ﻣراﻗﺑت از ﻓرد در ﺣﺎل ﺑﮭﺑودی ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آراﻣﺑﺧﺷﯽ
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد و ﻗﺿﺎوت آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آراﻣﺑﺧش ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر دارو ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﻣدت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد:
■ در ﻗﺑﺎل ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھﺳﺗﻧد ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
■ ﺳوار وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻧﺷوﻧد ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﻧﮑﻧﻧد
■ آﺷﭘزی ﻧﮑﻧﻧد و از ھﯾﭻ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد
■ ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭﻣﯽ ﻧﮕﯾرﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اوﺿﺎع ﻋﺎدی اﺳت
■ از ﭘﺳت ﮐردن در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧودداری ﮐﻧﻧد
■ اﻟﮑل ﻧﻧوﺷﻧد.
از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗوام ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ھﻣراھﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از آرام ﺑﺧش ﺟﮭت درﻣﺎن ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻋﻣل
ﺟراﺣﯽ ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد .اﯾن ﺟزوه اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣورد ﺑﺎﯾدھﺎ و ﻧﺑﺎﯾدھﺎ در زﻣﺎن ﺑﮭﺑودی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد
و آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﯾﮕذارد .اﯾن ﺟزوه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.

ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
داروی آرام ﺑﺧش ﯾﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎران را ﮐﻣﯽ ﮔﯾﺞ و ﺳردرﮔم ﮐﻧد
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﻌد از درﻣﺎن ،وﺿﻌﯾﺗﺷﺎن ﮐﻣﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﺳت .ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ،اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﻗﺿﺎوت آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ وﺿوح ﻓﮑر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ روز ﺑﻌد طول ﺑﮑﺷد .در اﯾن ﻣدت
ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﻓرد ﺑﺎﺷﯾد .در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾﻧد ﭼﮕوﻧﮫ اوﺿﺎع ﻣدﯾرﯾت ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﯾد
ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺧت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ھﻣﮑف ،ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اوﺿﺎع ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧم دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎﻧم را ﺑﺑﯾﻧم؟
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل رﺳﯾده ﺑﺎﺷﻧد و ﻓردی ھﻣراه آن ھﺎ ﺑﺎﺷد ،آن ھﺎ را ﻣرﺧص
ﮐرده و ﺑﮫ آن ھﺎ اﺟﺎزه ی رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ دھﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺻرف
داروھﺎی آرام ﺑﺧش راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺗواﻧﺎ و ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯾد و در ﺣﺎﻟت اﯾده آل ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ
ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد  -ﻧﮫ وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد زﻣﺎن دﻗﯾق ﺗرﺧﯾص را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھﻧد زﯾرا ﻣدت زﻣﺎن ﺑﮭﺑودی ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎران ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﻣﺻرف داروی
آراﻣﺑﺧش ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،زﻣﺎن ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺗرﺧﯾص ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ای ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺟﮭت
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود .ﭘرﺳﺗﺎر ھم ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد .اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺎدر ﺑﮫ راه رﻓﺗن ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرخ دار ﺗﮭﯾﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﺎﺷﯾن ﺑرﺳد.

آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھم؟
ﭘزﺷﮑﺎن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺧﺻوص دوﺳت ﯾﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
■ ﺑﻌد از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺗظﺎر ﭼﮫ ﭼﯾزی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
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■ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧوردن ،آﺷﺎﻣﯾدن و ﻣﺻرف داروھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻋﻣل
■ ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺟﮭت ﺳوال درﺑﺎره ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت و ﯾﺎ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺳواﻟﯽ دارد ﯾﺎ اﮔر اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧدارد
■ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از ﻋﻣل اﻧﺟﺎم دھﻧد
■ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ھر ﮔوﻧﮫ داروی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺻرف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﮑن درد
■ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺷﺳﺗﺷو و ﻣراﻗﺑت از زﺧم ھﺎ .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را ﺑﺎ دوﺳت ﯾﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺧود ﺑﺧواﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را
ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

دوﺳت ﯾﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻣن در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد؟
اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع ﻋﻣل ﺑﯾﻣﺎر و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دارد .در ﺣﺎﻟت ﻋﻣوﻣﯽ ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد:
■ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ،ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت زﯾﺎد ﻧﯾﺎز دارد
■ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﺳت ،ﺑدون ﮐﻣﮏ راه ﻧرود و در ﺣﺎﻟت اﯾده آل از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﭘرھﯾز ﮐﻧد
■ ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را در ﻣورد ﻣﺻرف داروھﺎی ﻣﻌﻣول ﺑﯾﻣﺎر و ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﮑن درد اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﮫ دﻗت
دﻧﺑﺎل ﮐﻧد
■ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺧوردن ،آﺷﺎﻣﯾدن و ﺷﺳﺗن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر داده اﺳت را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.

ﺑﯾﻣﺎر از اﻧﺟﺎم ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﭘرھﯾز ﮐﻧد؟
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد و ﻗﺿﺎوت آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آراﻣﺑﺧش ،ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر دارو ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن ﻣدت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد:
■ در ﻗﺑﺎل ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھﺳﺗﻧد ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
■ ﺳوار وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻧﺷوﻧد ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﻧﮑﻧﻧد
■ آﺷﭘزی ﻧﮑﻧﻧد و از ھﯾﭻ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﻧد
■ اﻟﮑل ﻧﻧوﺷﻧد.
■ ھﯾﭻ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮭﻣﯽ ﻧﮕﯾرﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اوﺿﺎع ﻋﺎدی اﺳت
■ از ارﺳﺎل ﭘﺳت در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
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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.

ﻧظرﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد
از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺑروﺷور اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﮔر ﻧظری دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻧظرات را ﺑﮫ اﯾن آدرس اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ﻧﺳﺧﮫ دوم ،ﻧواﻣﺑر 2021
اﯾن ﺟزوه ظرف ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
©  2021ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻧﺳﺧﮫﺑرداری از اﯾن ﺟزوه ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺟﮭت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺟﺎز اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ ذﮐر ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد از ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﺑروﺷور
در ﻧﺷرﯾﮫای دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ،ﻋﻼوه ﺑر ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ ،ﻟوﮔوھﺎ ،ﺑرﻧدھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر ﻣرﺑوطﮫ را ﺣذف ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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