
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و

 درمانی ایران 

 بي حسي نخاعي

 

 بيهوشي عمومي

 بي حسي نخاعي

اين روش بسيار ايمن است و معايب كمي دارد كه قابل پيشگيري 

سردرد شايعترين عارضه اين نوو    . است ولي فوايد آن بيشتر است

بعد از انتواوا    .  بيحسي است كه براحتي قابل پيشگيري مي باشد

به بخش، تا زماني كه حس پاهايتان برگردد به پشت بخوابيود در    

پوس از بورگشوت        .  حالي كه يك باشتك در زير سرتان قرار دارد

كامل حس اندام تحتاني در صورت نياز به نشستن اين حركت را   

  .به آرامي انجام دهيد

از زماني كه پرستار به شما اجازه نوشيدن مايعات داد، موايوعوات      

  .زياد بنوشيدتا از سردرد پيشگيري شود

مي توانيد در روز او  بعد از اين نو  بيحسي براي پيشگويوري از     

و طبق نظر پزشك معالج از   .  سردرد يكي دو فنجان قهوه بنوشيد

  .قرص استامينوفن استفاده نماييد

تا مدتي بعد از عمل به علت تاثير داروها ي بيحسي پواي شوموا          

بي حس خواهد بود، اين بي حسي پس از چند ساعوت از بويون        

  .خواهد رفت

ممكن است در دفع ادرار با مشكل روبرو شويد كه اين  مشوكول     

  .نيز برطرف خواهد شد

  بيهوشي عمومي

روش بيهوشي عمومي توسط تيم بيهوشي و با داروهواي خوواآ آور و         

پس از پايان عمل جراحيتان، شما توا بويوداري         . مسكن انجام مي شود

كامل در اتاق بهبودي مي مانيد، در صورتي كه حالت تهو   اسوتوفورا       

داشتيد ، سر خود را با كمك پرستار بيهوشي به يك طرف برگردانيود و    

در ضمن اگر مشكل ديوگوري داريود       .  محتويات دهانتان را خالي كنيد

  .به مسئو  اتاق بهبودي بگوئيد.... ( احساس دفع ادرار ، درد شديد و )

شما بعد از اتاق بهبودي به بخش خود منتال مي شويد تا زمان الزم در   

در صورتي كه سرفه داشتيد براي پيشگيري از درد، .  آنجا ناشتا مي مانيد

  .دست خود را روي محل عمل خود گذاشته و آرام سرفه كنيد

گاها ممكن است پس از پايان بيهوشي مدت زمان بيشوتوري در اتواق        

بهبودي بمانيد تا بعد از عمل به بخش ديگري منتال شويد، موموموئون     

  .باشيد اين تصميم تيم بيهوشي براي مراقبت بهتر از شماست

از زماني كه پرستار به شما اجازه نوشيدن مايعات را داد، از مايعات گورم  

اسوتوفواده    ...  شرو  كنيد و سپس از غذاهاي نرم مانند سوپ و پوره و     

نمائيد و بعد از تحمل آن از ساير غذاها را با توجه به رژيم بعد از عومول   

در صورتي كه همان روز عمل مورخوش شوديود،          . خود استفاده نمائيد

رانندگي نكنيد ، با ماشين آالت حساس و پيچيده كار نكنيد و تصمويوم   

  .گيري هاي مهم زندگيتان را به فرصت ديگري موكو  نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد آموزش سالمت

 شهريار( )بيمارستان امام سجاد


