ﺑﯾﮭوﺷ ﯽ ﺷ ﻣ ﺎ
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑزرگ
ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ زﯾﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﭘس از
ﻋﻣل
اﯾن ﺟزوه ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑزرگ را دارﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع داده ﺷده
اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺑﺎﯾد در ﺑﺧش واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻻ ) (HDUﯾﺎ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه )(ICU
ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن ﺟزوه ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﻣﺎران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﺎران ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾن ﺟزوه ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﭘﯾش از ﻋﻣل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺗﺳﮑﯾن درد ،و اﻧﺗظﺎرات
ﺷﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺑﮭﺑودی در ﺑﺧش واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه اﺳت.

ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭼﯾﺳت؟
داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ درد و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﺷود و ﻻزم ﻧﯾﺳت
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻋدم ھوﺷﯾﺎری ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روش اﻧﺟﺎم ،اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارد:
■ ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ از طرﯾق ﺗزرﯾﻘﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﻣﺣدود از ﺑدن را ﺑﯽﺣس ﻣﯽﮐﻧﻧد .ھوﺷﯾﺎر ھﺳﺗﯾد اﻣﺎ دردی را ﺣس
ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد.
■ ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫای)ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺣﺳﯽ اﭘﯽدورال( از طرﯾق ﺗزرﯾﻘﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﻋﻣﯾق ﺗری از ﺑدن را ﺑﯽﺣس
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ھوﺷﯾﺎر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ آرام ﺑﺧش درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑدون درد ھﺳﺗﯾد ،اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﮐﺷش اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
■ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺎﻟت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷده را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻧوع ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻋﻣلھﺎ و ﺟراﺣﯽھﺎ ﺿروری
اﺳت .در ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،ھﺷﯾﺎر ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﭼﯾزی ﺣس ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد.
■ آرامﺑﺧﺷﯽ ﺷﻣﺎ را در وﺿﻌﯾﺗﯽ »ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺧواب« ﻗرار ﻣﯽدھد و اﻏﻠب در ﺑﯽ ﺣﺳﯽھﺎی ﻣوﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﺎرﺑرد
دارد .آرامﺑﺧﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧواﺑﯽ ﺳﺑﮏ ﯾﺎ ﻋﻣﯾق ﻓرو ﺑﺑرد .ﺑﻌد از ﺧﺎرج ﺷدن از اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫﭼﯾز،
ھﯾﭻﭼﯾز ﯾﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾزھﺎ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد.
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/patient-information/translations/farsi :

ﻣ ﺗﺧ ﺻ ﺻ ﺎن ﺑﯾﮭ و ﺷ ﯽ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت آﻣوزشھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .اﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن:
■ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره ﻧوع ﯾﺎ اﻧواع ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔذارﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع
ﺑﯾﮭوﺷﯽ از ﺑﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،در اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد
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■ ﺷﻣﺎ را از ﺧطرھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد
■ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﺷﻣﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫای را ﺑرای ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﮐﻧﺗرل درد ﭘس از آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽﮐﻧﻧد
■ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﮭوﺷﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و ﻣﺳﺋول ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻣﺎ طﯽ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و در اﺗﺎق ھوشآوری )رﯾﮑﺎوری( ھﺳﺗﻧد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزش دﯾده اﺳت ،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

ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
اﮔر در ﺣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺟراﺣﯽ ھﺳﺗﯾد  ،ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻋﻣل آﻣﺎده
ﺷوﯾد.
■ اﮔر ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ،ﺗرک ﮐردن ﺑرای ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ رﯾﺳﮏ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ در ﺣﯾن ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﭘس از ﻋﻣل
ﺟراﺣﯽ را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
■ اﮔر اﺿﺎﻓﮫ وزن دارﯾد ،ﮐﺎھش وزن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﮭوﺷﯽ را ﮐﺎھش دھد و رﯾﮑﺎوری ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود دھد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ از اﻧواع ﺟراﺣﯽ ،ﻣﺟﺑور ﺷوﯾد رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
■ در ﺻورت ﻟق ﺑودن دﻧدان ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺎج دﻧدان ،درﻣﺎن ﺗوﺳط دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطر آﺳﯾب دﯾدن دﻧدان ھﺎ را در ﺣﯾن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﮐ ﺎ ھ ش د ھ د.
■ در ﺻورت داﺷﺗن ﻣﺷﮑل ﭘزﺷﮑﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎﺑت ،آﺳم ﯾﺎ ﺑروﻧﺷﯾت ،ﻣﺷﮑﻼت ﺗﯾروﺋﯾد ،ﻣﺷﮑﻼت ﻗﻠﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ،
.ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺗﺎ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
■ اﻓزاﯾش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾش از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﻠب ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود داده و ﺗﻧﺎﺳب اﻧداﻣﺗﺎن را ﺑﮭﺗر ﮐﻧد.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی در دوره ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﭘس از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
■ 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 اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرای ﺳﮭوﻟت ﺑﮭﺑودی ﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺧﺎﻧﮫ دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
■ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدت زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر ﭘﯾش از ﺟراﺣﯾﺗﺎن طوﻻﻧﯽ ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺑﺎﯾد راهھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﮔذراﻧدن زﻣﺎن در روز
ﺟراﺣﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺟﻠﮫ ،ﺣل ﻣﻌﻣﺎ ﯾﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ از طرﯾق ھدﻓون ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﻔظ آراﻣﺷﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣﻧﺎﺑﻊ »ﻗویﺗر ،ﺳﺎﻟمﺗر ،زودﺗر« ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺗﺎن و آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﻋﻣل
آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ دﯾدن ﮐﻧﯾد:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
)ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘﯾش ارزﯾﺎﺑﯽ(
ﻣﻌﻣوﻻً از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﻋﻣل ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ھﻣراه داﺷﺗن ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺑرای دﻟﮕرﻣﯽ ﺗﺎن ﻣﻔﯾد اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ،ﻣوارد زﯾر را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
■ ﻧﺳﺧﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ داروھﺎی ﺧود را در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد
■ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آزﻣﺎﯾشھﺎ و درﻣﺎنھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده در ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ
■ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﮫ داروھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ
■ آﺧرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧدازهﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﺧون.
ﭘرﺳﺗﺎر از ﺷﻣﺎ ﺳواﻻت ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺳطﺢ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد.
■ آزﻣﺎﯾش ﺧون  ،ﻧوار ﻗﻠب )ردﯾﺎﺑﯽ ﻗﻠب( و ﮔﺎھﯽ آزﻣﺎﯾش ھﺎی دﯾﮕر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ) CPETآزﻣﺎﯾش ورزش ﻗﻠﺑﯽ رﯾوی( را ﺑﺎ دوﭼرﺧﮫ ورزﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﭼﮏ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﻠب و رﯾﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ در
ﺣﺎﻟت اﺳﺗراﺣت و در ﺣﯾن ورزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺟراﺣﯽ و ﺑﮭﺑودی
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ﮐﻧﺎر ﻣﯽ آﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود .اﯾن ﺗﺳت ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﻣورد ﺧطر ﺟراﺣﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی
در  ICUﯾﺎ  HDUدارﯾد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
■ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﻣورد ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺧطرات ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .اﮔر اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺷد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷود .
■ اﮔر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی دﯾﮕری دارﯾد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل دﯾﺎﺑت  ،آﺳم  ،ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺻرع(  ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد آﻧﮭﺎ
ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن دﯾﮕر ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در درﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻋﻣل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق
ﺑﯾوﻓﺗد ﺗﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد.
■ ﭘرﺳﺗﺎر اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻗﺑل  ،ﺣﯾن و ﺑﻌد از ﻋﻣل اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .وﻗت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺳواﻻت و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ
ﭘرﺳﺗﺎر ﻣطرح ﮐﻧﯾد.
■ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی واﺿﺣﯽ در ﻣورد زﻣﺎن ﺗوﻗف ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾروی از اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﻣﮭم
اﺳت .اﮔر در ﺣﯾن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻏذا ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ در ﻣﻌده ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔﻠو و رﯾﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ وارد ﺷود.
■ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ در ﻣورد داروھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ روز ﺟراﺣﯽ اداﻣﮫ دھﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ داده ﺷود.

ﻓﮑ ر ﮐ ر د ن د ر ﻣ و ر د ﺧ ط ر ا ت
ﺟراح و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی اﯾن ﻋﻣل در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و ھرﮔوﻧﮫ درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑﺎﺷد.
ھرﮐﺳﯽ ﺧطرھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭘذﯾرد .ﭘزﺷﮑﺎن ﺧطرات را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد  ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .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 ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺣق اﻧﺻراف از آن را دارﯾد.

در روز ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺿروری اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد ﺧوردن ،آﺷﺎﻣﯾدن و ﻣﺻرف داروھﺎ ﯾﺎ ﻗرص
ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده اﺳت را ﺑﮫ دﻗت دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺗﺎن
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽﺗﺎن ﭘﯾش از ﻋﻣل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھد ﮐرد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ  ،درﻣﺎن درد و
ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران در  ICUآﻣوزش ﺗﺧﺻﺻﯽ دﯾده اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد:
■ ﻣﺟددا ً از ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﻧد و از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘﯾش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ
د ھ ﯾ د ﯾ ﺎ ﺗ ﺄ ﯾ ﯾ د ﮐﻧﯾد
■ ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎن را ﻣرور ﮐﻧد
■ ﺑﮫ ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﺗﻧﻔس ﺗﺎن ﮔوش دھد
■ ﺑﮫ ﮔردن ،ﻓﮏ ،دھﺎن و دﻧدان ھﺎﯾﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧد.
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﻣورد ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ھرﮔوﻧﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ در طول ﻋﻣل ،ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،و در ﻣورد روﺷﮭﺎی ﺗﺳﮑﯾن ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯾﮑﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد و در ﻣورد ھر
ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺳ ـو اﻻ ﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ﻣ ﻣ ﮑ ن اﺳ ت ﺑ ﺧ و ا ھ ﯾ د از ﻣ ﺗ ﺧ ﺻ ص ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﺗ ﺎن ﺑ ﭘ ر ﺳ ﯾ د
■ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا ﺑﯾﮭوش ﻣﯾﮑﻧد؟
■ ﮐدام ﻧوع ﻣﺳﮑن درد را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
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■ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای اﯾن ﻧوع ﻣﺳﮑن درد وﺟود دارد؟
■ ﺧطرات اﯾن ﻧوع ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭼﯾﺳت؟
■ آﯾﺎ ﺧطر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮭدﯾدم ﻣﯽﮐﻧد؟
■ ﺑﻌد از ﻋﻣل ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧواھم داﺷت؟
■ ﭼﮫ ﻣدت در  HDUﯾﺎ  ICUﻣﯾﻣﺎﻧم؟
■ در  HDUﯾﺎ  ICUﺑﮫ ﭼﮫ درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻧﯾﺎز دارم؟

آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
■ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺟوراب ﺳﺎق ﺑﻠﻧد اﻧدازه ﺗﺎن را ﺑﮕﯾرﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺟوراب از
ﺗﺷﮑﯾل ﻟﺧﺗﮫ ﺧون در ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.
■ ﻣﻣﮑن اﺳت آزﻣﺎﯾش ﺧون ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
■ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﭼﮏ ﻟﯾﺳت را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ اﺗﺎق ﻋﻣل ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ اﺗﺎق
ﻋﻣل ﻣﯽ روﯾد ﯾﺎ از وﯾﻠﭼر ﯾﺎ واﮔن ﺑرﻗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
■ اﮔر ﻋﯾﻧﮏ ،ﺳﻣﻌﮏ ﯾﺎ دﻧدان ﻣﺻﻧوﻋﯽ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﺗﺎق ﻋﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را
ﺑردارﯾد ﺗﺎ آﺳﯾب ﻧﺑﯾﻧﻧد ﯾﺎ از ﺟﺎ ﮐﻧده ﻧﺷوﻧد.

ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ )»اﺗﺎق ﻋﻣل«(
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﻧطﻘﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﭘرﺳﻧل ھوﯾت ﺷﻣﺎ ،ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و ھرﮔوﻧﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت را ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺳوال ﯾﺎ
ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣطرح ﮐﻧﯾد.
■ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﻣﺗﺧﺻص ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯽھوﺷﯽ و ﭘرﺳﺗﺎر اﺗﺎق ﻋﻣل ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ ﻣراﻗب ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﺣﺎل آﻣوزش و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ھم در اﺗﺎق ﻋﻣل ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
■ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ،ﻓﺷﺎر ﺧون و ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘدھﺎی
ﭼﺳﺑﻧﺎک روی ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﻗرار ﻣﯾﮕرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﯾﺗور ﻗﻠب ﻣﺗﺻل اﺳت و ﯾﮏ ﮔﯾره ﮐوﭼﮏ روی اﻧﮕﺷت ﯾﺎ ﻻﻟﮫ ﮔوش ﺗﺎن ﺑرای
اﻧدازه ﮔﯾری ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن در ﺧون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
■ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ از ﯾﮏ ﺳوزن ﺑرای ﻗرار دادن ﯾﮏ ﮐﺎﻧوﻻ )ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک( در ورﯾدی در ﭘﺷت دﺳت ﯾﺎ ﺳﺎﻋد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾن ﻟوﻟﮫ ﺑرای ﺗﺟوﯾز داروھﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت )ﻗطره ﺑﮫ ﻗطره( در طول ﻋﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
■ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺟراﺣﯽ و ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎ  ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎﻧوﻻ دﯾﮕری را وارد ﺷرﯾﺎن ﻣﭻ دﺳت ﮐﻧد .ﺑﯽ
ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ در اﺑﺗدا ﺑرای راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر وارد ﮐردن ﮐﺎﻧوﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﻧوﻻ ﺧط ﺷرﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﯾن ﮐﺎﻧوﻻ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣداوم اﻧدازه ﮔﯾری ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺧون ﺑﯾﺷﺗر در طول ﻋﻣل
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
■ اﮔر ﺑﺧواھﯾد از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن درد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻻً ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود .
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﺳﮏ اﮐﺳﯾژن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ از طرﯾق آن ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد ،در ھﻣﯾن
ﺣﺎل ﺑﮫ آراﻣﯽ داروھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﻧوﻻ ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد .از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ،از ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری
آﮔﺎه ﻧﺧواھﯾد ﺷد و ﺑﯾﮭوش ﻣﯾﺷوﯾد.
ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺟراﺣﯽ ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوارد زﯾر را ﻧﯾز اﻧﺟﺎم دھﯾد:
■ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ از طرﯾق دھﺎن داﺧل ﻧﺎی ﺷﻣﺎ )ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔس( ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
■ ﯾﮏ ﮐﺎﻧوﻻ ﺑزرﮔﺗر در ورﯾدی در ﮔردن ﺷﻣﺎ ،زﯾر اﺳﺗﺧوان ﺗرﻗوه ﯾﺎ در ﮐﺷﺎﻟﮫ ران ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن ﺧط ﻓﺷﺎر ورﯾدی
ﻣرﮐزی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .از آن ﺑرای دادن ﻣﺎﯾﻌﺎت ،اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر و/ﯾﺎ دادن داروھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر ﺧون در ﺣﯾن ﻋﻣل و ﭘس
از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
■ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﮫ ﻓراﺻوت ﮐﮫ از طرﯾق ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺑﮫ ﻣری )ﮔوﻟﮫ ﯾﺎ ﻟوﻟﮫ ﻏذا( وارد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗﺎ ﻣﯾزان ﻣﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد و از طرﯾق آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﻠب ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد
4

■ ﻟوﻟﮫ ای از طرﯾق ﺑﯾﻧﯽ وارد ﻣﻌده ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌده ﺷﻣﺎ را در ﺣﯾن ﻋﻣل و ﺑﻌد از آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد
■ ﻟوﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ ی ﺷﻣﺎ وارد ﻣﯽ ﺷود )ﯾﮏ ﺳوﻧد( ﮐﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .از آن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾزان
ادراری ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن ﻋﻣل و ﭘس از آن ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

اﻧﺗﻘﺎل ﺧون
اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺧون در ﺣﯾن ﺗﻣﺎم ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﺑزرگ وﺟود دارد .ﻓﻘط در ﺻورت ﻟزوم اﻧﺗﻘﺎل ﺧون اﻧﺟﺎم داده ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ
درﯾﺎﻓت ﺧون ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از روز ﻋﻣل ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اﻧﺗﻘﺎل ﺧون و ھرﮔوﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﺧدﻣﺎت ﺧون  NHSﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion

ﺗﺳﮑﯾن درد
ﺗﺳﮑﯾن ﻣﻧﺎﺳب درد ﻣﮭم اﺳت .ﻣﺳﮑن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﮭﺑود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﺧﯽ از ﻋوارض را ﮐﺎھش دھد:
■ اﮔر ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺑﺗواﻧﯾد ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و ﺧوب ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد ،اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗر اﺳت.
■ اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺣرﮐت دھﯾد و راه ﺑروﯾد ،اﺣﺗﻣﺎل ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون )ﻟﺧﺗﮕﯽ ﺧون ورﯾد ﻋﻣﻘﯽ ﯾﺎ  (DVTدر ﭘﺎھﺎ ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕر ﮐﻣﺗر اﺳت.
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﮑن ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻗرص ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ از راه دھﺎن ﯾﺎ داﺧل ﮐﺎﻧوﻻ داده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﮑل از ﻣﺳﮑن زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد.

اﭘﯾد و ر ال
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳوزن ﺑرای ﻗرار دادن ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ظرﯾف ﺑﯾن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﮐﻣر ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر
ﻣﻌﻣوﻻً ﻗﺑل از ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .در ﺣﯾن ﻋﻣل و در ﭼﻧد روز ﺑﻌد از آن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ از طرﯾق اﯾن ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از اﭘﯾدورال ،در ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ،ﺷﮑم و ﭘﺎھﺎی ﺧود اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﻧدازه ﻋﺎدی ﻗوی ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣوارد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﭘﯾدورال در ﺣﺎل اﺛر ﮐردن اﺳت در ﺣد اﻧﺗظﺎر ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ
ﻣوﺿﻌﯽ اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد.

ﺑﯾﮭ و ﺷ ﯽ ﻧﺧ ﺎﻋ ﯽ
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ از طرﯾق ﺳوزﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﮐﻣر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﻋﺻﺎب از ﮐﻣر ﺗﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ
ﺑﯽ ﺣس ﺷود .اﯾن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ داروی ﻣﺳﮑن ﺑﺎ اﺛر طوﻻﻧﯽﺗر
ﺗزرﯾق ﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯽ ﺣﺳﯽ آن  ١٢ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر طول ﺑﮑﺷد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ و ﻋوارض اﭘﯾدورال و ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
و www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎر )(PCA
اﯾن ﻧوﻋﯽ از ﺗﺳﮑﯾن درد اﺳت ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﭘﻣپ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺳرﻧﮓ ﻣرﻓﯾن )ﯾﺎ داروھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ( ﺑﮫ
ﮐﺎﻧوﻻی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﮔوﺷﯽ ﺑﺎ دﮐﻣﮫ ای ﮐﮫ ﭘﻣپ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر ﻣﯽ
دھﯾد ،دوز ﮐﻣﯽ از دارو ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﭘﻣپ دارای ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از درﯾﺎﻓت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﯾش از ﺣد دارو ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.

ﺳ و ﻧ د ھ ﺎی ز ﺧ م
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ از طرﯾق ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐوﭼﮏ در ﻧﺎﺣﯾﮫ اطراف زﺧم ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود .ھدف اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﯽ
ﺣس در اطراف زﺧم اﺳت .ﺟراح ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﯾن ﻟوﻟﮫ ھﺎ را در ﺣﯾن ﻋﻣل ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻟوﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﻣﭘﯽ ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣداوم داروی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺳوﻧدھﺎی زﺧم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﭼﻧد روز ﭘس از ﻋﻣل در اطراف زﺧم ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻓراد ،روش ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺗﺳﮑﯾن درد ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از ﻋﻣل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
■ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺳﮑن ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ داروھﺎی ﻣﺳﮑن واﮐﻧش ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .اﺣﺳﺎس
اﺿطراب ﻣﯽ ﺗواﻧد درد اﻓراد را اﻓزاﯾش دھد.
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■ اﮔر اﺣﺳﺎس درد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗوان دوز ﯾﺎ ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣﺻرف دارو را اﻓزاﯾش داد و ﯾﺎ از ﺗرﮐﯾب ﺟدﯾدی از دارو ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد.
■ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،درد ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ھﺷدار دھﻧده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﻧﯾﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر درد دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد.

ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ
اﮐﺛر اﻓراد ﭘس از ﺟراﺣﯽ در ﺑﺧش ﺑﮭﺑودی ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺧش ﺑﮭﺑودی ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣراه
ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﺑروﻧد.
آﻧﮭﺎ :
■ ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن و ﺿرﺑﺎن ﻧﺑض ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
■ از طرﯾق ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﮏ ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧرﻣﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﺑﯾﻧﯽ ﻗرار داده ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﺳﯾژن ﻣﯽ دھد
■ ﻣﯾزان درد ﺷﻣﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﺳﮑن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد
■ در ﺻورت اﺣﺳﺎس ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داروھﺎی ﺿد ﺗﮭوع ﻣﯽ دھﻧد.
■ اﮔر ﺳردﺗﺎن اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺗوی ﮔرم ﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد.
■ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺷدﯾد ،دﻧدان ﻣﺻﻧوﻋﯽ ،ﺳﻣﻌﮏ و ﻋﯾﻧﮑﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.
اﮔر از اﭘﯾدورال را ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن درد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد ،ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭﺑودی ﻣﯾزان اﺛر آن را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻧﺎراﺣت ھﺳﺗﯾد،
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﭘﯾدورال را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺳﮑﯾن درد ﺑﯾﺷﺗری ﺑدھد.

ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻻ ) ICUﯾﺎ (HDU
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺷدﯾد و راﺣت ھﺳﺗﯾد ،از ﺑﺧش ﺑﮭﺑودی ﺑﮫ ﺑﺧش  ICUﯾﺎ  HDUﻣﻧﺗﻘل ﺧواھﯾد ﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﺣت
ﻧظﺎرت دﻗﯾق و درﻣﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻗرار ﺧواھﯾد ﮔرﻓت.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳت ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻋﻣل ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﺷود ،ﺑﯾﮭوﺷﯽ را اداﻣﮫ دھﯾد .اﮔر ﺑﮫ اﯾن
ﻧوع ﻣراﻗﺑت ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﻌد از ﺟراﺣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﯾﮭوﺷﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و از دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ )دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔس( ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﺷود ،ﺗﯾم  ICUﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺧودﺗﺎن ،ﺑدون دﺳﺗﮕﺎه ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﺧواب ﺑﯾدار ﺧواھﯾد ﺷد.
در  HDUﯾﺎ  ،ICUﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت ھﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺗﺧﺻص ،در ﺑﺧش واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣراﻗﺑت ھﺎی
وﯾژه از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﺧواھﻧد ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ
رود .وﻗﺗﯽ رو ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از  ICUﺑﮫ  HDUﻣﻧﺗﻘل ﺷوﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘرﺳﺗﺎر ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از دو ﺑﯾﻣﺎر ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ راﺣت ھﺳﺗﯾد و داروھﺎی ﺗﺟوﯾز ﺷده را ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد .ﺑرﺧﯽ از
داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐردﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﮭﺑودی ،ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷوﻧد .در اﺑﺗدا اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﺑﮫ
ﺻورت ﻗطره ﭼﮑﺎﻧﯽ وارد رﮔﮭﺎﯾﺗﺎن ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﻣﺎ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در اﺳرع وﻗت ﺑﻧوﺷﯾد و ﻏذا ﺑﺧورﯾد زﯾرا اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ
ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
در  ICUﯾﺎ  ، HDUﺿرﺑﺎن ﻗﻠب  ،ﻓﺷﺎر ﺧون  ،ﺗﻧﻔس و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻗت ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت آزﻣﺎﯾش
ﺧون ،ﻋﮑس ﺑرداری ﺑﺎ اﺷﻌﮫ اﯾﮑس ﯾﺎ اﺳﮑن ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺗﺎ روﻧد ﺑﮭﺑودی ﺗﺎن ﺑررﺳﯽ ﺷود ﯾﺎ ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻧظﺎرت ﮐﻣﺗری ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت و ﺑرﺧﯽ از ﺳرﻣﮭﺎ ،ﻟوﻟﮫ ھﺎ و ﻣﺎﻧﯾﺗورھﺎی ﺗﺎن ﺣذف
ﺧواھﻧد ﺷد.
ﭘرﺳﺗﺎران و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت ھﺎ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣﻧظم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﻣوزش ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣدت زﻣﺎن ﺑﺳﺗری ﺑودن
در  ICUﯾﺎ  HDUﺑﺗواﻧﯾد ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ طور ﻣؤﺛر ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در اﺳرع وﻗت از ﺗﺧت ﺧﺎرج ﺷوﯾد و ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺧﺎرج ﺷدن از ﺗﺧت و ﺣرﮐت
ﮐردن ،ﺑﮫ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣرﮐت ﮐردن و راه رﻓﺗن ﺑﮫ وﯾژه ،ﺑرای ﺣﻔظ ﻗدرت ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﺑﮭﺑود ﮔردش ﺧون در
ﭘﺎھﺎ و اﻓزاﯾش ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد.
6

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھﻧﮕﺎم ﺑﺳﺗری ﺑودن در  ICUﯾﺎ  HDUﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﭘرﺳﺗﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت و
ﺗﻌداد ﻧﻔرات ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧده ﻣﺟﺎز ،ﺷﻣﺎ را آﮔﺎه ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺳﺗری ﺷوﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﯾﻣﺎران دﯾﮕری وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑدﺣﺎل ھﺳﺗﻧد .ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و در ﺻورت ﻓﻌﺎﻟﯾت زﯾﺎد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗت ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺣدود
ﺷود .

ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﺧش
وﻗﺗﯽ ﺗﯾم ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده از ﺷﻣﺎ ،از روﻧد ﺑﮭﺑودی ﺗﺎن رﺿﺎﯾت داﺷت ،ﺑﮫ ﺑﺧش ﺟراﺣﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾد.
ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در  ICUﯾﺎ  HDUﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ،ھر ﮔوﻧﮫ ﻋﺎرﺿﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

ﭼﮫ ﻣﺧﺎطراﺗﯽ وﺟود دارد؟
ھر ﮐﺳﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻠﻣﺎت و اﻋداد دارد .اﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﻋ ﻣ ل ﺟ ر اﺣ ﯽ
ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺗﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ،ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام ﻋﻣوﻣﯽ و وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﺎن دارد .ﻓﮑر ﮐردن در
ﻣورد اﯾن ﺧطرات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻋواﻗب ﻋدم اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷراﯾط ﻓردی ،ﺗﺎن ﺟراح و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐردن اﯾن ﻣﺧﺎطرات ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

ﺑﯾﮭ و ﺷ ﯽ
ﻋوارض ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻋوارض ﻣﻌﻣوﻻً رخ ﻣﯽ دھﻧد  ،اﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﺟزﺋﯽ ﯾﺎ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ھﺳﺗﻧد .ﻋوارض ﺟدی رخ ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣوارد ﮐﻣﯾﺎب ﯾﺎ ﻧﺎدر ھﺳﺗﻧد.
■ ﻋوارض ﺷﺎﯾﻊ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :اﺣﺳﺎس ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ،ﮔﻠودرد ،ﻟرز ،ﺧﺎرش ،درد در ﻣﺣلھﺎی ﺳرم ،اﯾﺟﺎد ﻋﻔوﻧت ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ و
دورهھﺎی ﻣوﻗت ﮔﯾﺟﯽ.
■ ﻋوارض ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،آﺳﯾب ﺑﮫ دﻧدان ھﺎ ،ﺑدﺗر ﺷدن ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل
وﺟود داﺷﺗﻧد ،و ھوﺷﯾﺎری در طول ﺑﯾﮭوﺷﯽ.
■ ﻋوارض ﻧﺎدر و ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :آﺳﯾب ﺑﮫ ﭼﺷم ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺟدی ﺑﮫ داروھﺎ و آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ .ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود ،در
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،از ﺑﯾن ھر  100000ﻧﻔر 1 ،ﻧﻔر ﺑﯾﮭوش ﺷده ،دﭼﺎر ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺧﺎطرات ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺧطرات اﺳﺗﺎﻧدارد ذﮐر ﺷده ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺧطرات ﻓردی در ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ای از روﯾدادھﺎ و ﺧطرات راﯾﺞ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود
در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi :

ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﮐﺎﻟﺞ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
 .www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsiھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺑروﺷورھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺑﺧش
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ارزﺷﯾﺎﺑﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﻧﺟﻣن ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻔﯾدی ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران و ﭘرﺳﺗﺎران ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه دارد:
www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx
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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 ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺑروﺷور اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﮔر ﻧظری دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﻣﺎ اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾدpatientinformation@rcoa.ac.uk :
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ﻧﺳﺧﮫ دوم ،ﻓورﯾﮫ 2020
اﯾن ﺟزوه ظرف ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
©  2020ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻧﺳﺧﮫﺑرداری از اﯾن ﺟزوه ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺟﮭت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺟﺎز اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎم 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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