ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
راھﻧﻣﺎی ﻣﺧﺗﺻری ﺑرای اﻓراد  12ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ

ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ دارو ) و ﮔﺎھﯽ ﮔﺎز ﺑﯾﮭوشﮐﻧﻧده( ﺑرای ﺑﯾﮭوش ﮐردن ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺧواب ﻋﻣﯾق اﺳت و ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ دﯾدن ،ﺷﻧﯾدن ﯾﺎ ﺣس ﮐردن ﭼﯾزی در طول ﻣدت
ﻋﻣل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ﭼون ﻋﻣلھﺎی ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از آزﻣﺎﯾشھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺿروری اﺳت.

ﺗﯿﻢ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭘزﺷﮏھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭرهﮔﯾری از داروھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ آﻣوزش دﯾدهاﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺣﯾن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ
آزﻣﺎﯾش ﺧود اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ و واﻟد/ﻗﯾم ﺷﻣﺎ ﻗﺑل ازﻋﻣل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھﯾد داﺷت .آنھﺎ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن ﺧواھﻧد
ﭘرﺳﯾد و ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ و رﻓﻊ درد ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺧواھﻧد رﺳﯾد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﭘﺎﺳﺦ
ﺧواھﻧد داد.
ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺧش از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﯾﺎران ،اﻋﺿﺎی ﺑﺧش ﺟراﺣﯽ )ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ  ODPﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود( و ﭘرﺳﺗﺎران ﻧﯾز از
ﻣ ﺗ ﺧ ﺻ ص ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﺗ ﺑ ﻌ ﯾ ت ﻣ ﯽﮐ ﻧ ﻧ د .

رﺿﺎﯾﺖ

ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و واﻟد/ﻗﯾﻣﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ طرح ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧظر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺣث ﻧﺷود و ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن
ﭘﯾش آﻣد را ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ طرح ﺷده ﺑراﯾﺗﺎن روﺷن ﺷود و ﺳﭘس ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﺎﻟﻎﺗر ھﺳﺗﯾد،
درک ﺷﻣﺎ از ﻗﺿﯾﮫ ﻋﻣﯾقﺗر ﺑوده و ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﻘش ﭘررﻧﮓﺗری در اﯾن ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری اﯾﻔﺎ ﮐﻧﯾد.
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ﺷﻤﺎ ﯾﺎ واﻟﺪ/ﻗﯿﻤﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ طﺮح ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ اﻣﻀﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .ﺟﮭﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راھﻨﻤﺎی رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﻮان را در وﺑﺴﺎﯾﺖ
 (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi).ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ
§ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷش ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﻋﻣل ﺧود از ﺗﻧﻔس دود ﺳﯾﮕﺎر دﯾﮕران ﺑﭘرھﯾزﯾد و ﺧود ﻧﯾز ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﻓراد
ﺳﯾﮕﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺧواھﯾد طﯽ اﯾن ﻣدت ﺑﯾرون ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮑﺷﻧد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐودﮐﺎن و اﻓراد ﺟوان از ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل ﭘﯾش از  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﭘرھﯾزﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﮑل و ﻣواد ﻣﺧدر طﯽ اﯾﺎم
ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  NHSﺑﮫ آدرس) (http://bit.ly/3mo2QP0ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﻣﺷﮑل ﭘزﺷﮑﯽ طوﻻﻧﯽﻣدﺗﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده اﺳت ،ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ واﻟد/ﻗﯾﻣﺗﺎن ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟراﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ
ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺧود ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آنھﺎ در ﻣورد
ﻣواردی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯾﺗﺎن ﻧﯾﺎز اﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ اﻣﻧﯾت ﺷﻣﺎ طﯽ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾد ﺗﺄﻣﯾن ﺷود
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز اﺳت ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد را ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺑرﯾد.
ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺷﻣﺎ ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﺷﻣﺎ از داروھﺎی ﭘﯾشﮔﯾری از ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر اﺳﺗﻔﺎده ﮐردهاﯾد ﯾﺎ
ﺧﯾر.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﮫ ﻣواد ﺑﯾﮭوﺷﯽ دارﯾد اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊآوری ﮐرده و
آنھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﻗرار دھﯾد.
اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺑﺎرداری از طرﯾق ﻧﻣوﻧﮫ ادرار ،ﺑرای ھر دﺧﺗری ﮐﮫ ﺑﺎﻻی  12ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣری ﻣﻌﻣول اﺳت .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،اﯾن ﺑروﺷور را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد (http://bit.ly/31Qncab) :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن
ﻗﺿﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺧﺟﺎﻟت ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ،اﻣﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﺑﻘﯾﮫ ﺟدا
ھﺳﺗﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ،ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل و ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻣواد ﻣﺧدر ﺳوال ﻣﯽﮐﻧد ،ﻟطﻔﺎ در
ﭘﺎﺳﺦدھﯽ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﻣﻌذب ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽدھﯾد واﻟد/ﻗﯾم ﺷﻣﺎ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
واﻟد/ﻗﯾم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﻋﻣل و رﯾﺳﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن وﺟود دارد اطﻼﻋﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺑودﯾد ،ﺑﺗواﻧد ﻓرم رﺿﺎﯾت ﺟراﺣﯾﺗﺎن را اﻣﺿﺎ ﮐﻧد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﮫ ﻣواد ﺑﯾﮭوﺷﯽ دارﯾد
اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊآوری ﮐرده و آنھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﻗرار دھﯾد.

ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ
§ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و آﺷﺎﻣﯿﺪن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی واﺿﺤﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
§

ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻌﺪه ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻠﻮ و رﯾﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﯽ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ رﯾﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﻔﺎف )ﻣﻌﻤﻮﻻ آب ﯾﺎ آﺑﻤﯿﻮه( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﭘﻮﺷﺶ
§ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺸﺎد و راﺣﺖ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
§ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ آوردن ﭘﯿﮋاﻣﮫ ،دﻣﭙﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
§ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آن را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
§ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
§ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﮫدارﯾﺪ؛ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻮﺗﯿﻦ اﮔﺮ در آن ﺳﯿﻢ ﻓﻠﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
§
§

ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﻮد ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ
درآورده ﺷﻮد.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺟﺮاح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع
ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﺟﻮرابھﺎی ﮐﺸﯽ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن
اطﺮاف ﭘﺎھﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و از ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

زﯾﻮرآﻻت و آراﯾﺶ
§ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻟﻄﻔﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ زﯾﻮرآﻻت ﯾﺎ ﭘﯿﺮﺳﯿﻨﮓ را در ﺧﺎﻧﮫ درﺑﯿﺎورﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون آوردن زﯾﻮرآﻻت و ﯾﺎ
§

ﭘﯿﺮﺳﯿﻨﮓھﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻮارھﺎی ﺧﺎﺻﯽ آن ھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ از آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻟﻄﻔﺎ از ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﯾﺎ ﻻک ﻧﺎﺧﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
طﯽ ﻣﺪت ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮ ﮐﺮدن زﻣﺎن
§ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.
§ ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ( .ھﺪﻓﻮن و ﺷﺎرژر ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
§
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داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻮﯾﺪن آداﻣﺲ و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﮫ دﻗﺖ راھﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮردﻧﯽ
ھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ

§
§
§
§

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ اﻏﻠﺐ در اﺗﺎق ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﻤﺎن
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﯿﮭﻮش ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ را از طﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ دارو در آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز از
طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ  .در اﯾﻦ روش از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﮔﺎز ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﻮی ﻣﺎژﯾﮏ اﺳﺖ را اﺳﺘﻨﺸﺎق
ﮐﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ اش)ﺗﺰرﯾﻖ دارو/اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ( ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دارد.
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺗﺰرﯾﻖ دارو در آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﮭﻮش ﺷﻮﯾﺪ،
ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﮑﻦ ھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ھﺮ ﮐﺪام از
روش ھﺎی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺳﺒﮑﯽ  ،ﻣﻨﮕﯽ و ﮔﯿﺠﯽ دﺳﺖ دھﺪ.
طﺒﻖ ﻣﯿﻞ و اراده ﺑﯿﻤﺎر ،ھﻤﺮاه و ﻣﺮاﻗﺒﺶ و ﯾﺎ واﻟﺪش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺎق
اﻧﺘﻈﺎر ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﯾﺎ در ﻋﻮض ھﻤﺮاه و واﻟﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ.

آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ
§ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﻟﻮﻟﮫ ﻧﺎزک ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در رگ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً رگ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ دارو و ﻣﺴﮑﻦ ھﺎ ﻗﺮار
§
§
§
§

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ را ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﺮم ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﺎ اﺳﭙﺮی ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻟﻮﻟﮫ ﻧﺎزک آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ در رگ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﺑﺘﺪا از ﺳﻮزن ﺗﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺬاری
آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ،ﺳﻮزن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ در دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﮫ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ در رگ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزن اﺿﺎﻓﯽ داروھﺎ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻋﻮارض ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن ،ﮔﺰﮔﺰ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ھﻢ آﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﮑﻦ ،دارو و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت در دﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ).آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ(.

ﺣﯿﻦ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ.

§
§
§

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر را اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ دارد و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﮑﻦ و داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﻧﺎھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪن در ﻣﯿﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﭼﻮﻧﮑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ،ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ را ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ

§
§
§
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ھﺮ ﻋﻤﻞ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ /ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺰرﯾﻖ داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر  5دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﻮش آﯾﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﺑﮫ ھﻮش ﻣﯽ آﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ اول ﭼﯿﺰی را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ﻓﺮد
آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﺳﺘﺎر رﯾﮑﺎوری ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ و داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ
ھﻮش آﻣﺪن اﺣﺴﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻠﻮ ،ﮔﻠﻮ درد ،ﺳﺮدرد ،ﻟﺮز ﯾﺎ ﺗﮭﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ دارﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ داروﯾﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮭﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪن اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ و ﻟﺮز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی
ﺷﻤﺎ ﭘﺘﻮی ﮔﺮم ﺷﺪه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی اﺳﺒﺎب ﮔﺮم ﺷﺪن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

درﻣﺎن درد
§ ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن درد اﻣﺮی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﻞھﺎ ﺑﮫ داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
§ درﻣﺎن درد ﻗﺒﻞ از وﺧﯿﻢ ﺷﺪن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺴﺎس درد داﺷﺘﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ دردﺗﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد از ﭘﺮﺳﺘﺎر
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
§ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
§ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ زﻧﮓ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ
§
§

ﯾﺎ از واﻟﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺘﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺴﮑﻦ ھﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮی ﺳﻼﻣﺘﯿﺘﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻞ ھﺎی آﺳﺎن اﮔﺮ در ھﻤﺎن
روز اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺧﻄﺮات ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ

ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﯾﻣﺎر درﮔﯾر ﻋوارض ﺟدی داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋوارض ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﺑﯽﺣﺴﯽھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫای

§
§

ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در طﻮل ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮫ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ .اﮔﺮ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮاح ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ آن را ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ و واﻟﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﺖ
ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس درد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﺶارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ آن را ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

اﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
§
§
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اطﻼﻋﺎت و ﺑﺮوﺷﻮرھﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺑﯿﻤﺎر ،داروی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ« در وﺑﺴﺎﯾﺖ  RCoAو اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را از طﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

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 ،از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ:
patientinformation@rcoa.ac.uk
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG

020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ﭼﺎپ ﺳﻮم ،آورﯾﻞ .2021
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ اطﻔﺎل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل 2021
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 و ﻗﺪرداﻧﯽ ،ﻟﻮﮔﻮھﺎ ،ﺑﺮﻧﺪھﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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