
رباره بهتر است نكاتي د اگر قرار است عمل جراحي شويد؛
 مي انجام مي شودآگاهي از آنچه  بيهوشي و عمل جراحي  بدانيد.

  د.تواند بيهوشي شما را موثرتر و نتيجه عمل را بهتر گردان
بيهوشي عمومي  ،هاي بزرگ معموال براي جراحي بيهوشي عمومي:

اخل رگ و در اين روش با تزريق داروي هوشبر بد رود. بكار مي
 موجب بيهوشي كامل مي ،تجويز گاز بيهوش كننده از راه دهان

 .شوند
جراحي روي يك  براي اعمال جراحي كوچك، بيهوشي ناحيه اي:

هاي پايين تر از قفسه  جراحي و يا (مثل دست يا پا و...) اندام
از بيحسي موضعي يا بيهوشي ناحيه اي استفاده توان  سينه مي

در بيهوشي ناحيه اي داروي بيحس كننده داخل كمر تزريق  كرد.
 حس و بيحركت مي و از قفسه سينه به پايين كامآل بي گردد مي

روشي كه متخصص بيهوشي و جراح به صالح شما هر  .شود
 .و با آنها همكاري كنيد بپذيريدكنند را مي انتخاب 

 بيهوشي آماده شويدبراي 
 قفسه سينه در صورتي كه نوار قلب و عكس آزمايشات الزم،

سابقه . تهيه كنيد را د؛نتوسط پزشك درخواست شده باش
سابقه ، هر گونه بيماري حتي سرماخوردگي در روزهاي اخير

بيماري  فشار خون باال، قند خون باال، ريوي، بيماري قلبي،
...را به متخصص بيهوشي اختالل لخته شدن خون و تيروييد،

 .اطالع دهيد
 هاكنيد و داروهايي كه به آن نام داروهايي كه مصرف مي

 .حساسيت داريد را بگوييد

سابقه بيهوشي قبلي و هر گونه حساسيت به داروهاي 
فاصله دو بار  بيهوشي در خود يا خويشاوندانتان مهم است،

 بايد بيش از يك ماه باشد. ،بيهوشي عمومي با گاز هالوتان
 .زمان بيهوشي قبلي خود را بيان كنيد

 "حتما كنيد مواد مخدر و... مصرف مي سيگار، اگر الكل،
 .بازگو نماييد (محرمانه خواهد ماند) براي پزشك بيهوشي
فسفره در  با سموم باغباني ارگانو "در صورتي كه اخيرا

يهوشي را متخصص ب تماس پوستي بوده يا مسموم شده ايد،
 .مطلع سازيد

 بايد بدانيد
 نبايد چيزي بخوريد يا عملازهشت ساعت قبل از ،

 .بياشاميد
  محل عمل جراحي بايد تميز شده و موهاي اين محل نيز

لنز  عينك، ،دندان مصنوعي زيورآالت،.تراشيده شود
 .تماسي چشمي و ... با خود به اتاق عمل نياوريد

 زيرا رنگ طبيعي آنها  از آرايش لب و ناخن پرهيز نماييد
 .يك شاخص حياتي حين بيهوشي است

  آرامش خود را حفظ كرده و با كادر خدمات پزشكي نهايت
 .همكاري را بنماييد

 نگراني يا سواالت آنها به دقت پاسخ دهيد و هر  به
 .براي آنها بازگو كنيد ،پرسشي داريد

كيفيت نتيجه عمل جراحي و بيهوشي بهتر 
 :خواهد شد اگر

  هفته قبل از عمل و تا يك هفته پس از عمل ٤- ٦از، 
 .سيگار نكشيد

 ويژه ه ورزش و ب ،در صورت امكان روزهاي قبل از عمل
 .پياده روي كرده باشيد

 رژيم غذايي خوبي در روزهاي قبل از عمل داشته باشيد. 
 .ساعت قبل از عمل نبايد چيزي بخوريد ٨-١٠ولي 

  قند خون، باال ،بيماري زمينه اي خود مثل فشار خون 
كم خوني و... را خوب كنترل كرده  بيماري تيروييد،

  .باشيد
  ؛ عمل مي شود ازمشكالت پس  سيگارباعث بروزكشيدن

 جمله به تعويق انداختن روند بهبود زخم ها. از
 ،موهاي محل عمل را  شب قبل از عمل استحمام كرده

با خوردن يك عدد  در صورت تجويز پزشك  شيو كنيد.
 .خواب خوبي رفته باشيد ،قرص خواب آور

 يك هفته قبل از عمل مصرف داروهاي ضد لخته خون  از
 ايندومتاسين، ديكلوفناك، بروفن، آسپرين،  :مثل

د با نظر پزشك قطع يهمچنين وارفارين با ناپروكسن و
  شود. داروهاي ديگري جايگزين ده و ش



 عمل نياز به تزريق خون رود كه حين  احتمال آن مياگر
از خون  توانيد يك هفته قبل از عمل، شما مي پيش آيد،

خود به عنوان ذخيره به بانك خون اهداء كرده و بخواهيد 
 .كه همان خون خودتان را به اتاق عمل بياورند

 از عملپس 
 خوب نفس عميق بكشيد و هر از گاهي سرفه  ،بعد از عمل

 .كنيد
 مثل ( زودتر فعاليت بدني را شروع كنيد ،در تخت بستري

 حركت دادن انگشتان،سروگردن و ورزش دادن دست و
 ).پا
 قدم   زودتر از تخت بلند شويد و ،نظر پزشك معالج  با

حسي  بي  فقط در مورد .راه رفتن را شروع نماييد زدن و
تا  شروع كنيد ديرتر  كمر بهتر است راه رفتن را نخاعي از

 .شود جلوگيري سردرد بروز از
 

 پس از مرخص شدن
 ،تعويض پانسمان، مصرف داروها، دستورات پزشك 

 .را بدقت رعايت كنيد فيزيوتراپي
  سريعا به پزشك مراقب عاليم عفونت باشيد و آنها را

هر گونه  يا تورم محل زخم،التهاب  (تب، خبر دهيد معالج
 ).ترشحي بخصوص ترشحات بد بو و باز شدن محل زخم

 ،يا پاي  تورم فزاينده يا كبودي انگشتان دست و بيحسي
 .باشند عالمت خطر و هشدار دهنده مي ،گچ گرفته شده

  بنوشيد.زياد مايعات   
 پروتيين براي شما  خوردن غذاهاي چرب خودداري كنيد.ز ا

 ).بعضي غالتماهي و  (مرغ، بهتر است
  براي تسكين درد

  وقتي  نگيريد.وعدهاي مصرف داروهاي مسكن را ناديده
 .تسكين آن دشوارتر است ،درد شروع شد

 ،كمي مكث كنيد و بعد آهسته بازدم  نفس عميق بكشيد
   .خود را بيرون دهيد

  سعي كنيد عضالت خود را شل بگيريد و آنها را منقبض
  .نكنيد

 به خوب  .ماساژ و گرم كردن عضالت را فراموش نكنيد
 شدن خود ايمان داشته باشيد.

  جايگزين رابطه مشورتي شما با پزشك نمياين نوشتار 
با يك متخصص  ،عمل جراحي هر بهتراست قبل از .باشد

 نماييد بيهوشي مشورت
 

هر چه سريعتر براي شما مددجوي با آرزوي سالمتي 
  گرامي
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