی «وەرگێڕانی بێسنوور» ئامادەدەکرێن و تێکستەکان لە رووی كوالیتییەوە
پێداچوونەوەیان بۆ دەكرێت بۆ ئەوەی تا ئەو جێیەی بكرێت بێ ھەڵە بن ،بەاڵم دیسان ئەگەری ئەوە ھەیە ھەندێكیان
.ھەڵەیان تێدا بێت یان زانیارییەكان بە درووستی وەرنەگێڕدرێنەوە

پێمان بڵێ بۆچوونت چییە

.ئێمە پێشوازی لە پێشنیارەکان دەکەین بۆ باشترکردنی نامیلکەکە
:ئەگەر هەر بۆچوونێکت هەیە و دەتەوێت بیگەیەنیت ،ئەوا ئیمەیڵ بۆ ئەم ناونیشانە بکە
patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
1500 7092 020

rcoa.ac.uk

چاپی پێنجەم ،شوباتی ٢٠٢٠

.پێداچوونەوە بەم نامیلکەی رێنماییەدا دەکرێت دوای سێ ساڵ لە دەرچوونییەوە
© 2020 Royal College of Anaesthetists

دەشێت ئەم نامیلکەیە بە مەبەستی زانیاری بەخشین بە نەخۆشەکان کۆپی بکرێت .تکایە ئاماژە بە سەرچاوە بنەڕەتیەکە بکەن .ئەگەر دەخوازیت بەشێک لەم
.نامیلکەیە لە باڵوکراوەیەکی دیکەدا بەکاربهێنیت ،ئەوا دەبێت زانیاریی بدەیت و لۆگۆ و وێنەکان بسڕدرێنەوە .بۆ زانیاریی زیاتر تکایە پەیوەندییمان پێوە بکە
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