ﺗ و ﺿ ﯾ ﺢ د ر ﺑ ﺎ ر ه آر ام ﺑ ﺧ ش
اﯾن ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آرام ﺑﺧش ﭼﯾﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آن
ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرات اﺳﺗﻔﺎده از آرام ﺑﺧش و اﯾﻧﮑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از آن ﭼﮫ
ﺣﺳﯽ ﺧواھﯾد داﺷت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد.
ﻣﮭﻣﺗر اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده از آرام ﺑﺧش ﺑﮫ ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﻧﯾﺎز دارﯾد.
اﯾن ﺟزوه ﺣﺎﺻل ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﻣﺎران ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﺎران و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺳت.
داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺣﺳﺎس آراﻣش ﺑﯾﺷﺗر در طول ﯾﮏ ﻋﻣل ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﺷود ،آرام ﺑﺧش ﻧﺎم دارﻧد .داروھﺎ )آرامﺑﺧشھﺎ(
ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ داﺧل ورﯾد ﺷﻣﺎ )ﺑﮫ ﺻورت داﺧل ورﯾدی ﯾﺎ  (IVﺗزرﯾق ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از طرﯾق دھﺎن )ﺑﮫ ﺻورت ﺧوراﮐﯽ( ﯾﺎ
از طرﯾق ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت وارد ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﺷود.
ﻣﺗﺧﺻص آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻧﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرام ﺑﺧش ﺷﻣﺎ را ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود .در اﺗﺎق ﻋﻣل ،ﭼﻧﯾن
ﻓردی ﻣﻌﻣوﻻً ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺳت .در ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻏﯾر از اﺗﺎق ﻋﻣل ﯾﺎ در ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی ﺧﺎرج از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﭼﻧﯾن ﻓردی ﻣﻣﮑن
اﺳت ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻣوزش دﯾده ،ﺑﺎﺷد.
ﺳﮫ ﺳطﺢ ﻣﺧﺗﻠف از آرام ﺑﺧﺷﯽ ورﯾدی وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ را آرام ﺑﺧﺷﯽ "ﮐﻣﯾﻧﮫ"" ،ﻣﺗوﺳط" )ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ھﻣراه
ھوﺷﯾﺎری ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود( و "ﻋﻣﯾق" ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳطوح ذﮐر ﺷده دﻗﯾق ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ داروی
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن آرام ﺑﺧﺷﯽ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻔﺎوت ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﯾن آرام ﺑﺧﺷﯽ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
■ ﺳطﺢ ھوﺷﯾﺎری ﻓرد
■ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻧﻔس ﻓرد
■ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ.
ﺑﺎ آرام ﺑﺧش ﮐﻣﯾﻧﮫ و ﻣﺗوﺳط ،اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ،ﺧواب آﻟودﮔﯽ و آراﻣش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﺧواب ﺑروﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﺑﯾدار ﺧواھﯾد ﺷد.
ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،در طول ﻋﻣل ،ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾﮭوش و ﻧﺎآﮔﺎه ھﺳﺗﯾد.
آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق ﭼﯾزی ﺑﯾن آرم ﺑﺧﺷﯽ ﻣﺗوﺳط و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.
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آراﻣﺑﺧﺷﯽ ﮐﻣﯾﻧﮫ )ﺿد اﺿطراب(

آرامﺑﺧﺷﯽ ﻣﺗوﺳط )آرامﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ھﻣراه
ھ و ﺷ ﯾ ﺎ ر ی(

آرامﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق

ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ داروی آرام ﺑﺧش درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﯾد

ﻣﻘدار آرام ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﯾد

دوز ﺑﺎﻻﺗری از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد داروی آرام
ﺑﺧش درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد

ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت اطراﻓﺗﺎن اﺣﺳﺎس
آراﻣش ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﻣﺗری
ﺧواھﯾد داﺷت

اﺣﺳﺎس آراﻣش زﯾﺎد و ﺧواب آﻟودﮔﯽ
ﺧواھﯾد ﮐرد

در ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﻋﻣل درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎن،
ﺧواب ﺧواھﯾد ﺑود

ﺷﻣﺎ ﺑﯾدار ﺧواھﯾد ﺑود و ﻗﺎدر ﺧواھﯾد
ﺑود ﺑﮫ طور ﻋﺎدی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

ﺷﻣﺎ ﺧواب آﻟوده ﺧواھﯾد ﺑود ،اﻣﺎ ﻗﺎدر
ﺧواھﯾد ﺑود ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺗواﻧﯾد
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎده را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد

در ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﻋﻣل درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎن ﺧواب
ﺧواھﯾد ﺑود و ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻋﻣﻠﯾﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻣﯽ آورﯾد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﺑﺧﺷﮭﺎی درﻣﺎن
ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد

ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از روﻧد
درﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورﯾد -
ﺳطﺢ آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺗﻧظﯾم
ﻣ ﯽ ﺷود

آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺣداﻗﻠﯽ ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد

آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻣﺗوﺳط ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻧﻔس ﺗﺎن ﮐﻧد ﺷود.
ﻣﺗﺧﺻص آرام ﺑﺧﺷﯽ روی ﺷﻣﺎ
ﻧظﺎرت ﺧواھد ﮐرد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﺳطﺢ
آﻣوزش و ﻣﮭﺎرت ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص
ﺑﯾﮭوﺷﯽ را دارﻧد.

آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺧوراﮐﯽ ﭼﯾﺳت؟
اﮔر ﻗﺑل از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺿطرب ھﺳﺗﯾد ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺻرف ﯾﮏ ﻗرص آرام ﺑﺧش )ﻣﺛﻼ دﯾﺎزﭘﺎم( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آراﻣش
ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای آرام ﮐردن ﺷﻣﺎ در طول ﻋﻣل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣدﺗﯽ طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ اﺛر ﮐﻧد و دوز آن ﺑﯾن
اﻓراد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ داروھﺎی آرام ﺑﺧش ﺧوراﮐﯽ ﺗﺟوﯾز ﮐﻧد ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در اﯾن ﻣورد ﺗواﻓق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت اداﻣﮫ درﻣﺎن ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر
ﻧﺑﺎﺷد .
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻣزاﯾﺎ و ﺧطر آﺳﯾب ھﺎی ﻋﻣل و ﺟراﺣﯽ ﺧود ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ وﺿوح ﻓﮑر
ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎﯾد ﻓرﻣﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻋﻣل ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ﻣواﻓﻘت دارﯾد.

آرام ﺑﺧِش درون ورﯾدی ﭼﯾﺳت؟
آرام ﺑﺧش داﺧل ورﯾدی زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ آرام ﺑﺧش ﺑرای آرام ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐوﭼﮏ )ﮐﮫ ﮐﺎﻧوﻻ ﻧﯾز
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود( ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﺧون ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در رگ ﺑﺎزو ﯾﺎ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای دادن ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب آرام ﺑﺧش و ﻣدﯾرﯾت ھر ﮔوﻧﮫ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ آﻣوزش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻣﺗﺧﺻص آرام
ﺑﺧﺷﯽ در طول درﻣﺎن در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﻣﺎﻧد و ﺗﻧﻔس و ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭼﮫ درﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺣت آرام ﺑﺧﺷﯽ ورﯾدی اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد؟
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ﺑﺳﯾﺎری از درﻣﺎنھﺎ و رﺳﯾدﮔﯽ ھﺎی ﺟزﺋﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ آرامﺑﺧﺷﯽ داﺧل ورﯾدی ،اﻏﻠب ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
■ ﻧﻣوﻧﮫﺑرداری از ﭘوﺳت ﯾﺎ ﭘﺳﺗﺎن
■ ﺗرﻣﯾم ﺟزﺋﯽ اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ
■ ﺟراﺣﯽ ﺟزﺋﯽ ﭘوﺳت ،دﺳت ﯾﺎ ﭘﺎ
■ ﺟراﺣﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌده )آﻧدوﺳﮑوﭘﯽ( ،رﯾﮫ )ﺑروﻧﮑوﺳﮑوﭘﯽ( ،روده ﺑزرگ )ﮐوﻟوﻧوﺳﮑوﭘﯽ( ﯾﺎ ﻣﺛﺎﻧﮫ
)ﺳﯾﺳﺗوﺳﮑوﭘﯽ(
■ ﮐﺷﯾدن دﻧدان ھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر درﻣﺎﻧﮭﺎی دﻧداﻧﯽ
■ ﻋﻣﻠﮭﺎی ﭼﺷم ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑرداﺷﺗن آب ﻣروارﯾد.
■ ﺟراﺣﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﺑرﺧﯽ درﻣﺎنھﺎی ﮔﺳﺗردهﺗر ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺣت آرامﺑﺧﺷﯽ و ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.

آ ر ا م ﺑ ﺧ ش د ر ﺟ ر ا ﺣ ﯽ ھ ﺎ ی د ﻧ د ا ﻧ ﭘز ﺷ ﮑ ﯽ و ﮐ ﻠ ﯾ ﻧ ﯾﮏ ھ ﺎ ی ز ﯾ ﺑ ﺎ ﯾ ﯽ
درﻣﺎن ھﺎی ﺗﺣت آرام ﺑﺧﺷﯽ اﻏﻠب در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای درﻣﺎن دﻧدان ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﯾﮏ ﺟراﺣﯽ
دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻧﯾز اراﺋﮫ ﺷود .آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم
ﺷود .اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣراﻗﺑت از اﯾﻣﻧﯽ ﻓرد ،ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .ﻣﺗﺧﺻص آرام ﺑﺧﺷﯽ ،دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﺟراح زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﻧواع
آراﻣﺑﺧش ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد  -اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از آراﻣﺑﺧش ﺑرای درﻣﺎن دﻧدان ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﮐودﮐﺎن وﺟود دارد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ در طول درﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد و ﭼﮫ ﺧطراﺗﯽ وﺟود دارد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھر ﺗوﺻﯾﮫ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد را ﺑﮫ دﻗت دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

اﮔر آراﻣﺑﺧﺷﯽ ﺑرای درﻣﺎن ﺷﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎری ﺑﺎﺷد ،ﻣزاﯾﺎی آن ﭼﯾﺳت؟
■ داروی آرام ﺑﺧش ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و دوز آن ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
■ اﯾن دارو ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد در طول درﻣﺎن آراﻣش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از درﯾﺎﻓت دارو ﭼﯾز زﯾﺎدی از
درﻣﺎن ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯾﺎورﯾد.
■ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از روش ھﺎی درﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ،داروی آرام ﺑﺧش ﺗﺟوﯾز ﺷود ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ دارﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
■ ﻣﻌﻣوﻻً ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﯾن داروھﺎ ،ﮐﻣﺗر از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت.
■ ﺑﮭﺑودی ،ﺳرﯾﻌﺗر از ﺑﮭﺑودی ﭘس از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻋرض ﯾﮏ ﺳﺎﻋت
ﭘس از درﻣﺎن ﺧود ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد.

ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎﯾﯽ ﺑرای آرام ﺑﺧﺷﯽ وﺟود دارد؟
■ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ :ﺷﻣﺎ در ﺗﻣﺎم طول ﻣدت ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾﮭوش ﺧواھﯾد ﺑود و ھﯾﭻ ﺧﺎطره ای از ﻋﻣل ﻧﺧواھﯾد داﺷت.
■ ﺑﯽ ﺣس ﻣوﺿﻌﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ آراﻣﺑﺧﺷﯽ :در طول درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾدار ﺧواھﯾد ﺑود ،اﻣﺎ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﺧواھﯾد ﮐرد .ﯾﮏ ﭘرده
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗرار داده ﺷود ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺟراﺣﯽ را ﻧﺑﯾﻧﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم از داروی آرام ﺑﺧش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم ﯾﺎ ﻧﮫ؟
در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮔزﯾﻧﮫ آرام ﺑﺧﺷﯽ را ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﮔر اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ھﻣﯾﺷﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺑﺎره اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت آن ﭘرسوﺟو ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ای در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ھﺳﺗﯾد ،ﭘزﺷﮑﺎن ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد .ﭘس از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳﯾد.

ﺑرای آﻣﺎده ﺷدن ﺟﮭت ﺟراﺣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ داروی آرام ﺑﺧش ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
■ اﮔر اﻓرادی دارﯾد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻓرزﻧدان ﯾﺎ اﻓراد ﻣﺳن ،ﺑﺎﯾد طوری ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓرد دﯾﮕری
ﺗﺎ روز ﺑﻌد از ﻋﻣل از آﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد.
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■ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﮏ ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ ﺗواﻧﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرد  -اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﭘس از آرام
ﺑﺧش ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺛرات داروی آرام ﺑﺧش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت طول ﺑﮑﺷد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در طول ﺷب ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ
ﺑﻣﺎﻧﻧد و از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧد.
■ ﺗﻣﺎم داروھﺎی ﺧود را ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺑرﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ داروھﺎی اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ و داروھﺎی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم
ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
■ اﮔر ﺑﯾﻣﺎری دارﯾد ﯾﺎ ﺳرﻣﺎ ﺧورده اﯾد ﯾﺎ ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن
ﺣﺎﻟت اﺳﺗﻔﺎده از داروی آرام ﺑﺧش ﺑﯽ ﺧطر ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت درﻣﺎن ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﯾزی ﺷود.
■ در ﺻورت ﺷﯾردھﯽ ،در روز ﻋﻣل ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧود اطﻼع دھﯾد.
■ ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،ﺗﻣﺎم ﻟوازم آراﯾﺷﯽ -از ﺟﻣﻠﮫ ﻻک ﻧﺎﺧن را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد و ﺟواھرات ﺧود را درآورﯾد .ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺣﻠﻘﮫ ازدواﺟﺗﺎن را ﺑﭘوﺷﯾد.
■ ﭼﻧد دﺳت ﻟﺑﺎس ﮔﺷﺎد ﻣﺎﻧﻧد ﻟﺑﺎس راﺣﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﺷﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را راﺣت و ﮔرم ﻧﮕﮫ دارﻧد .ﮐﻔش ھﺎی ﺗﺧت ﺑﭘوﺷﯾد
ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن آن راﺣت ﺑﺎﺷد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻗﺑل از ﻋﻣﻠم ﭼﯾزی ﺑﺧورم و ﺑﻧوﺷم؟
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دﻗﯾﻘﯽ ﻣﯽ دھد از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
داروی آرام ﺑﺧش ﻗوی ﯾﺎ ﻣﺗوﺳط :ﺑﺎﯾد ﺷش ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از درﻣﺎن ،ﻏذا ﺧوردن را ﻣﺗوﻗف ﻛﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از
درﻣﺎن ،ﻣﺎﯾﻌﺎت روﺷن ﺑﻧوﺷﯾد .ﻣﺎﯾﻌﺎت روﺷن ﺷﺎﻣل آب ،آب ﻣﯾوه ی رﻗﯾق ﺷده )ﺑدون ﺗﮑﮫ ھﺎی ﻣﯾوه( و ﭼﺎی ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﻗﮭوه اﺳت.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﯾش از اﯾن ﻣدت از ﺧوردن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن ﺧودداری ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑرای داروی آرام ﺑﺧش ﺧﻔﯾف ،اﻏﻠب اوﻗﺎت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﺎﺷﺗﺎ ﻣﺎﻧدن ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی دﻗﯾق را ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧود
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر دﯾﺎﺑت دارﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧﺎص در ﻣورد زﻣﺎن ﻣﺻرف داروھﺎﯾﺗﺎن و ﻗطﻊ ﻣﺻرف ﻏذا را ﺑﭘرﺳﯾد.

در روز ﻋﻣل ﻣن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
ﻣﻌﻣوﻻً ﻟﺑﺎس ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل ﻣﯽ روﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎرﺗﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺟﮭﯾزات ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻌﻣوﻻً ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
■ ﺑﺎزوﺑﻧد ﻓﺷﺎر ﺧون روی ﺑﺎزوﯾﺗﺎن
■ اﺳﺗﯾﮑرھﺎﯾﯽ روی ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﺑرای ﺿﺑط ﮐردن رﯾﺗم ﻗﻠﺑﺗﺎن
■ ﯾﮏ ﮔﯾره روی اﻧﮕﺷﺗﺗﺎن ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژﻧﺗﺎن
■ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک ﮐﮫ ﻣﯾزان دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔس ﺑﯾرون ﻣﯽ دھﯾد ،اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻟوﻟﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺎﺳﮏ اﮐﺳﯾژن ﻣﺗﺻل اﺳت.

آرام ﺑﺧﺷﯽ ورﯾدی ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
■ آرام ﺑﺧﺷﯽ از طرﯾق ﯾﮏ ﺳرم )ﮐﺎﻧوﻻ( اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﯾﮏ ورﯾد در ﺑﺎزو ﯾﺎ ﭘﺷت دﺳﺗﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ داروی آرام ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗر در طول ﻋﻣل ،ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗری را ﺗﺟوﯾز ﮐرد .در آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻗوی ،ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ دارو ﺑﮫ طور
ﻣداوم ﺑﮫ رگ ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود.
■ ﻣﻌﻣوﻻً از طرﯾق ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً در داﺧل ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ در ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﻗرار دارد ،اﮐﺳﯾژن اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻧﻔس
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.

آرام ﺑﺧﺷﯽ ﭼﮫ ﺣﺳﯽ دارد؟
اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯾن اﻓراد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻘدار داروی داده ﺷده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .در آرام ﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق ﺷﻣﺎ ﺧواب ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ در
آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺧﻔﯾف و ﻣﺗوﺳط ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ طرز ﺧوﺷﺎﯾﻧدی اﺣﺳﺎس آراﻣش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ از ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﺳوال ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺣﺳﯽ دارﻧد ،ﺑرﺧﯽ از ﺟواﺑﮭﺎ اﯾن ﺑود:
"ﻣن اﺣﺳﺎس ﺳرﺧوﺷﯽ و روﯾﺎﯾﯽ داﺷﺗم"
"ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺑﯾدار ﺑوده ام اﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽ رﻓﺗﮫ ام ﭼون ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود"
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»ﻣن واﻗﻌﺎ ً اﺣﺳﺎس آراﻣش و ﺷﺎدی ﮐردم«
»ﻋﺟﯾب ﺑود ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐردم از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اطراﻓم اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺟدا ﺷده ام«.

ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل
■ اﮔر آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﻣﺗوﺳطﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋت ﭘس از درﻣﺎن ﻣرﺧص ﺷوﯾد.
■ اﮔر ﺗﺣت آرامﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺑرﮔﺷت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﻣﻌﻣوﻻً ﺣداﻗل دو ﺳﺎﻋت ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد .زﻣﺎن
ﺗرﺧﯾﺻﺗﺎن از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻣدت ﻻزم ﺑرای ﺑرﮔﺷﺗﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت.
■ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ذﮐر ﺷد ،ﻻزم اﺳت ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل و ﺗواﻧﻣﻧدی ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧودروی ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزل
ﺑرﺳﺎﻧد و ﺷب را ﻧﯾز ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﮭﺗر اﺳت از وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﮑردهاﯾد ﺗﺎ ﭘس
از درﻣﺎن ھﻣراھﯾﺗﺎن ﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺷب را در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮕذراﻧﯾد ﯾﺎ درﻣﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻧدازﯾد.
■ آرامﺑﺧﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌﺎدﻟﺗﺎن را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ھﻧﮕﺎم رﻓت و آﻣد از ﭘﻠﮫھﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد و اﮔر اﺣﺳﺎس ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،از
ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھﯾد ھﻣراھﯾﺗﺎن ﮐﻧد.
■ ﻗدرت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﯾﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋت ﭘس از درﻣﺎن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر آرامﺑﺧﺷﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،طﯽ اﯾن ﻣدت ،از
ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﮭم ﺧودداری ﮐﻧﯾد .طﯽ اﯾن ﻣدت ،از ارﺳﺎل ﻣطﻠب در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻧﺟﻣنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﭘرھﯾزﯾد.
■ ﺑﮫ ﻣدت  ٢۴ﺳﺎﻋت ،از ﮐﺎر ﮐردن ،ﻣراﻗﺑت از واﺑﺳﺗﮕﺎن ،راﻧﻧدﮔﯽ ،آﺷﭘزی و ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺎﺷﯾنآﻻت ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺧروج داروھﺎ از ﺑدﻧﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋت طول ﺑﮑﺷد.
■ ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻋﻣل ،از ﻣﺻرف ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻗرصھﺎی ﺧواب ﺑﭘرھﯾزﯾد.
■ ﭘزﺷﮑﺗﺎن دﺳﺗورات درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری در ﻣﻧزل را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﺧواھد داد.
■ در ﺻورت اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ در ﻣﻧزل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
■ اﮔر ﭘس از ﻋﻣل اﺣﺳﺎس ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﺎ ﺑدﺣﺎﻟﯽ داﺷﺗﯾد ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  ١١١ﯾﺎ
ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯾﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ ،در ﺻورت ﻟزوم ،ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ﺗواﻧﻣﻧد ﺑﮫ ﺑﺧش ﺣوادث و اورژاﻧس
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺣﻠﮫﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﻣﺷﮑﻼت و ﺧطرات
در آرامﺑﺧﺷﯽ ﻣدرن ،ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺑﮫ ﻧدرت رخ ﻣﯽدھﻧد .ﺧطرات را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺣذف ﮐرد .اﻣﺎ ،در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر،
داروھﺎی ﻣدرن ،ﺗﺟﮭﯾزات و آﻣوزش آراﻣﺑﺧﺷﯽ را ﺑﺳﯾﺎر اﯾﻣن ﺗر ﮐرده اﺳت.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آرامﺑﺧﺷﯽ ﻧﮭﺎﯾت دﻗت را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺗﺎ از ﺑروز ھﻣﮫ ﺧطرات ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﺷده ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺧطرات و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار دھﻧد.
ﺗﻔﺳﯾر اﻧﺳﺎنھﺎ از واژهھﺎ و اﻋداد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﻘﯾﺎس زﯾر ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل

ﻣﻌﻤﻮل

ﺑﮫ طﻮرﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل

ﺑﮫ ﻧﺪرت

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت

 1ﺑﮫ 10

 1ﺑﮫ 100

 1ﺑﮫ 1000

 1در 10000

 1در 100000

ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ

ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
درﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ
ﮐﻮﭼﮏ

ﯾﮫ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ
ﺑﺰرگ
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ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر در وبﺳﺎﯾت ﮐﺎﻟﺞ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﺧطرات ﺣﯾن آرامﺑﺧﺷﯽ
■ ﺳرﻋت ﺗﻧﻔﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻧد ﺷود .اﯾن ﺧطر از ﺟﻣﻠﮫ ﺧطرات راﯾﺞ در آرامﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣﯾق اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،ﮐﻧد ﺷدن ﺗﻧﻔس ﺧطری
اﺳت ﮐﮫ در اﻧواع آرامﺑﺧﺷﯽھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت رخ دھد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ از ﻣﮭﺎرت ﻻزم ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯾﺗﺎن
ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
■ اﻓت ﺟزﺋﯽ ﻓﺷﺎر ﺧون طﯽ آرامﺑﺧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ آﻣوزشھﺎی ﻻزم را ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ﻧﯾز درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﺳت.
■ ﮐﺑودی ﺟزﺋﯽ ﻣﺣل ﻗرارﮔﯾری ﮐﺎﻧوﻻ ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت.
■ اﺣﺳﺎس ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ ﻧﺎدر اﺳت.
■ ورود ﻣﺣﺗوای ﻣﻌده ﺑﮫ رﯾﮫھﺎ ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺧطراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت ھﻧﮕﺎم آرامﺑﺧﺷﯽ رخ ﻣﯽدھد .رﻋﺎﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﺗﻐذﯾﮫای ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم در ﮐﺎھش ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ اﯾن ﺧطرات دارد.
■ ھر ﮔوﻧﮫ واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﺑﮫ داروھﺎی آرامﺑﺧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر اﺳت.

ﺧطرات ﺑﻌد از آرامﺑﺧﺷﯽ
■ اﺣﺳﺎس ﺧوابآﻟودﮔﯽ و ﻋدم ﺗﻌﺎدل ﺑﺳﯾﺎر راﯾﺞ اﺳت .اﮔر ﻣﺳن ھﺳﺗﯾد ،اﺣﺗﻣﺎل اﻓﺗﺎدﻧﺗﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از آرامﺑﺧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎدﺗر ﺧواھد ﺑود .
■ ﻣﻌﻣوﻻً آرامﺑﺧﺷﯽ روی ﻗﺿﺎوت و ﺣﺎﻓظﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد.

ﺳـواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد از ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯾﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد
 1ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت آرامﺑﺧﺷﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؟
 2ﭼﮫ ﻧوع آراﻣﺑﺧﺷﯽ ﺑرای ﻣن و ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم ﺑﮭﺗر اﺳت؟
 3آﯾﺎ ﺧطر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮭدﯾدم ﻣﯽﮐﻧد؟
 4از ﭼﮫ زﻣﺎن ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﺻرف ﺧوراﮐﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺧودداری ﮐﻧم؟
 5ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺗرﺧﯾص ﺧود از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧم؟

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
■ ﻣراﻗﺑت از اﺷﺧﺎﺻﯽ ک ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ آرامﺑﺧﺷﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
■ آﮐﺎدﻣﯽ ﮐﺎﻟﺞھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘزﺷﮑﯽ .ﺷﯾوه آرامﺑﺧﺷﯽ اﯾﻣن در ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ :ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽAoMRC, 2021 .
(https://bit.ly/3wEoHGy).
■ آﮐﺎدﻣﯽ ﮐﺎﻟﺞھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘزﺷﮑﯽ .ﺷﯾوه آرامﺑﺧﺷﯽ اﯾﻣن در ﺟراﺣﯽ ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ :اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و راھﻧﻣﺎAoMRC, .
2013 (http://bit.ly/301ndq8).
■ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷورﺗﯽ ﺑﯾنﮐﺎﻟﺟﯽ ﺑرای آرامﺑﺧﺷﯽ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ .اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻻزم ﺑرای آرامﺑﺨﺷﯽ در ﺣﺎﻟت ھﺷﯾﺎری در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت
دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽRCS, 2020 (https://bit.ly/3vz0YWP). .
■ ﺑروﺷورھﺎی ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺧطرات ﺧﺎص ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﻋﻣل ﺑﯾﮭوﺷﯽ از طرﯾق وب ﺳﺎﯾت ﮐﺎﻟﺞ در
دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧدwww.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi :
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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 ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾن ﺑروﺷور اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﮔر ﻧظری دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد آن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً آن را ﺑﮫ آدرس زﯾر اﯾﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
١۵٠٠ ٧٠٩٢ ٠٢٠

www.rcoa.ac.uk
ﻧﺳﺧﮫ دوم ،ژوﺋن ٢٠٢١
اﯾن ﺑروﺷور ،ﭘس از ﮔذﺷت ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر آن ،ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.
©  2021ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻧﺳﺧﮫﺑرداری از اﯾن ﺟزوه ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺟﮭت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺟﺎز اﺳت .ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ را 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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