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Rêhinas û 
hinasedarîya di dema 
tevizandinê de 
Beşa yekem a vê belavokê şîrove dike rêhinas çi ye ? çima 
pêdivîya wê heye ku bijîşkên tevizandinê (benckar) wê birêve 
bibin û di dema tevizandinê de ew çawa vê yekê dikin.? 

Ev jî diyar dike çawa benckar rêya hinaseya we dinirxînin berî ku 
niştergerî were kirin ji bo her kesê pirsgirêkên gengaz û metirsîyên 
berbelav ên birêvebirina rêya hinaseyê re têkildar in.  

beşa duyemîn bêhtir hûrgulîyan diyar dike, ku wê çi bibe eger 
birêvebirina rêya hinaseyên we bêtir plansazî û amadekariyê 
hewce dike.  

 

Pîvana birêvebirina rêya hinaseyan  
Rêya hinaseyê 
Rêya hinaseyê, an derbasbûna nefesê, ew rêya ku 
hewa digihîje pişikên we ye. Gava ku hûn hinaseyê 
distînin, hewa dikeve poz û devê we û di qirika we re 
diherike, larynx (qutiya dengê) û trakea (lûla hewê) 
ta ku bigihîje pişikên we. Laşê we oksîjena ku hewce 
dike ji vê hewayê digire. 
Di dema tevizandinê de, gazên bencê bi vê 
hewayê re tê tevilhevkirin ji bo ku di dema 
niştergerîyê de hûn di xewê de bimînin.  
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Çima benckar hewce dike ku rêya hinasedanê 'birêve bibin' 
di dema tevizandinê de.  
Her weha dayîna bencê, benckar berpisiyar e ji bo başbûna we di dema 
niştergerîyê de. Ev jî misoger dike ku pişikên we berdewam oksejînê wergirin de 
dema ku hûn benckirî bin.   
Ev bi taybetî girîng e di dema benca giştî an benca kûr, ji ber ku masûlkeyên li 
dora ziman û quirka we sist dibin û dikarin rêya hinaseyê bigirin. Benckar plan dike 
ku çawa bi baştirîn awayî nehêleku ev yek bibe. Ji vê re ‘birêvebirina’ rêça 
hewayê tê gotin.  

Rêya hewayî ya vekirî  

 

A Lêva jorîn  

B Çen 

C Ziman  

D Valahiya pozê 

E Pala nerm  

F Gelaloç/zimanok 

G Gewrî (rêça hewayî)  

Beşek ji rêya hinaseyê tê girtin 

 

A Lêva jorîn  

B Çen 

C Ziman  

D Valahiya pozê 

E Pala nerm  

F Gelaloç/zimanok 

G Ziman herikîna hewayê digire  

  



www.rcoa.ac.uk/patientinfo |  3 

Benckar çawa rêya hewayê ‘bi rê ve dibe’ 
Gaza herî girîng a ku hûn ê wergirin oksîjen e. Berî ku benc dest pê bike, dibe ku ji 
we were xwestin ku ji maskeke plastîk oksijenê bikşînin an ji tubên plastîk ên nerm di 
nav pozikên we re. Ev pişikên we oksîjena zêde dide berî destpêkirina tevizandinê.  
Li gel benckaran rêbaz û alavên cûde hene da ku ji wan re bibin alîkar ku rêça 
hewaya we birêve bibin. Ev têne guhertin li gorî bijareyên wan, li gor we wekî 
nexweş û li gor awayê niştergerîya ku hûn ê bikevin bin de. 
Lûleyên cûda hene ku dikarin di devê we de werin danîn, di nav qirikê de yan jî di 
zengelorkê de ji ber ku rêya hewayê vekin oksîjen û gazên bencê bi hêsanî bişîne 
pişikan. Ev cîhaz têne danîn normalî piştî ku hûn bikevin xewê de ne (an bi kûrahî 
benckirî bin) ji ber vê yekê wê zanyarî û bîranînên we tunebin ji bikaranîn an benca 
wan. Danîna boriyek di nav zengelorka we de (lûla hewê) wekî ‘derbaskirina lûleyê 
ji bûrîya hewayê re' tê nas kirin.  

Çewa benckar rêya hewaya we dinirxînin.  
 Berî ku dermanek bencê bidin we, benckarê we an endamek tîmê wan dê 
bixwaze ku pirsên cûrbecûr ji we bipirse, da ku çêtirîn şêweyî ji bo benckirina we û 
birêvebirina rêça hewaya we were danîn. 
 Heke berê ji we re hatibe gotin ku zehmetiyên birêvebirina rêça hewayê û 
hinasedanê li gel we hebin, divê hûn benckar aghdar bikin. Ger ew hebin ew ê li 
tomarên benckirina we yên berê binihêrin. 
Ew ê li ser mercên bijîşkî yên têkildar bipirsin, wek movikkulî di stûyê we de, 
bêhinçikbûna xewê ya astengdar an qirik-hilatin.   
Benckarê we dikare çend ceribandinan pêk bîne da ku pêşbîn bike ka ji bo rewşa 
we kîjan celeb rêveberiya hewayê hewce ye. Bo nimûne: 
■ Ew ê bi gelemperî mêze bike ku hûn dikarin devê xwe bi firehî vekin û li paş qirika 

xwe binêrin 
■ ew dikarin ji we bipirsin ku gewriya xweya jêrîn bi pêş ve bikişînin an jî lêva xwe 

ya jorîn bikişînin 
■ heke di rêça hewayî an stûyê we de mezinbûn an werimîn hebe, ew ê li her 

lêgerîna pêlên serdengî an CT (tîrêja x) binêrin 
■ dibe ku ew bi kamerayek nermik a piçûk di pozê we de jî binihêrin. Ev bêêş e. 
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metirsî û bûyerên berbelav ên bi rêveberiya rêyên hewayî ve 
têkildar in 
xelk cêwaz in di awayê şirovekirina peyv û hejmaran de. Ev pîvan ji bo alîkariyê 
tête peydakirin. 
 
 
 

Gelekî berbelav Berbelav Ne berbelav Kêmpeyda Pir kêmpeyda 

1 ji 10'an 
Yek kes di 

malbata te de 

1 ji 100 
Yek kes 

li kolanekê 

1 ji 1,000 
Yek kes 

li gundekî 

1 ji 10,000 
kesek li bajarekî 

piçûk 

1 ji 100,000 
kesek li bajarekî 

mezin  

 

Kulbûna gewrîyê  
Danîna alavên rêça hewayê di qirika we de dibe ku bibe sedema êşa qirikê piştî 
niştergerîya we. Ev pir berbelav e. 

Zirara diranan û birînên lêv an zimanê te 
Dema ku boriya hinasedanê tê danîn an jêkirin, metirsiya zirara diran, lêv û zimanê 
te heye. ev gengazî zêdetir dibe eger ku diranên te qels bin, kirskirî bin an 
rêgeheke te ya hewayî birêvebirina wê dijwar be. Pûçikên piçûk an dabeşbûnên 
piçûk ên lêv an ziman hevpar in û bi qasî 1 ji 20 rewşên benckirinê pêk tê. Birînên 
piçûk bi gelemperî zû bi zû baş dibin. Zirara diranên ku dermankirinê hewce dike 
ne berbelav e û ji her 4,500 benckirinan bi 1 ji diranên saxlem çêdibe. 

têkçûna danîna boriya hinasedanê 
Her çend ne berbelav e jî, dibe ku zehmet be ji bo benckar yan nikarebe ku lûleyê 
têxe nav boriya te ya hewayê Ji vê re lûlekirina bisernekeftî tê gotin. eger ev 
çêbibe dibe ku pêwîst be ku pizîşkê bencê te şiyar bike û niştergerîya te paşde 
bixe. Lûlekirina bisernekeftî çêdibe li dora 1 ji 2000 rewşên bencê di nav 
niştergerîyên plansazkirî de. Ew di neştergeriya bilez de bêtir in ji yên di nexweşên 
ducanî de yên di bin benca bilez de,ku nêzî 1 ji 300 benckirinan de çêdibe.  

tevliheviyên giran 
Di hin demên hindik de, dibe ku ji ber pirsgirêkên bi rêyên hewayî yên nexweşan re 
tevliheviyên giran hebin.  
Sedemek dibe ku naveroka gedeyê bikeve nav pişikan. Ji vê re ‘ pêvajoya 
kişandina hinaseyê tê gotin. Ji bo kêmkirina vê metirsiyê, bi rêkûpêk ji nexweşan re 
tê şîret kirin ku berî şeş demjimêran berî niştergerîya plansazkirî nexwin û ji hinekan 
re jî tablet têne dayîn ku miqdara asîdê di zik de kêm bike 
Her çend pir kêm be jî, tevliheviyên din ên giran dikarin bibin sedema mirin, zirarê 
mejî û ketina bêhêvî ya lênihêrîna giran. 
Lêkolînek di sala 2011 li Birîtanya dît ku tevliheviyên giran di nêzîkê 1 ji 16,000 
benckirinan de çêdibin. 
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Hişmendiya qeza di dema benca giştî de 
Hişyarbûn çêdibe di dema ku ew li benda te ne ku tu razî û tu hişyar dibî. ev tişt 
kêm e, bi kêmûzêde 1 ji 20,000 benckirinan pêk tê. 
Hişyarbûna di dema destpêkirina benckirin û şiyarbûnê de pirtir e. Ger rêça 
hewaya te dijwar be ku were rêve birin di vê demê de şansek mezin a agahdariyê 
heye.  

Hûn dikarin çi bikin ku metirsiyan kêm bikin 
Diran  
Divê tu misoger bikî ku diranên te û her karê diranan wek kiras an pirên diranan 
berî benckirinê ewledar û saxlem in (ger hewce be serî li bijîşkê diranan bide). Ev ê 
metirsiya zirara wan kêm bike û metirsiya diranek sist dibe û dikeve rêça hewayê 
kêm dike. 

Birçîbûn û pêş-derman ji bo nehêlana pêvajoya kişandina hinaseyê. 
Pabendî rênimayên ku ji te re tên dane, bibe, dema ku pêdivî hebe ku tu xwarin û 
vexwarinê rawestînî berî bencê. Ev bi gelemperî şeş demjimêr ji bo xwarinê û du 
demjimêr ji bo avê ye. Her weha divê tu her derman jî rawestînî da ku metirsîya 
pêvajoya kişandina hinasê ya ku ji hêla benckar ve hatî nivîsandin kêm bibe. 

Rawestana hinasedanê di dema xewê de 
Heke rawestana hinaseyê ya di dema xewê ya astangdar de, ev ê te di bin 
metirsîeke mezintir a zehmetiyên rêyên hewayê de bihêle û tu yê hewce nebî li 
pey benca xwe ji nêz ve werî şopandin. Gengaz e ku hewce be tu şevekê li 
nexweşxaneyê bimînî, heta ji bo tedbîrên piçûk jî. Heke mekîneyek we ya domdar 
a erênî ya rêyên hewayê(CPAP) hebe, divê tu wê bi xwe re bibî nexweşxaneyê. Tu 
yê timûtim wê di dema başbûna ji bencê de bikar bîne 

Rih û porê rû 
Riyên stûr lêhûrbûn li rêça hewaya we dijwartir dike lewra dibe ku maskeyên rûyê 
rûyê we bi rûkenî neyên. sevik kirina rîha xwe an jêkirina wê dê bibe alîkar. 
Anestezîstê te dikare ji te bipirse ku tû wê bi tevahî tiraşîne. 

Bijartina nexweş  
Heke di birêvebirina rêça hewaya te de zehmetiyên bendewariyê hene, lazim e ku 
anesteziyonan vegotinek tevahî bidin û her vebijarkên ji bo birêvebirina rêça 
hewaya te bi te re nîqaş bike. 

  



www.rcoa.ac.uk/patientinfo |  6 

Birêvebirina rêyên hewayî yên 'zehmet' 
Di vê beşê de diyar dibe ku çi dibe ku ger rêveberiya rêça 
hewaya we were fikirîn ku pêdivî bi plansazî û amadekariyê 
heye  

Çi dikare riya hewayî 'zehmet' bike 
Gelek faktor hene ku bi tenê an bi hev re dibe ku pêşniyar dikin ku rêveberiya rêça 
hewaya we dikare '‘zehmetir be.' Ev tê vê wateyê ku anestezîst dibe ku amûr an 
teknîkên bêtir pispor berî û di dema bêhestbûnê de bikar bîne. 
Hin faktoran dibe ku bi teşe û rewşa dev, çen û stûyê xwe ve bikin, wek nimûne: 
■ zehmetiya vekirina devê xwe 
■ diranên sist 
■ çena jêrîn piçûk be 
■ rihên mezin 
■ birîn an werimandina rêça hewaya te (dev, çenge, qirik, stû). 

sedemen din girêdayî ne bi rewşên tenduristî an dermanên pêştir yên bijîşkî weke: 

■ qelewbûn  
■ apnea xewê ya astangker 
■ refluks an vereşînek giran 
■ dûcanî 
■ iltîhaba di movikan de 
■ tûmor an mezinbûna di rêça hewayê de (penceşêr û ne-penceşêr) 
■ dermankirina bi rontgenê ji bo ser an stûyê te 
■ tomarek tevliheviyên ji anesteziya berê. 

Merivên anesteziyê çawa li rêça hewayî ya ‘dzehmet’ dinêrin 
Anestezîstê te dê li ser bingeha nirxandina wan û encamên her ceribandinan 
rêbaza çêtirîn bifikire ku rêça hewaya te birêve bibe. Heke anestezîstê te difikire ku 
rêveberiya rêça hewaya te dibe ku destwerdanên din jî hewce bike, ew ê bi te re 
vebijarkên berdest nîqaş bike da ku di dema operasyonê de tû ewledar bimîne.  

borîkirina zenglorê ya şiyar an hedarkirî 
kêm caran, heke îhtîmal e ku karanîna nêzîktêdayîna asayî ya borîkirina zenglorê 
zehmetiyên girîng hebin, anestezîst dikare borîkirina zenglorê a 'şiyar' (an jî 
hedarkirî) pêşniyar bike. Di vê rewşê de dema ku tû şiyar û herarkirî be, tubek têxe 
nav zenglora te. Bi vî rengî, heke borîkirina zenglorê zehmet be an çê ne be, ew 
tenê dikarin rawestin, û tû bi xwe nefesê bidomîne. eger hedarbûn hatibe bikar 
anîn, mimkine ku hindik werê bîra te li ser pêvajoyê. 
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borîkirina şiyar di jûreya anesteziyê an şanoya emeliyatê de tê kirin. Anestezîstê te 
dê we bi makîneyên cihêreng ve girêbide da ku xwînpestin te, karê dil û asta 
oksîjenê bişopîne. Ew ê, eynî wekî her anesteziyê, kanûlekê (lûleyek plastîk a tenik 
ku tê de derman dikarin werin derzandin) têxin dest an milê te. weyê oksîjen ji te re 
wê bê dayîn bi rêka maskek an boriyek plastîk a nerm di hundurê pozên te de.  
Anestezîstê we dê bi baldarî anesteziya herêmî di hundurê poz, dev û qirika te de 
bireşîne da ku wan bêhest bike. Anesteziya herêmî dibe ku te bi kuxîne û bandorê 
li şiyana te ya daqurtandinê bike. Ev normal e û anestezîstê te weyê li te binihêre 
da ku piştrast bibe ku tu di ewlehiyê de yî. 
Gava ku herêm bêhest bû, anestezîst dê boriyek nermik a ku bi kamerayekê ve 
hatî girêdan ji dev an pozê te derbas bike. Ev boriya nefesê digihîne nav zengelora 
te. Gava ku lûleya nefesê bi ewlehî li cîh bimîne, anestezîstê we dê anestejiya giştî 
bide dest pê kirin û hûn ê bê hiş bimînin. 
Vîdyoyek nexweşek ku borî kirina zengleorî a şiyar bikar tîne heye li ser malpera 
Difficult Airway Society (DAS) website li vir: http://bit.ly/DAS-AFI_video 
Bi dirêjahiya emeliyata te ve girêdayî, mimikne ku dev û qirika te piştî ku tû hişyar 
bûyî jî hinekî bêhest bimîne. Dibe ku ji we re şîret kirin ku hûn çend demjimêran 
nexwin û vexwin da ku pêşî li xeniqandinê bigirin. 

Karta Hişyariyê ya Hewaya Zehmetkêş 
Heke anestezîstê we difikire ku rêça hewaya we di pêşerojê de rêveberiyek taybetî 
hewce dike, an jî di birêvebirina rêça hewaya we de zehmetiyên girîng çêbûye, 
ew ê bi gelemperî ji we re 'Karta Hişyariyê ya Hewaya Zehmetkêş' an formek 
dagirin. Gava ku hûn beşdarî civînên pêşerojê yên nexweşxaneyê dibin divê hûn 
vê kartê bi xwe re bibin, da ku pisporên anesteziyê yên ku di pêşerojê de li we 
digerin, hay jê hebin ku zehmetiyên çi ne û dikarin ji bo anesteziya weya din 
plansaz bikin. Kêrhatî ye ku hûn vê kartê nîşanî GP-ya xwe bikin da ku kontrol bikin 
ka agahdarî li ser tomarên we ne. 
DAS grûpek pispor a anestezîstan e ku bi taybetî di rêveberiya rêça hewayê de 
eleqeyek heye. Çavkaniyên bêtir agahdariya nexweş li ser rêyên hewayî li ser 
malpera DAS têne dîtin: www.das.uk.com/patient_education 
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Em gelek hewl didin da ku agahiya li vê namilkeyê durist lidar bixin û nûvejen bikin, 
lê em nikarin li vê ewlehî bikin. Em guman nakin ku ev agahîya gelemper bibe 
bersivên hemû pirsên we yên gengaz an jî bibe çareserîya her tiştên ji bo we girîng. 
Bi riya bikaranîna vê namilkeya ku wek pêşber, divê hûn bi tîma bijîjkî ra li ser 
bijarîyên û metirsîyên xwe bikevin niqaşê. Divê ev namilkeya xwe bi xwe wek 
şêwirek neyê bidesthilgirtin. Ev ji bo armancek bazarî an jî karî nayê bikaranîn. Ji bo 
redandina berpisriyarîyê, ji kerema xwe ra li vir bitîkînin 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 
 
Hemû wergeran ji alî wergervanên ji civaka Translators Without Borders 
(Wergervanên Bêsînor) tên çêkirin. Çawanîya van wergeran ji bo duristîya van 
heta ji dest tê tên venihartin, lê xetere heye ku hin agahîyan nedurist bin û çewt 
hatibin wergerandin. 

ji me re bêje nerîne te çi ye 
Em pêşniyaran ji bo baştirkirina vê belavokê pêşwaz dikin.  
Ger şîroveyên te hene ku tû dixwaze bike, ji kerema xwe ji wan re bi e-nameyê 
bişînin: patiinformation@rcoa.ac.uk 
Royal College of Anesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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