اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در

اﻧﺘﻈﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،و در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻟﺪﯾﻦ و واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﯽ ﺣﺲ ﺑﻮده و ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯽ درد را ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺰرﯾﻖ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،در ﻃﯽ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮل درد ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﯿﺰ

دﺧﯿﻞ اﺳﺖ.

داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
■ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻖ در رگ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ای ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

■ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﺷﺮوع ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ی ﮐﺎﻧﻮﻻ را وﻗﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺧﻮاب اﺳﺖ در رگ او وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎره روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮐﺪام روش را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ روش ﺧﺎﺻﯽ درﺧﺼﻮص ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن

ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﺑﺎره روش ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و
دﻻﯾﻞ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت
روش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ وا ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را در روز ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ]ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ[ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺒﺮه ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ و ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
ﭼﻪ ﻃﻮر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ا ﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮدﺳﺎل دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
■ ﮐﻪ او دارد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رود
■ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ او ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
■ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای او در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ او اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای دادن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
روز ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮ ﺑﯿﺎن
ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آدرس ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ:

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

■ ﺧﺮس رﯾﺲ ﻗﺮاره ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ )ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ  ۶-۳ﺳﺎل دارای ﻋﮑﺲ و ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺑﺨﻮاﻧﺪ(.

■ ﮐﺎرآ ﮔﺎه دﯾﻮی :ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ )ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ  ۱۱-۷ﺳﺎل(
■ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن )ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل(

ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮑﺮوزه ﻣﻦ :ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ Error! Hyperlink reference
not valid.
ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی آروم  -راﻫﻨﻤﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده" ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی  ۱۲ﺳﺎل ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ آدرس ﺑﯿﺎﺑﯿﺪwww.vimeo.com/138062201 :

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﺧﻮب ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک و ﮐﺎﻫﺶ اﻇﻄﺮاب اوﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺗﺮ

درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ داده و در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﻤﺎران داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

■ ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.

■ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال در ﺑﺎره ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ،اﻧﻮاع ﺑﺎزی و داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
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■ در ﺑﺎره زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ وﻗﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺪت
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ )ا ﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﺪ(؟
ا ﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺷﺐ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ا ﮔﺮ در ﺧﺼﻮص
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن داروی
ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ،ﻟﺒﺎس راﺣﺘﯽ ،ﻣﺴﻮا ک ،ﺷﺎﻧﻪ ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ و
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﯾﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرژر و ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺒﻮﺑﺮوﻓﻦ و ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل را در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ا ﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺧﻮب ﻧﺒﻮد؟

ا ﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﺐ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﻬﺎل ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ داﺷﺖ

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازﯾﺪ.

ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را در زﻣﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﯿﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻧﺎﺧﻮش
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا ﮔﺮ اﺧﯿﺮا ﮐﻮدﮐﺘﺎن دﭼﺎر آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ،ﺳﺮﺧﮏ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ا ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

وا ﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.nhs.uk/conditions/vaccinationsدﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

وا ﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﮐﻮدک درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وا ﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن

را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ،وا ﮐﺴﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.

ﻏﺮ ﺑﺎﻟﮕﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ/ﺳﻨﺠﺶ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از روز ﺟﺮاﺣﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺘﺎن و داروﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮال ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻗﺒﻞ از روز ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،از ﮐﻮدک ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ دارد ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺶ رو دارد ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮدک ،داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮآب از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) ﻣﯿﻠﻪ ای ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮش ﭘﺎک

ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻨﺪ( ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ

ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را در آن ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدک ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
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را در ﺑﺎره ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﻢ دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

در روز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ
ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدﮐﺘﺎن از اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ا ﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،در ﻣﻌﺪه ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻏﺬا ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻠﻮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ وارد ﺷﻮد.
ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﻮدک ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺿﺮوری و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﻮارد زﯾﺮ ،زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ

ﺑﻨﻮﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
■ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﯾﮏ وﻋﺪه ﺳﺒﮏ و/ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ از آن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت ﺑﺨﻮرد و آداﻣﺲ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺠﻮد.

■ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرد.
■ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرد )ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ زود رس از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ(.

■ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖ اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک راﺣﺖ و ﺳﯿﺮآب ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻫﻢ ،آب ﺑﻨﻮﺷﺪ.
ا ﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎ روزی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ،ﻫﺮ داروﯾﯽ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در روز ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،وزن و ﻗﺪ ﮐﻮدک را اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ) ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ در ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ( .ﭘﺮﺳﺘﺎر دﻣﺎی ﺑﺪن ﮐﻮدک ،ﺿﺮ ﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺳﻄﺢ ا ﮐﺴﯿﮋن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ.
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرداری از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار ،ﺑﺮای ﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻻی دوازده ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺐ اﻃﻔﺎل و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16sguidance-clinicians

ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺑﺎره داروﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ و دو دﺳﺘﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻮدک روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﭻ
دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮐﻮدک وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک آﻟﺮژی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ دﯾﮕﺮی

ﯾﺎ دﺳﺘﺒﺪی ﺑﻪ رﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
■ ﺗﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
■ ﻫﺮ ﻧﻮع داروﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
■ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ )آﻟﺮژی( ﮐﻪ ﮐﻮدک دارد
■ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻓﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ اﺳﻬﺎل و ﺗﻬﻮع اﺧﯿﺮ
ا ﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
اﻃﻼع دﻫﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﻻن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن در ﻣﻮرد داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺼﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻖ

ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﻌﺪ از درد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻌﯽ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ِ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮم ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻻ )ﺳﻮزن داﺧﻞ ورﯾﺪی( ﻫﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ

ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻮدک در زﻣﺎن ﺧﻮاب و راﺣﺘﯽ او ﭘﺲ از ﺑﯿﺪاری ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدک ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای در ﺑﺎره ﮐﻮدک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ در آن روز ﺧﻮدداری ﺷﻮد .ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای اداﻣﻪ روﻧﺪ

ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ﻫﺎ )داروﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺟﺮاﺣﯽ(
ﭘﯿﺶ درﻣﺎن ،ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ داروی آرام ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﮐﻮدک ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ دارو
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داروﻫﺎی آرام ﺑﺨﺶ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﻫﺎی ﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داروﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺮم ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن "ﮐﺮم ﺟﺎدوﯾﯽ" را ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن روﺷﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .اﯾﻦ دارو ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت  EMLA ،Ametopﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺮم ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  60-30دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺮم ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻧﻮل در دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﮐﻮدک ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دارو در ﮐﺎﻫﺶ درد در ﻧُﻪ
ﮐﻮدک از ﻫﺮ ده ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﯾﮏ اﺳﭙﺮی ﺳﺮد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭘﯿﮋاﻣﻪ ﺧﻮدش را ﺑﭙﻮﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﯾﺎ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

ﺑﺮود ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮی از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎزی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در اﺗﺎق ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎزی در ﺑﺨﺶ ،ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ اﺗﺎق

ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﯾﺎ ﭘﺘﻮ ﺑﯿﺎورد .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮐﻮدک ﻫﻨﮕﺎم دادن داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﭘﯿﺶ او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﻣﺎﻧﺪن
ﭘﯿﺶ ﮐﻮدک اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﻮاب رود ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ را از اﺗﺎق ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک داده ﺷﻮد.

ا ﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدک را ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﻮض ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل

دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮود.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﮐﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در داﻣﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ﭼﺮﺧﺪار ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﯽ ﺣﺴﯽ از ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ا ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ا ﮔﺮ از ﮐﺎﻧﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاب
آﻟﻮد و ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزو اﺣﺴﺎس ﺳﺮدی ﯾﺎ ﺧﺎرش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از

ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ا ﮐﺴﯿﮋن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ا ﮔﺮ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای دادن ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮔﺎز را از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻨﯽ و دﻫﺎن ﮐﻮدک ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮدک ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎزﻫﺎی

ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻮﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎژﯾﮏ ﻫﺎی ﻧﻮک ﻧﻤﺪی دارﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﯽ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﺛﺮش را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد )ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ دو دﻗﯿﻘﻪ( .ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻔﺲ او ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮوﭘﻒ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺎق ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮﻻ در دﺳﺖ ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داروی آرام ﺑﺨﺶ و

داروﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
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د ر ا د ا ﻣ ﻪ ﭼ ﻪ ا ﺗ ﻔ ﺎ ﻗ ﯽ ﻣ ﯽا ﻓ ﺘ ﺪ ؟
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﯾﺎ روش ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻃﻮل ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﻧﺒﺾ ،ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﯿﺰان ا ﮐﺴﯿﮋن ﮐﻮدک را از ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ
در اﺗﺎق ﻫﻮش آوری
ﯾﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺗﺎق ﻫﻮش آوری از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﻮش آﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﻮار زﺧﻢ ﺑﻨﺪی روی ﮐﺎﻧﻮﻻی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻧﻮﻻ در اﻣﺎن و دور از ﭼﺸﻢ

ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از راﺣﺖ ﺑﻮدن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز داروﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺿﺪ ﺗﻬﻮع و ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه ی درد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﮐﻮدک ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻤﯽ از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﻠﻂ زده و ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود  30دﻗﯿﻘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺗﺎق ﺑﻬﻮش آوری در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از

ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺠﺮ ﺑﻪ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﯾﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ دوز ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺴﮑﻦ ﻛﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره ی

ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ آراﻣﺶ دادن و اﻃﻤﻴﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﻮاردی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ا ﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در

ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎی اﺟﺘﻨﺎب
از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ.

ُﻣﺴﮑﻦ درد
داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ آﻣﭙﻮل ﺑﯿﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ در وﻗﺖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ

ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻮع ﻣﺴﮑﻦ درد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دارد.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ،ﺟﺮاح و /ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ درد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اﻏﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در روز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎوره داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ا ﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در روز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎره

ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از دور ﺷﺪن از ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
رﻓﺘﺎرﺷﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺸﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺘﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺪرن و اﻣﺮوزی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری )ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع( ﯾﺎ ﮔﻠﻮ
درد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ .داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع در

دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺰﺋﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ )ﺑﯿﺶ از  ۱ﮐﻮدک از ﻫﺮ  ۱۰ﮐﻮدک( ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را
ﺗﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ:

■ ﺳﺮ درد ﯾﺎ ﮔﻠﻮ درد
■ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
■ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاری
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎدر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از ﻫﺮ  ۱۰۰۰۰ﮐﻮدک ﯾﮑﯽ دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ و ﻏﯿﺮ اﺿﻄﺮاری دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﻤﺘﺮ از  ۱در

 ۱۰۰۰۰۰اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ر ﺑﻂ دارد.

ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺮ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
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ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ
ﻣﺮدم در ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت و اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ

ﺷﺎﯾﻊ

ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل

ﺑﻪ ﻧﺪرت

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر

 ۱در ۱۰

 ۱در ۱۰۰

 ۱در ۱۰۰۰

 ۱در ۱۰۰۰۰

 ۱در ۱۰۰۰۰۰

ﯾﮏ ﺷﺨﺺ

ﻳﻪ ﻧﻔﺮ

ﻳﮏ ﻧﻔﺮ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ

در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ

در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن

در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﺰرگ

در ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺪرن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
ا ﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه داﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻨﺶ زﯾﺮ  ۴ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و /ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻄﺮات ﺧﺎﺻﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ،آﻣﻮزش ،و داروﻫﺎی ﻣﺪرن،

ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ا ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺳﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﺪرک ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ:

ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی از ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﻮدی ﮐﻮدﮐﺎن

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520 :(APRICOT
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 www.apagbi.org.uk/guidelinesﯾﺎ

www.apagbi.org.uk/children-and-young-people
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺰوه ﻣﺎ )ﺑﻪ ﻧﺎم( ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
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ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺰوه درﺳﺖ و ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻫﻤﻪ ﺳﺆالﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﺘﺎن

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯿﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ راﻫﻨﻤﺎ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎ
ﺗﺠﺎری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
)(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi

ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ) Translators without Bordersﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ،از درﺳﺘﯽ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺷﺘﺒﺎه از ﺑﻌﻀﯽ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد.

ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ
از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﻄﻔﺎ ً ،ﻧﻈﺮاﺗﺘﺎن در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
patientinformation@rcoa.ac.uk

ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،ﺑﻬﻤﻦ )ﻓﻮرﯾﻪ( ۲۰۲۰

اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
©  ۲۰۲۰داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﭙﯽ ﮐﺮد .ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﺰوه در ﺟﺰوه ﯾﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎرک ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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