ﺑ ﯽ ﺣﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ
ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ
اﯾن ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺗﺣت ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﭼﺷم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری
ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﺑﯾﻣﺎران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری
ﯾﮑدﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﭼﺷم
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﻧوﻋﯽ دارو اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس درد را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﺻورت ﻗطره ﭼﺷﻣﯽ و /
ﯾﺎ آﻣﭘول ﺗﺟوﯾز ﮐرد .ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ،ھﻧوز ﺑﯾدار ﺧواھﯾد ﺑود و از آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد
ﺷد .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ھﯾﭻ دردی اﺣﺳﺎس ﻧﮑﻧﯾد.

ﻣزاﯾﺎی ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﭼ ﯾﺳ ت ؟
ﯾﮏ ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در ﺟﻠوﮔﯾری از اﺣﺳﺎس درد ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ روی ﭼﺷم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن:
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ،ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺗﺳﮑﯾن درد ﻣﯽ دھد
■ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺧطرات و ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻣﺗری دارد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر ﭘﯾر ﺑﺎﺷﯾد
■ ﺑﮭﺑود ﺳرﯾﻌﺗر ﭘس از ﺟراﺣﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھﻣﺎن روز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﯾﺷﺗر دارو ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺧود را ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد آزادﺗر از ﯾﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻏذا ﺑﺧورﯾد و ﺑﻧوﺷﯾد  -ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ
د ھ ﻧ د.

ﻣ ن ﯾ ﮏ ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﻋ ﻣ و ﻣ ﯽ ر ا ﺗ ر ﺟ ﯾ ﺢ ﻣ ﯽ د ھ م  .آ ﯾ ﺎ ﻣ ن ﺣ ق ا ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ب د ار م ؟
■ آره .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت را درک ﻧﮑﻧﯾد و ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻧﮑﻧﯾد ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد.
■ اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را در اﺳرع وﻗت ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﺟراح ﺧود در
ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ دﻟﯾل ﭘزﺷﮑﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺧود ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ،زﯾرا ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ طوﻻﻧﯽ ﺗر اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﻧد ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﻧﻧد.

ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﭼ ﮕ و ﻧﮫ د ا د ه ﻣ ﯽ ﺷ و د ؟
ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ دو ﻧوع اﺳت:
■ ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗطره ھﺎی ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﺷم را ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎم داد .ھﯾﭻ ﺗزرﯾﻘﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت .ﺟراح ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر
■ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗزرﯾق ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ دارﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ
ﺷود  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ در ﺷﺑﮑﯾﮫ ﭼﺷم .اﺑﺗدا ﻗطره داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺳطﺢ ﭼﺷم ﺑﯽ ﺣس ﺷود .ﺳﭘس ﯾﮏ ﺗزرﯾق ﻧزدﯾﮏ
ﭼﺷم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود )اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﮐره ﭼﺷم(.
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آ ﯾ ﺎ ﺗز ر ﯾق ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ د ر د ﻧ ﺎ ک اﺳ ت ؟
اﯾن از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .از ﻗطره ھﺎی ﭼﺷﻣﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﭼﺷم را ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد اﺑﺗدا ﺑرای راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر آن اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود .از ﯾﮏ ﺳوزن ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺳوزش ﯾﺎ ﻓﺷﺎر اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ
طول ﻣﯽ ﮐﺷد.

آ ﯾ ﺎ ھ ﻣ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ ﻧ د از ﺑ ﯽ ﺣ س ﮐ ﻧﻧ د ه ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﺑر ای ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ ﭼ ﺷ م اﺳ ﺗﻔ ﺎ د ه ﮐ ﻧﻧ د ؟
ﺧﯾر .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد:

■ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻘول ﺻﺎف و آرام ﺑﮫ ﻣدت  60-45دﻗﯾﻘﮫ دراز ﺑﮑﺷﯾد
■ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎده را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود:
■ ﺑﮫ دارو ھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﻧد
■ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻌﻘول ﺻﺎف دراز ﺑﮑﺷد
■ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳﺧت اﺳت ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣﺛﻼً ﺑﯾﻣﺎری ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون
■ ﺑﮫ ﯾﺎد آوردن آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد دﺷوار اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل زوال ﻋﻘل ﻣﺗوﺳط
■ ﺳرﻓﮫ ای دارﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد
■ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻧواﯾﯽ ﺷدﯾدی را دارﻧد
■ در درک ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﻣﺷﮑل ﺧواھد داﺷت
■ ﮐﻼﺳﺗروﻓوﺑﯾﺎی )ﺗرس از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ( ﺷدﯾد دارﻧد.
اﮔر ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺟراح در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﭼ ﮫ ﮐ ﺳ ﯽ ﺑ ﯽ ﺣ س ﮐ ﻧﻧ د ه ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ر ا اﺳ ﺗﻔ ﺎ د ه ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ د ؟
ھم ﺟراﺣﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ھم ﺟراﺣﺎن ﭼﺷم آﻣوزش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

آ ﯾ ﺎ ا ز ﻧ ظ ر ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﻋ ﺎر ﺿ ﮫ ا ی و ﺟ و د د ار د ؟
ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﭼﺷم ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد اﯾﻣن ﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر ﮐﺑودی ﯾﺎ
ﺳﯾﺎھﯽ ﭼﺷم ﺷوﯾد ،زﯾرا ﺗزرﯾق ﺑﮫ رگ ﺧوﻧﯽ ﮐوﭼﮏ در اطراف ﭼﺷم آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .اﯾن ﻣﻌﻣوﻻً ﺟدی ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﺣدود
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد .در ﺻورت ﻣﺻرف آﺳﭘﯾرﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧون را رﻗﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﯾوع آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ﺑﮫ ﻧدرت ،ﺧوﻧرﯾزی ﭘس از ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑل در اطراف ﭼﺷم ﺷود .ﺟراح ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ روز دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻔﺗد.
ﻋوارض ﺟ د ی
ﺧطر آﺳﯾب ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،رگ ھﺎی ﺧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺿﻼت ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،در ﺣدود  1در  5000ﯾﺎ
ﻧﺎدر اﺳت )ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ھر  5000ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺣت درﻣﺎن ﻓﻘط  1ﻧﻔر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( .ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﻣﮑن اﺳت اﺛرات ﺟدی ﺑر
روی ﻗﻠب ﯾﺎ ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺟراح ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری را در ﻣورد اﯾن ﻋوارض اراﺋﮫ دھﻧد.
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ﻗﺑل از ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﮔر ﻗﺻد ﺟراﺣﯽ دارﯾد ﮐﺎر ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﺑرای ﺟراﺣﯽ و دوره ﻧﻘﺎھت
آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.
■ ﺑﮭﺗر اﺳت ﭘس از آن ﺑرای ﺑﮭﺑودی در ﺧﺎﻧﮫ زودﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧورﯾد و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑرای ﺳﮭوﻟت ﺑﮭﺑودی ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺧﺎﻧﮫ دارﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
■ اﮔر ھﻣﺎن روز ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﺳﺋول را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ
را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺳﺎﻧد و ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آرام ﺑﺧﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺟزوه ﻣﺎ وﺟود دارد ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣراﻗﺑت از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﯾﺎ آرام ﺑﺧﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت«www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation :
■ ﺑرای اطﻼﻋﺎت در ﻣورد آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﺟراﺣﯽ آب ﻣروارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺟزوه ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﺟراﺣﯽ
آب ﻣروارﯾد« ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract

ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳﻼﻣت اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﮐوﺗﺎه در ﻣورد ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺧود ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷود ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﻧد در ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﭘرﺳﺗﺎران ﻣﻌﻣوﻻً
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ در دﺳﺗرس ﺑرای ﻣﺷﺎوره اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺳواﻻت ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣورد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،داروھﺎ ،آﻟرژی ھﺎ و ﻣﯾزان ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
آزﻣﺎﯾش ،اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﺎت در اﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن از ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺧﺎﻧﮫ ای ﺷﻣﺎ ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد .ﻣﮭم
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺧواھﯾد ﮐرد و آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ
و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗطره ھﺎی ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد .اﮔر در ﭼﺷم دﯾﮕر ﺧود ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ دارﯾد ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه ﻣﮭم اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﻣﺑﻠﻣﺎن را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ راﺣت ﺗر ﺷود.

دارو ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺷﻣﺎ
ﭘرﺳﻧل ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ دارو ھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ﺷﻣﺎ را ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﺧود داروھﺎ را در ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی ﺧود
ﺑﯾﺎورﯾد .اﯾن ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ھر داروی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﯾﺎ ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر داروھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان طﺑق ﻣﻌﻣول ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﺻرف ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑرﺧﯽ از داروھﺎ ﯾﺎ ﻗرص ھﺎ ﺑﺎﯾد در روز ﯾﺎ
ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﻗطﻊ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﮕﯾرﯾد و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗف ﺷود .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﻣﮭم
ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت دﻧﺑﺎل ﺷوﻧد.
اﮔر از ﮐﻠوﭘﯾدوﮔرل ،رﯾواروﮐﺳﺎﺑﺎن ،وارﻓﺎرﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر دارو ھﺎی رﻗﯾق ﮐﻧﻧده ﺧون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻗطﻊ ﻣﺻرف اﯾن داروھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧطراﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﺧطرات ﺧود ﺑﺎ
ﻣﺷﺎور ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗطﻊ اﯾن داروھﺎ ﺑرای ﺟراﺣﯽ آب ﻣروارﯾد ﻧﺑﺎﺷد.

در روز ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ و ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﯾد از ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن دﺳت ﺑﮑﺷﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
روﺷﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد دارو ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺧود را ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ درﺑﺎره ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺻرف ھر ﻗرﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آب داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر در روز ﺟراﺣﯽ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﺳرﻣﺎی ﺷدﯾد داﺷﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﺑﺧش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد.
ﻟطﻔﺎ ً ھﻣﮫ داروھﺎ ،ﻗرص ھﺎ و اﺳﺗﻧﺷﺎق ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﭘزﺷﮑﺎن و ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟراح ﺗﺎن
ﺗوﺳط ﺟراح ﭼﺷم )ﭼﺷم ﭘزﺷﮏ( ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﭼﺷم ﺗﺣت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻣورد اﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد و آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻣﺗﯽ را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭼﺷم ﻗرار
ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷود.

دﯾدار ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺗﺎن
اﮔر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎ ﺟراح ﭼﺷم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھﯾد ﮐرد و آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھر ﺳواﻟﯽ در ﻣوردی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭘﺎﺳﺦ
د ھ ﻧ د.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزش دﯾده ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﻘش آﻧﮭﺎ و ﺗﯾم ﺑﯾﮭوﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺧواﻧﯾد:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد از ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﺟراح ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد
■ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣن را ﻣﯽ دھد؟
■ آﯾﺎ اﻏﻠب از اﯾن ﻧوع ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد؟
■ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
■ ﺧطرات اﯾن ﻧوع ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭼﯾﺳت؟
■ آﯾﺎ ﺧطرات ﺧﺎﺻﯽ دارم؟
■ ﺑﻌد از آن ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧواھم داﺷت؟

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼﯾزی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آراﻣش آم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﻣﺎ در ﺗﺋﺎﺗر ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎدت دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر دھﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آرام
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﺗوان دارو ھﺎی آرام ﺑﺧش ﺗﺟوﯾز ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواب ﺑروﯾد و ،ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷوﯾد
و ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﮔر ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ ﮐﻧد ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت در طول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﺟراح ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آرام ﺑﺧﺷﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آرام ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation :

ﺑﻌد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
■ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﺑﭘوﺷﯾد .ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ﺧود را ﺑﭘوﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﮫ دور ﮔردن ﺷﻣﺎ آزاد ﺑﺎﺷد ﺑﭘوﺷﯾد.
■ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ ،ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر در ﺑﺧش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻘداری ﻗطره ﭼﺷﻣﯽ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣردﻣﮏ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را ﮔﺷﺎد ﮐﻧد )آن را
ﺑزرﮔﺗر ﮐﻧﯾد( .ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود.
■ ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﺋﺎﺗر از ﺗواﻟت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد راﺣت دراز ﺑﮑﺷﯾد.
■ ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ واﮔن ﺑرﻗﯽ ،وﯾﻠﭼر ﯾﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎده روی ﺗﺎ ﺗﺋﺎﺗر ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺋﺎﺗر ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد از ﺷﻣﺎ ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐدام
ﭼﺷم ﺗﺣت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓرم رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

در اﺗﺎق ﺑﯾﮭوﺷﯽ
در واﮔن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷﻣﺎ راﺣت ﺧواھﯾد داﺷت .ﺑﺎﻟش اﻏﻠب زﯾر زاﻧو ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر از ﭘﺷت و ﺑﺎﺳن ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﺑرای ﻧظﺎرت ﻗرار دھد:
■ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ :ﺑرﭼﺳب ھﺎی روی ﺳﯾﻧﮫ )اﻟﮑﺗروﮐﺎردﯾوﮔرام ﯾﺎ ﻧوار ﻗﻠب(
■ ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ :ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﮐﺎف ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑر روی ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ را ھر  5ﺗﺎ 15
دﻗﯾﻘﮫ در طول ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺳﺎس ﮔرﻓﺗﮕﯽ در ﺑﺎزو را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻧد
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■ ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن در ﺧون :ﯾﮏ ﮔﯾره روی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد )ﭘﺎﻟس اوﮐﺳﯾﻣﺗِر(.
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺳوزن ﺑرای ﻗرار دادن ﮐﺎﻧوﻻ )ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک( ﺑﮫ داﺧل رگ ﭘﺷت دﺳت ﯾﺎ ﺑﺎزو اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن
ﭼﺳب ﻣﺣﮑم ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑرای ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺳت ﺗﺎ دارو ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.
ﺗﯾم ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﺟددا ً ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد و ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳﭘس ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﺷم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗطره ھﺎی ﭼﺷم و ﯾﺎ ﺗزرﯾق ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ دھد.

داﺷﺗن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
آ ﯾ ﺎ ﺗز ر ﯾق ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﺻ د ﻣ ﮫ ﻣ ﯽ ز ﻧ د ؟
اﯾن از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺳوزش ،ﻓﺷﺎر ﯾﺎ درد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ
ﮐﺷد.

ﺑ ﻌ د ا ز ﺗ ﺟ و ﯾ ز ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻣ و ﺿ ﻌ ﯽ ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﯽ اﻓ ﺗ د ؟
ﭼﺷم ﻣورد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ از ﻟﻣس و آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﭼﺷم ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را
ﻣﺎﺳﺎژ دھﻧد ،ﻓﺷﺎر وارد ﮐﻧﻧد ﯾﺎ وزن ﮐﻣﯽ روی ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮕذارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

از ﮐ ﺟ ﺎ ﻣ ﯽ د ا ﻧ م ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﮐ ﺎ ر ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ د ؟
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﺟراح ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را ﭼﮏ ﮐرده ﺧود را ﻣطﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣس اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺟﮭت
ﻣﺧﺗﻠف اﺛرات ﺑﯾﮭوﺷﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺎده ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل
ﺟراﺣﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

د ر ﺳ ﺎ ﻟن ﻋ ﻣ ل ﺟ ر ا ﺣ ﯽ ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﯽ ا ﻓ ﺗ د ؟
■ ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎی ﻗﻠب و ﻧﺑض دوﺑﺎره وﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
■ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد.
■ ﺗﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ﺟزﯾﯾﺎت و ﺻﺣﯾﺢ ﺑودن ھﻣﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺑررﺳﯽ دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد.
■ ﻣﻣﻛن اﺳت ﯾﻛﯽ از ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھد ﻛﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ دﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﮕﯾرد.
■ ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ﺟراﺣﯽ اﺳﺗرﯾل ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭼﺎدر روی ﺻورت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ اطراف ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﺎﺷد .اﯾن ورق ﯾﮏ ﺳوراخ
در آن دارد ﺗﺎ ﺟراح ﺑﺗواﻧد روی ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧد.
■ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ در زﯾر ورق ﺟراﺣﯽ ﻗرار داده ﺷود ،ﮐﮫ ھوا  /و اﮐﺳﯾژن ﺗﺎزه را در اطراف دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ وزد .اﯾن
ﮐﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ راﺣت اﺳت.
ﻧﺎﺣﯾﮫ دور ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳرد ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﯾن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ از آب ﺑرای ﻣرطوب ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﺷم ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
اﮔرﭼﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از رﯾزش اﯾن آب در ﮐﻧﺎر ﺻورت ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺟﻠوﮔﯾری از آن دﺷوار اﺳت.

آ ﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م د ر ﺣ ﯾ ن ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ ﺻ ﺣ ﺑ ت ﮐ ﻧم ؟
ﺑﮭﺗر اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟراح ﭼﺷم ﺷﻣﺎ را ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺻﺣﺑت ﻧﮑﻧﯾد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺟراح ﺳواﻟﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد .ﺣرﮐت دادن
ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر روی ﺟراﺣﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت دﺳت ﺧود را ﺗﮑﺎن دھﯾد و ﺟراح ﭼﺷم دﯾﮕر
ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﭼ ﮫ ﺧ و اھم ﺷ ﻧﯾد ؟
ھﻧﮕﺎم ﺟراﺣﯽ ﺻﺣﺑت ﺟراح را ﺑﺎ ﺗﯾم ﺗﺋﺎﺗر ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد .ﺗﺟﮭﯾزات ﻣوﺟود در ﺗﺋﺎﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﻣﺎﻧﯾﺗور
ﻗﻠب ﻣﻣﮑن اﺳت "ﺑوق" ﺑزﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺻدای زﻧﺎﻧﮫ دارﻧد ﮐﮫ ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﭘﯾﺎم ھﺎ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑرای اطﻼع
از ﺗﻐﯾﯾرات در ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮫ ﺟراح اﺳت .اﮔر ﺟراح ﺑﺧواھد ﺷﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﺛﻼً ﭼﺎﻧﮫ ﺧود را ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﺧواﻧده ﻧﺷود ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﯾﺳت.

آﯾﺎ ﭼ ﯾز ی ﺧ و اھ ﯾم د ﯾ د ؟
ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼراغ ھﺎی روﺷن را ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﯾن ﺣرﮐت ﺣرﮐﺗﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد .اﯾن از ﻓردی ﺑﮫ ﻓرد دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺧواھﯾد ﺑود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎر ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد.
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د ﯾﮕ ر ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎ ﻗ ﯽ ﺧ و ا ھ د اﻓ ﺗ ﺎ د ؟
ﺟراح ﺑﺎ اﺑزارھﺎی ظرﯾف ﮐﮫ ﺑﮫ داﺧل ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد  -ﭼﺷم ﺷﻣﺎ از وﺿﻌﯾت طﺑﯾﻌﯽ ﺧود ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷود.

آ ﯾ ﺎ د ر ﺣ ﯾ ن ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ اﺣ ﺳ ﺎ س د ر د ﺧ و ا ھ م ﮐ ر د ؟
ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺟراح در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﻣﯽ ﻟﻣس و ﻓﺷﺎر را اﺣﺳﺎس ﺧواھﯾد ﮐرد .ھرﭼﻧد ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ دردی را
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﯾﺎ درد دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟراح ﺧود اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ در ﺻورت ﻟزوم ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑدھد.

ا ﮔ ر ﭼ ﺷ ﻣﮏ ﺑز ﻧم ﭼ ﮫ ؟
ﯾﮏ ﮔﯾره ﮐوﭼﮏ ﭘﻠﮏ ﭼﺷم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾﮕر ﺧود ﭼﺷﻣﮏ
ﺑزﻧﯾد .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺳرﺗﺎن را ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽ دھﯾد ،ﭼﺷﻣﮏ زدن ﺧوب اﺳت.

ا ﮔ ر ﺑﺧ و اھ م د ﺳ ت و ﭘ ﺎ ﺑز ﻧم ،ﺳ ر ﻓ ﮫ ﮐ ﻧم  ،ﮔ ﻠ و ر ا ﭘ ﺎ ک ﮐ ﻧم ﯾ ﺎ ﺑ ﯾ ﻧ ﯽ ام ر ا ﺧ ر ا ش د ھ م ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﮐ ﻧم ؟
ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً آرام و ﺑﮫ روﺷﯽ آرام دراز ﺑﮑﺷﯾد .ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرﻓﮫ ،ﺧراﺷﯾدن ﯾﺎ ﺧم ﺷدن ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧود( ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن دﺳت ﺑﮫ ﺟراح ھﺷدار دھﯾد .ﺟراح ﻋﻣل ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ راﺣﺗﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.

ا ﮔ ر د ر ﺣ ﯾ ن ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ ﭼ ر ت ﺑز ﻧم ﭼ ﮫ ؟
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا ﺣرﮐت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑﯾدار ﺷدن از ﺧواب ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺳﯾب ﺑﮫ ﭼﺷم ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد .ﺟراح ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑﯾداری و راﺣت ﺑودن ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺻورت وﺟود ﻧﯾﺎز ھر زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﯽ
ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽ دھﻧد.

ﻣ ﺛ ﺎ ﻧ ﮫ ﺿ ﻌ ﯾ ﻔ ﯽ د ار م  .ﭼ ﮫ ا ﮔ ر ﻣ ن ﻧ ﯾ ﺎ ز ﺑ ﮫ ر ﻓ ﺗ ن ﺑ ﮫ ﺗ و ا ﻟ ت د اﺷ ﺗ ﮫ ﺑ ﺎ ﺷ م ؟
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺧود را درﺳت ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺋﺎﺗر ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗواﻟت را دارﯾد و
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﻧﮕﮫ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺗﯾم ﺗﺋﺎﺗر اطﻼع دھﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھد.

آ ﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م د ر ا و ا ﺳ ط ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ اﺣ ﺳ ﺎ س د ر د ﮐ ﻧم ؟
آره .در ﺑﻌﺿﯽ از اﻗداﻣﺎت ،ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷروع ﺑﮫ ﻓرﺳﺎﯾش ﮐﻧد .اﮔر در ھر زﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﯾﺎ درد ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺟراح
را در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.

ﭼ ﮫ ﻣ د ت ﺟ ر اﺣ ﯽ ط و ل ﻣ ﯽ ﮐ ﺷ د ؟
ﺑﯾﺷﺗر اﻗداﻣﺎت ﺑﯾن ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت دو ﺳﺎﻋت طول ﺑﮑﺷد .ﺟراح ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ
دوام آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.

آ ﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م ﺳ ﻣ ﻌ ﮏ ﺧ و د ر ا د ر ﺣ ﯾ ن ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ ﺑ ﭘ و ﺷ م ؟
ﺑرداﺷﺗن ﺳﻣﻌﮏ در ھﻣﺎن طرف ﭼﺷم ﻣورد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﻌﻣول اﺳت زﯾرا ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ،آب ﻣﯽ ﺗواﻧد وارد ﮔوش ﺷود و ﺳﻣﻌﮏ
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﮐﺎر ﺑﯾﻔﺗد و ﺷروع ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺻدا ﮐﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﻣﻌﮏ ﺧود را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟراﺣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﭘوﺷﯾد.

ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار ﺑﮫ ﺑﻧد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد .ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣدت دو ﺗﺎ ﺳﮫ
ﺳﺎﻋت ﺑﯽ ﺣس ﺑﻣﺎﻧد ،ﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد.
ﭼﺷم ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ روز ﺑﻌد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘد ﭘوﺷﺎﻧده ﺷود ﺗﺎ از آن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺎﻟش آن در ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﭘد ﭼﺷم ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت دﯾد دوﮔﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﭼ ﮫ ﻣ و ﻗ ﻊ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م ﺧ و ر د ن و ﻧ و ﺷ ﯾ د ن ر ا ﺷ ر و ع ﮐ ﻧم ؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ در ﺑﻧد ھﺳﺗﯾد ،ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ را ﺷروع ﮐﻧﯾد.

ﭼ ﮫ ﻣ و ﻗ ﻊ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م ﺑ ﮫ ﺧ ﺎ ﻧ ﮫ ﺑر و م ؟
وﻗﺗﯽ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ دارﯾد و ﭼﯾزی ﺑرای ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑروﯾد.
اﮔر آراﻣش داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﺳﺋول ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت از
ﮐودﮐﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﺎﯾد از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﻧدرج در ﺟزوه زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
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اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آرام ﺑﺧﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺟزوه ﻣﺎ وﺟود دارد
ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣراﻗﺑت از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آرام ﺑﺧﺷﯽ داﺷﺗﮫ« ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺧش در ﻣورد ھر داروﯾﯽ ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد .ﻗطره ﭼﺷم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﺟراﺣﯽ ﺑرای ﮐﺎھش اﻟﺗﮭﺎب )ﺗورم( و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﮔر ﻻزم اﺳت ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد،
در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

آ ﯾ ﺎ د ر د ﺧ و ا ھ م د اﺷ ت ؟
ھﻧﮕﺎم از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣﺎده ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ اﺣﺳﺎس درد ﮐﻧﯾد .ﻣﺳﮑن ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد.
اﮔر درد ﺷدﯾدی دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره درج ﺷده در ﻣدارک ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد زﯾرا اﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﻧﺷﺎن دھد.

آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﻣراﻗﺑت ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم دھم؟
■ از ﻣﺎﻟﯾدن ﭼﺷم ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
■ از ﭼﺷﻣﺎن ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ وﯾژه در ھوای ﺑﺎدی( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی در ﭼﺷم ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷود.
■ طﺑق ﺗوﺻﯾﮫ ﺗﯾم ﻣراﻗب ﺷﻣﺎ ،ﺑرای ﻣدﺗﯽ از اﻧﺟﺎم ﺳﻧﮕﯾن ﺑرداﺷﺗن ،و رزش ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن و ﺷﻧﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
■ اﮔر ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑدﺗر ﺷد ﯾﺎ ﭼﺷم ﺑﺳﯾﺎر دردﻧﺎک ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑرای ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
■ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﮐﺗر ﺧود ﻣﺷورت ﻧﮑرده اﯾد ،از اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﻧزھﺎی ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
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ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺗﻼﺷﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫﺷده در اﯾن ﺟزوه درﺳت و ﺑﮫروز ﺑﺎﺷﻧد؛ اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﺑدھﯾم .اﻟﺑﺗﮫ،
اﻧﺗظﺎر ھم ﻧدارﯾم اﯾن اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ھﻣﮫ ﺳؤالھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ دﻏدﻏﮫھﺎی ﻣﮭﻣﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾمھﺎ ﯾﺎ
ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﯾم ﭘزﺷﮑﯾﺗﺎن ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد و اﯾن ﺟزوه را ﻓﻘط ﻧوﻋﯽ راھﻧﻣﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﺟزوه ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﭘزﺷﮏ ﺑﺎﺷد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺟزوه ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺟﺎری ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺳﻠب
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
)(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
ھﻣﮫ ﺗرﺟﻣﮫھﺎ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ) Translators without Bordersﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺑدون ﻣرز( اﻧﺟﺎم ﺷدهاﻧد .ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯾﻔﯽ ﺗرﺟﻣﮫھﺎ،
ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ،از درﺳﺗﯽ آنھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽآورﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﺎ ﺑرداﺷت اﺷﺗﺑﺎه از ﺑﻌﺿﯽ اطﻼﻋﺎت وﺟود
دارد.

ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﻣﺎ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺟزوه اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
اﮔر ﻧظری دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای آﻧﮭﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾدpatientinformation@rcoa.ac.uk :
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
٠٢٠٧٠٩٢١۵٠٠

www.rcoa.ac.uk
ﻧﺳﺧﮫ ﭘﻧﺟم ،ﻓورﯾﮫ 2020
اﯾن ﺟزوه ظرف ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
©  2020ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ
اﯾن ﺟزوه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد ﻣواد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﮐﭘﯽ ﺷود .ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ را ﻧﻘل ﻗول ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺟزوه در ﻧﺷرﯾﮫ دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﺑﺎﯾد ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب اراﺋﮫ ﺷود و آرم ھﺎ ،ﻣﺎرک ﺗﺟﺎری و ﺗﺻﺎوﯾر ﺣذف ﺷود .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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