ﺑﯾﮭوﺷﯽ و وزن ﺷﻣﺎ
اﯾن ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ وزن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت و ﺧطرات ﺑﯾﺷﺗر در ﺣﯾن ﺟراﺣﯽ و
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣواردی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻗﺑل ،در ﺣﯾن و ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺑرای ﮐﺎھش اﯾن ﺧطرات اﻧﺟﺎم داد ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد.

ﻣﻌرﻓﯽ
اﮔر اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﯾد و ﻗﺻد دارﯾد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺧطرات ﺑﯾﺷﺗری از
ﻋوارض ﺧﺎص ﻗرار دھد .اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧود ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑﺎﺷد.
ﭼﺎﻗﯽ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺑﺎﯾد
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی دﯾﮕری ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺑراﺑری ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی
 NHSﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ را اراﺋﮫ دھﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻋزت ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺟراﺣﯽ ،ﭼﺎﻗﯽ را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﯽ ﺑرای ﻗﺿﺎوت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﭘزﺷﮑﯽ در ﻧظر ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری در ﺣﯾن ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً در ﻣورد ﺧطرات و ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد زﯾرا اﯾن اﻣر اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑودن در ﺟراﺣﯽ و ﺑﮭﺑود را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط دارﻧد ،آﻣوزش دﯾده اﻧد .اﻧﺟﻣن ﭼﺎﻗﯽ و
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭼﺎﻗﯽ ) (www.sobauk.co.uk) (SOBAﺑرای ارﺗﻘﺎ آﻣوزش و ﻣراﻗﺑت ﺑﮭﺗر ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎران دارای ﭼﺎﻗﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﺷد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﭼﺎﻗﯽ دارﯾم
ﺷﺎﺧص ﺗوده ﺑدن ) (BMIﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﺳﺑت وزن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدﺗﺎن ﺳﺎﻟم اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب وزن
ﺳﻼﻣﺗﯽ  NHS BMIﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  BMIﺧود را در اﯾن ﻣورد ﺑﯾﺎﺑﯾد:
www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی BMI
دارای ﮐﺳر وزن

زﯾر 18.5

وزن ﺳﺎﻟم

ﺑﯾن  ١٨.۵ﺗﺎ ٢۴.٩

دارای اﺿﺎﻓﮫ وزن

ﺑﯾن  ٢۵ﺗﺎ ٢٩.٩

ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط

ﺑﯾن  ٣٠ﺗﺎ ٣٩.٩

ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط ﻣرﯾﺿﯽ

ﺑﺎﻻی ۴٠
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اﻧدازه دور ﮐﻣر ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﭼرﺑﯽ زﯾﺎدی ﺑﮫ دور ﺷﮑﻣﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﮐﮫ ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری
ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ،دﯾﺎﺑت و ﺳﮑﺗﮫ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.
ﺻرف ﻧظر از ﻗد و  ،BMIﺑﺎﯾد وزن ﺧود را ﮐم ﮐﻧﯾد ،اﮔر دور ﮐﻣرﺗﺎن:
■  ٩۴ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ) ٣٧اﯾﻧﭻ( ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣردان
■  ٨٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ) ٣١.۵اﯾﻧﭻ( ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای زﻧﺎن اﺳت.
اﮔر دور ﮐﻣرﺗﺎن اﯾن اﺳت ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
■  ١٠٢ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ) ۴٠اﯾﻧﭻ( ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣردان
■  ٨٨ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ) ٣۴اﯾﻧﭻ( ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای زﻧﺎن.
ﻣﻧﺑﻊ.(www.nhs.uk/conditions) NHS Health A-Z :

ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط ،ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺧطرات
دﯾﺎﺑت ﻧوع ٢
دﯾﺎﺑت زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ھورﻣون اﻧﺳوﻟﯾن ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻗﻧد ﺧون ﺷﻣﺎ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد.
■ دﯾﺎﺑت ﻧوع  ٢ﻣﻌﻣوﻻ در ﺳﻧﯾن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط ھﻣراه اﺳت.
دﯾﺎﺑت ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود از ﺟﻣﻠﮫ:
■ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی
■ ﻣرض ﻗﻠﺑﯽ
■ از دﺳت دادن ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ
■ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﮔردش ﺧون در ﭘﺎھﺎ و ﺳﺎق ﭘﺎھﺎ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗطﻊ ﻋﺿو ﺷود
■ آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ،از دﺳت دادن ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﺎ درد ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد دﯾﺎﺑت ﻧوع  ٢ﺑدﺳت آورﯾد:
www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes
دﯾﺎﺑت ﻧوع  ٢و ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﭘس از ﺟراﺣﯽ ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﺑﮭﺑودی آﻧﮭﺎ ﮐﻧدﺗر اﺳت .ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﻗﻧد ﺧون اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺳب ﻗﻧد ﺧون در ﻣﺣدوده زﻣﺎن ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ دﯾﺎﺑت دارﯾد ،ﺳطﺢ ﻗﻧد ﺧون ﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷود ﺗﺎ ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .زودﺗر ﺑﺎ
ﭘرﺳﺗﺎر دﯾﺎﺑت ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﺗﻐﯾﯾری در درﻣﺎن ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
آﭘﻧﮫ اﻧﺳدادی ﺧواب )(OSA
 OSAﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺷﺎﯾﻊ در ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔرط اﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﺑﺎﻓت ﭼرﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮔردن و زﺑﺎن
وﺟود دارد .در ﺣﯾن ﺧواب ،دﯾواره ی ﺣﻠق ﻣﻧﺑﺳط و ﺑﺎﻋث ﺗﻧﮓ ﺷدن راه ﺗﻧﻔس ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼل در ﺗﻧﻔس و
ﺧواب ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺷود.
آﭘﻧﮫ اﻧﺳدادی ﺧواب ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب ﻣوارد زﯾر ﺷود:
■ ﻣﮑث در ﺗﻧﻔس ﺷﺑﺎﻧﮫ
■ ﻓﺷﺎر ﺑر ﻗﻠب و رﯾﮫ ھﺎ
■ ﮐﻣﺑود ﺧواب
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■ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط در طول روز
■ ﺗﻧﻔس ﻧﺎﻣﻧظم ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﺟﻣﻊ دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن و ﮐﺎھش ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن ﺷود.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آﭘﻧﮫ اﻧﺳدادی ﺧواب ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea

آﭘﻧﮫ اﻧﺳدادی ﺧواب و ﺑﯾﮭوﺷﯽ
آﭘﻧﮫ ی ﻣﻼﯾم ﯾﺎ ﺷدﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داروھﺎی آرام ﺑﺧش ،اﻟﮑل ،ﻣﺳﮑن ھﺎ ﯾﺎ داروھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺣﺳﺎس ﮐﻧد .اﯾن
داروھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻼﺋم آﭘﻧﮫ را ﺗﺷدﯾد ﮐﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،راه ھﺎی دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿﻌﯽ اﻏﻠب در دﺳﺗرس
اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺧش ﮐﺎھش ﺧطر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد )ﺻﻔﺣﮫ .(۵
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آﭘﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد از ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
ﺧواب ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ﻓﺷﺎر ﻣﺛﺑت ﻣداوم ھوا ) (CPAPھﺳﺗﯾد .اﯾن وﺳﯾﻠﮫ،
ﯾﮏ ﭘﻣپ ﮐوﭼﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم ھوای ﻓﺷرده را از طرﯾق ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺣﮑم ھﻧﮕﺎم ﺧواب ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ و
دھﺎن را ﻣﯾﭘوﺷﺎﻧد .ھوای ﻓﺷرده ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺣﻠق ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود.
دﺳﺗﮕﺎه  CPAPاﮔر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﮭﺗر ﺧواﺑﯾدن ،ﺑﯾدارﺗر ﺑودن در طول روز ،ﺑﺎ اﻧرژی
ﺑﯾﺷﺗر و ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎھش وزن ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﺣول در زﻧدﮔﯽ ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺑر روی ﻗﻠب ﺷﻣﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗوﻗف ﺧرﺧر و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺧواب ﺑﮭﺗر ﻣﯾﺷود .از ھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗر ،دﺳﺗﮕﺎه
 CPAPﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﺳﮑن ھﺎی ﻗوی ﺗر را ﺑدون ﺧطر ﺗﺣﻣل ﮐﻧد.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ  CPAPﺧود را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺟراﺣﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه  CPAPﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﯾﺳت ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎدر ﺟراﺣﯽ اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد دﺳﺗﮕﺎه
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻓراھم ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﻋﻣل ﺷﻣﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﺗروﻣﺑوز )ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون(
اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺧطر ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﻣﯽﺷود .ﻟﺧﺗﮫ در ﻗﻠب ،رﯾﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻐز ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟب ﻣرگ ﺷود.
ﺧطر ﻟﺧﺗﮫ ﺳﺎزی ھﻣﭼﻧﯾن در اﻓراد ﺳﯾﮕﺎری ،اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻓﯾﺑرﯾﻼﺳﯾون دھﻠﯾزی )آرﯾﺗﻣﯽ ﯾﺎ ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﻧﺎﻣﻧظم( ،اﻓراد
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن ،ﺷﮑﺳﺗﯽ در اﺳﺗﺧوان ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ھر ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺳﺗری ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ھر ﭼﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی
ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﻟﺧﺗﮫ ﺳﺎزی ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ﻟﺧﺗﮫ ﺳﺎزی و ﺑﯾﮭوﺷﯽ
اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد ﻟﺧﺗﮫ در ﺣﯾن و ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در اﻓرادی ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺧطر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺣرک
داﺷﺗن ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﺑﺎره ی راھﮑﺎر ھﺎی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺧطر را ﮐﺎھش دھد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻋم از:
■ ﭘوﺷﯾدن ﺟوراب وارﯾس )ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘوﺷﯾدن اﯾن ﺟوراب ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد(.
■ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﭘرﺳورھﺎی اﻧﻘﺑﺎض ﺳﺎق ﭘﺎ -اﯾن ﭼﮑﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺷرده ﮐردن ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﭘﺎھﺎ ﺑﺎﻋث ﮔردش ﺧون در ﻣوﻗﻊ
ﺟراﺣﯽ و در دوران ﺑﮭﺑودی ﻣﯽﺷود.
■ ﺗﺣرک زودھﻧﮕﺎم -ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر اﻧواع ﺟراﺣﯽ ھﺎ اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﻧد ﺷدن از روی ﺗﺧت در ھﻣﺎن روز ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ روز ﺑﻌد از آن
■ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺟراﺣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ دارو ﺿداﻧﻌﻘﺎد ﺑﮫ ﺻورت ﻗرص ﯾﺎ ﺗزرﯾﻘﯽ ﺗﺟوﯾز ﺷود .ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ از دارو ﺿد اﻧﻌﻘﺎد در ﺧﺎﻧﮫ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﺿﺎﻓﮫ وزن ،ﻗﻠب را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽدھد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﮐﺳﯾژن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺑدن ﺑرﺳﺎﻧد .اﻏﻠب ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ و ﮐﻠﺳﺗرول ﺑﺎﻻ ھﻣراه اﺳت ،ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽﺷود .ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﻧﺎﻣﻧظم )آرﯾﺗﻣﯽ( ،ﺳﮑﺗﮫ
و ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی در اﻓرادی ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﻧد ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ ﺗر اﺳت.
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ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺟراﺣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻓﺷﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﺑر روی ﺑدن و ﻗﻠب ﺷود .اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﺣﺗﻣﺎل
ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎ آرﯾﺗﻣﯽ در ﺣﯾن ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺷود.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑل ﻓﺷﺎرﺧون ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ھر ﻣﺷﮑل ﻗﻠﺑﯽ دﯾﮕری دارﯾد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻧﺗرل ﺷود ﺗﺎ ھر ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎھش
ﯾﺎﺑد .ﻓﺷﺎرﺧوﻧﺗﺎن را ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش ﺗر از ﺟراﺣﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد-ﺑﻌﺿﯽ ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺷﺎﻣل دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺧودﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر وﻗت ﺑﺧواھﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳت ،ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﯽﺗواﻧد داروھﺎی ﺷﻣﺎ را
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾش از ﻋﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد.
ﺳوزش ﺳر دل
ﺳوزش ﺳر دل ﯾﻌﻧﯽ ﺳوزش در ﻗﻔﺳﮫ ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺑرﮔﺷت اﺳﯾد ﻣﻌده در ﺟﮭت اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ طرف ﺣﻠق ﺣس ﻣﯽﺷود
)رﯾﻔﻼﮐس اﺳﯾد( .ﻣرﯾض ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﻧد ﯾﺎ ﭼﺎق ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳوزش ﺳر دل و ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﺑﺎ ﺳوزش ﺳر دل ،اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر رﯾﺧﺗﮫ ﺷدن ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻌده ﺑﮫ داﺧل رﯾﮫ ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﻣﻌﻣوﻻ ﻟوﻟﮫ ی
ﺗﻧﻔس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ﺧطر را ﮐﺎھش دھد .ھر ﭼﻧد ،ﻗرار دادن ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔس ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن
دارﻧد ﯾﺎ ﭼﺎق ھﺳﺗﻧد ﺳﺧت ﺗر ﺑﺎﺷد.
ﮐﺎھش وزن ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﻣرﺗب از داروی ﺿد اﺳﯾد ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ و در روز ﺟراﺣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.

ﺧطرات و ﻋوارض دﯾﮕر
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣدرﻧﯾزه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ﺧطر اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻣﯾزان اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺧت ﺗر ﺷود ،و
ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻣل ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺟراﺣﯽ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر طول ﺑﮑﺷد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل:
■ ﭘﯾدا ﮐردن رگ ﺑرای ﺗزرﯾق دارو و ﻣﺎﯾﻌﺎت .ﻣﯽﺗواﻧد زﻣﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﮕﯾرد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﮐﺑودی دﺳت ﺷﻣﺎ ﺷود،
اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت
■ ﻧظﺎرت ﺑر روی ﻓﺷﺎر ﺧوﻧﺗﺎن
■ ﺑرای ﺗﻧظﯾم دوز درﺳت داروی آرام ﺑﺧش ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر ﺷﻣﺎ آﭘﻧﮫ دارﯾد
■ ﻗراردادن ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔس )وﻧﺗﯾﻼﺗور( در ﺣﻠق ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﮔر ھرﮔوﻧﮫ وﻗﻔﮫ ای
ﺑﺎﺷد ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻓت ﮐﻧد .دادن اﮐﺳﯾژن ﻗﺑل از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش اﯾن ﺧطر
■ و ﻣﺷﮑﻼت ﺣرﮐﺗﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾت درﺳت ﺑرای ﻋﻣل ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن وﺿﻌﯾﺗﺗﺎن
را روی ﺗﺧت ﺟراﺣﯽ درﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎدر ﮐم ﺷود .اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش
اﺣﺗﻣﺎل ﺻدﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر
■ اﻓزاﯾش اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻔوﻧت ﺳﯾﻧﮫ و زﺧم ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ
■ اﻓزاﯾش ﻣدت زﻣﺎن ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوران ﺑﮭﺑودی طوﻻﻧﯽ ﺗری ﺑﻌد از ﺑﯾﮭوﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﺎھش ﺧطر
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻌﻣول
ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻣل ھﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ و ھوﺷﯾﺎر ﺑودن در ھﻧﮕﺎم ﺟراﺣﯽ )ﺑﮫ ھوش( از ﺧطرات
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻌﻣول ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﯾﺷود ﺑﺎ آرام ﺑﺧش ﺷﻣﺎ را آرام ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻋﻣل ھﺎی دﯾﮕر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻌﻣول اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﻋﺻﺎب اطراف ﻋﺿو ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟراﺣﯽ دارد ﻧﯾز ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽﺷود .اﮔر
ﻋﻣل در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﺑدن ﺑﺎﺷد اﭘﯾدورال ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔروه در ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﻣراﻗب
ﺷﻣﺎﺳت و ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟراﺣﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣزاﯾﺎی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﮑﺎن راه اﻓﺗﺎدن ﺷﻣﺎ ﭘس از ﺟراﺣﯽ را زودﺗر از ﻣﻌﻣول
ﻓراھم ﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر ﺗروﻣﺑوز را ﮐﺎھش دھد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ی ﻣﺳدود ﮐردن و ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ را ﮐﮫ ھر دو در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎﺳت
ﺑﺧواﻧﯾد .ﺟزوه ھﺎی ﻣﺳدود ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﺷﺎﻧﮫ ،ﺑﺎزو ﯾﺎ دﺳت و ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر اﺿﺎﻓﮫ وزن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻧﺳداد ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷﮑل ﺗر ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن
ﺗﮑﻧﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣزاﯾﺎی ﺑﺎﻟﻘوه و در ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطر ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﺎ
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﯾﺎ روز ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ درﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ و ﺧطرات آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑﮭﺑود ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ
ﻣوارد زﯾﺎدی ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷدھوﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧطر را ﮐﺎھش دھﯾد و ﻋﻣل را در اﻣن
ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣوارد زﯾر ﻣراﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺟراﺣﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل
ﻋوارض را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد و ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﺎھش وزن
ﮐﺎھش وزن ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ زﯾﺎدی دارد.
■ ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﻻﭘﺎروﺳﮑوﭘﯽ )ﺳوراخ ﮐﻠﯾد( ،ﮐﺎھش ﺣﺗﯽ ﭼﻧد ﮐﯾﻠوﮔرم و ﺧوردن ﻏذاھﺎی ﮐم ﭼرب ،ﮐم ﺷﮑر ،رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ
ﭘروﺗﺋﯾن ﺑﺎﻻ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﯾزان ﭼرﺑﯽ ﺑﺧش ﺣﻔره ﺷﮑﻣﯽ را ﮐﺎھش دھد .ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺟﻣﻊ ﺷدن اﻧدازه
اﻋﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﺑد ﺷود ،ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺟﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺟراح درھﻧﮕﺎم ﻋﻣل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
■ ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺑد ﭼرب در ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗداول اﺳت .رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮐم ﭼرب ﺑرای دو ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺑد ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
■ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟراﺣﯽ اﺳﺗﺧوان ﯾﺎ ﻣﻔﺻل دارﯾد ،اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺣرﮐت ﮐردن و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﺑﻌد از ﻋﻣل راﺣت ﺗر ﺷود.
■ راه ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن درد ﺗوﺳط ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد اﭘﯾدورال و ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ،اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن آﺳﺎنﺗر ﻣﯽﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن
اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺎﺛﯾر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود.
■ اﺣﺗﻣﺎل ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ ،آﭘﻧﮫ ﺧواب ،ﻋﻔوﻧت ﺳﯾﻧﮫ و ﺗﺷﮑﯾل ﻟﺧﺗﮫ ﺧون ﺑﻌد از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،ﺧوردن ﻏذاھﺎی ﺳﺎﻟم ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از داﺷﺗن ﻣﯾزان وﯾﺗﺎﻣﯾن و ﭘروﺗﺋﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺑود
ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺗرل ﮐردن ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣوﺟود ،ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎﺑت و آﭘﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗوﻗف اﺳﺗﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯾﺎت و اﻟﮑل
ﻣﺻرف دﺧﺎﻧﯾﺎت ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻣﯾزان اﮐﺳﯾژن ﺧون ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت از رﯾﮫ ھﺎ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت دارﻧد .ﺗوﻗف اﺳﺗﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯾﺎت ،ﺑﮫ طور اﯾده آل ﺣداﻗل ﺷش ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ،ﺑﮫ
اﻓزاﯾش ﻣﯾزان اﮐﺳﯾژن ﺧون ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﻣن ﺗر ،ﺑﮭﺑود زﺧم ھﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد و ﺧطرات
ﺳرﻓﮫ ﮐردن و ﻋﻔوﻧت ﺳﯾﻧﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺑد و ﮐﺎھش ﺷدت آﭘﻧﮫ ﻣﯽﺷود.
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ورزش ﺑﯾﺷﺗر
اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﺗﺣرک ﻗﺑل از ﻋﻣل ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﭼﺷﻣﮕﯾری در ﺳرﻋت ﺑﮭﺑود ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ورزش ﮐردن در
از دﺳت دادن وزن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد وﻟﯽ از ھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗر ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﻠب و رﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺗﺣرک داﺷﺗن ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺧطر ﺗﺷﮑﯾل ﻟﺧﺗﮫ ﺧون ﺷود .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﻌﺿﯽ ورزش ھﺎی ﺧﺎص را ﺑرای اﻓزاﯾش ﻗدرت ﻣﺎھﯾﭼﮫ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﻔﺎﺻل ارﺗوﭘدی ،ﻟﮕن ﯾﺎ دﯾﮕر اﻋﺿﺎی ﺑدن
ﺧود ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺟراﺣﯽ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﺟراح ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود درﺑﺎره ی اﻧﺟﺎم ورزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣن ھﺳت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

روز ﻋﻣل
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد داروھﺎﯾﺗﺎن را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﺟوﯾز ﺷده اﻧد ﺗﺎ روز ﻋﻣل ﺑﺧورﯾد و ھﻣراه ﺧود ھﻣﮫ ی داروھﺎ و اﻓﺷﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎورﯾد .اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗطﻊ ھر ﯾﮏ از داروھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ
ﺧﺻوص اﮔر ھر ﮔوﻧﮫ داروی رﻗﯾق ﮐﻧﻧده ﺧون ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﯾن اﻣر از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺑل
از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ داروھﺎی ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﻟﻐو ﮔردد.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻧﺣوه ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن ﺑدھد .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗزرﯾق داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﻏذا و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت درون ﺷﮑم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺳﻣت ﮔﻠو و رﯾﮫ ھﺎ ،ﺟﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد.

ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
■ ﻗد ،وزن و ﺷﺎﺧص ﺗوده ﺑدﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﭘذﯾرش اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽﮔردد .در دوره ﻣراﻗﺑت ،دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑرای
وزن ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺧطر اﺳت ﻣﯾﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻟﺑﺎس ﻣﺧﺻوص اﺗﺎق ﻋﻣل و ﺟورابھﺎی ﻣﺧﺻوص درﻣﺎن ﻓﺷرده ﺳﺎزی در اﻧدازه ﻣﻧﺎﺳب داده ﺧواھد ﺷد.
■ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷود ﺗﺎ ﺧود وارد اﺗﺎق ﻋﻣل ﺷوﯾد و ﺑر روی ﺗﺧت اﺗﺎق ﻋﻣل دراز ﺑﮑﺷﯾد.
■ ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑروﯾد ،دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ از طرﯾق ﻣﺎﺳﮏ اﮐﺳﯾژن ﺑر روی
ﺻورت ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد.
■ دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮔردد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ،ﻓﺷﺎر ﺧون و ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن را در طول ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﻧدازه
ﮔﯾری ﮐرد.

ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺟراﺣﯽ
■ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﺑﮫ ھوش ﺧواھﯾد آﻣد و ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﻔس ﺑﮭﺗر ،ﺷﻣﺎ را ﺻﺎف ﻣﯾﻧﺷﺎﻧﻧد.
■ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧﺑوﻻﯾزر ﯾﺎ اﻓﺷﺎﻧﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﻧﻔس ﺧود ﻧﯾﺎز ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
■ در ﺻورت داﺷﺗن ﻣﺷﮑل آﭘﻧﮫ اﻧﺳدادی و وﺟود دﺳﺗﮕﺎه  ،CPAPﭘرﺳﻧل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
■ در ﺻورت ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﻌد از ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣل ھﺎی ﺟراﺣﯽ ﺧﺎص ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت در ﺑﺧش
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣﺗوﺳط ) (HDUو ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی وﯾژه ) (ICUداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﻻﺗر اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود،
ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑروﺷور ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ ھﺎی
ﻣﮭم ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﺳﺗری ﺷدن از ﭘﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﻣﺗوﺳط و ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی
وﯾژه ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽﺑﺎﺷد:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
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در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری
■ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣرﮐت دادن ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز
ﺑﺎﺷد.
■ در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن  ،CPAPﭘرﺳﻧل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در روز ﻋﻣل ﺧود از ﺟﺎ ﺑرﺧﯾزﯾد و در اطراف ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﮐﺎر اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر اﯾﺟﺎد
ﻟﺧﺗﮫھﺎی ﺧون را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد و ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯾﺗواﻧﻧد ھﻣﺎن ﻣراﺣل ﻣﺷﺎﺑﮫ دﯾﮕر ﺑﯾﻣﺎران را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺗن رﯾﺳﮏ وﺟود دارد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در ﺻورت داﺷﺗن ﻓرﺻت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش از ﺟراﺣﯽ ،اﯾن ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎھش وزن ،اﻓزاﯾش ﺗﻣرﯾن و ﺗوﻗف ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر و ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل ﭘﯾش از ﺟراﺣﯽ ،ﮐﺎھش داد.

ﺳﭘﺎﺳﮕزاری
ﻣﺎ از  (www.weightconcern.org.uk) Weight Concernﺑرای ﺗوﺻﯾﮫ و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎن در ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﻣﻧﺑﻊ
ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم.

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﺷﻣﺎ
■ ﺣدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻣﻠﯽ ).(www.nhs.uk/live-well) (NHS
ﺑرای ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎ
■ آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﺟراﺣﯽ -ﺟزوه ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺗر ﺑﮭﺗر و ﺳرﯾﻌﺗر )(Fitter Better Sooner
).(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
■ ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺧطرات آن ).(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
■ ﺑروﺷورھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺻوﯾری
)(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
■ دﯾﺎﺑت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ).(www.diabetes.org.uk
ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن ﺷﻣﺎ
■ اﻧﺟﻣن ﺑﯾﮭوﺷﯽ وﯾژه ﭼﺎﻗﯽ و ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﮐﺎھش وزن ).(www.sobauk.co.uk
■ ﻣدﯾرﯾت در ﺣﯾن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﭼﺎﻗﯽ ).(https://bit.ly/periop-obese-patient
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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.

ﻟطﻔﺎ ﻧظرات ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد
ﻣ ﺎ از ﭘ ﯾ ﺷ ﻧ ﮭ ﺎ د ا ت ﺑر ای ﺑ ﮭ ﺑ و د ا ﯾ ن ﺑر و ﺷ و ر اﺳ ﺗﻘ ﺑ ﺎ ل ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ ﯾ م .
ا ﮔ ر ﻣ ﺎ ﯾ ل ھ ﺳ ﺗ ﯾ د ﻧظ ر ا ت ﺧ و د ر ا ﺑ ﺎ ﻣ ﺎ د ر ﻣ ﯾ ﺎ ن ﮔ ذ ار ﯾ د ﻟط ﻔ ﺎ آ ﻧ ﮭ ﺎ ر ا ﺑ ﮫ ا ﯾ ن ﻧ ﺷ ﺎ ﻧ ﯽ ا ﯾ ﻣ ﯾ ل ﮐ ﻧ ﯾ د :
patientinformation@rcoa.ac.uk
داﻧﺷﮑده ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﯾﮭوﺷﯽ Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
ﺗﻠﻔن 020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
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