
  

 :عمومی   معایب بیهوشی  

به علت دستکاری راه هوایی، ترشحات راه هوایی   •

 بیشتر می شود و باعث مشکالت تنفسی می شود. 

ل آسیب به دندان ها و راه های تنفسی و احتما  •

 مری وجود دارد. 

احتمال برگشت محتویات معده )در صورت ناشتا   •

نبودن( حین بیهوشی وجود دارد که باعث مشکالت  

 تنفسی می شود. 

حساس  هوشی عمومی درد بعد از عمل زود تر ا در بی  •

 یاز به مسکن های بیشتری است. ن می شود و  

هوایی و همچنین به علت سرفه به علت تحریک راه   •

استفاده از دارو های بیهوشی ایجاد می شود که  

 باعث درد بیشتر ناحیه جراحی می شود. 

ن همه بیهوشی عمومی برای همه اعمال جراحی  با ای 

 قابل استفاده است.

 

 بیهوشی 

 مقدمه 

گی های زیر آماد یهوشی بدون مشکل  برای داشتن یک ب 

 ست: الزم ا 

 بیهوشی امه  ن   داشتن رضایت  •

 ساعت(   12- 10ناشتا بودن )  •

 اندام مصنوعیو    نداشتن دندان مصنوعی  •

 و غذاییذکر حساسیت دارویی   •

 …تمیز شدن مو های ناحیه جراحی و   •
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 بی حسی موضعی:

بعد از ورود مددجو به اتاق عمل روی تخت جراحی  

، وضعیت خاصی به وی داده می شود تا عضالت  نشسته

حالت مناسبی قرار  کمری شل شود و مهره های کمر در  

حیه  پزشک بیهوشی با بتادین و گاز استریل نا  بگیرند.

سوزن    تزریق در کمر مددجو را ضدعفونی می کند.

می باشد وارد کمر شده و بعد  مخصوص که بسیار نازک 

ه  از درست بودن محل سوزن تزریق انجام شد  از اطمینان

می کند.  و فرد در ناحیه پاها احساس سنگینی و گرما 

 دراز می کشد تا بی حسی  عاًبعد از تزریق مددجو سری

 مناسبی ایجاد شود. 

ن روش مددجو تنفس خود به خودی دارد اما درد  در ای

احساس نمی کند و در صورت وجود هر مشکلی می تواند  

بی حسی   با توجه به نوع ماده بی حسی   آن را بیان کند.

ت بعد از جراحی  و نوع عمل جراحی معموال تا یک ساع

 و تا این زمان درد شدیدی احساس نمی شود.  ه داردادام

زی ناحیه  پایین آمدن سطح بی حسی و کنترل خونری با

یمار می تواند از اتاق بهبودی به بخش منتقل  ب ،عمل

 شود. 

سرفه موثر و تنفس عمیق بعد از عمل که باعث 

جلوگیری از مشکالت ریوی و خروج ترشحات می 

ین حرکت دادن پاها در تخت که از  شود و همچن 

.  یری می کندگ ارض آن جلو ه شدن خون و عو لخت 

دم عمیق    تنفس عمیق به این صورت است که یک 

ه و بعد  تنفس را نگه داشت ثانیه    5- 3  ، انجام می شود 

ک بازدم انجام می شود. سرفه ها باید متناوب و با ی 

 بگیرد. رت  مراقبت از ناحیه جراحی صو 

 توصیه های بعد از بیهوشی:

بیهوشی عمومی با در نظر گرفتن وضعیت مددجو برای 

همه جراحی ها قابل استفاده است اما معایبی هم دارد  

 که شامل  موارد زیر می باشند: 



  
 

 عوارض بعد از بی حسی موضعی:

 زودرس: تهوع و استفراغ و کاهش فشار خون •

 مر درد )به ندرت( یررس: سر درد و ک د  •

 

زشک  توصیه نهایی این است که اجازه بدهید پ

بیهوشی بعد از ویزیت و معاینه شما بهترین  متخصص 

 تصمیم را در مورد روش انتخابی برای شما بگیرد. 

 نکته مهم:

 کتاب بیهوشی میلر منبع: 
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 تلفن:

  66832495   

66832766 

 نبش رودکی   -خیابان آذربایجان   -تهران    
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www.eghbal-hospital.com 

 تلفن: 

66832495 

66832766 

: آدرس   

نبش رودکی  -خیابان آذربایجان -تهران  
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این نوع بی حسی فقط در جراحی های اندام تحتانی 

 ین شکم قابل استفاده است. و پای 

تری ه به مددجو می شود تا عوارض کم توصیه هایی ک 

 را داشته باشد شامل موارد زیر می باشند: 

ساعت اول   24راحت و خوابیدن مددجو طی  است  •

قرار  زمان بهتر است سر در سطح بدن    در این 

گیرد و حرکات اضافه نداشته باشد تا از سر درد  

 جلوگیری شود. 

داده شد مددجو  اجازه نوشیدن مایعات    ه ک   زمانی  •

باید مایعات زیاد بخصوص چای و قهوه و 

نوشیدنی های حاوی کافئین بنوشد تا از سر درد  

 . جلوگیری شود 

 شستن زیاد خودداری شود تا کمر بهتر است از ن  •

از کل افرادی که به هر    % 25)در    خ ندهددرد ر 

دلیل جراحی می شوند )با بی حسی عمومی یا  

در کم  (  د. احتمال کمر درد وجود دار   بیهوشی( 

  کاری تیروئید و دیابت مادر )باال بودن قند خون( 

 بی حسی ارجح است. انجام  


