ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ
در اﯾن ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﯾن ﺟزوه ﺣﺎﺻل ھﻣﮑﺎری ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،ﺑﯾﻣﺎران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﯾﻣﺎر اﺳت.

ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾن ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد:
■ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﭼﯾﺳت
■ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد؟
■ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان از آن در ھﻧﮕﺎم ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷد.

"ﺳﺗون ﻓﻘرات" ﭼﯾﺳت؟
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾﻣﺎران ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺟراﺣﯽ در ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑدن،
ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی آن از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﯾن در ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣر ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾق
ﻣﯽ ﺷود )ﺑﯾن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺳﺗون ﻓﻘرات( .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑدن ﺑﯽ ﺣس ﺷود ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ درد ﻋﻣل را
اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﯾدار ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺳﺎﯾر داروھﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺳﮑﯾن درد
ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺗزرﯾق ﺷوﻧد.
در ﺣﯾن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ:
■ ﮐﺎﻣل ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯾد
■ )ﺑﺎ داروھﺎی آراﻣش ﺑﺧش( ﺑﯽ ﺣس ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﺎ ﺑﯾﮭوش ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻣﻠﮭﺎ از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻗﺑل از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﺳﮑﯾن ﺑﯾﺷﺗر درد ﺷود.
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﻣﺎل در ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑدن ﺑرای ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺣث در اﯾن
ﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﮐدام روش ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت.
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ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﻏﻠب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:
■ ﺟراﺣﯽ ارﺗوﭘدی روی ﻣﻔﺎﺻل ﯾﺎ اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﭘﺎ
■ ﺗرﻣﯾم ﻓﺗق ﮐﺷﺎﻟﮫ ران ،وارﯾس ،ﺟراﺣﯽ ھﻣوروﺋﯾد )ﺑواﺳﯾر(
■ ﺟراﺣﯽ ﻋروق :ﻋﻣل روی رگ ھﺎی ﺧوﻧﯽ در ﭘﺎ
■ زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن :ﺗرﻣﯾم ﭘروﻻﭘس ،ھﯾﺳﺗروﺳﮑوﭘﯽ و ﺑرﺧﯽ از اﻧواع ھﯾﺳﺗرﮐﺗوﻣﯽ
■ اوروﻟوژی :ﺟراﺣﯽ ﭘروﺳﺗﺎت ،ﻋﻣل ﻣﺛﺎﻧﮫ ،ﺟراﺣﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ.

ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟

■ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ را در اﺗﺎق ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ اﺗﺎق ﻋﻣل درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﯾم اﺳت و
ﻣراﻗب ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھﯾد ﮐرد.
■ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ اﺑﺗدا از ﺳوزن ﺑرای وارد ﮐردن ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک )"ﮐﺎﻧول"( در رگ دﺳت ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ھر داروﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.
■ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻟﺑﮫ ﺗﺧت ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﯾد و ﭘﺎھﺎ را
روی ﯾﮏ زﯾر ﭘﺎﯾﯽ در ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﻗرار ﻣﯽ دھﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻠو دراز ﺧواھﯾد ﮐﺷﯾد و زاﻧوھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺧم
ﻣﯾﮑﻧﯾد.
■ ﺗﯾم ﺑﯾﮭوﺷﯽ آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﻣﺎ از آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد آﮔﺎه ھﺳﺗﯾد.
■ اﺑﺗدا ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای ﺑﯽ ﺣس ﮐردن ﭘوﺳت ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗزرﯾق ﻧﺧﺎﻋﯽ راﺣت ﺗر ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﮐﺎر ﺑرای ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺣس ﮔزش اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺗزرﯾق ﺳﺗون ﻓﻘرات را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد
ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺗﻣﺎم ﺷود .ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﯾﺎ ﻓردی از ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ھﻧﮕﺎم ﺗزرﯾق از ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣورد ﻧﻘش آﻧﮭﺎ و ﺗﯾم ﺑﯾﮭوﺷﯽ را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺧواﻧﯾد:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
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ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧواھم داﺷت؟
ﺗزرﯾق ﺳﺗون ﻓﻘرات ﻣﻌﻣوﻻً دردﻧﺎﮐﺗر از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺧون ﯾﺎ وارد ﺷدن ﮐﺎﻧول ﻧﯾﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ
طول ﺑﮑﺷد ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﮐﻣر ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺷود.
■ در طﯽ ﺗزرﯾق ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳوزن اﺣﺳﺎس ﺷود ﯾﺎ درد ﺷدﯾد در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﺷود  -ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺻورت ،ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد.
■ ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺗزرﯾق ،ﻣﻌﻣوﻻً از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﮔر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد ﺻﺎف دراز ﺑﮑﺷﯾد .ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ظرف
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ اﺛر ﺧود را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد.
■ ﺑرای ﺷروع ،ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﮔرﻣﺎ ﺧواھد ﮐرد ،ﺳﭘس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﻣس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﺣس ﺧواھﯾد ﺷد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾن ﺗر و ﺣرﮐت دادن آﻧﮭﺎ دﺷوارﺗر اﺳت.
■ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗزرﯾق ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﺛر دارد ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺧواھﯾد ﺑود ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﺣﺳﺎس درد در
ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑدن ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑررﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎﻣل ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎع
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ از ﺗﺳت ھﺎی ﺳﺎده ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد آﯾﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر
اﺳت:
■ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻊ ﺳرد را اﺳﭘری ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯾﭘرﺳد آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳرﻣﺎی ان را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد
■ ﯾﮏ ﺑرس ﯾﺎ ﺳواپ را روی ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﺷد و از ﺷﻣﺎ ﺳوال ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﯾﺎ ان را ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد
■ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣرﮐز در اﯾن ﺗﺳت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺷﻣﺎ و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻓﻘط در ﺻورت رﺿﺎﯾت از ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺷروع ﺷود.

در طول ﻋﻣل )ﻓﻘط ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ(
■ در ﺗﺋﺎﺗر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ،ﯾﮏ ﺗﯾم ﮐﺎﻣل از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﺧواھﻧد ﮐرد .اﮔر ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﻧﯾد.
■ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷوﯾد .اﮔر ﭼﯾزی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را راﺣت ﺗر ﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻟش ﯾﺎ زﯾرﺑﺎزوﯾﯽ اﺿﺎﻓﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد.
■ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﺳﯾژن داده ﺷود ﺗﺎ از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺳﺑﮏ ،ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺳطﺢ اﮐﺳﯾژن ﺧون ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد.
■ ﺷﻣﺎ از "ﭘﯾﺗﯽ و ﺑﻠﻧدیھﺎﯾﯽ" ﻋﻣل آﮔﺎه ﺧواھﯾد ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ را ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﻣﯽ
دھد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد.
■ اﺣﺗﻣﺎﻻ اﺟﺎزه ﺧواھﯾد داﺷت ﺗﺎ در طول ﻋﻣل ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش دھﯾد .اﮔر اﺟﺎزه دارﯾد ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺧود را ﺑﺎ ھدﻓون ھﻣراه
ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرﺧﯽ از واﺣدھﺎ ھدﻓون را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھﻧد ﯾﺎ دراﺗﺎق ﻋﻣل ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
■ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در طول ﻋﻣل ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ و دﺳﺗﯾﺎر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
اﮔر در طول ﻋﻣل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آرام ﺑﺧش داده ﺑﺎﺷﻧد ،آرام ﺧواھﯾد ﺑود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧواب آﻟود ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت در طول ﻋﻣل
ﭼرت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑزﻧﯾد ،ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در طول ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ،ھﯾﭻ ﯾﺎ ﺗﻣﺎم وﻗت ﺧود را دراﺗﺎق ﻋﻣل را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آرام ﺑﺧش ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺟزوه ﺗوﺿﯾﺢ درﺑﺎره آرام ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدwww.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi :
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ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﮔر:
■ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ را اﻧﺟﺎم دھد
■ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در اطراف ﻣﺣدوده ﺟراﺣﯽ اﺛر ﻧﮑﻧد
■ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺗر از اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد اﻧﺗظﺎر طول ﮐﺷد.

ﺑﻌد از ﻋﻣل
■ ﺑﺎزﮔﺷت ﺣس ﻻﻣﺳﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽ ﮐﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺧش
ﺑﮕوﯾﯾد.
■ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت اﺣﺳﺎس ،ﻣﻌﻣوﻻً اﺣﺳﺎس ﺳوزن ﺳوزن ﺷدن ﺧواھﯾد ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت از درد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣل را ﺣس
ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳ ّ
ﮑﻧﯽ را ﮐﮫ ﻻزم دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
■ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻗطﻊ ﻣﯽ ﺷود ،روی ﭘﺎھﺎی ﺧود ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺑﺎﺷﯾد و اﮔر ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺳر ﮔﯾﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻟطﻔﺎ ً ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از رﺧﺗﺧواب ﻣﯽ آﯾﯾد ،از اﻓرادی ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
■ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﻌد از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﯾزی ﺑﺧورﯾد و ﺑﻧوﺷﯾد.

ﭼرا ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ؟
ﻣزاﯾﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
■ ﺧطر ﮐﻣﺗر ﻋﻔوﻧت ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل
■ ﺗﺄﺛﯾرات ﮐﻣﺗر روی رﯾﮫ ھﺎ و ﺗﻧﻔس
■ ﺗﺳﮑﯾن درد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﻋﻣل
■ ﻧﯾﺎز ﮐﻣﺗر ﺑﮫ داروھﺎی ﺗﺳﮑﯾن دھﻧده درد ﮐﮫ ﺧود ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ دارﻧد
■ ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ﮐﻣﺗر
■ ﺑﺎزﮔﺷت ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن و ﻏذا ﺧوردن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﻌد از ﻋﻣل.

درک ﺧطر
اﻓراد در ﻧﺣوه ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻠﻣﺎت و اﻋداد ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
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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

ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ھﺎی ﻣدرن ﻏﯾر ﻣﻌﻣول اﺳت .ﺗﺟﮭﯾزات و ﻓﻧون ﺟدﯾد ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی آﻣوزﺷﯽ و داروھﺎی ﻣؤﺛرﺗر
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ اﯾن روش ﺑﺳﯾﺎر اﯾﻣن ﺗر اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺑرای درک ﺧطر ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد:
■ ﭼﻘدر اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع دارد
■ ﭼﻘدر ﻣﯾﺗواﻧد ﺟدی ﺑﺎﺷد
■ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا درﻣﺎن ﮐرد
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد ﺧطرات ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﻧوع ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎ
ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم روﺷﮭﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ وﺟود دارد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
ﻋوارض و ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗوان در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﯾﺎﻓت
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ﺑر ﺧ ﯽ از ﺷ ﺎ ﯾ ﻊ ﺗر ﯾن ﻋ و ار ض ﺟ ﺎ ﻧ ﺑ ﯽ و اﺗ ﻔ ﺎﻗ ﺎت
■ ﻓﺷﺎر ﺧون ﭘﺎﯾﯾن  -زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﺛر ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ را ﮐﺎھش دھد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧدﺑﺎ ﻋث ﺷود ﺷﻣﺎ
اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﯾﺎ ﺗﮭوع ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻣر ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻟوﻟﮫ وارد ﺑدﻧﺗﺎن ﺷده و ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر ﺧون ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود.
■ ﺧﺎرش  -در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﺷﺑﮫ ﻣورﻓﯾن در ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ،اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﻣﮑن اﺳت رخ دھد .اﮔر
ﺧﺎرش ﺷدﯾد دارﯾد ﻣﯽ ﺗوان از داروﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
■ ﻣﺷﮑل در ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور ادرار )اﺣﺗﺑﺎس ادرار( ﯾﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﻧﺗرل ﻣﺛﺎﻧﮫ )ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری(  -ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ
طور ﻋﺎدی ھﻧﮕﺎم ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣﺷﮑل ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ،ﮐﻧﺗرل ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺧود را از دﺳت دھﯾد .ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﭘس از
ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوﻧد ﺑﮫ طور ﻣوﻗت در ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ
ﻗرار داده ﺷود ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾن ﺑرود ﯾﺎ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻋﻣﻠﮑرد روده ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
■ درد در ھﻧﮕﺎم ﺗزرﯾق  -اﮔر در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﻣﺣل ﺳوزن اﺣﺳﺎس درد دارﯾد  -ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود
ﺑﮕوﯾﯾد .اﯾن درد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﺎھﺎ ﯾﺎ ﺑﺧش ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎس ﺳوزن ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳوزن
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺧواھد ﺷد.
■ ﺳردرد ﺑﻌد ار ﻋﻣل  -دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑرای ﺳردرد ﺑﻌد از ﻋﻣل وﺟود دارد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﺑود آب ﺑدن ،ﻏذا ﻧﺧوردن و
اﺿطراب .ﺑﯾﺷﺗر ﺳردردھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻣﺳﮑن ﺳﺎده درﻣﺎن ﮐرد .ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ،ﺑﻌد از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺳردرد ﺷدﯾد و ﻣداوم ﺗری ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳردرد ﺑﻌد ازﻋﻣل اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ ﺑرای آن درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد .ﺑﮫ طور
ﻣﺗوﺳط از ھر  ٢٠٠ﺗزرﯾق ﻧﺧﺎﻋﯽ ١ ،ﻣورد ﺳردرد رخ ﻣﯾدھد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺳردرد ﻣﻌﻣوﻻً اﮔر ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﺑدﺗر ﻣﯾﺷود و اﮔر
ﺻﺎف دراز ﺑﮑﺷﯾد ﺑﮭﺗراﺳت .ﺳردرد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎ ﺻدا ﺧﻔﮫ ﺷدن ﯾﺎ ﺗﺣرﯾف ﺷﻧواﯾﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳردردھﺎی ﭘس از ﻋﻣل ،ﻟطﻔﺎ ﺑرﮔﮫ ﺳردرد ﺑﻌد از ﺗزرﯾق ﻧﺧﺎع ﯾﺎ اﭘﯾدورال را ﮐﮫ در
وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳت ﺑﺧواﻧﯾدwww.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi:
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ﻋ و ار ض ﻧ ﺎ د ر
آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ  -اﯾن ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﻧﺎدر از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﺳت .از دﺳت دادن ﻣوﻗﺗﯽ اﺣﺳﺎس ،ﭘﯾن و ﺳوزن و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت
ﺿﻌف ﻋﺿﻼت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭼﻧد روز ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ طول ﺑﮑﺷد ،اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد و
ﺑﮭﺑودی ﮐﺎﻣل ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود.
آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ داﺋﻣﯽ ﻧﺎدر اﺳت )ﺗﻘرﯾﺑﺎ  1در  50،000اﺳﭘﯾﻧﺎل( .ﺷﺎﻧس اﯾن آﺳﯾب ﺑﺎ ﺷﺎﻧس ﻋﺎرﺿﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑراﺑر اﺳت.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺟزوه آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﺧﺎع را ﺑﺧواﻧﯾد :ﯾﺎ ﺗزرﯾق اﭘﯾدورال ﮐﮫ در
وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣوﺟود اﺳتwww.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi :

ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول
آﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م ﻗ ﺑ ل از ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻧﺧ ﺎﻋ ﯽ ﺑﺧ و ر م و ﺑ ﻧ و ﺷ م ؟
از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎن دﺳﺗوراﺗﯽ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳت ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد .ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻗﺑل از ﺟراﺣﯽ
ﻣﺻرف ﻏذا و آﺷﺎﻣﯾدن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی واﺿﺣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.

آ ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﯾ د ﮐ ﺎ ﻣ ﻼ ً ھ و ﺷ ﯾ ﺎر ﺑ ﻣ ﺎ ﻧ م ؟
ﻗﺑل از ﻋﻣل ،ﺷﻣﺎ و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن ﻋﻣل ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ آرام ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﻣﺎ از ﮐل روﻧد آﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻘدار آرام ﺑﺧش ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﺗﻧظﯾم ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﺿطرب ﻧﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺗون ﻓﻘرات را ﺑﺎ ﺑﯽ ھوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺗرﮐﯾب ﮐرد،
اﻣﺎ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧطرات ﻧﺧﺎﻋﯽ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود دارد.

آ ﯾ ﺎ ﺧ و ا ھ م د ﯾ د ﭼ ﮫ ا ﺗ ﻔ ﺎ ﻗ ﯽ ﺑ ر ا ی ﻣ ن ﻣ ﯾ ﺎﻓ ﺗ د ؟
ﺻﻔﺣﮫ ای ﻋﻣود ﺑر ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد .در ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣلھﺎ
از دورﺑﯾن ھﺎی ﻓﯾﻠﻣﺑرداری و ﺗﻠﺳﮑوپ ھﺎ ﺑرای ﺟراﺣﯽ " "keyholeاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دھد.

آﯾ ﺎ اﻧﺗﺧ ﺎب ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ د ار م ؟
ﺑﻠﮫ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ و ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣورد داﺷﺗن ﺑﯽﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد.
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺣث ﺧواھد ﮐرد.
دﻻﯾل ﻏﯾرﻣﻌﻣوﻟﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻣوارد ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از:
■ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺧﺎص در ﺳﺗون ﻓﻘرات ﯾﺎ ﺟراﺣﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﭘﺷت ﺷﻣﺎ
■ "داروھﺎی رﻗﯾق ﮐﻧﻧده ﺧون" ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ﻣﺗوﻗف ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﺷﻣﺎ
■ ﻋﻔوﻧت در ﭘوﺳت ﮐﻣر ﯾﺎ درﺟﮫ ﺣرارت ﺑﺎﻻ
■ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻗﻠﺑﯽ.
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آ ﯾ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ م از د اﺷ ﺗن ﺑ ﯽ ﺣ ﺳ ﯽ ﻧﺧ ﺎﻋ ﯽ اﻣ ﺗﻧ ﺎع ﮐ ﻧ م ؟
ﺑﻠﮫ اﮔر ﭘس از ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ﯾﺎ ھﻧوز از داﺷﺗن ﺑﯽ ﺣﺳﯽ
ﻧﺧﺎﻋﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﮫ ﺑﮕوﯾﯾد.

آ ﯾ ﺎ د ر ﺣ ﯾن ﻋ ﻣ ل ﭼ ﯾز ی اﺣ ﺳ ﺎ س ﺧ و اھ م ﮐ ر د ؟
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در طول ﻋﻣل اﺣﺳﺎس درد ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣراﺣل ,ھﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھد اﺣﺳﺎس ﻓﺷﺎر ﮐﻧﯾد.

آﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﯾ د د ر ﺣ ﯾن ﻋ ﻣ ل ﭼ ﯾز ی ﺑﮫ ﻣ ﺗﺧ ﺻ ص ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ ﺑﮕ و ﯾم ؟
ﺑﻠﮫ ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد از ھر اﺣﺳﺎس دﯾﮕری ﮐﮫ در طول ﻋﻣل ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ
از ﻧظﺎرت آﻧﮭﺎ ﺑر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ اﺳت.

آ ﯾ ﺎ ﺳ ﺗو ن ﻓﻘر ات ھ ﻣ ﺎ ن اﭘ ﯾ د و ر ال اﺳ ت ؟
ﺧﯾر اﮔرﭼﮫ ھر دو ﺗزرﯾق ﺑﯽ ﺣس ﮐﻧﻧده ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﯾن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺳﺗون ﻓﻘرات را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺗزرﯾق ھﺎ ﺑﮫ روﺷﯽ
ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در طول ﻋﻣل ،ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ رﯾز در ﻗﺳﻣت ﭘﺷت ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺻورت ﻟزوم ﻣﯽ ﺗوان از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗوان در ﺟزوه ﺗﺳﮑﯾن درد اﭘﯾدورال ﭘس از ﻋﻣل ﯾﺎﻓت ،ﮐﮫ از وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ در دﺳﺗرس اﺳت:
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/farsi
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم درﺑﺎره ﺑﯽﺣﺳﯽ ﺳﺗون ﻓﻘرات اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﺳت آورم؟
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘﯾش ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺧش ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.
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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 ھ ﻣ ﮫ ﭘﯾﺷ ﻧﮭ ﺎ د ا ت ﺑر ای ﺑﮭ ﺑو د اﯾن ﺑر و ﺷ و ر اﺳ ﺗﻘ ﺑ ﺎ ل ﻣ ﯽ ﮐ ﻧﯾم.
ﻟطﻔﺎ ً ،ﻧظراﺗﺗﺎن درﺑﺎره اﯾن ﺑروﺷور را ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد
patientinformation@rcoa.ac.uk

ﮐ ﺎ ﻟﺞ ﺳ ﻠ ط ﻧ ﺗ ﯽ ﻣ ﺗ ﺧ ﺻ ﺻ ﺎن ﺑ ﯾ ﮭ و ﺷ ﯽ
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
ﭼﺎپ ﭘﻧﺟم ،ﻓورﯾﮫ 2020
اﯾن ﺑر وﺷ ور ﺳ ﮫ ﺳ ﺎل ﭘس از اﻧﺗﺷ ﺎر ﺑﺎز ﺑﯾﻧﯽ ﺧ و اھ د ﺷ د.
©  ٢٠٢٠ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻧﺳﺧﮫﺑرداری از اﯾن ﺑروﺷور ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺟﮭت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺟﺎز اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ،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 درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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