ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
ﻗﻠب
اﯾن ﺑروﺷور ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت درﺑﺎره داروی ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗﺑل ،ﺣﯾن و ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺧود اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘﯾشارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ و ﺟراح ﺷﻣﺎ ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎره درﻣﺎن ﺧﺎص ﺷﻣﺎ،
ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرھﺎی آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺧواھﻧد داد.
اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑرای درﯾﺎﻓت وﺟود دارد ،زﯾرا اﯾن ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ از ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺟراﺣﯽ
ﭘﯾﭼﯾدهﺗر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑروﺷور و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧود را
ﺑﺧواﻧﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب آﻣﺎده ﺷوم؟

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام ﺑﯾشﺗر ،ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ درﻣﺎن ﻓوری ﻧدارﯾد،
ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ﻓﮑر ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام ﺧود ﺑرﺳﯾد .ﺧﻼﺻﮫای از ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت ﺧود ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑردارﯾد در زﯾر آﻣده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن
اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی درﺑﺎره آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ در ﺟﻌﺑﮫ اﺑزار ﻓﯾﺗر ﺑﺗر ﺳوﻧر ) (Fitter Better Soonerوﺟود دارد.
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﺳ ﯾﮕ ﺎر ﮐﺷ ﯾدن

ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷﯾد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز ﻋوارض در ﺷﻣﺎ ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺧﺑر ﺧوب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗرک
ﺳﯾﮕﺎر ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮭﺑود زﺧم را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد ،ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ رﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و زﻣﺎن
ﺑﺳﺗری ﺷﻣﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد .ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ) (GPﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗرک ﺳﯾﮕﺎر ﺷﻣﺎ ) )Stop Smoking Service
 www.nhs.uk/quit smokingﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﮐمﮐردن ﯾﺎ ﺗرک ﺳﯾﮕﺎر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .درﺑﺎره ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن وﺟود
دارد ،از آنھﺎ ﺑﭘرﺳﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن و ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد :ﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ اﻗدام درﺑﺎره ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن و
ﺳﻼﻣﺗﯽ ) :(ASHﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن و ﺟراﺣﯽ www.ash.org.uk
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ﻣ ﺷ ر و ﺑ ﺎ ت اﻟﮑ ﻠﯽ

اﻟﮑل ﺗﺎﺛﯾرات زﯾﺎدی ﺑر ﺑدن دارد .اﻟﮑل ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﺑد ﮐﻣﺗر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻻزم ﺑرای ﺑﮭﺑودی ﺑﺎﺷد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ
در ﻣﺣدوده ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده روزاﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از آن ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑدﻧﺗﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑودی ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﺑﺎﻻﺗر رود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت
ﻣﻔﯾدی در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎھش ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﻣزاﯾﺎی آن در وبﺳﺎﯾت NHS Better Health website
 www.nhs.uk/better-health/drink-lessﺑﯾﺎﺑﯾد.

ر ژ ﯾم ﻏ ذ ا ﯾ ﯽ

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑدن ﺧود را ﺑرای ﺑﮭﺑودی ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.

اﮔر اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﯾد ،ﮐﺎھش وزن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر روی ﻗﻠب و رﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﮐﺎھش وزن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻓﺷﺎر
ﺧون ﺷﻣﺎ را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورد ،ﮐﻧﺗرل دﯾﺎﺑت ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد ،ﺧطر ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﭘس از ﺟراﺣﯽ را ﮐم ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
راﺣتﺗر ورزش ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ  GPﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﮐﻣﮏھﺎﯾﯽ در دﺳﺗرسﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺑﯽھوﺷﯽ و وزن ﺧود را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در وبﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ورز ش

ورزش ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﻠب و رﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ در ﺣواﻟﯽ زﻣﺎن ﺟراﺣﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
ﺟراح ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ورزﺷﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﯽﺧطر اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد ،ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت اﯾﻣن
اﻧﺟﺎم ﺷود .

ﻣ ﺷ ﮑ ﻼ ت ﭘز ﺷ ﮑ ﯽ ﻣ و ﺟ و د
اﮔر ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎﺑت ،ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ ،آﺳم ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رﯾوی دارﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود
ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ داروی ﺷﻣﺎ ﺑﮫروز اﺳت و دوز ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺎﺧﯾر در
ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣل و ﺑﮭﺑودی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.
اﮔر ﮐمﺧون ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود درﺑﺎره درﻣﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺗﻌداد ﮔﻠﺑولھﺎی ﺧوﻧﺗﺎن ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﯾن
ﻣﺷورت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗری در طول دوران ﻧﻘﺎھت ﻣﯽ دھد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺧون ﭘﯾدا ﻧﮑﻧﯾد.
اﮔر دﯾﺎﺑﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻗﻧد ﺧون را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮭﺑود زﺧم را ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷد و اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻔوﻧت را در
ﺷﻣﺎ ﮐم ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﯾم دﯾﺎﺑت ﺧود ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻗﻧد ﺧون ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

د ﻧ د ان ھ ﺎ و ﭘ ر و ﺗ ز ھ ﺎ
اﮔر دﻧدان ﯾﺎ ﺗﺎج دﻧداﻧﯽ ﻟق دارﯾد ،ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ دﻧدانﭘزﺷﮏ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و درﻣﺎن ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﯾﮏ رﯾﺳﮏ ﮐوﭼﮏ
وﺟود دارد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑﯽھوﺷﯽ در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،دﻧدان ھﺎی ﻟق ﻣﯽﺗواﻧﻧد آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ دﻧدانھﺎ و ﻟﺛﮫھﺎ در وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻋﻔوﻧﯽ ﻧﺷدهاﻧد ،زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ورود
ﺑﺎﮐﺗریھﺎ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺧون و اﯾﺟﺎد ﻋﻔوﻧت ﺟدی ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧدوﮐﺎردﯾت در ﻗﻠب ﺷود.

ﻗﺑل از ﻋﻣل ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواھم ﺷد؟

اﮐﺛر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾش از ﻋﻣل )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻗﺑل از ﭘذﯾرش( دارﻧد .اﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد و
ھر ﮔوﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﻻزم ﺧون ،ﻗﻠب ،رﯾﮫھﺎ و ﮐﻠﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺗرﺗﯾب ﻣﯽدھد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد.

ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﻗﺑل از ﻋﻣل درﺑﺎره ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳطﺢ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﺎ
ﭘرﺳﺗﺎر درﺑﺎره داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ھرﮔوﻧﮫ آﻟرژی ،ﻣﺷﮑﻼت ﻗﻠﺑﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ داروھﺎی ﺑﯽھوﺷﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺳؤاﻻﺗﯽ
ﺧواھﻧد ﭘرﺳﯾد .ﻓﮑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺗﻣﺎم داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد )ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از
اﯾن ﻟﯾﺳت را از داروﺳﺎز ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد(.
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آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎره دﻧدانھﺎ ،ﺗﺎج دﻧدانھﺎ ﯾﺎ ﭘروﺗزھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺷﻣﺎ و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﺑﺎز ﮐردن دھﺎن ﯾﺎ ﺣرﮐت دادن ﮔردﻧﺗﺎن
دارﯾد ﻣﯽﭘرﺳﻧد.
ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﻣﯽدھد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.
ﻣﻌﻣوﻻً ﺗﺎ ﺷش ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻏذا ﺑﺧورﯾد و ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ آب ﺑﻧوﺷﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﺧﯽ
ﻣوارد اﯾن زﻣﺎنھﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ در ﻣورد داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در روز ﺟراﺣﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد ﻣﯽدھد .در
ﺻورت ﻟزوم ﻣﯽﺗوان داروھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟرﻋﮫ آب ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟراﺣﯽ ﻣﺻرف ﮐرد.
در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ،ﺷﻣﺎ اﯾن ﻓرﺻت را ﺧواھﯾد داﺷت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻟﯽ را ﺑﭘرﺳﯾد و در ﻣورد ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و داروی ﺑﯽھوﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد .ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره درﻣﺎن
ﺧود دارﻧد ،ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽھﺎی ﮐﻣﺗر و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮭﺗری ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﺧواھﻧد داﺷت .ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﺷﺗرک و اﺑزارھﺎی ﻣﻔﯾد
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت در وبﺳﺎﯾت ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻌد از ﻋﻣل اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﯾﺎﺑﯾد.
)www.cpoc.org.uk/shared-decision-making).
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ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗﺑل از ﻋﻣل ،ﺷﻣﺎ را در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﯾزﯾت ﻣﯽﮐﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯽھوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﮏ داروی آرامﺑﺧش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھد ﺗﺎ ﺑﮫ آراﻣشﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻗﺑل از ﻋﻣل ،از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻟﺑﺎس اﺗﺎق ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﯾد .ﭘرﺳﺗﺎرﺗﺎن اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ و در ﺻورت ﻟزوم ،ھرﮔوﻧﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯾتﺗﺎن را روی دﺳﺗﺑﻧدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﺗﺎن ﻣﯽﺑﻧدد ﻣﯽﻧوﯾﺳد .ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﻋﻣلھﺎ ،ﺟورابھﺎی ﻓﺷﺎری ﻣﯽﭘوﺷﯾد ﺗﺎ از ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون
در ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل ،دﺳﺗﯾﺎر ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت و ھﻣﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﭘس آنھﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دﺳﺗﮕﺎه
)ﻣﺎﻧﯾﺗور( ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از اﻟﮑﺗروﮐﺎردﯾوﮔرام )) (ECGﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺷﻣﺎ( ،دﺳﺗﮕﺎه ﻓﺷﺎر
ﺧون ،و ﯾﮏ ﮔﯾره روی اﻧﮕﺷت ﯾﺎ ﮔوش ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن در ﺧون ﺷﻣﺎ .ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧد ﺑرﭼﺳب روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽﺗﺎن
ﺑﮕذارﻧد ﺗﺎ ﻣﯾزان ﺧواب ﻋﻣﯾق ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑﯽھوﺷﯽ و ﻣﯾزان اﮐﺳﯾژن در ﻣﻐزﺗﺎن را اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻟوﻟﮫ )ﻟوﻟﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻗطرهﭼﮑﺎن( در ﺳﯾﺎھرگھﺎ و ﯾﮏ ﺳرﺧرگ ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد .ﺑﯽﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ
را ﺑﯽﺣس ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺧون ﻣﻌﻣوﻟﯽ درد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در طول اﯾن ﻣدت ،ﻣﻣﮑن اﺳت آرامﺑﺧش ﺑرای
آرام ﮐردن ﺷﻣﺎ و اﮐﺳﯾژن اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻧﻔس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود.
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داروھﺎی ﺑﯽھوﺷﯽ از طرﯾق ﯾﮑﯽ از ﻟوﻟﮫھﺎی داﺧل ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗزرﯾق ﻣﯽﺷوﻧد .ﭘس از ﺑﯽھوﺷﯽ ﮐﺎﻣل ،ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ را داﺧل دھﺎن ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺳﭘس دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﻧﺗﯾﻼﺗور اﮐﺳﯾژن را ﺑﮫ رﯾﮫھﺎﯾﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﺎز ﺑﯽ
ﺣسﮐﻧﻧده را ﺑرای ﺑﯽھوش ﻧﮕﮫ داﺷﺗنﺗﺎن ﻣﯽدﻣد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﭘس از ﺑﯽھوﺷﯽ ،ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﻧرم )ﺳوﻧد( ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد ادرار ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﮫھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود .ﭘس
از ﺑﯽھوش ﺷدن ،ﻣﺗﺧﺻصھﺎی ﺑﯽھوﺷﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ اوﻟﺗراﺳوﻧد )اﮐوﮐﺎردﯾوﮔراﻓﯽ از راه ﻣری ﯾﺎ اﮐوی ﻣری ﻗﻠب ) ((TOEرا
از طرﯾق دھﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﻌده ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾری از ﻗﻠﺑﺗﺎن را در طول ﻋﻣل اراﺋﮫ دھد .اﯾن ﻟوﻟﮫ ﻗﺑل از ﺑﯾدار ﺷدﻧﺗﺎن
ﺑﯾرون آورده ﻣﯽﺷود.
ﭘس از ﺑﯽھوش ﺷدن )ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗن ﺑﺎ ﻣﺎده ﺑﯽھوﺷﯽ( ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺑزرگﺗر دﯾﮕر در ﮔردن ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن ﺑرای دادن ﺑرﺧﯽ
داروھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود و ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر ﺧوب ﭘﻣﭘﺎژ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻻً زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺧواﺑﯾد .اﮔر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺑﯽھوﺷﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔذاﺷﺗن اﯾن ﻟوﻟﮫ وﺟود دارد )ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺑﯽﺣسﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای ﺑﯽﺣس ﮐردن ﭘوﺳت( ،در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد.
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ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣلھﺎی ﻗﻠب ،اﮔر ﻗﻠب ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﭘش ﺑﺎﺷد ،ﺟراﺣﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .اﮔر اﯾن ﻣورد ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﺻدق
ﮐﻧد ،ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﻣپ ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﻧﺎم دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎیﭘس ﻗﻠﺑﯽ-رﯾوی )دﺳﺗﮕﺎه ﻗﻠب-رﯾﮫ( ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر
ﻗﻠب را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺧون را ﺑﮫ ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدن ﺷﻣﺎ ﭘﻣﭘﺎژ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺧون ﺷﻣﺎ اﮐﺳﯾژن ﻣﯽاﻓزاﯾد .اﯾن ﺑدان
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﯾم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﺧطر ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻣل ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣلھﺎی ﻗﻠب ﺑﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ
ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽﮐﺷﻧد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ و ﺗﮑﻧﯾﺳﯾﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎیﭘس را ﺗﺣت ﻧظﺎرت دارد ،در اﯾن ﻣدت ﺷﻣﺎ را از ﻧزدﯾﮏ زﯾر
ﻧظر ﺧواھﻧد داﺷت.
از دﺳت دادن ﻣﻘداری ﺧون در طول ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت را از طرﯾق ﻟوﻟﮫھﺎ ﺗزرﯾق ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺧون از
دﺳت رﻓﺗﮫ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧد .ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺧون ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺧﺻوص )ﻣﺣﺎﻓظ ﺳﻠوﻟﯽ(
ﺟﻣﻊآوری ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺧون داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺧون ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺧون ﺑﮫ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود و اﻧﺗﻘﺎل ﺧون ﻣدرن ﺑﺳﯾﺎر اﯾﻣن اﺳت .آنھﺎ ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺑرای ﺑﮭﺑودی اﯾﻣن ﺷﻣﺎ ﻻزم
اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧون ﻧﻣﯽدھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﺟزای ﺧون ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻼﺳﻣﺎی ﺗﺎزه ﻣﻧﺟﻣد ﯾﺎ ﭘﻼﮐت ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺧواھد ﮔذاﺷت و ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرم رﺿﺎﯾت ﺟداﮔﺎﻧﮫ را اﻣﺿﺎ
ﮐﻧﯾد .
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ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ) (ICUﯾﺎ ﺑﺧش  HDUﻣﯽﺑرﻧد .اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧشھﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری از ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری و ﭘزﺷﮑﯽ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺗﺧﺻﺻﯽﺗری ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ
ﻧﯾﺳت.
ﺗﯾم ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ) (ICUﺑﮫ دﻗت ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ،ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﺗﻧﻔس و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ را زﯾر ﻧظر ﺧواھد داﺷت .ﭘرﺳﺗﺎرﺗﺎن
ﻣﺎﯾﻌﺎت و دارو را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐﻧد.
آنھﺎ ﺷﻣﺎ را روی داروھﺎی ﺑﯽھوﺷﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﻧد و ﺑﮫ وﻧﺗﯾﻼﺗور ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺑﯾرون آوردن ﮐﺎﻣل ﺷﻣﺎ از
ﺑﯽھوﺷﯽ ﻓرا ﺑرﺳد.
ﺗﯾم ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ) (ICUﺳﭘس ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﯾرون ﻣﯽآورﻧد و از طرﯾق ﻣﺎﺳﮏ روی دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﺳﯾژن ﻣﯽدھﻧد.
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺷش ﺳﺎﻋت ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣل ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد .در ﻣوارد ﭘﯾﭼﯾده ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ ،اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
دﯾرﺗر از اﯾن )ﺣﺗﯽ روزھﺎ( ﺑﺎﺷد .ﺟراح و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از ﻋﻣل در ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھﻧد
ﮐرد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻟوﻟﮫھﺎ و ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎ ﻣﺗﺻل ﺧواھﯾد ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل
ﺧواھد ﺑود ،ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻌﺎت را از ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌدادی ﺳﯾم ظرﯾف ﺑﮫ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ )ﺳﯾمھﺎی ﺿرﺑﺎنﺳﺎز ﯾﺎ
ِﭘﯾسﻣﯾﮑر ﻣوﻗت ﻗﻠب( ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺻورت ﻟزوم از آن ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
اﯾن ﺳﯾمھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﻓﻘط ﺑرای ﭼﻧد روز ﻣﺗﺻل ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﺳوﻧد را در ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
دﻓﻊ ادرار ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و ﭘس از آن ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ داروھﺎی ﻣﺳﮑن ﻗوی از طرﯾق ﺳرم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ راﺣت ﺑﺎﺷﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻟوﻟﮫھﺎی داﺧل ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺧﺎرج ﮐردﻧد ،ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻣﺳﮑنھﺎی ﻗوی ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗرصھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت
ﺧوراﮐﯽ )از طرﯾق دھﺎن( ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.
ﭘرﺳﺗﺎرﺗﺎن ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺳطﺢ درد ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺳﮑﯾن درد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﻧﻔسھﺎی
ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد .دﻓﻊ ﺧﻠط از طرﯾق ﺳرﻓﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوب رﯾﮫھﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﻗﻔﺳﮫ
ﺳﯾﻧﮫ ﻣﮭم اﺳت .ﯾﮏ ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﻔﺳﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺳرﻓﮫ
ﮐﻧﯾد .
ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑﺳﺗری ﺑودن در  ICUﯾﺎ  HDUﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﻌداد
ﻧﻔرات ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧده ﻣﺟﺎز ،ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ را آﮔﺎه ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺧﺷﯽ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در آن
ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺧت ﺑﺳﺗری ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑﺎﺷد.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻧظﺎرتھﺎ و درﻣﺎن در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑتھﺎی وﯾژه ﻧداﺷﺗﯾد ،ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھﯾد ﺷد .اﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻣوﻻً دو
ﯾﺎ ﺳﮫ روز ﭘس از ﻋﻣل ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺟراح ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ را ﭼﮫ ﻣدت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺎزﮔردﯾد.

ﺧطر ﻋوارض ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﭼﯾﺳت؟
ﺧطر ﻋوارض ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ ،ﻣﯾزان ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﻠﺑﺗﺎن و ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎ
ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ دارد.

د ر ط و ل ﺑ ﯽ ھ و ﺷ ﯽ ﺷ ﻣ ﺎ ﺑر ای ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ ﻗ ﻠ ب

▪
▪
▪

ﻗرار دادن ﺳﯾمھﺎ و ﻟوﻟﮫھﺎ و دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ ﺧطراﺗﯽ دارد .ﺧطرات ﺷﺎﻣل ﺧونرﯾزی ،ﻋﻔوﻧت و آﺳﯾب ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣتھﺎی
ﺑدن ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧزدﯾﮑﻧد .اﯾن ﺧطرات راﯾﺞ ھﺳﺗﻧد –  ١ﻣورد از  ١٠٠ﻣورد.
ﺧطر آﺳﯾب ﺑﮫ ﻣری )ﻟوﻟﮫ ﻏذا( از طرﯾق ﻟوﻟﮫ ﺳوﻧوﮔراﻓﯽ ﺑرای  TOEﻧﺎدر اﺳت  -ﮐﻣﺗر از ١ﻣورد در ھر  ١٠٠٠٠ﻣورد.
ﺗﻣﺎم ﺧطرات اﺳﺗﺎﻧدارد و ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽھوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد ﻋﻣلھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻧﯾز وﺟود دارﻧد:
● اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری و ﮔﻠودرد ﭘس از آن ﺷﺎﯾﻊ اﺳت.
● ﺧطرات ﻏﯾرﺷﺎﯾﻊ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از آﺳﯾب ﺑﮫ دﻧدانھﺎ ،اﻋﺻﺎب و ﭼﺷمھﺎ.
● ﺑﮫ ھوش آﻣدن ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﻏﯾرﺷﺎﯾﻊ اﺳت  -ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑزرگ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺧطر ﺑﮫ ھوش آﻣدن ﮔزارش ﺷده
ﺗوﺳط ﺧود ﻓرد در ﺣﯾن ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب  ١ﻣورد در  ٨۶٠٠ﻣورد اﺳت.
● واﮐﻧشھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت )آﻟرژی( ﺑﮫ داروھﺎی ﺑﯽھوﺷﯽ ﻧﺎدر اﺳت.

ﺑروﺷورھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧطرات داروھﺎ ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت ﺑﯽھوﺷﯽ از طرﯾق وبﺳﺎﯾت ﮐﺎﻟﺞ در دﺳﺗرﺳﻧد:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

د ر د و ر ان ﻧ ﻘ ﺎ ھ ت ﺷ ﻣ ﺎ ﭘ س ا ز ﺟ ر ا ﺣ ﯽ ﻗ ﻠ ب

ﺑﮭﺑودی ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﯾﭼﯾدهﺗر از ﺑﮭﺑودی ﭘس از ﺳﺎﯾر ﺟراﺣﯽھﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎصﺗﺎن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد
اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل:

▪
▪
▪

▪

▪
▪
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رﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺳﺗﮕﺎه وﻧﺗﯾﻼﺗور ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در اﯾن ﻣدت ﻣﻌﻣوﻻً
ﺑﯽھوﺷﯾد .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳت  -ﺣدود  ١ﻣورد از ھر  ١٠ﻣورد
اﮔر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ﭼﻧد روز روی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ )وﻧﺗﯾﻼﺗور( ﺑﺎﺷﯾد ،ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ داﺧل دھﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
»ﺗراﮐﺋوﺳﺗوﻣﯽ« ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻟوﻟﮫای اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻠوی ﮔردن ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ راه ھواﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽرود .اﯾن ﺷﺎﯾﻊ اﺳت  ١ -ﻣورد
از ھر  ١٠٠ﻣورد .در ﺻورت رﻓﻊ ﻧﯾﺎز ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻟوﻟﮫ ﺗراﮐﺋوﺳﺗوﻣﯽ ،ﻣﯽﺗوان ﻟوﻟﮫ را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از ﺑﯾﻣﺎر ﺟدا ﮐرد.
طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﻣﻘداری ﺧونرﯾزی داﺧﻠﯽ رخ دھد و ﭘزﺷﮏھﺎ و ﭘرﺳﺗﺎرھﺎی ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ دﻗت ﺗﺣت
ﻧظر ﺧواھﻧد داﺷت .اﮔر ﺧونرﯾزی ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ و ﺟراح ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎق
ﻋﻣل ﺑرﮔرداﻧﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ دﯾﮕر ﺑرای ﺗوﻗف ﺧونرﯾزی اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﺑﯽھوش ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻧد
ﺳﺎﻋت ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﺳت.
ﺳﮫ ﻧﻔر از ھر  ١٠ﻧﻔر ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،طﯽ دورادر طول دوران ﻧﻘﺎھت ،رﯾﺗم ﻗﻠﺑﺷﺎن ﻗدری دﭼﺎر اﺧﺗﻼل
ﻣﯽﺷود .ﺳﯾمھﺎی ﺿرﺑﺎنﺳﺎز ﻣوﻗت اﻏﻠب ﺗوﺳط ﺟراح ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺟراﺣﯽ در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار داده ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺿرﺑﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﻗﻠب ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از ﺑﯾﻣﺎرھﺎ ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﮫ ﺿرﺑﺎنﺳﺎز داﺋم ) (pacemakerﻧﯾﺎز ﭘﯾدا
ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺧطر ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب وﺟود دارد – ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺟراﺣﯽ ،اﯾن ﺧطر ﺑﯾن  ٣ﺗﺎ  ۵ﻣورد در ھر  ١٠٠ﻣورد
اﺳت .ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﻗت ﯾﺎ درازﻣدﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻧﺣوه ﺣرﮐت ،ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﺑﻠﻊ ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد.
ﮔﺎه ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد.
ﮔﺎه ﮐﻠﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧون ﺷﻣﺎ از ﻣواد زاﺋد ھﻧﮕﺎم
ﺑﮭﺑودی ﮐﻠﯾﮫھﺎﯾﺗﺎن از دﺳﺗﮕﺎه دﯾﺎﻟﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﯾن ﺷﺎﯾﻊ اﺳت  -ﺣدود  ١ﻣورد از ھر  ۵٠ﻣورد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯽھوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻟوﻟﮫ ﺑزرگ دﯾﮕری را در ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﺎھرگھﺎی ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد.

▪ در دوران ﺑﮭﺑودی ،ﻗﻠب ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭘﻣﭘﺎژ ﺧون ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷﺎﯾﻊ اﺳت  ١ -ﻣورد از ھر  ١٠٠ﻣورد.
در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارو ﻣﯽدھد ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد ،اﻣﺎ ﮔﺎه از ﭘﻣپھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠب ﺑﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﮐﺎر ﮐﻧد.
▪ اﮔر ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎیﭘس ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﯾد ،ﺧطر ﻋﻔوﻧت در داﺧل ﻗﻠب وﺟود دارد .ﺧطر آن ﻧﺎدر اﺳت  -ﮐﻣﺗر از  ١ﻣورد در
 ۵٠٠٠ﻣورد.
ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد در ﻣورد ﺧطراﺗﺷﺎن ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن درﻣﺎنھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾد ،ﺧطر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از درﻣﺎن ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم اﻧﺟﺎم آن
درﻣﺎنھﺎ اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب و ﻋوارض اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را در وبﺳﺎﯾت اﻧﺟﻣن ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب و ﺗوراﮐس ) (SCTSو ﺑﻧﯾﺎد ﻗﻠب ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
) (BHFﻣﯽﺗوان ﯾﺎﻓت.
▪ ﺑﯾﻣﺎرھﺎ www.scts.org/patients
▪ درﻣﺎنھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠب و دﺳﺗﮕﺎه ﮔردش ﺧون:
www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
اﻧﺳﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از واژهھﺎ و اﻋداد دارﻧد .اﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﯾﻊ

ﺷﺎﯾﻊ

ﻧﺎﺷﺎﯾﻊ

ﻧﺎدر

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر

 ١در ١٠٠٠٠٠
ﯾﮏ ﻧﻔر در ﯾﮏ
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑزرگ

 ١در ١٠٠٠٠
ﯾﮏ ﻧﻔر در ﯾﮏ
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐوﭼﮏ

 ١در ١٠٠٠
ﯾﮏ ﻧﻔر
در ﯾﮏ روﺳﺗﺎ

 ١در ١٠٠
ﯾﮏ ﻧﻔر
در ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن

 ١در ١٠
ﯾﮏ ﻧﻔر
در ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ

ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم؟

اﮐﺛر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ﺑروﺷورھﺎﯾﯽ را ﺑرای اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺑروﺷورھﺎ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﺑﯽھوﺷﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺑروﺷورھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در وبﺳﺎﯾت ﮐﺎﻟﺞ ﺑﯾﺎﺑﯾد:
 .www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsiاﯾن ﺑروﺷورھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﺧش
ﺑﯽھوﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘﯾشارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد.
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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.

ﻣﺎ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﺗﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺑروﺷور اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.

اﮔر ﻧظری دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اﯾن آدرس اﯾﻣﯾل ﺑزﻧﯾدpatientinformation@rcoa.ac.uk :
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺھﺎی ﺑﯽھﻮﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020-7092-1500

www.rcoa.ac.uk
وﯾﺮاﯾﺶ دوم ،آورﯾﻞ ٢٠٢٢
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ظﺮف ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
©  ٢٠٢٢ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺھﺎی ﺑﯽھﻮﺷﯽ
ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺟﮭﺖ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرھﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺮوﺷﻮر در ﻧﺸﺮﯾﮫای دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻟﻮﮔﻮھﺎ ،ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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